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Увод

При сту пи епи ци углав ном ис ти чу њен де фи ни сан и за о кру жен 
по глед на свет, а са мо де ло као јед но од нај ста бил ни јих ка те го ри ја 
по ет ског ства ра ња. У ко му ни ка ци ји из ме ђу пе ва ча и пу бли ке, текст 
епо са или еп ске пе сме био је њен нај у твр ђе ни ји део, са ауто ри те том 
од оба ве зу ју ћег зна ча ја при ли ком усме ног пре но ше ња и пи са ног бе
ле же ња. Са мим тим, и ти по ло ги ја еп ских ју на ка је за до би ла од ре
ђе ност и је дин ство ко ји су је учи ни ле пре по зна тљи вом код чи та вих 
ге не ра ци ја еп ске пу бли ке, по не кад мно го ши ре од ге о граф ског или 
на ци о нал ног је згра ње ног по стан ка.1

У срп ској епи ци, ме ђу тим, опа жа мо спе ци фич не по ја ве и про це
се. Што је не ки еп ски лик оми ље ни ји, то су раз ли ке у ње го вој ка
рак те ри за ци ји ве ће, чак про ти ву реч не, по не кад и у об ра да ма јед ног 
истог си жеа. Ко ји су би ли раз ло зи овог не је дин ства у опи су и ин тер
пре та ци ји ми ну лих до га ђа ја и лич но сти, не свој стве ног ве ћи ни нај
по зна ти јих при ме ра еп ског жан ра из дру гих епо ха и на ци о нал них 
кул ту ра? од го во ри су до са да тра же ни на раз ли чи тим стра на ма, у 
раз ма тра њи ма о ге о граф ској дис пер зив ност на ше епи ке, иде о ло
шким за бра на ма и при ти сци ма, или на основaма со ци јал не по за ди
не ко ја је то ком вре ме на по го до ва ла раз во ју јед них, на у штрб дру гих 
мо ти ва.2 Нај оп се жни ја ту ма че ња овог фе но ме на, она у огле ди ма Ал

1 „еп ски свет по зна је са мо је данје ди ни и је дин стве ни, пот пу но за о
кру жен по глед на свет, јед на ко оба ве зан и не сум њив и за ју на ка, и за ауто
ра, и за слу ша о ца.” (Ми ха ил Бах тин, О ро ма ну, Но лит, Бе о град, 1989, 468.) 
„За хва љу ју ћи еп ској дис тан ци, ко ја ис кљу чу је сва ку мо гућ ност ак тив но сти 
и про ме не, еп ски свет и до би ја сво ју пот пу ну за вр ше ност не са мо са гле ди
шта са др жи не не го и са гле ди шта ње ног сми сла и вред но сти. еп ски свет се 
гра ди у зо ни ап со лут не да љин ске сли ке, из ван сфе ре мо гу ћег кон так та са 
са да шњо шћу ко ја на ста је, ко ја ни је за вр ше на и сто га мо же да се пре о сми сли 
и по но во вред ну је.” (Бах тин, Исто, 450.) ово су, на при мер, са мо не ка од за
па жа ња Ми ха и ла Бах ти на на чи је ра до ве ће мо се нај ви ше по зи ва ти у пред
сто је ћим раз ма тра њи ма, а ко ја фор му ли шу не ке од нај ва жни јих осо бе но сти 
еп ског жан ра у све ту пи са не ре чи.
2 ово пи та ње раз ма тра но је у ра до ви ма ве ли ког бро ја из у ча ва ла ца, 
још од са мих за че та ка из у ча ва ња ју жно сло вен ске епи ке. овим по во дом на
ве шће мо не ка од нај и стак ну ти јих име на ко ји су се ба ви ли овим пи та њи ма: 
ва тро слав Ја гић, Гра ђа за сло вин ску на род ну по е зи ју, Рад ЈА ЗУ 37, За греб, 
1876; Сто јан Но ва ко вић, Исто ри ја и тра ди ци ја, иза бра ни ра до ви, СКЗ, Бе
о град, 1982; Асмус Се рен сен, При лог исто ри ји раз во ја срп ског ју нач ког пе
сни штва, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства/Ма ти ца Срп ска, Бе о град/
Но ви сад, 1999; То мо Ма ре тић, На ша на род на епи ка, Бе о град, Но лит, 1966; 
ви до лат ко вић, На род на књи жев ност I, На уч на књи га, Бе о град, 1982; во ји
слав ђу рић, По ста нак и раз вој на род не књи жев но сти, Зна ње, Бе о град 1954; 
Ан то ло ги ја на род них еп ских пе са ма, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1954; Јо ван 
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бер та лор да и Мил ма на Пе ри ја, ба зи ра ју се на схва та њу да за пи си 
на ших еп ских пе са ма обе ле жа ва ју са мо ме ђу фа зе у на стан ку на ци
о нал них епо ва, са чу ва них код дру гих на ро да. жи вост те, то ком 19. 
ве ка пре ки ну те ко му ни ка ци је нај бо ље осли ка ва ње на ва ри јант ност, 
тј. по сто ја ње ви ше ва ри јан ти пе са ма истог мо тив ског скло па. Ту је 
и пи та ње ме диј ске ре кон струк ци је на ше епи ке, тј. раз ли ке из ме ђу 
ње ног усме ног и пи са ног сти ла. „На ма је те шко да схва ти мо про ме
ну од усме ног ка пи са ном сти лу из ме ђу оста лог и због то га што ми 
о пи са ном сти лу ра су ђу је мо има ју ћи у ви ду ква ли тет, и то нај ви ши 
ква ли тет. Ми без раз ми шља ња по ла зи мо од то га да је пи са ни стил 
увек из вр сни ји, чак и на са мом по чет ку.“3 У овом за па жа њу Ал бер та 
лор да на го ве ште но је по ла зи ште и за на ше раз ма тра ње о иде а ли за
ци ји као јед ној од основ них естет ских тех ни ка еп ске по е зи је, са свим 
по стра ни од ње ног ли те рар ног вред но ва ња. У ра све тља ва њу овог 
фе но ме на, као на ро чи та по те шко ћа се на ме ће и мо ме нат еп ске при
стра сно сти у ви ђе њу по је ди них лич но сти и до га ђа ја. Та ди мен зи ја 
тра ја ња де ла не ми нов но кр њи и до во ди у пи та ње исто ри о граф ску ве
ро до стој ност еп ског ви ђе ња, при че му се уоча ва ју ди на ми ка и тран
сфор ма ци ја ове при стра сно сти у вре мен ској пер спек ти ви. Упра во 
овај, емо ци о нал ни ни во ко му ни ка ци је је у епи ци че сто не ви дљив на 
ни воу тек ста, без аде кват ног од зи ва у пси хи мо дер ног чи та о ца. Упр
кос то ме, не ка да шњи то ко ви и прав ци ових емо ци о нал них стру ја ња 
се, као у ко ри ту не ке пре са хле ре ке, мо гу на зре ти и ре кон стру и са ти 
упра во на осно ву за бе ле же них еп ских пе са ма.

У по ку ша ју да се при бли жи мо фе но ме ну иде а ли за ци је на при ме ру 
еп ског ли ка Мар ка Кра ље ви ћа, на ве шће мо не ка од ста но ви шта ко ја 
раз ма тра ју по је ди не стра не овог осо би тог естет ског про це са. Та ква 
ста но ви шта су за и ста број на и пре по зна је мо их у ве ћи ни раз ма тра
ња о фе но ме ну еп ске исто ри је и ло ги ке еп ског ства ра ња уоп ште. На 
при мер, Хе гел је го во рио о „ин ди ви ду а ли зо ва њу“ као свр си еп ске 
по е зи је ко ја у свом опе ва њу мо ра да бу де „ин ди ви ду ал но жи ва и од
ре ђе на“.4 еп ски ка рак те ри мо ра ју да при ка жу „то та ли тет ка рак тер
них цр та, да су у то ме сми слу це ли љу ди, и да због то га по ка зу ју на 
се би пот пу но раз ви је не све стра не ду шев но сти уоп ште, а на ро чи то 
од ли ке на ци о нал ног ми шље ња и на чи на де ла ња“.5 ова кви ста во ви 
мо жда нај ви ше иду у прав цу пред сто је ћих раз ма тра ња о еп ској иде
а ли за ци ји, јер на гла ша ва ју пси хо ло шко пор тре ти са ње и те жњу ка 

де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Но лит, Бе о град, 1983, Срп ска на
род на епи ка, Фи лип ви шњић, Бе о град, 2000), и др.
3 А. лорд, Пе вач при ча (1), Бе о град, Идеа, 1990, стр. 246.
4 Г. в. Ф. Хе гел, Есте ти ка III, Бе о град, Кул ту ра, 1961, 447.
5 Хе гел, Исто, 451. 
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по сти за њу што уни вер зал ни је, то тал не сли ке ју на ка, пре по зна тљи
ве у што ве ћем бро ју раз ли чи тих си жеа. од ре ђе ни еп ски лик се, да
кле, у тра ди ци ји из два ја од дру гих, и ти ме пре по ру чу је за уло гу у 
ко јој се су сре ћу ње го ва ин ди ви ду ал на по себ ност и ко лек тив ни ин те
рес за јед ни це. Уса мље ност ак ци је ју на ка ујед но де мон стри ра и од
ре ђе ни ко лек тив ни прин цип, што је спој ко ји се, по Хе ге лу, нај бо ље 
пре по зна је у пе сма ма о Си ду. до ду ше, Хе гел се том при ли ком огра
ђу је на сле де ћи на чин: „у Си до вом жи во ту и ње го вим под ви зи ма сав 
ин те рес на отаџ бин ском тлу усред сре ђу је се са мо на је дан ве ли ки 
ин ди ви ду ум ко ји оста је ве ран се би у свим при ли ка ма: у свом раз ви
ћу, сво ме ју на штву и у сво јој смр ти; ње го ви под ви зи про ла зе по ред 
ње га као по ред не ког бо га скулп ту ре и на по слет ку он је сам про шао 
по ред нас, по ред се бе са мог; ме ђу тим, пе сме о Си ду ни као хро ни ка 
у сли ку ни су еп у пра вом сми слу, и као по зни је ро ман се пред ста вља
ју, као што то зах те ва тај род пе са ма, са мо јед ну рас цеп ка ност то га 
на ци о нал ног хе рој ског жи во та на по је ди не си ту а ци је ко је не мо ра ју 
да се по ве жу и ује ди не у је дан на ро чи ти до га ђај.“6

За то ни спе во ви о Си ду, иако их на во ди као нај бо љи при мер ин
ди ви ду а ли зо ва ња у еп ском пе сни штву, не успе ва ју да у пот пу но сти 
за до во ље све кри те ри ју ме ко је на во ди Хе гел, пре све га онај о по ду
да ра њу еп ске рад ње као исто риј ске па ра диг ме и би о гра фи је ју на
ка. Би о гра фи ја ту ису ви ше до ла зи у пр ви план и обич но се на ме ће 
као уни вер зал ни ји кон текст и естет ска струк ту ра, не ка вр ста син
таг ме чи ја за о кру же ност око јед не лич но сти оста вља ути сак о ње
ном суд бин ском, али и ма њеви ше слу чај ном при су ству у опе ва ним 
исто риј ским до га ђа ји ма. Исто вет ну си ту а ци ју за ти че мо и у епи ци 
о Мар ку Кра ље ви ћу. Не са мо да у овој тра ди ци ји оби мом пре те же 
њен не ис то риј ски део, не го и у исто риј ском и еп ском сло ју на по ре до 
ег зи сти ра ју раз ли чи те, по ду ху и ин тер пре та ци ји по не кад са свим 
опреч не вер зи је истих мо ти ва. осим то га, иде а ли за ци ја се у срп
ској епи ци пре по зна је у два основ на об ли ка: као естет ска тран сфор
ма ци ја, при сут на у са мом чи ну опе ва ња јед ног до га ђа јапро то ти па, 
али и као про цес у вре ме ну ко ји, су штин ски, мо же да тра је ко ли ко и 
са ма епи ка. У том сми слу, ин ди ви ду а ли зо ва ње о ко јем го во ри Хе гел 
схва та мо тек као крај њу тач ку иде а ли за ци је и њен има ги нар ни циљ, 
ин те грал ни спој уни вер зал ног и по је ди нач ног, оли чен у „тек сту“ на
ци о нал ног епо са.

о еп ској иде а ли за ци ји као естет ском ви ђе њу ју на ка го во ре но је 
још на са мом за чет ку бе ле же ња на ших на род них пе са ма у 19. ве ку. 
За че так ових раз ми шља ња пре по зна је мо код ву ка, у за па жа њу о пе
сма ма из ње го вог за ви ча ја ко је су опе ва ле ло кал не до га ђа је. Та кве 

6 Хе гел, Исто, 450. 
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пе сме, „бу ду ћи да ни је су ни од ка ки ва жни и оп ште по зна ти до га
ђа ја“ не ши ре се да ље, „не го ђе по ста ју, ту и оста ју док се не за бо ра
ве“.7 Као об лик естет ског пам ће ња, да кле, еп ско ви ђе ње ствар но сти 
не под ра зу ме ва са мо чин опе ва ња од ре ђе не лич но сти или до га ђа ја, 
већ и вре мен ски про цес у ко јем про то тип за до би ја или гу би од ре ђен 
сте пен ко лек тив не ва жно сти уну тар за јед ни це. У том сми слу, већ у 
ву ко вом за па жа њу пре по зна је мо два об ли ка иде а ли за ци је од зна ча
ја и за на ше раз ма тра ње — онај ко ји се од ви ја на са мом за чет ку, у 
мо мен ту еп ске ин спи ра ци је и опе ва ња јед не лич но сти или до га ђа ја, 
и онај ко ји до ла зи мно го ка сни је, као ре зул тат тран сфор ма ци је кроз 
вре ме и ко лек тив не про це не ва жно сти на сле ђе ног мо ти ва.

Што се пр вог об ли ка иде а ли за ци је ти че, он је у до са да шњој на у ци 
раз ма тран углав ном по во дом из ра жај них тех ни ка на ше епи ке. Та
ко је о иде а ли за ци ји као ме то ду сти ли за ци је и ком по но ва ња еп ске 
струк ту ре пи сао још Гер хард Ге зе ман, на во де ћи схе ме хе ро и за ци
је и фе у да ли за ци је као тех нич ку ис по моћ у им про ви за ци ји еп ских 
пе са ма. ње го ва ис тра жи ва ња о ком по зи ци о ној схе ми де се тер ца, 
ме ђу соб ној по ве за но сти тек ста, де кла ма тор ске и ин стру мен тал не 
прат ње, као и о на чи ну на ко ји се у тра ди ци ју укљу чу ју ско ра шњи 
и са вре ме ни до га ђа ји, зна чај на су и још увек ак ту ел на. осо бит до
при нос осве тља ва њу иде о ло шког аспек та иде а ли за ци је на ла зи мо и 
у ис тра жи ва њи ма Мак си ми ли ја на Бра у на, на ро чи то у раз ма тра њи
ма о еп ском хи пер бо ли са њу. По Бра у ну, „ју нач ка пе сма је пе снич ки 
при каз ју нач ког иде а ла жи во та и сред ство да се пот по мог не и уоб
ли чи фор ма жи во та за сно ва на на том иде а лу“.8 Тај свој за да так епи
ка углав ном оства ру је умет нич ким укруп ња ва њем и ве ли ча њем, тј, 
ка ко га Бра ун на зи ва, хи пер бо ли са њем ствар но сти. ово хи пер бо ли
са ње се у епи ци ти че по гла ви то ма те ри јал не и фи зич ке по јав но сти, 
док у сли ка њу пси хо ло ги је она ју на ке оста вља углав ном не так ну
те. „она без за зо ра“, на во ди Бра ун, „пре те ру је та мо где се ра ди о 
бро је ви ма, ме ра ма и спо ља шњим по ја ва ма, али у ду хов ном по гле ду 
оста вља чо ве ка она квим ка квим он је сте“,9 при том ми сле ћи на си ту
а ци је у ко ји ма ју нак као Мар ко, на при мер, иако си лан по пут грч ких 
бо го ва у Хо ме ро вим епо ви ма, исто вре ме но ода је и сво је пре по зна
тљи ве људ ске ма не.

Са гла ша ва ју ћи се са овим за па жа њем о по сто ја но сти и не за ви
сно сти пси хо ло ги је ју на ка у од но су на ње гов хи пер бо ли сан фи зич ки 
опис, ду жни смо да скре не мо па жњу и на сле де ће: ако се за при ме ре 

7 Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме i, Бе о град, Про све та, 1975, 563.
8 Мак си ми ли јан Бра ун, Срп ско хр ват ска ју нач ка пе сма, Ма ти ца Срп
ска, За вод за уџ бе ни ке, ву ко ва за ду жби на, 2004, 27.
9 Мак си ми ли јан Бра ун, Исто, 44.
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раз ви је не еп ске тра ди ци је за и ста мо же ре ћи да те же објек тив ном 
и што не при стра сни јем ви ђе њу чо ве ко ве при ро де, он да то, као што 
ће мо ви де ти на при ме ру Мар ка Кра ље ви ћа, сва ка ко не ва жи за са ме 
за чет ке тра ди ци је, обе ле же не сна жним им пул си ма при стра сно сти. 
Шта ви ше, без ове по чет не при стра сно сти као пе ва че ве ин спи ра ци је, 
без об зи ра на њен пред знак сим па ти је или ан ти па ти је, ско ро да је 
не мо гу ће за ми сли ти ка сни ји раз вој тра ди ци је.

овим до ти че мо раз ма тра ње и о дру гој вр сти иде а ли за ци је, као 
тран сфор ма ци је кроз вре ме. Још је Сто јан Но ва ко вић за па зио у на
шој тра ди ци ји „чуд но ва те раз ли ке у ка рак те ри сти ка ма љу ди и вре
ме на“.10 Смер ових про ме на је на из глед не пред ви див и не ло ги чан. 
Јед на опе ва на лич ност или до га ђај вре ме ном пот па да ју под кон текст 
не са мо раз ли чи тих, већ и са свим су прот них ту ма че ња и емо ци о
нал них ста во ва но вих ге не ра ци ја. еп ска тра ди ци ја о Мар ку Кра ље
ви ћу је код нас нај бо љи при мер ова кве вр сте иде а ли за ци је. У њој 
пре по зна је мо то ко ве и ме не раз ли чи тих ви ђе ња Мар ко вог ли ка, по
чев од не сим па ти је, па до оних ко ји су обо је ни из ра зи том сим па ти
јом и ве ли ча њем. Узроч не ве зе из ме ђу ових про це на и ста во ва ни је 
увек ла ко пре по зна ти и, ма да њи хо ва сме на не мо ра ну жно да во ди 
естет ском по бољ ша њу, она ипак но си обе леж је раз вој ног про це са. 
обје кат овог про це са је сам ју нак, вре ме ном све ви ше не за ви сан од 
при стра сно сти у ви ђе њу на род ног пе ва ча. Исто вре ме но, он за до би
ја ста бил ност соп стве не ка рак те ри за ци је, па ра лел но ја ча ју ћи јед ну 
пре по зна тљи ву и све из ра зи ти ју ин ди ви ду ал ну бо ју. У овом про це су 
естет ског опа жа ња, за ви сно од окол но сти, ак тив ну уло гу пре у зи ма
ју час еп ски ју нак, час на род ни пе вач, час по је ди ни си жеј ни или ти
по ло шки кли шеи еп ске по е зи је. У том сми слу, ако се мо же ре ћи да 
ини ци јал ни мо ме нат иде а ли за ци је до жи вља ва ју сва ка лич ност или 
до га ђај у тре нут ку њи хо вог опе ва ња као ин спи ра ци је, он да се то не 
мо же ре ћи и за овај дру ги об лик иде а ли за ци је, ко ји тра је и раз ви ја 
се кроз вре ме. ње га у срп ској епи ци успе ва да пре бро ди и пре жи ви 
са мо ма ли број ју на ка.

Сло же ност ових про це са по твр ђу је у на у ци че сто на во ђен при мер 
пе сме Ан ђел ко Ву ко вић и Си нан Ке се џи ја (вук iV, до да так4). ву ков 
пе вач Ан ђел ко ву ко вић ов де је опе вао соп стве ни под виг по узо ру на 
на ра тив ну схе му не ко ли ко пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу, на ро чи то на 
ону из ва ри јан те Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја (вук ii, 67). Ку ри
о зи тет пе сме је не са мо у то ме што се у њој ло кал ни до га ђај опе ва по 
узо ру на не ке од нај по зна ти јих пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу, већ и у 
то ме што је пе сма је дин стве ни при мер ауто пор тре та у на шој епи ци, 
јер глав ни ју нак пе сме је ујед но и њен пе вач.

10 Сто јан Но ва ко вић, Исто ри ја и тра ди ци ја, Бе о град, СКЗ, 1982, 11.
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Си же је сле де ћи: Си нан ке се џи ја је за у зео Ко со во, пре пре чио све 
друм ске и реч не пу те ве, и за бра нио све же нид бе и уда је. ву чи трн
ски па ша не про на ла зи ју на ка ко ји би иза шао на мег дан Си на ну, све 
док не до би је са вет да по тра жи Ан ђел ка ву ко ви ћа у ње го вом се лу 
оро ву. По Ан ђел ка до ла зе па ши ни иза сла ни ци. овај сум ња да ли га 
они мо жда пра те, али га иза сла ни ци уми ру ју и пре но се му па ши ну 
по ну ду да ће до би ти на упра ву по ла сан џа ка уко ли ко по гу би Си на
на. Ан ђел ко при хва ти по ну ду, али од би је да се из рав но до го во ри са 
па шом, са обра зло же њем да „во лим исти, те Си на на тра жит', не го л' 
исти па ше у ву чи трн“. Ан ђел ко иде код ко ва ча да му пот ку је ко ња, а 
за тим кре ће у по те ру за Си на ном. Код „Ста ро га Тр га Ма на сти ра“, на 
„нај те шњем ме сту“ у „Кли су ри твр дој“, он про на ла зи Си на на. У по
ку ша ју да се на го ди са Ан ђел ком, Си нан му ну ди осло ба ђа ње та о ца 
Па вла Па пу џиј ћа ко јег је прет ход но за ро био у Ан ђел ко вом се лу. Ан
ђел ко од би је по ну ду и упу сти се у мег дан. Из тре нут ка у тре ну так, 
од нос сна га се ме ња, баш као и оруж је. У јед ном тре нут ку, Ан ђел ко 
са бљом пре се ца ко пље ко је Си нан ба ци ка ње му. Си нан по те же ку
бу ру и пу ца, али про ма шу је. Ан ђел ко та ко ђе по те же ку бу ру, устре
љу је Си на на, али уме сто да кло не и по пу сти, овај на па да још бе шње. 
По те же се и дру ги пар ку бу ра, али ка да им ни то не по мог не, ма ша ју 
се са бљи. По ла са та тра је њи хов дво бој са бља ма, све док Ан ђел ко 
из не на да не по клек не. У од суд ном ча су, Ан ђел ко се по мо ли „Бо гу 
је ди но ме“ и Све том Ни ко ли, прав да ју ћи се ова ко:

„Бо же ја ки, опро сти гре шно га! 
Ја да на ске не ги нем за бла го, 
Но за ве ру и ве ли ку прав ду; 
При ми те бе а у име тво је! 
да оста не ов де спо мен ме не!“

Нео че ки ва но, Си нан кло не и Ан ђел ко га уби је. Ипак, Ан ђел ко не
ће да му од се че гла ву, већ на ло жи осло бо ђе ном Па влу Па пу џиј ћу да 
оба ве сти ву чи трн ског па шу о Си на но вом смак ну ћу. При том на по
ми ње да не же ли да оде код па ше, и то сле де ћим ре чи ма:

„Ал' ја к ње му у град ићи не ћу, 
И на част му и на џак и бла го; 
Ако ли ме па ша ви ше тра жи, 
Гр ђи ћу му би ти од Си на на“.

У опе ва њу јед ног лич ног и са вре ме ног до га ђа ја, ова пе сма је до бар 
при мер иде а ли за ци је као из ра жај не еп ске тех ни ке: ма ли, по је ди
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нач ни до га ђај или ис ку ство се опе ва ју уз по моћ на сле ђе не, већ го то
ве си жеј не схе ме у чи јем сре ди шту се на ла зи не ки дав ни ји, мно го 
по зна ти ји до га ђај или ју нак. Су че љу ју се два пла на: је дан тра ди
ци о нал ни и је дан ко ји тек пре тен ду је да по ста не тра ди ци ја. У том 
сми слу, пе сма је до са да при вла чи ла па жњу мно гих из у ча ва ла ца, 
па је та ко Гер хард Ге зе ман пр ви у њој уочио не сва ки да шњи при мер 
на сто ја ња да се ко ри шће њем „хи ља ду пу та про ве жба не схе мат ске 
ком би на ци је мо ти ва“ при пи ше од ре ђе на ин ди ви ду ал на бо ја опе ва
ним ли ко ви ма и до га ђа ји ма. Ге зе ман овом при ли ком об ја шња ва раз
вој еп ске иде а ли за ци је, чи ја упе ча тљи вост је и за на ше раз ма тра ње 
од осо би тог зна ча ја:

„Ка ко у пе сми Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја Му са по тре
са цар ство до Стам бо ла, а у пе сми Мар ко Кра ље вић уки да 
свад ба ри ну Ара пин на ме ће ра ји не људ ски по рез на же нид
бу, ка ко Му са ве зу је за ко ња сул та но вог иза сла ни ка ве зи ра 
ћу при ли ји ћа, та ко ра ди и Си нан Ке се џи ја. Као што ве зир 
за тим ука зу је сул та ну на Мар ка, та ко онај де де ић осман 
упу ћу је па шу на Ан ђел ка. до тле иде хе ро и за ци ја. Сад на и
ла зи и фе у да ли за ци ја: Ан ђел ко из пе сме је при род но угле
дан го спо дин, ве о ма бо гат се љак, с по на ша њем фе у дал ног 
зе мљо по сед ни ка ко ји по се ду је про стра не дво ро ве и сва ке 
го ди не го ни ве ли ка ста да у пла ни ну и опет их сја вљу је у ши
ро ке ста је — упра во на ре ђу је го ње ње: та он сам вр ши је ди но 
над зор над сво јим слу га ма и мом ци ма! У ствар но сти је тај 
Ан ђел ко био ма ли се љак, али с ко јим до сто јан ством он уме 
у пе сми да исту па пред па ши ним гла сни ци ма, да од ја ше на 
свом бој ном па ри пу, де бе лом бел цу ко ји као и чу де сни Ша
рац Мар ка Кра ље ви ћа на њу ши Тур ке већ из да ле ка — с ка
квим по што ва њем ње га осло вља ва ју гла сни ци (упра во као 
гла сни ци ко ји су по сла ни Мар ку, у пе сми Урош и Мр њав
че ви ћи) — ка ко су по но сне ње го ве ре чи иза ко јих се скри ва 
не по ве ре ње ра је у тур ске го спо да ре!“11

11 Гер хард Ге зе ман, Ком по зи ци о на схе ма и хе рој скоеп ска сти ли за ци
ја, у Ка по е ти ци на род ног пе сни штва, при ре дио С. Ко ље вић, Бе о град 1982, 
277. Слич ним по ре ђе њи ма са Мар ко вим ли ком уну тар на сле ђе не ком по зи
ци о не схе ме ба вио се и Но вак Ки ли бар да на при ме ру пе са ма о цр но гор ском 
ју на ку Пе тру Бо шко ви ћу (Н. Ки ли бар да, Усме на књи жев ност — еп ска мје
ра исто ри је, Под го ри ца, 1998.) Уоп ште, ко ри шће ње ком по зи ци о не схе ме већ 
са мо по се би под ра зу ме ва од ре ђен сте пен иде а ли за ци је, о че му по сред но 
и не по сред но го во ре сви ра до ви ко ји су се ба ви ли еп ском ком по зи ци о ном 
схе мом. Из дво ји ће мо нај зна чај ни је: Ма ти ја Мур ко, Тра гом срп ско хр ват ске 
на род не епи ке 1, За греб 1951, Ма ја Бо шко вић Сту ли, По сто ја ност еп ског 
мо де ла у две пе сме из ду бро вач ког кра ја, За греб, 1966; Све то зар Ма тић, Наш 
на род ни еп и наш стих, Но ви Сад; као и у нај но ви је вре ме Мир ја на де те лић, 
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очи глед но, Ге зе ман је за ди вљен Ан ђел ко вим под ви гом, не ода
ју ћи ни траг сум ње да се све до го ди ло она ко као што је и опе ва но. 
Из но се ћи по дат ке о сво јим пе ва чи ма, и вук опи су је Ан ђел ка ву ко
ви ћа „до брим и по бо жним“.12 Али, ко ли ко се та кав ути сак за и ста 
до би ја и из пе сме? Ствар ни по ри ви Ан ђел ко ве ак ци је оста ју не до
ре че ни (глав но је пи та ње: за што он хо ће да уби је Си на на?) и, са мим 
тим, отва ра се про стор сум ња ма о пот пу ној ве ро до стој но сти еп ског 
све до че ња. Нај а у тен тич ни је опе ван до га ђај у чи та вој пе сми је сце
на дво бо ја у ко јем се на зи ре Ан ђел ко во из не на ђе ње и страх ка да 
угле да Си на на. Упе ча тљи во лич но ис ку ство је по мо гло Ан ђел ку да 
осе ти је згро јед ног тра ди ци о нал ног еп ског мо ти ва о Мар ку Кра ље
ви ћу, али исто вре ме но, ко ри шће ње истог мо ти ва је у пе сми отво ри ло 
и пи та ња о ствар ним по ри ви ма и истин ском то ку Ан ђел ко ве ак ци је 
као по за ди ни опе ва ња.

до ве ден под џи нов ску сен ку ле ген дар не исто ри је, опе ва ни под
виг не са мо да је у пе сми остао без при ме ре не естет ске фор ме ко ја 
иза зи ва ди вље ње, већ је, због са мо ве ли ча ња пе ва ча, до брим де лом 
остао де вал ви ран и, у из ве сном сми слу, чак па ро ди ран. да сти ца јем 
окол но сти ни је оста ла за бе ле же на у до дат ку ву ко ве збир ке, као сво
је вр стан ку ри о зи тет за по то ње на уч не рас пра ве и ана ли зе, за ову 
пе сму би се за це ло мо гло ре ћи исто оно што је вук при ме тио по во
дом „сми је шних“ пе са ма из ње го вог кра ја, ко је су опе ва ле ло кал не 
до га ђа је, тј. да „ђе по ста ју, ту и оста ју док се не за бо ра ве“.

По не кад, да кле, у нај бо љој на ме ри да ове ко ве чи са вре ме ни ка (или 
са мо га се бе, као Ан ђел ко ву ко вић у на ве де ном слу ча ју), на род ни 
пе вач ко ри сти си жеј ни и ти по ло шки ре пер то ар ко ји тре ба да улеп
ша и уз ви си опе ва ну лич ност. Исто вре ме но, уко ли ко је тај ре пер
то ар пре на гла шен у би ло ко јем по гле ду или де та љу, он објек тив но 
де тро ни ра и де вал ви ра опе ва ну лич ност до ме ре ко ја пам ће ње о њој 
знат но обе сми шља ва, по не кад већ у са мом за чет ку. На па ра док сал
ну стра ну ова кве вр сте при стра сно сти ука зи вао је и ве се лин Чај ка
но вић по во дом еп ских пе са ма и ту жба ли ца као об ли ка ис кри вље ног 
се ћа ња, где по ро ди ца сво јим пре ци ма при пи су је ту ђу сла ву и част. 
„Пе сме у сла ву пре да ка“, на во ди Чај ка но вић, „уко ли ко је реч о сво
јим соп стве ним, нај бли жим пре ци ма и по кој ни ци ма, и уко ли ко су 
оне би ле из раз акут не или вре мен ски бли ске жа ло сти и пи је те та 
пре ма њи ма и има ле при ва тан ка рак тер, би ле су, и оста ле су, са свим 
уша бло ње не, јед но став не и про сте у фор ми, пре те ра не и не тач не у 
Урок и не ве ста, Бе о град 1996.
12 У пред го во ру за че твр ту књи гу сво јих на род них пе са ма, вук на во ди: 
„Ан ђел ко је он да, кад је ову пе сму спе вао, био мо мак око 35 го ди на, ра ста је 
сред ње га, леп, цр но ма њаст, до бар и по бо жан, али ве ли ки ју нак.” (вук, Срп
ске на род не пје сме iV, Из да ње и штам па др жав не штам па ри је, 1932.)
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са др жи ни“.13

Код Ср ба се, као што је по зна то, у ју нач кој епи ци мо гао опе ва ти са
мо по кој ник, док се у опе ва њу са вре ме ни ка ви део пред знак њи хо ве 
ско ра шње по ги би је.14 ова кав оби чај у епи ци од сли ка ва и јед ну уну
тра шњу, естет ску су шти ну.15 еп ска иде а ли за ци ја и ње на при стра
сност ко ја се мо же и опи са ти из ре ком „о по кој ни ку све нај леп ше“, 
ов де де лу је као дво се кли мач. Са јед не стра не она до во ди до то га да 
огром на ве ћи на са вре ме ни ка и до га ђа ја оста не за бо ра вље на већ у 
са мом за чет ку њи хо вог опе ва ња, док са свим на дру гој стра ни, оста је 
при мет но не моћ на упра во про тив оних лич но сти и до га ђа ја ко је за
је ди ца хо ће да по ти сне у за бо рав, пре ћу ти као не при јат ну успо ме ну 
или оцр ни као обје кат по гр де и из ру ги ва ња. Због то га је и ауто пор
трет, као естет ска ре флек си ја ли ше на при стра сно сти, у епи ци не
по сто је ћа и, у су шти ни, ап сурд на ка те го ри ја. На са свим су прот ној 
стра ни, из нај ра зли чи ти јих раз ло га омра же на лич ност или до га ђај, 
око се бе ус по ста вља ју је дан огра ђен за бран и за пе ва ча и за пу бли
ку, али чи ја дис тан ца при вла чи па жњу, вре ме ном се пре тва ра ју ћи и 
у ла ко уоч љи ву гра ни цу естет ске фор ме ко ја ин спи ри ше уну тра шње 
осми шља ва ње и, са мим тим, тран сфор ма ци ју.

У том сми слу, при ме ри раз ви је не иде а ли за ци је у на шој епи ци, по
пут оних у пе сма ма о Мар ку Кра ље ви ћу, је су ре зул тат и јед не сло же
не тран сфор ма ци је ко ја по се ду је свој спо ља шњи и свој уну тра шњи 
са др жај. Под спо ља шњим са др жа јем под ра зу ме ва мо тзв. тек стов ну 
струк ту ру, тј. све оне фор мал не од ли ке еп ских си жеа, мо де ла и тек
сто ва пе са ма као рас по ло жи вих и ег закт но про вер љи вих чи ње ни ца. 
Под уну тра шњим са др жа јем под ра зу ме ва мо јед ну ши ро ку ван тек
стов ну струк ту ру тра ди ци је у чи јем се сре ди шту кон цен три ше сли
ка ју на ка, али по гла ви то на ни воу емо ци о нал ног до жи вља ва ња и 
пре по зна ва ња. Као што ће мо по ку ша ти да по ка же мо у пред сто је ћим 
из ла га њи ма, ни јед на од ових ка те го ри ја ни је у пот пу но сти ста бил на 
и от пор на на про ме не, већ тран сфор ма ци ја јед не од њих ути че и на 
оста ле еле мен те у ко му ни ка ци ји.

Реч је о про це су ко ји се не ти че са мо на ше еп ске по е зи је и раз
до бља ње ног ак тив ног по сто ја ња и раз вит ка. У том сми слу, Све то
13 в. Чај ка но вић, Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра 19251942, Бе
о град, 1994, 506 и да ље.
14 „У Ср ба је, по пра ви лу, мо гао би ти опе ван са мо по кој ник, а до пад не 
ли не ко га из у зет но та част за жи во та, ви део се у то ме пред знак ско ре по
ги би је.” (Алек сан дар ло ма, Пра ко со во, СА НУ, Бал ка но ло шки ин сти тут, Бе о
град, 2002, 14.)
15 У кон тек сту раз ма тра ња о еп ској иде а ли за ци ји као о сли ци не ког 
дав ног до ба, Бах тин на во ди и ово: „Мр тви се во ле дру га чи је, они су из у зе ти 
из сфе ре кон так та, о њи ма се мо же и мо ра го во ри ти друк чи јим то ном. Реч о 
умр лом се ду бо ко раз ли ку је од ре чи о жи вом”. (Бах тин, О ро ма ну, 453.)
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зар Ко ље вић је већ при ме тио да „без иде а ли за ци је не ма, раз у ме се, 
крај њих об ли ка умет но сти; ра зор на кри тич ка ви зи ја мо же да се ус
по ста ви као умет ност тек ако с ону стра ну сво јих ра зо ре них иде а ла 
до са ња и не ку иде ал ну нор му по рет ка и сми сла ко ји пре жи вља ва и 
ње не ра зо ре не мо ћи. Али су шти на иде а ли за ци је у умет но сти уоп
ште, па и у срп ско хр ват ској на род ној епи ци, ни је ап стра хо ва ње, не го 
дра ма ти за ци ја људ ских суд би на и си ту а ци ја“.16 Аспект иде а ли за ци
је као естет ске дра ма ти за ци је је дан је, као што на во ди Ко ље вић, од 
уни вер зал них осо бе но сти умет но сти. Исто вре ме но, на ша епи ка је и 
ре дак, за и ста је дин ствен при мер из исто ри је умет но сти, где има мо 
мо гућ ност да по сма тра мо ка ко јед не те исте лич но сти и до га ђа ји, 
за ви сно од раз до бља и под не бља у ко јем су пе сме за пи си ва не, пот
па да ју под раз ли чи те, по не кад чак опреч не ин тер пре та ци је и фа зе 
емо ци о нал ног до жи вља ва ња. епи ка о Мар ку Кра ље ви ћу, цен трал
ном ју на ку срп ске и ју жно сло вен ске епи ке је по том пи та њу из ван
ре дан при мер, на ро чи то у све тлу оног бро ја пе са ма у ко ји ма је он 
ока рак те ри сан као не га тив ни ју нак.

16 С. Ко ље вић, Наш ју нач ки еп, Бе о град, Но лит, 1974. 39.
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КрАљевИћ МАрКо,  
НеГАТИвАН епсКИ ЈУНАК

Пи та ња о Мар ку Кра ље ви ћу као не га тив ном ју на ку у по је ди ним 
де ло ви ма тра ди ци је, до са да су углав ном по ста вља на и раз ма тра на 
по во дом хи по те за о ње го вој по пу лар но сти. Хи по те зу ова кве вр сте је 
пр ви на вео То мо Ма ре тић, ука зу ју ћи да по пу лар ност јед ног еп ског 
ју на ка не мо ра да за ви си од оми ље но сти и сим па ти ја ко је је ње гов 
про то тип ужи вао за сво га жи во та. У том сми слу он на во ди по зна ту 
хи по те зу да је „Мар ко мо гао би ти чо вјек нео бич не тје ле сне ја ко сти, 
па су се мо жда већ за ње го ва жи во та или крат ко ври је ме по сли је 
ње го ве смр ти раз но си ла по на ро ду од уста до уста гдје ко ја ње го ва 
дје ла, ко ји ма је до ка зао сво ју ве ли ку ја кост“,17 али при том на по ми
ње и „да се до бро за цје ло зна ло, да је Мар ко тур ска удво ри ца и да 
срп ском на ро ду ни шта ни је мно го учи нио, а мно га зла.“18

У но ви је вре ме су се ја ви ла и она ту ма че ња ко ја Мар ков лик ан ти
хе ро ја, ку ка ви це, уби це и пи ја ни це об ја шња ва ју углав ном као по зни 
ре зул тат иде о ло шких ути ца ја са руб них, ме ђу соб но за ва ђе них ге о
граф ских и кон фе си о нал них под руч ја на Бал ка ну. При ти сци ове вр
сте су, твр ди се, ишли у прав цу по ти ски ва ња или бри са ња Мар ко вог 
ори ги нал ног на ци о нал ног и вер ског иден ти те та.19 На дру гој стра ни, 
по је ди на раз ма тра ња све до че и о не чем су прот ном, тј. о по вре ме ним 
ути ца ји ма цр кве них кру го ва да у од ре ђе ним пе ри о ди ма по ти сну и 
ума ње Мар ко ву еп ску по пу лар ност. На раз ло ге ових при ти са ка, чак 
сво је вр сне „кам па ње“ ко ју су цр кве ни кру го ви про тив Мар ка по вре
ме но во ди ли у 18. ве ку, пр ви је скре нуо па жњу Ни ко ла Ба на ше вић, 
ту ма че ћи то омра зом ко ју је у тра ди ци ји и исто ри ји имао Мар ков 
отац, краљ ву ка шин. већ то ком 15. ве ка је, на во ди Ба на ше вић, би ла 
раз ви је на ле ген да о кра љу ву ка ши ну као узур па то ру и уби ци ца ра 
Уро ша, због че га цр кве ни љу ди „ни су мо гли до зво ли ти да син узур
па то ра и уби це, ма кар ка кав глас у на ро ду имао, бу де за штит ник и 
бра ни лац срп ског ца ра, а умет ни ку пе ва чу је баш тај еле ме нат био 
17 То мо Ма ре тић, На ша на род на епи ка, Бе о град, Но лит, 1966, 144.
18 Ма ре тић, Исто, 144.
19 „По зно ство ре ни лик Мар ка ан ти хе ро ја, ку ка ви це, пи ја ни це — уби
це — ре зул тат је осми шље ног чи на. Но во на ста ли не га тив ни ју нак етич ки 
је, на ци о нал ни и вер ски утук на ме њен жи те љи ма обла сти ко је су у еп ској 
лич но сти Кра ље ви ћа Мар ка ви де ле етич ки, ет нич ки и кон фе си о нал ни узор. 
Су прот на стра на у ли ми троф ним обла сти ма ин си сти ра, пак, агре сив ни је на 
ана ци о нал ној и вер ској осо бе но сти Мар ко вој” (У: Не над љу бин ко вић, „Кра
ље вић Мар ко — исто ри ја, мит, ле ген да“, у ал ма на ху Да ни ца, Бе о град, ву ко ва 
за ду жби на, 1995, 187.)
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до бро до шао.“20

У но ви је вре ме, исто ри чар Ра де Ми хаљ чић да је за пра во ова квим 
за па жа њи ма. У том сми слу на во ди по да так о цр кве ном по ме ну из 
XVii ве ка, на пи са ном ве ро ват но на кон тур ског по ра за код Бе ча, где 
су име на кра ља ву ка ши на, кра ља Мар ка и ву ка Бран ко ви ћа, за раз
ли ку од оста лих име на, пре цр та на. Мо на си су их, ту ма чи Ми хаљ
чић, очи глед но сма тра ли не до стој ним по ме на, а са мо по се би ин
ди ка тив но је што се Мар ко ста вља у исто дру штво са ву ка ши ном и 
ву ком Бран ко ви ћем.21

ово су не ка од нај ва жни јих за па жа ња о исто риј ској под ло зи Мар
ко вог не га тив ног ли ка, до вољ на да ука жу на сву сло же ност ње го вог 
до жи вља ва ња код пу бли ке. Це ло ви ти ути сак о ње му не оли ча ва са мо 
опе ва на ак ци ја у јед ној пе сми, већ и ње го ва укуп на тра ди ци о нал на 
ти пи за ци ја, као и са овом ти пи за ци јом ма ње или ви ше (не)по ду да ра
на сли ка про то ти па. до во ђе ње у пр ви план јед ног од ова три ни воа 
је, као што ће мо ви де ти из пред сто је ћих при ме ра, по не кад у ста њу 
да из ме ни це ло куп ни емо ци о нал ни ути сак о ју на ку. У ком по зи ци о
ном скло пу пе сме, на при мер, ју нак мо же да по чи ни зло де ло а да се, 
у да тим окол но сти ма, на ни воу емо ци о нал не ре цеп ци је то до жи ви и 
вред ну је као под виг. Слич но то ме, на ни воу „тек ста“, мо дер ни чи та
лац мо же да са осе ћа њем кри ти ке или гну ша ња ре а гу је на исто оно 
што је слу ша лац еп ске пе сме не ка да пре по зна вао као мо ра лан или 
иде о ло шки ис пра ван чин. Па ра докс ова кве ко му ни ка ци је је и у то ме 
да она не са мо да не те жи ста бил ној ти пи за ци ји ју на ка, већ са свим 
су прот но — не пред ви ди вост ју на ко вих по сту па ка је и глав но оруж
је ње не дра ма тур ги је. Пи та ње „ко је тај ју нак“, да кле, от кри ва се и 
про ве ра ва у од но су на емо ци о нал ну ре ак ци ју ко ју ње го во по сту па ње 
иза зи ва у пу бли ци. За то, ка да го во ри мо о не га тив ном еп ском ју на ку, 
он да ми сли мо пре све га на емо ци о нал но, а ма ње на, сход но вла да
ју ћој, че сто про ме њи вој дру штве ној ети ци, мо рал но вред но ва ње од 
стра не еп ске пу бли ке и на род ног пе ва ча.

У том сми слу, у пред сто је ћим раз ма тра њи ма раз ли ку је мо две 
основ не си ту а ци је у вред но ва њу ју на ка. У пр вој, пе вач ко ри сти си
жеј ни мо дел ко јим се Мар ку већ уна пред до де љу је уло га са ја сним 
не га тив ним ка рак те ри сти ка ма. У дру гој си ту а ци ји, Мар ко се у не га
тив ној уло зи по твр ђу је соп стве ном ак ци јом. док пр ва си ту а ци ја под
ра зу ме ва пе ва че ву оце ну Мар ко вог ли ка као прет ход ни цу у опе ва њу 
ју на ка, до тле се у дру гој си ту а ци ји емо ци о нал ни мо ме нат у ви ђе њу 
20 Н. Ба на ше вић, Ци клус Мар ка Кра ље ви ћа и од је ци фран цу скота ли
јан ске ви те шке књи жев но сти, Ско пље, Књи ге скоп ског на уч ног дру штва, 
1935, 36.
21 Ра де Ми хаљ чић, Ју на ци Ко сов ске ле ген де, Бе о град, БИГЗСКЗ, 1989, 
184.
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ју на ка оства ру је уну тар си жеа, пе ва че вим под сти ца њем драм ске не
из ве сно сти, уз бу ђе ња или бо ја зни пу бли ке око рас пле та еп ске при
че. У пр вој гру пи пе са ма, пе вач не ма ди ле му ка квог ју на ка опе ва 
и ко ју уло гу он за слу жу је у ком по зи ци ји еп ске при че, док у дру гој 
гру пи пе вач та ко ђе не ма ди ле му о свом ју на ку, али га до во ди у пр
ви план еп ске рад ње и ту ис пи ту је пред ви дљи вост ње го ве ак ци је. 
очи глед но је да ова по де ла под ра зу ме ва и раз ли чит сте пен не за
ви сно сти ју на ка у од но су на ви ђе ње пе ва ча, где се, кроз ис по ље ну 
не за ви сни ју по зи ци ју ју на ка, из два ја ју при ме ри дру ге гру пе. У ова
квом при сту пу, нај ве ћу ис по моћ смо про на шли у сту ди ји Ми ха и ла 
Бах ти на Аутор и ју нак у естет ској ак тив но сти и та мо шњој по де ли 
на три вр сте од но са ауто ра и ју на ка. Пр ва је по зи ци ја у ко јој аутор 
овла да ва ју на ком, у дру гој ју нак овла да ва ауто ром, а у тре ћој ју нак 
по ста је сам свој аутор.22 Гра ни ца из ме ђу ју на ка и ауто ра у књи жев
ном де лу за Бах ти на те жи јед ном спе ци фич ном уки да њу и ста па
њу иден ти те та, због че га се аутор ов де не схва та као ин ди ви ду ал ни 
кре а тор и ори ги нал на пси хо ло ги ја, већ пре све га као „је дин стве но 
ак тив на енер ги ја, да та не у пси хо ло шки кон ци пи ра ној све сти, не го 
у чвр стом зна че ћем кул тур ном про дук ту“. Ауто ра он та ко ђе де фи ни
ше као по тен ци јал „то тал не ре ак ци је на ју на ка“ и „ак тив ног ви ђе ња 
ју на ка као це ли не, у струк ту ри ње го вог ли ка, рит ма ње го вог от кри
ва ња, у ин ту и тив ној струк ту ри и у из бо ру сми са о них мо ме на та“.23 
Сход но ова квом схва та њу, по зи ци ју еп ског пе ва ча, упр кос ње го вој 
не у по ре ди во ве ћој усло вље но сти тра ди ци јом и ко лек ти вом ко јем се 
обра ћа, мо же мо без устру ча ва ња из јед на чи ти и са по зи ци јом ауто ра 
пи са не књи жев но сти.

Та ко ђе, три вр сте од но са ауто ра и ју на ка ко је на во ди Бах тин се мо
гу до не кле раз у ме ти и као ета пе у иде а ли за ци ји ју на ка, то ком ко јих 
се он вре ме ном све ви ше оса мо ста љу је од ауто ро ве тач ке гле ди шта, 
као вред но сне оце не ко ја га, ма ње или ви ше при стра сно уоб ли ча ва. 
Нај по сле, осло бо ђен ове пуп ча не врп це, ју нак тек та да по ста је мо
гућ као „естет ски са вр ше на по ја ва“,24 што је си ту а ци ја ка кву че шће 
за ти че мо у епи ци не го у оста лим књи жев ним жан ро ви ма.

Што се пр ва два на ве де на ти па у по де ли ти че, гра ни це из ме ђу 
њих у пред сто је ћим при ме ри ма о Мар ко вом не га тив ном ли ку су рет
ко кад из ра зи те и ја сне, па обич но на и ла зи мо на њи хо ву ме ђу соб ну 
ме ша ви ну, са тен ден ци јом да се по је ди не пе сме ви ше при кла ња ју 
јед ном или дру гом ти пу. Код пр ве гру пе пе са ма, где се у те мат ском 

22 У Ми ха ил Бах тин, Аутор и ју нак у естет ској ак тив но сти, Брат ство
је дин ство, Но ви Сад, 1991, 1722.
23 Исто, 9.
24 Исто, 17.
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скло пу Мар ку већ уна пред до де љу је не га тив на уло га, за по че так смо 
из дво ји ли не ко ли ко нај ва жни јих мо де ла: пе сме у ко ји ма Мар ко игра 
уло гу уби це бли ског ро ђа ка, пе сме ко је опе ва ју ње гов од нос у тро у
глу Мар комај каљу ба, као и пе сме о ње го вом од но су са де мон ским 
ју на ки ња ма.

Тематски модели

1. Убиство рођака

1. 1. Марко Краљевић и брат му Андријаш

Пр ву пе сму о Мар ку Кра ље ви ћу, Мар ко Кра ље вић и брат му Ан
дри јаш, бе ле жи 1555. г. Пе тар Хек то ро вић, слу ша ју ћи хвар ског ри
ба ра, Па ско ја де бе ља. У њој је Мар ко не дво сми сле но опе ван као 
не га тив ни ју нак, ма да мо тив бра то у би ства не за ти че мо у по то њој, 
раз ви је ни јој тра ди ци ји о овом ју на ку. оно што у њој нај ви ше при вла
чи па жњу је, за пра во, ком по зи ци ја и драм ски склоп. Реч је о већ за
па же ној осо бе но сти пе са ма ду го га сти ха по во дом че сте по ја ве тзв. 
ма ски ра них ју на ка и ма ски ра них до га ђа ја у њи ма, о ко ји ма је пи сао 
Ми ло рад Па вић и у но ви је вре ме Бо шко Су вај џић.25 еп ски мо ти ви у 
бу гар шти ца ма, за па жа Па вић, не са мо да оби лу ју епи зо да ма о пре
ру ша ва њу ју на ка, не го као осо би ти ефе кат ко ри сте тзв. ма ски ра ни 
до га ђај. Је дан до га ђај мо же би ти пред ста вљен на са свим су про тан 
на чин – на при мер, вен ча ње ју на ка као ње го ва по ги би ја или обр ну то 
— и то та ко да „жи вот и смрт мо гу из ме ња ти ме ста а да се при том 
ни шта не про ме ни.“26

А бу гар шти ца о Мар ку и Ан дри ја шу је по том пи та њу из ра зит при
мер. На ра тив ни увод кон стру и сан је по обра сцу сло вен ске ан ти те зе, 
као об лик ре тро спек ти ве у пр вом ли цу мно жи не:

два ми ста си ро ма ха ду го ври ме дру го ва ла, 
ли по ти ста дру го ва ла и ли по се дра го ва ла

(Бо ги шић, 6)

То ком по де ле рат нич ког пле на, бра ћа се по сва ђа ју и Мар ко са
бљом уби је Ан дри ја ша. На са мр ти Ан дри јаш мо ли бра тауби цу да по 
25 У Бо шко Су вај џић, „Три ви ле на три ље ље не – о ме та фо ри смр ти у 
бу гар шти ца ма“, у Ју на ци и Ма ске, дру штво за срп ски је зик и књи жев ност, 
Бе о град, 2005, 169184.
26 Ми ло рад Па вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти — ба рок, Бе о град, 
до си је/На уч на књи га, 1991, 137138.
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по врат ку ку ћи мај ци ка же да је са бљу окр ва вио убив ши је ле на. Са
ве ту је га да бра то вље ву смрт при ка же као вен ча ње у „ту јој зе мљи“ 
где се овај за љу био у „ги зда ву де вој ку“ ко ја му је да ла „мно га би ља 
не по зна на, и оно га вин ца ју на ку од за би тја“. Нај по сле, Ан дри јаш са
ве ту је бра та и то да, у слу ча ју да га на пад ну гу са ри, „кли ку је“ ње го
во име, не би ли се ови, као и у ра ни јим си ту а ци ја ма, раз бе жа ли од 
стра ха.

Ком по зи ци о ни ре бус ове пе сме из у зет но је сло жен, и об у хва та чи
тав низ сим бо лич них де та ља по пут из јед на ча ва ња је ле на и жр тве, 
или ис пи ја ња ви на као во де за бо ра ва, мо ти ва ко ји од нос два бра
та и опе ва ни до га ђај уво де у са свим но ву ра ван би ти са ња. Јед на од 
за го нет ки у пе сми про ис ти че и услед ре тро спек тив ног из ла га ња у 
пр вом ли цу мно жи не, где глав ни ју нак, Мар ко Кра ље вић, уоп ште не 
про го ва ра ни ти са оп шта ва би ло ка кву ре ак ци ју на по чи ње но зло де
ло, већ се ис кљу чи во пре но се ре чи бра та на са мр ти. Као да у пе сми 
при су ству је мо још јед ном ма ски ра ном до га ђа ју на раз ме ђи жи во та и 
смр ти, где по кој ни брат, истин ски про та го ни ста пе сме, сту па у нео
бич ну вр сту иден ти те та са ње го вим пре жи ве лим, очи глед но ин фе
ри ор ни јим бра том. У пе сми не ма из ри чи тог ка ја ња, ни ти би ло ка кве 
дру ге емо ци о нал не ре ак ци је од Мар ко ве стра не, али ни би ло ка кве 
емо ци о нал не ре ак ци је или ко мен та ра од стра не пе ва ча тим по во
дом.27 У пе сми је упа дљив и је дан без лич ни мо ме нат, тим ви ше ако 
се, као нео би чан емо ци о нал ни кон тра пункт, уочи кли шеј на од ја ва 
ко ја у об ли ку здра ви це, за пра во, и не при па да тек сту пе сме.28 Пе вач 
се обра ћа слу ша о цу, у кон крет ном слу ча ју Хек то ро ви ћу, на на чин 
ко ји од ра жа ва при ро ду усме не ко му ни ка ци је, где на по ре до, у јед
ном нео бич ном ме ђу од но су, ег зи сти ра ју два опреч на емо ци о нал на 
ста ња, оно тра гич ко у опе ва ном до га ђа ју, и оно ве се ло за ба вљач ко, 
у ам би јен ту где се пе сма из во ди.

27 У до са да нај и сцрп ни јој ана ли зи ко ја је на пи са на о овој пе сми, Ма ја 
Бо шко вић Сту ли на во ди из ме ђу оста лог и ово: „По кла сич ном обра сцу на
род не пе сме ова би сли ка има ла би ти лаж ко јом се при кри ва пра ви тра ги чан 
до га ђај: убој ство ти хо га је лен ка мо гло би би ти и сим бо лич ка сли ка, ме та
фо ра из вр ше ног зло чи на, што та ко ђер од го ва ра прак си на род них пје са ма. 
Али да жр тва са ма, за ми шља ју ћи се бе у уло зи убо ји це, ис ка зу је убо ји чин 
бо лан осје ћај и ње го во ка ја ње при по гле ду на „ти хог је лен ка” у ча су ка да се 
је лен оди је ли с ду шом, те се ви ше не зна уми ре ли је лен или брат Ан дри јаш, 
го во ри ли то уби је ни или го во ри убо ји ца — та кво згу шња ва ње, та кво ан ти
ци пи ра ње свој стве но је са мо ис тан ча ним об ли ци ма по е зи је ка кви су нам 
се са чу ва ли у овој и дру гим бу гар шти ца ма.” (Ма ја Бо шко вић Сту ли, Усме на 
књи жев ност као умјет ност ри је чи, Мла дост, За греб, 1975, 18.)
28 Сти хо ви гла се:

ве сел бу ди, го спо да ру, и ве се ла ти дру жи на, 
Наш го спо да ру! 
ова пи сан да бу де твој ми ло сти на поч те ње!
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Као пла хо ви том бра то у би ци, Мар ку је у си жеј ном скло пу очи
глед но до де ље на не га тив на уло га, али на на чин ко ји, по ма ло па ра
док сал но, не оста вља про стор за пе ва че ву при стра сност или ко мен
тар, на ро чи то не од оне вр сте ко ју ка сни је за ти че мо у де се те рач кој 
тра ди ци ји. Шта ви ше, по мир љи ве ре чи Ан дри ја ша на са мр ти пре 
су усме ре не на све оп шти ути сак урав но те же но сти и пра шта ња, по 
стра ни од сва ке осу де или гну ша ња где, сти че се ути сак, опе ва но 
зло де ло у пот пу но сти за се њу је уто пиј ска ви зи ја ко ју са оп шта ва брат 
на са мр ти.

За што у по то њој тра ди ци ји ви ше не про на ла зи мо ва ри јан те о Мар
ко вом уби ству Ан дри ја ша? Пи та ње по ста је ва жно ако се има у ви ду 
по тен ци јал тра ди ци је да, упр кос и нај ја чим при ти сци ма иде а ли за
ци је и иде о ло ги за ци је, у свом пр во бит ном скло пу по је ди не мо ти ве 
у ду гим пе ри о ди ма са чу ва од за бо ра ва, као што је у епи ци о Мар ку 
Кра ље ви ћу, на при мер, био слу чај са мо ти ви ма о су ко бу са Ми ном од 
Ко сту ра или уби ству кће ри кра ља Арап ског.

од го вор је до не кле у ста њу да по ну ди на чин на ко ји је мо тив о 
уби ству Ан дри ја ша ка сни је мо ди фи ко ван у де се те рач кој по е зи ји, 
где Мар ко ви ше не уби ја ро ђе ног бра та, не го се стри ћа. У овим ва
ри јан та ма та ко ђе пре по зна је мо пе ва че ву, не га тив но обо је ну при
стра сност при гра ђе њу и ви ђе њу Мар ко вог ли ка. Али, за раз ли ку од 
лир ске ин то ни ра но сти бу гар шти це о уби ству Ан дри ја ша и ра фи ни
ра не емо ци је пра шта ња ко ја је обо ји ла чи тав мо тив, ов де се отва ра 
про стор за јед ну дру га чи ју вр сту иден ти фи ка ци је и емо ци о нал ног 
ужи вља ва ња. Као да је бу гар шти ца о уби ству Ан дри ја ша за укус по
то њих ге не ра ци ја би ла ису ви ше лир ска, а ма ње еп ска, услед че га 
њен си жеј ни склоп ни је био у ста њу да оп ти мал но по слу жи јед ном 
уз бу дљи вом, бур ни јем, али и гру бљем до жи вља ју еп ског ју на ка за 
ка квим је вре ме ном на ра ста ло ин те ре со ва ње пу бли ке.

1.2. Убиство сестрића и нећака

Мо тив о Мар ко вом уби ству бли ско га ро ђа ка пре но си и де се те рач
ка по е зи ја, али у дру га чи јем си жеј ном скло пу. У овим пе сма ма Мар
ко Кра ље вић обич но по ла зи у лов и сре ће ју на ка ко ји од би је да му 
се укло ни са пу та. За по чи ње мег дан, али по ста је ја сно да је Мар ков 
не при ја тељ ја чи и да ће га са вла да ти. У од суд ном тре нут ку, до ла зи 
до пре по зна ва ња, јер се не по зна ти про тив ник от кри ва као Мар ков 
бли ски ро ђак, обич но се стрић или не ћак. Пре по зна ва ње из не на да 
ме ња рас по ло же ње до та да шњих ри ва ла, не при ја тељ ство спла шња
ва и, на из глед, све се за вр ша ва срећ но јер се Мар ко и ње гов ро ђак 
об ра ду ју су сре ту. Али из не на да, у рас пле ту пе сме, Мар ко ели ми ни
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ше бо љег ју на ка. У ва ри јан ти у ко јој уло гу Мар ко вог се стри ћа има 
Змај ог ње ни вук, то из гле да ова ко:

Тад по ско чи Кра ље ви ћу Мар ко, 
Па за мет ну игре сва ко ја ке, 
док у игри пре ва рио ву ка, 
Те по гу би сво је га се стри ћа. (Стој ко вић, 149б)

Раз ло ге ова квог Мар ко вог по сту па ња де ли мич но об ја шња ва ва ри
јан та у ко јој Мар ко са оп шта ва:

„Нек с´ не ле гу зми је ни гу ште ри! 
Ка да не ма од ме не ја че га, 
Не ка не ма ни мо јег не ћа ка!“ (Ма ти ца, 153)

Као и у бу гар шти ци о Мар ко вом бра то у би ству, и ов де је Мар ко ока
рак те ри сан као не га ти ван ју нак, ма да мо ти ва ци ја ње го вог по ступ ка 
оста је не до вољ но раз ја шње на. По је ди не ва ри јан те уоп ште не да ју 
ни ка кав ко мен тар ни ти Мар ко ву ре ак ци ју на по чи ње но зло де ло. За
то је у по је ди ним пе сма ма иде а ли зо ва не тра ди ци је Мар ков се стрић 
јед но став но пре и ме но ван у иде о ло шког не при ја те ља, тј. у Тур чи на 
(СА НУ ii, 39). Ти ме је емо ци о нал ни став на род ног пе ва ча са мо про
ме нио пред знак, а ком по зи ци о ни склоп мо ти ва остао је не так нут.

Са пу но раз ло га овај мо тив мо же мо да раз у ме мо и као ре ин тер
пре та ци ју тра ди ци је о Мар ко вом бра то у би ству, при че му у тој ре ин
тер пре та ци ји за па жа мо две бит не мо ди фи ка ци је. Пр ва се ти че окол
но сти да уби је на жр тва ви ше ни је брат. Са ис тан ча ни јим слу хом за 
ту ма че ње по ро дич них ре ла ци ја ли ко ва, и под очи глед ним упли вом 
за по че те иде а ли за ци је, де се те рач ка епи ка је раз ви ла је дан са свим 
дру га чи ји, углав ном при ја тељ ски и за штит нич ки од нос из ме ђу Мар
ка и ње го вог бра та. Али, да иде а ли за ци ја не под ра зу ме ва и по ни ште
ње тра ди ци јом на сле ђе не ка рак те ри за ци је, већ са мо ни јан си ра ну 
ди фе рен ци ја ци ју мо ти ва, све до че упра во си жеи на ве де них пе са ма. 
Ти ме што Мар ко не уби ја бра та, ње го во тра ди ци о нал но зло де ло ни је 
убла же но, не го је ли ше но ле ген дар не над град ње мо ти ва о бра то у би
ству. Са мим тим, оно по ста је пла стич ни је и пси хо ло шки ре а ли стич
ни је у исто риј ском ам би јен ту ан ти тур ских за ђе ви ца и хај ду чи је, у 
ко јем је на ста ја ла и оп ста ја ла та ква вр ста мо ти ва.

дру га мо ди фи ка ци ја ти че се ком по зи ци о ног скло па ко ји у де се
те рач ким ва ри јан та ма ни из бли за ни је она ко сло жен као у Хек то
ро ви ће вом за пи су. дра ма тич ност на ве де них де се те ра ца, очи глед но, 
са свим је дру га чи је при ро де и пре вас ход но се те ме љи на по сти за њу 
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драм ске на пе то сти у опе ва њу бор бе два ју на ка. дра сти чан обрт на 
за вр шет ку пе сме, ука зи ва ње на по чи ње но уби ство, мо же се раз у ме
ти и као ам би ци ја пе ва ча да Мар ков про ти ву ре чан ликбра то у би це, 
као дра го це ну ин фор ма ци ју из прет ход не тра ди ци је, при ла го ди јед
ном но вом, ди фе рен ци ра ни јем и пла стич ни јем ви ђе њу про шло сти. У 
естет ском сми слу, ме ђу тим, ове пе сме, по свом јед но став ном скло пу, 
по бру тал но сти и си ро вој емо ци о нал но сти осли ка ва ју јед ну упа дљи
ву де гра да ци ју тра ди ци је. њи хо ве тек сто ве обич но не за ти че мо у 
ре пре зен та тив ним пе сма ри ца ма, већ углав ном ме ђу нео бја вље ним 
за пи си ма или у ча со пи си ма. Без об зи ра на раз ли чи тост две по ет ске 
фор ме, бу гар шти це и де се те рач ке по е зи је, овај пад по сред но опо вр
га ва и ми шље ња да по на вља ње јед ног истог мо ти ва у епи ци ну жно 
во ди ње го вом по бољ ша ва њу.29 Је ди ни раз вој ко ји се у овој про ме ни 
мо же за па зи ти је сте онај са ста но ви шта исто риј ског про то ти па. 
лич ност кра ља Мар ка ов де је та ко ђе сти ли зо ва на, али без из ра же не 
не га тив не ка рак те ри за ци је ко ју чу ва ју сти хо ви бу гар шти це о уби
ству Ан дри ја ша.

2. Царев слуга

Те ма Мар ко вог ва зал ства Тур ци ма при сут на је ма њеви ше у свим 
раз до бљи ма пе ва ња о Мар ку Кра ље ви ћу, а њен иде о ло шки под текст 
по ста је на ро чит про блем за пе ва че и пу бли ку то ком све ма сов ни јег 
бе ле же ња на род них пе са ма, од по чет ка 19. ве ка, да кле упра во у вре
ме ну пр вих ан ти тур ских уста на ка. оту да и ка рак те ри стич на збу
ње ност по во дом Мар ко вог ли ка ко ју от кри ва вук: „Но от куд он ме ђу 
Тур ци ма? То упра во не знам.“30

Нај ста ри ја тра ди ци ја не освр ће се пре ви ше на чи ње ни цу Мар ко
вог слу же ња Тур ци ма и, шта ви ше, то пи та ње је два и да те мат ски 
фо ку си ра. Пе сме ер лан ген ског ру ко пи са чак и не при ка зу ју Мар ка 
као ан ти тур ског ју на ка, што Све то зар Ма тић, на при мер, обра зла же 
прет по став ком о та да шњој за бра ни ан ти тур ског пе ва ња.31 У нај ста

29 У по ре ђе њу ва ри јан ти јед ног истог мо ти ва из му сли ман ске епи ке, 
лорд при ме ћу је: „У овој пе сми смо ви де ли про ме не на ста ле до да ва њем де
та ља и опи си ва њем, про ши ри ва ње ки ће њем, про ме не у рад њи (…) што као 
да про из и ла зе из тен зи је бит них еле ме на та ко ја одр жа ва кон гло ме ра те и 
кон фи гу ра ци је те ма, про ме не у ре до сле ду по ја вљи ва ња dra ma tis per so nae, 
пре ме шта ње те ма с јед ног ме ста на дру го, чи ме се ства ра ју но ве рав но те же 
и обра сци. Па ипак, по вест је у су шти ни оста ла иста: про ме не ни су та кве да 
из ви то пе ра ва ју при чу. Ако ишта чи не, оне је по бољ ша ва ју“, (А. лорд, Пе вач 
при ча i, 188189)
30 в. Ка ра џић, Пје сна ри ца 1814/1815, Бе о град, Про све та, 1965, 107.
31 Све то зар Ма тић, Но ви огле ди о на шем ју нач ком епу, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад, 1972.
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ри јим за пи си ма, ме ђу тим, при ме ћу је мо да па жња на род них пе ва ча 
и ни је пре вас ход но би ла усме ре на на Мар ков иде о ло шки лик, већ 
ви ше на ње гов ју нач ки и при ват нопси хо ло шки про фил у ко јем је 
слу же ње Тур ци ма био са мо део укуп не, иона ко већ до вољ но сло же
не сли ке ју на ка, а не ње на нај ва жни ја од ред ни ца.

Је ди на бу гар шти ца ко ја Мар ка опе ва као тур ског ва за ла, Мар ко 
Кра ље вић и Ми на Ко сту ра нин, ина че је и је ди на са чу ва на бу гар
шти ца ко ја Мар ка не опе ва као не дво сми сле но не га тив ног ју на ка. 
Те ма ва зал ног слу же ња се под ре ђу је еп ској при чи о от ми ци Мар
ко ве љу бе и ње ном осло ба ђа њу. У ком по зи ци о ној струк ту ри бу гар
шти це, при стра сност на род ног пе ва ча до ла зи до из ра жа ја у са свим 
огра ни че ној ме ри. Упр кос ца ре вој до број во љи да му по ну ди вој ну 
по моћ про тив Ми не Ко сту ра ни на, Мар ко од лу чи да се „сам све ти 
сво јом, Мар ко вом де сни цом“. У еп ском ви ђе њу Мар ка као ва за ла на
из глед не ма ни че га по ни жа ва ју ћег. Шта ви ше, цар Мар ку ну ди и по
моћ. Ипак, цар Мар ка не пре ста но, на гла ше но и уче ста ло, осло вља ва 
„слу го“. По сту пак је у скла ду са пре по зна тљи вим сти лом бу гар шти
це, у ко јем се јед на реч или обра ћа ње до во де у раз ли чи те кон тек сте, 
па са мим тим и ин тер пре та ци је. Ме ђу сти хо ви ма, на при мер, уоча ва 
се сле де ћа кон струк ци ја:

„до ђи, слу го, до ме не, ере си ми од по тре бе, 
ере ми ћу во је ва ти л ј́е пом арап ском зе мљи цом, 
Слу го, до бро мо је.“ (Бо ги шић, 7)

У ис ка зу ца ра, при пев „Слу го, до бро мо је“ по на вља се кроз пе сму 
три пу та, а осло вља ва ње „слу го“ шест пу та, у го то во сва кој ца ре вој 
ре пли ци, што ка рак те ри ше не са мо Мар ко ву ва зал ну по зи ци ју, већ 
дис крет но сен чи и де тро ни ра ње гов хе рој ски лик.

Тек у не ким пе сма ма по то њих вре ме на, пи та ње Мар ко вог ва зал
ства из ла зи на ви де ло у свој сво јој де ли кат но сти. ово се на ро чи то 
до ти че ком по зи ци о не схе ме у пе сма ма ти па Мар ко Кра ље вић и Му
са Ке се џи ја (вук ii, 67), где сул тан на ре ђу је Мар ко во осло ба ђа ње из 
там ни це, не би ли га ис ко ри стио у бор би про тив ју на ка ко ји угро жа
ва ње го ву власт или по ро дич ну част. Мар ко сле по сле ди сул та но во 
на ре ђе ње, да би се тек на по слет ку, по што из вр ши за да так и уби је 
про тив ни ка, уве рио да је по чи нио зло де ло, тј. да је убио ју на ка ко ји 
то ни је за слу жио.

док но ви ја тра ди ци ја Мар ко во уби ство „бо ље га ју на ка“ по ку ша ва 
да оправ да, у по је ди ним пе сма ма се убла жа ва и при кри ва Мар ко ва 
не га тив на уло га тур ског слу ге. Та ко, на при мер, у пе сми Мар ко Кра
ље вић и Ара пин (СА НУ ii, 48), Ара пин зо ве Мар ка, сво га по бра ти ма, 
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да му про на ђе де вој ку ко јом би се оже нио. Ара пин са зна је да је Мар
ко утам ни чен у Стам бо лу, по сле че га од ла зи да осло бо ди Мар ка и 
од ца ра си лом ис про си ње го ву кћер. Ара пин уби ја јед ног по јед ног 
царевог јунака, све док цар, не ма ју ћи дру гог из бо ра, не осло бо ди 
Мар ка и по ша ље га про тив Ара пи на. У мег да ну Мар ко уби ја Ара пи
на, сво јег по бра ти ма и спа си о ца. Тек по том, у јед ном при лич но на
глом рас пле ту пе сме, са зна је се да Мар ко, ка сни је, у знак по ка ја ња 
због свог не де ла, ис пред Стам бо ла по ди же Ара пи ну за ду жби ну.

Ни је те шко у пе сми пре по зна ти сим па ти је ко је код пу бли ке иза
зи ва Ара пин. По сле го ди на ра то ва ња и од мет ни штва, он же ли да се 
за слу же но скра си и оже ни у сво јој им по зант ној ку ли, чи јим опи сом 
пе сма за по чи ње. Но упр кос та квим на ме ра ма, Ара пин се од лу чу је 
на под виг Мар ко вог осло ба ђа ња и кон фрон та ци ју са нај ја чим ца ре
вим ју на ци ма. Уко ли ко ње го во ју на штво и по жр тво ва ност ви ше пле
не на кло ност пу бли ке, уто ли ко су уоч љи ви ји Мар ко ва бе сло ве сност, 
ту пост и без мо рал ност, али и не ве шти на и ин ди фе рент ност пе ва ча 
да овај од нос бо ље обра зло жи.

де ли кат ност и ам би ва лен ци ја у ка рак те ри за ци ји Мар ко вог ли
ка као тур ског слу ге по ста ју ја сни је ка да се ове пе сме при бли же 
њи хо вој исто риј ској осно ви. У оби љу ли те ра ту ре о од но су по е зи је и 
исто ри је у пе сма ма о Мар ку, по себ но се из два ја ју ра до ви Јо ва на де
ре ти ћа. де ре тић је илу стра тив но ра све тлио у ко јој ме ри је не га тив на 
ко но та ци ја Мар ко вог слу же ња Тур ци ма би ла уте ме ље на у нај ста ри
јем сло ју тра ди ци је, из раз до бља пре не го што је по да ни штво Тур ци
ма по ста ло исто риј ска и по ли тич ка ну жда. Тим по во дом он уоча ва 
да су по зи ци ју кра ља Мар ка Мр њав че ви ћа, као пр вог срп ског вла да
ра ко ји је при хва тио уло гу тур ског ва за ла, ка сни је мо ра ли да по де ле 
и сви по то њи срп ски ди на сти и вла да ри. На осно ву то га, де ре тић 
за кљу чу је да не га тив на сли ка Мар ка Кра ље ви ћа као слу ге тур ског 
ца ра по ти че из „исто риј ске си ту а ци је ко ја је прет хо ди ла ко нач ном 
тур ском осва ја њу срп ских зе мља, пре не го што је цео на род по стао 
ра ја, си ту а ци је по лу за ви сно сти у ко јој су на ши ди на сти при хва та ју ћи 
ва зал ни од нос пре ма Тур ци ма са чу ва ли власт у сво јим зе мља ма“.32 
де ре тић при ме ћу је и то да еп ске пе сме о Мар ку ло ци ра ју исто риј ско 
вре ме ко је ни је са мо пе ри од Мар ко ве вла да ви не. ову вла да ви ну об
у хва та ју два пе ри о да ко је де ли Ко сов ска бит ка: онај од бит ке на Ма
ри ци до бит ке на Ко со ву, ка да у тур ске ру ке пот па да ју ју жни де ло ви 
ду ша но вог цар ства, и онај од Ко сов ске бит ке до Мар ко ве по ги би је 
на Ро ви на ма, ка да под тур ску власт пот па да ју и пре о ста ли де ло ви 
срп ског цар ства. Пе сме о Мар ку, ме ђу тим, од ра жа ва ју и исто риј ску 

32 Јо ван де ре тић, За го нет ка Мар ка Кра ље ви ћа, Бе о град, СКЗ, 1995, 
196.
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си ту а ци ју на кон ње го ве по ги би је на Ро ви на ма, ка да слу же ње Тур ци
ма за срп ске вла да ре по ста је по ли тич ка ре ал ност и ну жда. Упра во 
по во дом ових пе са ма, де ре тић за кљу чу је да „нај у же, те пе сме упу
ћу ју на пе ри од вла да ви не ца ра Ба ја зи та, од но сно на вре ме из ме ђу 
Ко сов ске и Ан гор ске бит ке, и то ка ко на пр ви део те епо хе, до бит ке 
на Ро ви на ма у ко јој је по ги нуо краљ Мар ко, та ко и на њен дру ги део. 
Та да је нај ве ћи број срп ских ди на ста при знао тур ску власт, а од но
си из ме ђу Ср ба и Ту ра ка, по себ но од но си из ме ђу де спо та Сте фа на и 
сул та на, нај слич ни ји су они ма ка кви су опи са ни у пе сма ма о Мар ку 
Кра ље ви ћу. еп ски лик Мар ка Кра ље ви ћа као 'слу ге' и 'по син ка' тур
ског ца ра нај ви ше ду гу је том до бу.“33

Али, упр кос чи та вој јед ној ар хе о ло ги ји ко ју овим по во дом обе ло
да њу је, де ре тић нај по сле ипак на по ми ње да Мар ко во слу же ње Тур
ци ма ни је мо гло би ти и глав но по ла зи ште епи ке о Мар ку Кра ље ви
ћу, па са мим тим ни не га тив не ка рак те ри за ци је о ко јој го во ри мо. У 
том сми слу, де ре тић за кљу чу је: „Ако се узму у об зир све исто риј ске 
ин ди ци је ове епи ке, ти до га ђа ји ни ка ко ни су мо гли би ти по че так, 
'по ла зна тач ка', чи та вог еп ског пе ва ња о Мар ку. Тај по че так мо рао је 
на ћи узро ке у мно го ра ни јим до га ђа ји ма и при ли ка ма, пре не го што 
је Мар ко по стао краљ, чак пре не го што је по стао кра ље вић, ка да је 
он био са мо мла дић, син јед ног од нај моћ ни јих ве ли ка ша у др жа ви. 
Али мо тив Мар ко ве слу жбе сул та ну, по след њи по хро но ло шком ре
до сле ду, имао је сна жно по врат но деј ство. он је уда рио не из бри сив 
пе чат на чи та ву еп ску суд би ну нај по пу лар ни јег на род ног ју на ка, по
стао глав ни исто риј ски знак пре по зна ва ња ње го вог ли ка“.34

де ре ти ће ва за па жа ња на слу ћу ју и то да је не га тив на ко но та ци ја 
Мар ка као тур ског слу ге по те кла из пр вог пе ри о да ње го ве вла да ви
не, док је убла жа ва ње та квог ста ва на ста ло у по след њем пе ри о ду 
Мар ко вог жи во та, па чак и ка сни је, на кон ње го ве смр ти. ова си ту
а ци ја је, мо же се ре ћи, и сво је вр сна ана ло ги ја чи та вој тра ди ци ји о 
Мар ку, где је њен нај ста ри ји слој не при ја тељ ски окре нут Мар ку, да 
би га ка сни ја вре ме на при гр ли ла, бра ни ла и оправ да ва ла. очи глед
но, по ста нак јед не тра ди ци о нал не сли ке еп ског ју на ка се не ба зи ра 
са мо на вре мен ској хро но ло ги ји ства ра ња, где ти пич не цр те про то
ти па оста ју са чу ва не и на сле ђе не из нај ста ри јих вре ме на. На про
тив, по то ња тра ди ци ја је обич но та ко ја до ла зи у по зи ци ју да по да ри 
естет ску фор му прет ход ном вре ме ну и оства ри ње го ву трај ни ју сли
ку, осло ба ђа ју ћи је при стра сне ре ак ци је са вре ме ни ка. У том сми слу, 
са пра вом се мо же прет по ста ви ти да је бе лег „слу ге“ Мар ков лик по
нео у вре ме ну ка да то и ни је био на чин да се пре вас ход но опе ва ње

33 де ре тић, Исто, 196.
34 де ре тић, Исто, 197.
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го ва по зи ци ја као вла да ра, већ пре да се обра зло жи јед на кри тич ка, 
у по је ди ним сег мен ти ма ру га лач ка тра ди ци ја из ста ри јих вре ме на.

Та ко ђе, па ра док сал но је и то да не га тив не ко но та ци је Мар ко вог 
ли ка као ца ре вог слу ге из ла зе на ро чи то на ви де ло у оним пе сма ма 
ко је опе ва ју ње го ву из ра зи ту не по слу шност сул та ну. Као при мер не
ка по слу жи пе сма из ву ко ве ру ко пи сне за о став шти не под на зи вом 
Прав да ње Мар ка Кра ље ви ћа (вук, СА НУ ii, 46), у ко јој тур ски цар вр
ши ис тра гу о по ги би ји сво јих вој ни ка. Сум ња за ово зло де ло па да на 
Мар ка. На кон што се упла ше ни Тур ци уоп ште усу де да га про бу де у 
ње го вом до му, Мар ко ипак од ла зи сул та ну на двор. Сул тан зах те ва 
да му Мар ко по ка же са бљу, да ви ди да ли је кр ва ва, али уме сто да 
га по слу ша, Мар ко му по гу би сву вој ску. Нај по сле, Мар ко на ср не и 
на са мог сул та на, али се овај упла ши и, уме сто да при хва ти бор бу, 
да ру је Мар ка са 100 ду ка та, го во ре ћи:

„ево те би на пој ни ца, Мар ко, 
Те ти иди па се на пиј ви на, 
Те шко су те из му чи ли Тур ци  
Иди, син ко, ку да те би дра го 
И по гу би ку да те би дра го!“

Пе вач по том за кљу чу је у за вр шним сти хо ви ма:

Цар не да је на пој ни цу Мар ку 
Што је ње му од већ мио Мар ко, 
већ да би се опро стио Мар ка.

ова кав рас плет за ти че мо у ве ли ком бро ју пе са ма. Па ра док сал но, 
прав да ње иде о ло шке сли ке ју на ка не ми нов но отва ра пи та ња и о ње
го вој про бле ма тич ној ка рак те ри за ци ји. Ско ро и не хо ти це, у на ме ри 
да опе ва Мар ко ву екс трем но ин ди ви ду ал ну по зи ци ју и та ко оправ да 
слу же ње сул та ну, пе вач нам пред ста вља ју на ка чи ја укуп на сли ка, 
ми мо ње не иде о ло шке од ред ни це и ко мич них де та ља, оста вља ути
сак опа ког осо бе ња ка и мрач ног, ћу дљи вог кав га џи је ко јег је те шко 
за ми сли ти као по да ни ка и ви те за би ло ко јег, па и тур ског ца ра.

По во дом не га тив не Мар ко ве сли ке као тур ског слу ге, по себ ну па
жњу при вла чи пе сма Се стра Ле ке Ка пе та на (вук ii, 40) и јед но ње но 
ту ма че ње из но ви јих да на. У овој по зна тој пе сми, Мар ко Кра ље вић, 
за јед но са сво ја два по бра ти ма, Ми ло шем и Ре љом, од ла зи да про си 
ле по ти цу Ро сан ду, се стру ле ке Ка пе та на. Ро сан да пр ко сно од би ја 
сва три про сца, а Мар ка под обра зло же њем да је тур ски при дво ри
ца. Усле ди кр ва ви рас плет, јер Мар ко Ро сан ди од се че ру ку и ис ко па 
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очи, на о чи глед ле ке, не по мич ног „ка ко ка мен сту ден“.
ова Ми ли ји на ва ри јан та је до са да углав ном иза зи ва ла не по де ље

не не га тив не ко мен та ре и осу де Мар ко вог ли ка,35 све до јед ног но ви
јег ту ма че ња у сту ди ја ма Алек сан дра ло ме „лик Мар ка Кра ље ви ћа 
у све тлу ти по ло ги је ин до е вроп ских еп ских ју на ка“, и „Тро функ ци о
нал на струк ту ра пе сме Се стра ле ке Ка пе та на“.36 Мар ко во зло де ло 
ло ма ту ма чи и по ре ди са скит ском по ве сти о од би је ном про сцу и 
ње го вим по бра ти ми ма, ко ју про на ла зи код лу ки ја на из ii ве ка и ко
ја, иако дру га чи је фа бу ли ра на, по се ду је мо тив ску слич ност са Ми
ли ји ном пе смом. Слич ност се пре све га огле да у кон тек сту от кри ва
ња ње ног ин до е вроп ског, тра ди ци о нал ног ко ре на, као при ка за јед не 
уни вер зал не, дру штве не и иде о ло шке тро функ ци о нал не струк ту ре. 
По ред Ми ло ша ко ји оли ча ва ра тар ску функ ци ју и Ре ље ко ји оли ча
ва ма гиј ску, Мар ков лик ов де оли ча ва ју нач кохе рој ску функ ци ју.37 
осим што тро ји ца ју на ка сво је функ ци је по на о соб оли ча ва ју, они 
их, ка ко то у пе сми от кри ва пр ко сна Ро сан да, и на раз ли чи те на чи
не из не ве ра ва ју. Та ко ђе, ло ма у пе сми раз от кри ва њен иде о ло шки 
план и за бо ра вље ну исто риј ску за сно ва ност, пре све га по во дом ли
ка ле ке Ка пе та на, ар ба на шког ста ре ши не. Иако ста ту сом ни жи од 
Мар ка, он очи глед но ужи ва ве ћи дру штве ни ути цај у окол но сти ма 
исто риј ског не ста ја ња срп ске вла сте ле и чи та вог јед ног тра ди ци
о нал ног др жав ног устрој ства у XiV ве ку. Нео бич но је и то, за па жа 

35 Из ме ђу број них не га тив них оце на Мар ко вог ли ка у овој пе сми, из
дво ји ће мо две но ви је. Пр ва је Зво ни ми ра Ко сти ћа ко ји на во ди да „пе сма 
оста вља му чан ути сак и не ма шта да ка же са вре ме ном чи та о цу” (Зво ни мир 
Ко стић, Лик Мар ка Кра ље ви ћа у срп ској ју нач кој пе сми, Прин цип, Бе о град, 
2002, 303). Та ко ђе, у освр ту на Мар ков не га тив ни еп ски лик, Бран ко Бр ђа
нин на во ди да је Мар ко „не по сред но груб, горд, увре дљив, прек и на пра сан, 
а нај ви ше и нај при је у пје сми Се стра Ле ке ка пе та на ка да по ври је ђе на су је
та, пре ди мен зи о ни ра на гор дост и му шка по зли је ђе ност (а на ру шен је и па
три јар хал ни ред по ко ме је му шка рац, ов дје Ро син брат, ле ка, пот пу но по ти
снут си ли ном лич но сти не срећ не не су ђе не не вје сте), на вла чи кр ва ву мре ну 
не са мо на очи на ше га ју на ка, не го и на ње гов лик.” (Бран ко Бр ђа нин, Мар ко 
Кра ље вић и срп ска дра ма, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Срп ско 
Са ра је во, 2003, 95).
36 У Алек сан дар ло ма, Пра ко со во, СА НУ, Бал ка но ло шки ин сти тут, Бе
о град, 2002.
37 ове три функ ци је ло ма на во ди по узо ру на по став ке жор жа ди ме зи
ла и ње го вих ис тра жи ва ња из ин до е вроп ске упо ред не ми то ло ги је: „ње го ва 
основ на те за је да те о ло шке и ми то ло шке пред ста ве ста рих Ин до е вро пља на 
ма њеви ше до след но од ра жа ва ју тзв. иде о ло ги ју три ју функ ци ја („тро функ
ци о нал ну иде о ло ги ју”). Пр ву функ ци ју чи ни ла би власт, све ште на, др жав на 
и прав на; дру гу те ле сна сна га и бор бе на ве шти на; тре ћу оби ље и плод ност. 
На дру штве ном пла ну, овим три ма функ ци ја би од го ва ра ла ра сло је ност на 
три ста ле жа, све ште нич кокра љев ски, вој нич ки и се љач ки, би ло да је она 
код по је ди них ин до е вроп ских на ро да по сто ја ла ре ал но, или са мо као иде о
ло шки по сту лат, одн. по ет ски иде ал.” (Исто, 16)
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ло ма, што срп ски пе вач до во ди ли ко ве срп ских вој во да у је дан та кав 
нео че ки ван кон текст, има ју ћи у ви ду исто риј ску уло гу ле ке ду ка
ђи на, уте ме љи ва ча ал бан ског оби чај ног пра ва као про то ти па ли ка 
ле ке Ка пе та на. На и ме, ле ка ду ка ђи ни је у на шој еп ској тра ди ци ји38 
пред мет не сим па ти је и не га тив не ка рак те ри за ци је на ко је се пе вач 
овом при ли ком и не освр ће. Ти ме из ла зи на ви де ло и ду бин ски слој 
мо ти ва, као из раз јед не дав но на сле ђе не исто риј ске фру стра ци је на 
ко ју су пе ва чи по то њих вре ме на углав ном би ли за бо ра ви ли, а ко ја 
је, за хва љу ју ћи пе сми стар ца Ми ли је, уме шно ево ци ра на. У та квом 
кон тек сту, Мар ко ва про шња ле ки не се стре ви ше ни је обич на про
сид ба, већ ве ли ко ду шни по ли тич ки гест са иде о ло шком по за ди ном 
ко ју ло ма ре кон стру и ше на сле де ћи на чин: „Мар ко во ди сво ја два 
по бра ти ма са со бом да би ле ки и ње го вој се стри пре до чио струк ту
ру иде ал не дру штве не и др жав не за јед ни це, оли че не у 'јед но су шном 
трој ству' пр вих срп ских ју на ка, од ко јих сва ки пер со ни фи ку је је дан 
од три ње на ну жна еле мен та. од би ја ју ћи сву тро ји цу, Ро сан да од ба
цу је тај основ ни иде о ло шки по сту лат и по га ђа са му срж срп ског на
ци о нал ног по но са. Мар ков од го вор на то, су ро во са ка ће ње не су ђе не 
не ве сте, без об зи ра ко ли ко био у скла ду са там ним стра на ма Мар
ко ва еп ског ли ка, ов де тре ба схва ти ти сим бо лич но: то је дра сти чан 
на чин да се по ка же не са вр ше ност и чак на ка зност ле ки не др жав не 
тво ре ви не, оли че не у ње го вој пре ле пој се стри ко јом се она ди чи ме
ђу дру гим зе мља ма“.39

Сле де ћи ана ли зу о тро функ ци о нал ној струк ту ри пе сме, ло ма 
уоча ва да чак ни ка жња ва ње Ро сан де ни је ира ци о нал ни из лив Мар
ко ве опа ке су ро во сти и гне ва, већ да он има и сим бо лич ки кон текст 
у ви ђе њу фи зич ког те ла као сли ке дру штва и др жа ве. Са ка ће ње се, 
на и ме, оба вља осми шље но, тј. на оним де ло ви ма Ро сан ди ног те ла 
ко ји тра ди ци о нал но сим бо ли зу ју основ не три др жав не и дру штве не 
функ ци је. При лич но је ве ро ват но да ста рац Ми ли ја ове струк ту ре 
ни је био све стан ка да је спе ва вао пе сму. она се, за па жа ло ма, као 
скри ве на по ру ка пре но си ла кроз ге не ра ци је, из раз до бља ка да је 
иде ја о тро функ ци о нал ном др жав ном и иде о ло шком устрој ству још 
увек би ла жи ва. овим је за Мар ко ву су ро ву ак ци ју пр ви пут про на
ђе но увер љи во обра зло же ње, али, раз у ме се, не и пот пу но оправ
да ње. осми шље ност Мар ко ве ак ци је те шко да се мо гла до жи ве ти и 
као мо рал ни три јумф, не са мо због су ро во сти при зо ра уна ка же не 
ле по ти це. оно што нај ви ше ба ца сен ку на Мар ко во по сту па ње је
сте по вод за ње го ву ак ци ју. Упр кос Ро сан ди ног аро гант ног од би ја ња 

38 ло ма на во ди при мер не га тив не тра ди ци је о ле ки ду ка ђи ну у на шој 
тра ди ци ји (у ло ма, Исто, 113),
39 ло ма, Исто, 113
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про са ца, по се бан ути сак оста вља ју ре чи ко је ода ју њен став о ју на
штву и ста ту су про сца:

„во ље ла бих с'је ду ко су пле сти 
„У При зре ну, на шој ца ре ви ни, 
„Но ја по ћи у При ли па гра да, 
„Мар ко ва се на зи ва ти љу ба; 
„Јел је Мар ко тур ска при дво ри ца, 
„Са Тур ци ма би је и си је че, 
„Ни ће имат' гро ба ни уко па, 
„Ни ће с' Мар ку гро ба опо ја ти“ (вук, ii, 40)

Ако се са пра вом мо же ре ћи да ста рац Ми ли ја ни је био све стан 
јед не древ не струк ту ре на ко јој је по чи ва ла ње го ва пе сма, он да се то 
не мо же ре ћи и за ње гов осе ћај и по зна ва ње тра ди ци о нал ног Мар
ко вог ли ка. Мар ко ва сли ка се ов де дра ма тич но укљу чу је као знат но 
за о кру же ни ји, очи глед но ви тал ни ји сег мент тра ди ци је од оног ко јег 
је пре по знао ло ма. За то, ка жња ва ње Ро сан де от кри ва и је дан Мар
ков осо бит лич ни по рив ко ји се про мо лио у пр ви план. Ре а гу ју ћи као 
од би је ни про сац, Мар ко за пра во ре а гу је и на исти ну о са мо ме се би. 
Та ко је, по ред опе ва не рад ње, у пе сми ско ро исто то ли ко уз бу дљи во 
от кри ва ње и под ло ге на ко јој се два исто риј ска на сле ђа бо ре за при
о ри тет — оно о „јед но су шном трој ству“ еп ских ју на ка и др жа ве ко ју 
оли ча ва ју, и оно о еп ској и исто риј ској лич но сти Мар ка Кра ље ви ћа. 
Иако се оба на сле ђа за сни ва ју на ско ро исто вет ном исто риј ском раз
до бљу, тј. оном са кра ја XiV и по чет ка XV ве ка, при лич но је очи глед
но да се „зна ње“ о Мар ку Кра ље ви ћу мно го ду бље уре за ло у пам ће
њу ко лек ти ва, као ис ку ство и те ко ви на од при о ри тет ног зна ча ја.

3. женски ликови у Марковој биографији

Ка рак те ри за ци ја Мар ка Кра ље ви ћа у пе сми Се стра Ле ке Ка пе та
на по дроб но илу стру је удео Мар ко вог ва зал ства у сли ци ви ше стру ко 
про бле ма тич ног, про ти ву реч ног ју на ка. Та свој ства су на ро чи то до
ла зи ла до из ра жа ја по во дом пе са ма о ње го вим по ро дич ним од но си
ма. „Са Мар ком му шкар цем као да не што ни је у ре ду; то је, уоста лом, 
јед на од нај у па дљи ви јих цр та у ње го вом ли ку“, за па жа вла ди мир 
двор ни ко вић, у јед ном од пр вих за о кру же них еп ских и пси хо ло шких 
пор тре та Мар ка Кра ље ви ћа. По во дом про ти ву реч не сли ке Мар ка 
као бор ца и ју на ка, и Мар ка као му шкар ца, двор ни ко вић при ме ћу ју
ћи ка ко би се „Сиг мунд Фројд мо рао њи ме по за ба ви ти“, за кљу чу ју ћи 
сво је раз ма тра ње тврд њом да „Мар ко има стал но не ке не при ли ке са 
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же на ма — у пе сми као и у исто ри ји.“40

Што се исто ри о гра фи је ти че, у пи та њу је је дан од рет ких са чу ва
них по да та ка о Мар ку Кра ље ви ћу ко јег је још Ма вро ор би ни на вео, а 
Ни ко ла Ба на ше вић пр ви пут из нео и ујед но оспо рио као хи по те зу о 
узро ку Мар ко ве еп ске по пу лар но сти. Краљ Мар ко је, на и ме, оте рао 
сво ју же ну Је ле ну због, ка ко се на во ди, не мо рал ног жи во та. Је ле
на је по сле то га пре да ла Ко стур, град у ју жној Ма ке до ни ји, Бал ши 
Бал ши ћу ко ји се с њом вен чао, по што је пре то га оте рао сво ју пр ву 
же ну. Мар ко ви вој ни по ку ша ји да уз по моћ Ту ра ка по вра ти Ко стур 
ни су успе ва ли, али се у ме ђу вре ме ну, за па жа Ба на ше вић, Је ле на ни 
код Бал ше ни је бо ље про ве ла, јер ју је и овај због не по ште ног жи во та 
за тво рио и про те рао.

опе ва ње Мар ко вог од но са са же на ма, по гла ви то са они ма из по
ро дич ног кру га пред мет су из у зет но де ли кат не и при лич но обим не 
ка рак те ри за ци је у свим пе ри о ди ма пе ва ња о Мар ку Кра ље ви ћу. Но
ви ја де се те рач ка по е зи ја је два је успе ва ла, а че сто се ни је ни тру
ди ла да са кри је тра ди ци о нал но на сле ђе у ко јем је Мар ков лик на 
по сре дан или не по сре дан на чин углав ном ока рак те ри сан мрач ним 
бо ја ма, са под сме хом и не сим па ти јом. Па жња пе ва ча ов де је на ро
чи то усред сре ђе на на Мар ков од нос са мај ком и „љу бом“, ко ји су 
по не кад то ли ко ме ђу соб но ис пре пле те ни да се мо же го во ри ти и о 
драм ском тро у глу. Упр кос ра зно ли ко сти пе са ма ко је опе ва ју Мар
ков брач ни жи вот, мо же се ре ћи да све оне опе ва ју исту си ту а ци ју: 
овај жи вот ни је скла дан и скоп чан је са по те шко ћа ма и кри ви цом 
од ко је не оста је по ште ђен ни је дан од ак те ра. Та ко ђе, по себ но је за
ни мљи во у овом те мат ском кру гу ап со лут но од су ство Мар ко вог оца, 
кра ља ву ка ши на, ко ји се углав ном и не по ми ње, као да не при па да 
по ро дич ном кру гу.

3.1. Мајка и љуба

У тра ди ци ји о Мар ку Кра ље ви ћу мај ка има уло гу нај и стак ну ти јег 
Мар ко вог са вет ни ка и по ма га ча. окол ност да ве ли ки број пе са ма у 
увод ној фор му ли при ка зу је раз го вор мај ке и си на, ука зу је на спе ци
фи чан зна чај и са др жај овог од но са, али и на при ро ду том при ли ком 
из ре че них са ве та. ова екс по зи ци о на сли ка при сут на је не са мо у пе
са ма о Мар ко вом по ро дич ном жи во ту, не го и у ве ли ком бро ју пе сма
ма о Мар ко вим ју нач ким под ви зи ма. Раз го вор са мај ком је за Мар ка 
че ста при ли ка да по слу ша са вет о од ла ску у да ле ки рат нич ки по ход, 
или је по вод да ис при ча или ис по ве ди свој не дав ни до жи вљај.

40 вла ди мир двор ни ко вић, Ка рак те ро ло ги ја Ју го сло ве на, Про све та, 
1990, 543.
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Фа ми ли јар ни кон текст опе ва ног уво да да је спе ци фи чан под текст 
и по то њем де ша ва њу. Сва де ли кат ност ово га од но са, раз у ме се, из
ла зи на ро чи то на ви де ло у пе сма ма о Мар ко вој же нид би и не во ља ма 
у брач ном жи во ту. У пе сма ма о Мар ко вој же нид би, на при мер, оста
ре ла мај ка фор му ла тив но опо ми ње Мар ка да се нај зад оже ни. Мар ко 
се, та ко ђе фор му ла тив но прав да:

„ђе ја на ђох за ме не ђе вој ку, 
он ђе не ма за те при ја те ља; 
ђе ја на ђох за те при ја те ља, 
он ђе не ма за ме не ђе вој ке.“ (вук, ii, 22)

Мар ко, до ду ше, при зна је да је ипак иза брао де вој ку, али мо ди фи
ко ван мо дел же нид бе об у хва та дво сми сле ност и пси хо ло шку за ви
сност ко ја ни мај ку ни си на не при ка зу је у нај по вољ ни јем све тлу.

Мај чи на не га тив на уло га у си но вље вом по ро дич ном жи во ту нај
о чи глед ни ја је у пе сма ма ко је опе ва ју не при ја тељ ство мај ке и сна је 
док је син у од су ству. Упа дљи во је да пе сме ове гру пе ви ше од ра жа
ва ју па три јар хал на схва та ња, на пе то сти и ре а ли је из сва ко днев ног 
жи во та на је дан уоп штен, че сто бру та лан и дра сти чан на чин, не го 
што на сто је да ука жу на спе ци фич но сти Мар ко ве по ро дич не по зи
ци је ка ко у по е зи ји та ко и у исто ри ји. Пре ма јед ној ва ри јан ти, чим 
Мар ко оде у рат ни по ход, мај ка оте ра Мар ко ви цу у пла ни ну да чу ва 
ов це. Ка да се по сле ду го трај ног од су ства вра ти ку ћи, Мар ко за ти че 
сво ју из му че ну љу бу и, згро жен, вра ћа је ку ћи. По том гр ди мај ку:

„А ста ри це, ми ла мо ја мај ко! 
да ми ни је од Бо га гри хо та, 
А од љу ди ве ли ка сра мо та, 
Ру сом би те гла вом по ди лио.“ (Стој ко вић, 45б)

Но, у по је ди ним ва ри јан та ма овог си жеа, као у оној под на сло вом 
Ка ко је ура ди ла, она ко је и про шла, Мар ко не оста је са мо на ре чи ма:

„Па по гу би сво ју ста ру мај ку“ (Ма ти ца, 152)

очи глед но, Мар ко во име је на кнад но уне то у рас про стра ње ну фа
бу лу о про го ње ној же ниде вој ци. На то упу ћу је и бли скост на сло ва 
ко ји ма ан то ло ги ча ри ис ти чу при мар ни мо тив и ди дак тич ност по
ен те пе сме, од но сно бај ке (као, на при мер, у по зна тој бај ци Ка ко су 
ра ди ле, она ко су и про шле).41

41 вук, СНП, 36.
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По сто је и ва ри јан те ко је овај од нос опе ва ју дру га чи је. Пре ма јед ној 
од њих (вук, Vi, 25), упра во мај ка от кри ва Мар ку да га же на ва ра. он 
ис пр ва не ве ру је, али ка да по мај чи ном са ве ту бу де при ре ђе на ве
че ра на ко ју је ди но не бу де по зван ду ка, тип ски љу бав ник Мар ко ве 
же не, Мар ко се уве ра ва у исти ни тост мај чи них ре чи. Мар ко по том 
ду ки од ру би гла ву, али пре ма не вер ној љу би по сту пи по пу стљи во и 
оста вља јој ве ли ко ду шни из бор:

„љу би, љу бо, ко га те би дра го.“

У ва ри јан ти истог си жеа из Ер лан ген ског ру ко пи са, ме ђу тим, Мар
ко ни је то ли ко по пу стљив, па по сле ду ке ка жња ва и љу бу та ко што 
јој из ва ди очи (еР, 151).

Спе ци фич но при су ство мај ке у укуп ној тра ди ци ји о Мар ку Кра
ље ви ћу ни је са мо од раз па три јар хал не кли ме у ко јој је на ста ја ла на
род на пе сма, већ слу ти и на свој исто риј ски ко рен, у чи ње ни ци да је 
на кон ву ка ши но ве по ги би је на Ма ри ци 1371. го ди не, Мар ко ва мај ка 
сва ка ко има ла од ре ђен ути цај на дво ру. о том ути ца ју се да нас мо
же са мо на га ђа ти, али он из гле да тим зна чај ни ји и спе ци фи чан у 
све тлу исто вре ме не Мар ко ве брач не афе ре. ова афе ра је нео би чан, 
про во ка ти ван, али не за о би ла зан мо ме нат у раз у ме ва њу Мар ко вог 
еп ског ли ка, на ро чи то по во дом пе са ма овог те мат ског кру га. о овој 
афе ри и ње ној по ве за но сти са еп ском тра ди ци јом је, као што смо већ 
по ми ња ли, пр ви пи сао Ни ко ла Ба на ше вић. С об зи ром на исто риј ске 
по дат ке, Ба на ше вић за кљу чу је да у чи та вом скан да лу „Мар ко игра 
го ру уло гу од Је ле не, јер при ста је да је узме на траг и да на ло жни цу 
То до ру по ша ље ни ком дру гом не го сво јем та сту“.42 „Та кви по ступ
ци ни су би ли зго дан пред мет за еп ске пе сме и сла вље ње Мар ко во 
за ње го ва жи во та“, сма тра Ба на ше вић, јер, ка ко се на во ди, „ако је 
Мар ко уза луд но ра то вао под Ко сту ром, он да би са вре ме ни пе ва чи 
(...) би ли у ве ли кој не до у ми ци на ко ји на чин да поч ну сла ви ти ње го
ве под ви ге“.43 По во де ћи се за сво јом кон струк ци јом о Мар ко вој тра
гич ној по ги би ји и о Мар ко вом су ко бу са ву ка ши ном око ца ра Уро ша 
као глав ном раз ло гу ње го ве бу ду ће еп ске по пу лар но сти, Ба на ше вић 
до ла зи и до уве ре ња да екс пло а ти са ње Мар ко вог при ват ног жи во та 
ни је по че ло за ње го вог жи во та, „јер сла ва еп ског ју на ка не по чи ње 
опе ва њем ње го вих раз ми ри ца са же ном“.44

Ко ли ко се, ме ђу тим, ово ста но ви ште мо же при хва ти ти? За ни мљи
во је да истим по во дом Ба на ше вић из у ча ва и исто риј ску за сно ва ност 

42 Ба на ше вић, Исто, 118.
43 Ба на ше вић, Исто, 118.
44 Ба на ше вић, Исто, 121.
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ли ка ду ке Сен ко ви ћа ко ји се у јед ном бро ју пе са ма по ја вљу је као 
љу бав ник Мар ко ве же не, ин си сти ра ју ћи на ње го вој по ду дар но сти са 
исто риј ским про то ти пом Бал ше Бал ши ћа (реч је о оном истом ду ки 
ко јег А. ло ма, опет, на осно ву са свим дру гих по да та ка, до во ди у ве
зу са ле ком Ка пе та ном, тј. ле ком ду ка ђи ни јем). ду ка Сен ко вић је 
та ко ђе и па сив ни љу бав ник же не ба на Ми лу ти на у мо тив ској пе сми 
из ву ко ве збир ке (вук, ii, 31). Ту ве зу, иако се на о чи глед ра ди о две 
раз ли чи те исто риј ске лич но сти, Ба на ше вић обра зла же, ве о ма ка
рак те ри стич но, уви ђа њем схе ме еп ске хе ро и за ци је и иде а ли за ци је 
у на ста ја њу јед ног мо ти ва: „ако су Бе ле и ду ка две исто риј ске лич
но сти, он да би на род са чу вао тач ну успо ме ну на два љу бав ни ка Мар
ко ве же не и он да би се за и ста сла бо раз у ме ла то ли ка по пу лар ност 
ју на ка ко га же не та ко че сто ва ра ју“.45 Ба на ше вић ка сни је ука зу је 
на оправ да ну ве зу ду ке Сен ко ви ћа са по зна тим ду ком Хер це гов цем 
или ду ком „зу лум ћа рем“, ле ген дар ним гре шни ком „ко ме тра ва жи
вом кроз ко сти из би ја јер је об ру бљи вао вен ча не и кр ште не ку ме и 
по се стри ме, а сво ју мај ку је ту као и про си пао јој ли тур ги ју“.46 лик 
ду ке Сен ко ви ћа био је, по Ба на ше ви ћу, не за ви сно опе ван, па му је 
тек на кнад но до да та уло га љу бав ни ка Мар ко ве же не.

овај де таљ са ду ком Сен ко ви ћем сва ка ко да ни је од ве ли ког зна
ча ја за ре кон струк ци ју Мар ко вог исто риј ског ли ка и ње го ве еп ске 
би о гра фи је, баш као ни за укуп но Ба на ше ви ће во раз ма тра ње, али 
на чин на ко ји Ба на ше вић при ка зу је ка ле мље ње мо ти ва на про то тип 
исто риј ске лич но сти не сум њи во је упе ча тљив, јер исто вре ме но от
кри ва кључ ну ва жност ус по ста вља ња на ра тив них то ко ва та мо где 
по тре ба за чу ва њем исто риј ских чи ње ни ца ни је би ла до вољ но из
ра же на. Упра во на при ме ру дра стич них до го дов шти на из Мар ко вог 
при ват ног жи во та, Ба на ше вић до ка зу је да „Мар ко ва слу жба сул та
ну, не са мо, да кле, да ни је ума њи ла ње го ву по пу лар ност не го је омо
гу ћи ла да се на ње га, лак ше не го на ма ког дру гог ју на ка на ка ле ме 
мно ги оп шти мо ти ви ко ји би се те же ве за ли, од но сно при ла го ди ли 
за не ког дру гог ју на ка с од ре ђе ни јом лич но шћу и уло гом.“47

Упр кос ова квом за кључ ку, Ба на ше вић ин си сти ра на на чел ном 
ува жа ва њу ме то да хе ро и за ци је и иде а ли за ци је Мар ко вог исто риј
ског ли ка и еп ских ли ко ва уоп ште. Али, зар ни је ло гич ни је да је 
Мар ков исто риј ски мар ги на лан по ло жај упра во по го до вао ра ној по
ја ви пе са ма ко је опе ва ју ње гов не сва ки да шњи и за са вре ме ни ке не
сум њи во ин три ган тан при ва тан жи вот? Ако се то ме до да за пис у 
охри ду из 1379. г. о ко јем све до чи Па вић, пре ма ко јем гу слар ске 

45 Ба на ше вић, Исто, 123.
46 Ба на ше вић, Исто, 125.
47 Ба на ше вић, Исто, 132.
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пе сме о Мар ку Кра ље ви ћу већ у то вре ме по сто је, а лич но сти из њих, 
кра јем XiV ве ка има ју сво ју са свим од ре ђе ну по пу лар ност,48 по ста
вља се пи та ње о че му дру гом би ове пе сме пе ва ле не го о Мар ко вом 
при ват ном жи во ту?

При влач ност мо ти ва из при ват ног и по ро дич ног жи во та за са вре
ме ни ке је ве ли ка, на ро чи то ако са др жи дра стич не, сен за ци о нал не 
де та ље. За нај ши ри круг слу ша ла ца она је у Мар ко вом слу ча ју под
ра зу ме ва ла и осо бе ну по год ност, јер је би ла ли ше на цен зу ре сре ди
не ко ја по сто ји ка да је реч о лич но сти ма ве ли ког ауто ри те та у ам би
јен ту ста бил них дру штве них при ли ка. Ту је, мо жда, и оправ да ње за 
Ба на ше ви ће во чу ђе ње за што по је ди не пе сме, из ме ђу оста лог, чу ва
ју и исто риј ски по ду дар но име То до ре, Мар ко ве на ло жни це и же не 
не ког Гр гу ра, лич но сти, да кле, са свим мар ги нал не ка ко у исто ри ји 
та ко и у по е зи ји.49 По све му су де ћи, на род ни пев чи су ду го вре ме на 
на сто ја ли да у пе сма ма о Мар ку за др же оно што им се чи ни ло за ни
мљи во, тј. ли ко ве из при ват ног, а не из др жав ног и по ли тич ког жи
во та. Ка да је се ћа ње на њих по че ло да хла пи у на ред ним ве ко ви ма, 
од пр во бит но опе ва них до го дов шти на су пре о ста ли са мо дра стич ни, 
ма хом ми зо ги ни де та љи и сце не. Та кви мо ти ви, за ко је Ма ре тић твр
ди да су их мо гли ис пе ва ти „са мо хај ду ци“, сва ка ко да у свом бу квал
ном об ли ку ви ше ни су има ли исто риј ски ка рак тер. Али у пре но сном 
сми слу, као аутен тич но пре ду бе ђе ње о ли ку, они су очи глед но сле
ди ли и да ље на ста вља ли на сле ђе ну ти пи за ци ју Мар ко вог ли ка.

Но упр кос све му, Мар ков брач ни скан дал очи глед но ни је био спо
ра ди чан до га ђај свог до ба, од оне вр сте ко ја би у да на шњем вре ме ну 
сво је ме сто про на шао по гла ви то на стра ни ца ма жу те штам пе. У но
ви је вре ме, исто ри чар Ра де Ми хаљ чић је уочио да је Мар ков брач ни 
скан дал мо рао има ти бит них по сле ди ца у свом до бу, јер је скла па ње 
ве ли ка шких бра ко ва би ло скоп ча но и са свр хом по ли тич ког ја ча
ња.50 о ве ли ком зна ча ју ове афе ре, нај у вер љи ви је об ја шње ње је до 
са да пру жио Јо ван де ре тић, обра тив ши на ро чи ту па жњу на њен нај
ста ри ји исто ри о граф ски из вор, је дан од све га два ко ја су са чу ва на 
о Мар ку Мр њав че ви ћу. На и ме, у за пи су на јед ној књи зи, не ка кав 
ди јак до бре са оп шта ва о вре ме ну ка да је књи гу пре пи сао и на во ди: 
„Пи са се си ја књи га у По ре че, у се лу зо вом Ка лу ге рец, в дни бла го
вер на го кра ља Мар ка, јег да от да де То до ру, Гр гу ро ву же ну, Хла пе ну, 

48 Па вић, Исто, 141.
49 Иако Ба на ше вић на во ди ви ше ва ри јан ти ко је чу ва ју То до ри но име, 
ми смо за те кли са мо јед ну, ону ко ју Стој ко вић у сво јој ан то ло ги ји бе ле жи 
под бро јем 54а.
50 о сна зи Мр њав че ви ћа ко ја се огле да ла и у њи хо вим раз гра на тим по
ро дич ним ве за ма, де таљ но пи ше Ми хаљ чић (Ра де Ми хаљ чић, Крај срп ског 
цар ства, СКЗБИГЗ, Бе о град, 1989, 99).
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а узе же ну сво ју пр во вен ча ну Је ле ну, Хла пе но ву дште ре“.51 На осно
ву на ве де ног по да тка де ре тић пре по зна је нео би чан зна чај ово га до
га ђа ја у вре ме ну ње го вог за пи си ва ња, као до га ђа ја „ко ји се пам ти, 
по мо ћу ко јег се ме ри вре ме“. Истом при ли ком, де ре тић по ку ша ва 
и да ре кон стру и ше чи та ву афе ру, као не сум њи ви по ти цај у раз во ју 
тра ди ци је о Мар ку: „Из шту рог за пи са ди ја ка до бре на зи ре се дра
ма или, тач ни је, ко ме ди ја брач ног тро у гла у ко јој се Мар ко на шао 
из ме ђу две же не, сво је су пру ге Је ле не и љу бав ни це То до ре. У по за
ди ни су још два ли ка, То до рин муж Гр гур и Мар ков таст Хла пен, ко ји 
по ро дич ној дра ми да ју ши ру, дру штве ну ди мен зи ју. Мар ко вра ћа же
ну ку ћи а љу бав ни цу усту па та сту. Цео слу чај има обе леж ја ве ли ког 
скан да ла о ко јем су се мо ра ле ис пре да ти при че и, мо жда, пе ва ти 
пе сме, та ко да је пре пи си вач по ње му, а не по го ди ни, од ре дио вре ме 
ра да на сво јој књи зи“.52 Ако се то ме још до да ју и окол но сти Мар ко вог 
из не над ног сту па ња на пре сто, по сле ву ка ши но ве по ги би је 1371. г, 
те очи глед ни про бле ми око по твр ђи ва ња ауто ри те та но вог кра ља, 
он да ни је те шко на слу ти ти и јед ну спе ци фич ну кли му по ли тич ког 
и сва ког дру гог кал ку ли са ња у по за ди ни по ме ну тог скан да ла. „По 
све му из гле да“, за кљу чу је тим по во дом де ре тић, „да је вла да ви на 
кра ља Мар ка би ла до ба ла ба вог мо ра ла и ве ли ких по ре ме ћа ја у људ
ским од но си ма и да је сам Мар ко био пра ви ју нак свог до ба.“53

Шта је, ме ђу тим, од овог скан да ла ко ји је са чу ва ла исто ри ја оста ло 
у пе сма ма? У они ма ко је чу ва ју по ду дар но име Мар ко ве же не Је ле не 
(за раз ли ку од че шће упо тре бе име на Ан ђе ли ја), за пи са них углав
ном у Ма ке до ни ји, углав ном има мо две вер зи је. У јед ној (Стој ко вић, 
54а), Мар ко је окри вљен за не ве ру са на ло жни цом То до ром. Мај ка 
мо ли Је ле ну да бу де по пу стљи ва пре ма Мар ку, те да га по по врат
ку ку ћи до че ка и опро сти му не вер ство. У дру гој ва ри јан ти, же на 
је окри вље на за не ве ру. Мар ко, го то во слу чај но, слу ша ју ћи по дру
гљи ву пе сму де во ја ка ко је бе ле ру бље на ре ци, са зна је за же ни но 
не вер ство. По по врат ку ку ћи, из осве те тип ски уби ја же ну, па ле ћи 
је ка тра ном (Стој ко вић, 54б).

На рав но, ту је и круг пе са ма о су ко бу Мар ка и Ми не од Ко сту ра, 
као је дан од нај по зна ти јих и нај по сто ја ни јих мо тив ских кли шеа у 
пе сма ма о Мар ку уоп ште. Раз вој овог мо ти ва ско ро да ни је ни ма ло 
од ма као од скло па ка квог за ти че мо у бу гар шти ци и де се те рач ким 
вер зи ја ма из Ду бро вач ког ру ко пи са. У пе сми, Мар ко не дра го вољ но 
при хва та уче шће у сул та но вом по хо ду, слу те ћи ко ли ко је опа сно да 
по ро ди цу и име так оста ви не за шти ће не. ње го ве слут ње се об и сти

51 де ре тић, Исто, 129.
52 де ре тић, Исто, 129.
53 де ре тић, Исто, 129.
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њу ју: Мар ков не при ја тељ, Ми на од Ко сту ра по па ли ње го во има ње 
и от ме му же ну. Сул тан при хва та Мар ко ву мол бу да од су ству је са 
бо ји шта, не би ли се осве тио Ми ни. Мар ко се пре ру ша ва у ка лу ђе ра 
и од ла зи код Ми не ко ји га не пре по зна је. Мар ко уби је Ми ну и вра ћа 
љу бу ку ћи.

У те мат ском скло пу о су ко бу Мар ка и Ми не, уоча ва мо сло же ну 
струк ту ру јед не на сле ђе не тра ди ци је, чи ји ма ни ри зам и еп ске кон
вен ци је, са драм ским пре о кре ти ма, пре ру ша ва њи ма и пре по зна
ва њи ма сво је ју на ке чу ва ју на дис тан ци у по гле ду њи хо вог емо ци
о нал ног вред но ва ња. По том пи та њу, бу гар шти ца о Мар ку и Ми ни 
Ко сту ра ни ну је из ра зит при мер: ни ти је у њој „до бар ју нак Мар ко“ 
ока рак те ри сан са то ли ком не сим па ти јом као у оста лим бу гар шти
ца ма, ни ти је ње го ва љу ба ока рак те ри са на као не вер ни ца. Шта ви ше, 
пе вач као и да не по ми шља да би у пе сми Мар ко ва „ги зда ва не вје
ста“ мо гла да има не га тив ну уло гу, иако је за вр ше так пе сме де ли
мич но отво рен и по том пи та њу. Јер, не са оп шта ва се да ли се Мар ко 
по из вр ше ној осве ти над Ми ном вра ћа ку ћи са љу бом или без ње, 
што је де таљ чи је од су ство до не кле на ру ша ва ути сак о срећ ном за
вр шет ку пе сме.

де се те рач ка по е зи ја ву ко вог до ба на ста ви ла је тра ди ци ју о су ко
бу Мар ка и Ми не, на сле ђе ну из ста ри јих сло је ва тра ди ци је.54 Ком
по зи ци о ни склоп еп ске при че се из ме ђу ва ри јан ти раз ли ку је са мо 
у жан ров ској бо ји. Је дан тип об ра де ко мич но ак цен ту ју по је ди не 
де та ље, на ро чи то оне о Мар ко вом пре ру ша ва њу и ње го вом игра њу 
„сит но, ка лу ђер ски“, пре не го што уби је Ми ну (вук ii, 62). дру ге 
има ју тра ги чан при звук, где љу ба на ла жну вест о Мар ко вој смр ти 
про ли ва су зе, а до пре по зна ва ња до ла зи тек по сле Ми ни ног уби ства 
(Бо ги шић, 86; Са рај ли ја, 37). Упр кос овим ни јан са ма, у оба на ве де
на ти па при мет но је по вла че ње љу бе у дру ги план рад ње при ли ком 
рас пле та, па не рас по зна је мо ни ти јед ну ње ну ја сну ак тив ност или 
ре ак ци ју, као ни при ро ду ње них бу ду ћих од но са са Мар ком. Из у зе

54 У раз ма тра њи ма о ста ри ни или, пак, но ви ни по је ди них пе са ма и њи
хо вих де та ља, упра во по во дом скло па мо ти ва из пе сме Мар ко Кра ље вић и 
Ми на од Ко сту ра, Ал берт лорд је на вео и је дан дра го цен, у не ку ру ку при
лич но оне спо ко ја ва ју ћи при мер. На и ме, он је од јед ног сво јег пе ва ча, Пе тра 
ви ди ћа, у раз ли чи тим вре мен ским раз ма ци ма и под раз ли чи тим окол но сти
ма, за пи сао че ти ри ва ри јан те пе сме Мар ко и Ни на, са на ра тив ном схе мом из 
Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра. Иако је сце но след у све че ти ри ва ри јан
те исто ве тан, при ме ћу је мо од ре ђе не раз ли ке у де та љи ма, по бољ ша ња али и 
ква ре ња од ре ђе них сце на. У исти мах, пре по зна је мо и не ке од раз ли чи тих 
драм ских ре ше ња у об ли ко ва њу по је ди них сце на, ка рак те ри стич на за вре
мен ски раз ли чи те за пи се. да не зна мо да су ове пе сме ис пе ва не од стра не 
са мо јед ног пе ва ча, ла ко би под ле гли ис ку ше њу да ову не у јед на че ност при
пи ше мо раз ли чи тој ста ро сти ва ри јан ти, као и њи хо вом при па да њу раз ли чи
тим сло је ви ма тра ди ци је. (А. лорд, Пе вач при ча (2), Бе о град, Идеа, 173181).



39

так до не кле пред ста вља ва ри јан та из Бо ги ши ће вог збор ни ка (Бо ги
шић, 87), у ко јој Мар ко, по што осло бо ди љу бу из Ми ни ног роп ства, 
вра ћа је ку ћи не као су пру гу, већ као ро би њу.

Упр кос си жеј ној по сто ја но сти у тра ди ци о нал ном ви ђе њу су ко ба 
Мар ка и Ми не, на на чин ко ји не за ти че мо по во дом дру гих мо ти ва 
епи ке о Мар ку Кра ље ви ћу, кон траст и раз ли ке са исто риј ским фак
ти ма са ме се на ме ћу. Ни ти је Мар ко ва же на у исто ри ји би ла оте та 
(не го је од ње га по бе гла), ни ти је Мар ко ус пео да по вра ти град Ко
стур из ру ку љу бав ни ка сво је же не. Је ди на по ду дар ност је сте да се, 
по сле све га, Је ле на на кра ју вра ти ла Мар ку. Не му штост у све до че њу 
по во дом до га ђа ја ко ји су, по свој при ли ци, би ли ва жан под сти цај у 
за по чи ња њу тра ди ци је о Мар ку Кра ље ви ћу, ов де је из ра зи та и на ру
ша ва ју је са мо два де та ља. Је дан се до ти че си ту а ци је ко ја у не ким 
ва ри јан та ма на ста је по што Мар ко на бо ји шту са зна да му је Ми на у 
ме ђу вре ме ну по ха рао дво ре. Сул тан ну ди Мар ку обе ште ће ње, као и, 
уме сто оте те љу бе, ру ку не ке од сво јих ро би ња. Мар ко од би ја овај 
пред лог ко ји у јед ној од ва ри јан ти са др жи сле де ће обра зло же ње:

„Што ли ми је тво је ро би њи це? 
Ка да ме ни за кон не до но си, 
да се мо гу оже ни ти дру гом, 
до кле ми је пр ва у жи во ту;“ (Бо ги шић 86)

од би ја ње је из ре че но у об ли ку еп ске фор му ле ка кву за ти че мо у 
још не ким пе сма ма ду гог сти ха, као у бу гар шти ци о Ба но вић Стра
хи њи где, на при мер, ју нак од би ја да се по но во оже ни, пре не го што 
осло бо ди за ро бље ну љу бу.55 Али, ко ли ко су ове ре чи мо жда би ле ре
флекс и јед не дру ге, до не кле слич не исто риј ске си ту а ци је, оне ко ја 
је на ста ла по Мар ко вом из не над ном сту па њу на пре сто, ка да се ја
ви ла по тре ба да се је дан брач ни спор, за рад но во на ста лих др жав них 
окол но сти, ма кар фор мал но из гла ди? Ако би у ова квој прет по став ци 
би ло и нај ма ње исти не — а при лич но је очи глед но да има — он да би 
то у сва ком слу ча ју би ло ве о ма ин те ре сант но, јер би на го ве сти ло и 
јед ну ши ру дру штве ну сли ку. У та квој сли ци слу ти мо обри се до га
ђа ја у ко ји ма је би зар ни брач ни спор из не дав не про шло сти до вео у 
пи та ње Мар ков ле ги ти ми тет у тре нут ку ње го вог из не над ног до ла
ска на пре сто по сле ву ка ши но ве по ги би је, као и ње гов по ло жај као 

55 Сти хо ви ко ји ма Ба но вић Стра хи ња у бу гар шти ци од би ја са вет Стје
па на Уго ви ћа да за бо ра ви оте ту љу бу и по но во се оже ни гла се:

„Што ти ме ни го во риш од Је ли це, љу би мо је, 
да ћеш ме не опе та дру гом љу би оже ни ти –  
Ја се не ћу Је ли це ни кад ве ће до ба ви ти!” (Бо ги шић, 40)
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ве ро ват ног на ме сни ка ца ра Уро ша.
дру ги де таљ у пе сми о Мар ку и Ми ни ти че се ак те ра о ко јем исто

ри ја не све до чи, али се ов де от кри ва као не за о би ла зан: у пи та њу је 
Мар ко ва мај ка. она се, као што смо већ ре кли, ре дов но по ја вљу је у 
екс по зи ци ји и њен са вет пре су ђу је о Мар ко вом бу ду ћем по сту па њу. 
ови са ве ти и њи хо ва при ро да се, за ви сно од ва ри јан ти, ме ђу соб но 
ма ло раз ли ку ју. У сво јој праг ма тич но сти се кре ћу по чев од отво ре
ног, по ма ло на ив ног кал ку ли са ња и ши ћа ре ња, на лик овом:

„По ђи, син ко, дво рит' св'је тла ца ра; 
Ако т' Мих на и опа ле дво ре, 
Цар ће те би дру ге огра ди ти“ (Бо ги шић, 86)

У дру гим при ме ри ма, пак, они се ти чу оп шир них и ра ци о нал них 
уви ђа ња јед не су ро ве по ли тич ке ну жде слу же ња Тур ци ма, по пут 
оних у ву ко вој ва ри јан ти:

„о мој син ко, Кра ље ви ћу Мар ко! 
„У сва те се иде на ве се ље, 
„На кум ство се иде по за ко ну, 
„На вој ску се иде од не во ље: 
„Иди, син ко, на ца ре ву вој ску; 
„И Бог ће нам, син ко, опро сти ти, 
„А Тур ци нам не ће ра зу ми је ти“ (вук, ii, 62)

У по ре ђе њи ма еп ске тра ди ци је о су ко бу Мар ка и Ми не од Ко сту ра 
по себ но се из два ја и ма ке дон ска ва ри јан та на сло вље на као Мар ко и 
Бе ле од Ко стур. У име ну Бе ле од Ко сту ра очи глед на је слич ност са 
Ми ном, али у фа бу ли по сто је бит не раз ли ке. У овој пе сми Мар ко не 
од су ству је од ку ће за то што је оти шао на ца ре ву вој ну, већ за то што 
се по сва ђао са сво јом же ном Ан ге ли ном због јед ног при лич но ба
нал ног раз ло га — љу ба му је бра ни ла да пи је. Мар ко на пу сти ку ћу и 
три го ди не бо ра ви у Со лу ну. Мар ко ви ца у ме ђу вре ме ну ша ље по ру ке 
Мар ку и мо ли га да се вра ти, али он по ру чу је да се не ће од љу ти ти 
док не про ђу још три го ди не. У знак осве те, же на ша ље те ла ле да јој 
про на ђу но вог му жа ко ји се по ја вљу је у ли ку Бе ле од Ко сту ра. Мар
ко ви ца се пре у да је за Бе лу и са со бом од во ди Мар ко вог ма лог си на. 
Мај ка Је вро си ма о ово ме оба ве сти Мар ка и он од ла зи да се осве ти 
Бе ли. Пред Мар ков од ла зак, мај ка га по са ве ту је ка ко да по ту че Бе
лу. Пре ру шен у ка лу ђе рапро сја ка, тре ба да при су ству је кр ште њу 
Ан ге ли ни ног но во ро ђе ног де те та. Мар ко по слу ша мај ку, уби је Бе лу, 
а по том и сво ју бив шу љу бу, па ле ћи је смо лом и ка тра ном. По том се 
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са си ном вра ћа Је вро си ми.
У че му је нај ва жни ја спе ци фич ност ове ва ри јан те? У њој пот пу но 

из о ста је иде о ло шки кон текст, тј. те ма Мар ко вог слу же ња тур ском 
ца ру. опе ва ни брач ни су коб се у њој ис кљу чи во сво ди на ка при це и 
ина ће ња Мар ка и ње го ве же не, по стра ни од би ло ка квих по ли тич
ких ре пер ку си ја та квог од но са. Баш због то га, без об зи ра на ума њен 
естет ски ква ли тет пе сме, за плет као да по чи ва на тра ди ци о нал ном 
је згру у ко јем се ја че са чу ва ло и уре за ло исто риј ско пам ће ње. У 
скла ду са тим је опе ва на и осо би та, знат но ре лак си ра ни ја дру штве
на кли ма из раз до бља ка да по мет ну ти Мар ков брач ни спор још увек 
ни је до шао под сен ку Мар ко вог нео че ки ва ног сту па ња на пре сто 
1371. г и ка сни ју про паст под Тур ци ма.

осим мо ти ва Мар ко вог су ко ба са Ми ном од Ко сту ра и ње го вих 
ва ри јан ти, при опе ва њу не су гла си ца у Мар ко вом брач ном жи во ту, 
мај ка је не за о би ла зан ак тер. Углав ном је ока рак те ри са на не га тив но, 
чак и у на ве де ној пе сми о пре љу би Мар ко ве же не са ду ком Сен ко
ви ћем. Ин те ре сант но је да се тим по во дом не на во де раз ло зи због 
ко јих се Мар ко сми лу је на не вер ну љу бу. То ре ла ти ви зу је не са мо те
жи ну љу би не не ве ре, не го и мо ти ва ци ју оста лих ли ко ва у пе сми, пре 
све га мај ке. Без об зи ра на ту окол ност, за би ло ко ји си жеј ни склоп 
да се на род ни пе вач опре де ли у опе ва њу од но са мај касин, ка рак те
ри за ци ја ак те ра је у сва кој од ових ва ри јан ти рет ко ка да не дво сми
сле на и не про ти ву реч на.

Али, ову про ти ву реч ност пе вач че сто не са мо да не по ку ша ва да 
раз ре ши, већ на сто ји и да је са чу ва у ком по зи ци о ном скло пу пе сме. 
Кон фликт у по је ди ним ва ри јан та ма мо же би ти из у зет но сло жен и 
дра ма ти чан. По том пи та њу на ро чи то су за ни мљи ве ва ри јан те у ко
ји ма Мар ко на ме ра ва да уби је љу бу на туђ под стрек. Под стре кач је 
у по је ди ним ва ри јан та ма мај ка, по пут пе сме из збор ни ка Ма ти це хр
ват ске (МХ, ii, 30) где мај ка при слу шку је сна ју. Ми сле ћи да је са ма, 
љу ба се пред огле да лом жа ли на сво је убле де ло ли це, оп ту жу ју ћи 
свог му жа, „стра шка Кра ље ви ћа Мар ка“. Мај ка ово пре не се Мар ку, 
по сле че га Мар ко уби је љу бу и пре ка сно схва та да је љу ба би ла труд
на. По сле то га Мар ко на пу сти мај ку, а она, рас ту же на, схва та да јој 
се он ви ше ни ка да не ће вра ти ти. У дру гој ва ри јан ти (лу кић, Злат
ко вић, 49), Мар ко хо ће да се оже ни Ше вер ком де вој ком, за то што 
ње го ва за ко ни та же на не ма по ро да. На ре ђу је Ан дри ја шу да уби је 
же ну, али се Ан дри јаш у по след њи час пре до ми сли, јер схва ти да је 
Мар ко ви ца труд на. Мар ко пре ки да вен ча ње са Ше вер ком де вој ком 
и при хва та сво ју же ну на зад.

Ба ла дич ни обрт о же ни без по ро да, зло ста вља ној же ни и сл, на
лик при ме ри ма ко је смо на ве ли, ве о ма је чест у епи ци и при мар но се 
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не од но си на Мар ка. На пе ри фе ри ји епи ке, Мар ко се у овим пе сма ма 
пре вас ход но по ја вљу је сле де ћи инер ци ју сво јег по пу лар ног име на, 
иако је очи глед но да је ње го ва сло же на ка рак те ри за ци ја до зво ља ва
ла уче ста лу по ја ву и у овом те мат ском кру гу.

И бу гар шти ца о ве ре ни ци Мар ка Кра ље ви ћа пе ва о Мар ку ко ји 
те шко да је по ни као на сим па ти ја ма на род ног пе ва ча. Си же је за
сно ван на драм ском пре о кре ту и пре по зна ва њу. Та ко се на по чет ку 
пе сме Вје ре ни ца Мар ка кра ље ви ћа упо зна је мо са Мар ком као на ме
тљив цем ко ји зах те ва да му све де вој ке ко је ус пут су сре ће на зи ва ју 
„до бро ју тро“. Јед на од њих, раз дра же на, не пре по зна је Мар ка и из
ри че му прет њу:

„Ако к те би, хур ја ти не, под ша то ре ја уше там 
хо ћу те би за и сто кор ду тво ју угра би ти. 
Па ке ћу је ро ђе но ме бра цу мо му 
тјем ћу ха штрит на ран че по џар ду ну 
бра ца мо га.“ (Бо ги шић, 3)

Ис по ста ви се, ме ђу тим, да је де вој ка за пра во Мар ко ва ве ре ни ца. 
она за хва љу ју ћи то ме из бег не прет по ста вље ну ка зну и чи та ва се 
до го дов шти на окон ча ва срећ но. Си ту а ци је „не пре по зна ва ња у не
зна њу“, че сте у бу гар шти ца ма, по Ари сто те ло вим схе ма ма о тра гич
ком пре по зна ва њу су, ина че, иде а лан обра зац тра гич ке при че.56 Но, 
чак и ка да Мар ко у ова квој кон струк ци ји ни је осве тљен као не га ти
вац, ње гов од нос са ве ре ни цом је, као што ви ди мо, увек де ли ка тан и 
на иви ци опа сног не спо ра зу ма.

Тра го ве ова кве Мар ко ве не га тив не ка рак те ри за ци је са чу ва ле су 
у де се те рач кој по е зи ји и пе сме по пут Дје вој ка над му дри ла Мар ка из 
ву ко ве збир ке. И ов де Мар ко као „хур ја тин“ из пу ког хи ра угро жа ва 
туђ жи вот. На чин на ко ји Мар ко ку ша бу ду ћу ве ре ни цу ни ма ло не 
ка рак те ри шу емо ти ван од нос ни љу бав нич ко по ве ре ње. Тек ка да се 
ис по ста ви да де вој ка ни је по гре ши ла у из бо ру по ну ђе ног пр сте ња, 
Мар ко при зна је да би јој, у слу ча ју да се пре ва ри ла, обе ру ке од се
као.57 И, шта ви ше:

56 У по гла вљу XiV, „Че ти ри на чи на иза зи ва ња стра ха и њи хов ред по 
вред но сти“ (Ари сто тел, О пе снич кој умет но сти, За вод за уџ бе ни ке и на став
на сред ства, Бе о град, 1988.
57 Уз гред на по ми ње мо да је овај мо тив би ра ња не по зна тог су пру жни
ка за ни мљив и са пси хо ло шког ста но ви шта, са ко јег Сиг мунд Фројд на при
мер ана ли зи ра мо тив би ра ња ве ре ни це у бај ка ма и Шек спи ро вим ко ма ди ма 
(„Би ра ње ков че жи ћа“ у Ђа во ља не у ро за, Бе о град, Рад, 1997). Та ко ђе, пси хо
ло шки је ин ди ка ти ван овај нео би чан при мер, где је ве ре ни ца та ко ја би ра 
бу ду ћег су пру жни ка а не ве ре ник, и то све под по жи вот опа сном прет њом 
од стра не ве ре ни ка. У ва ри јан та ма овог ба ла дич ног мо ти ва, за раз ли ку од 
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„Ни ти би се на но си ла гла ве, 
Ни на гла ви зе ле но га вен ца“ (вук, ii, 41)

И већ по ми ња на пе сма стар ца Ми ли је Се стра Ле ке Ка пе та на очи
гле дан је при мер упра во ова квог тра ди ци о нал ног Мар ко вог ли ка, 
су ро вог нај пре пре ма же на ма. од би ја ње пр ко сне Ро сан де да се уда 
за јед ног од тро ји це ју на ка, Мар ко кр во лоч но ка жња ва у по зна тој 
сце ни ко ја, без об зи ра на ње ну сим бо лич ну по за ди ну ко ју раз от кри
ва ло ма, оста вља за стра шу ју ћи ефе кат:

„оштар пи њал ва ди из по ја са, 
Те јој де сну оси је че ру ку, 
о'сје че јој ру ку до ра ме на, 
де сну ру ку да де у ли је ву, 
А пи ња лом очи из ва дио, 
Па их за ви у сви ле ни ја глук, 
па јој ту ри у де сно ње дар це“ (вук, ii, 40)

Цр ноко мич на, али ипак ко мич на бо ја ко јом су, из гле да, ве о ма бр
зо обо је не пе сме са те ма ти ком из Мар ко вог брач ног жи во та, су ге
стив на је и са ре а ли стич ке, пси хо ло шке стра не опе ва ња ли ка. Та ко 
у ана ли зи пе са ма ко је ва ри ра ју те му пре љу бе Мар ко ве же не док је 
он у од су ству, Ба на ше вић за па жа че сту мо ди фи ка ци ју уста ље них, 
хе рој ских де та ља у на из глед три ви јал не по је ди но сти: „Мар ко не на
пу шта же ну да би ишао у рат, не го се на ла зи обич но у Со лу ну: у 
јед ној, јер му же на не да до вољ но да пи је; а у дру гој, јер се с њом по
сва ђао око то га ко је леп ши“.58 ле по та ју на ка, ина че, у срп ској епи ци 
се рет ко опе ва, али као што ви ди мо, Мар ко је и по том пи та њу из
у зе так, по не кад пре тен ду ју ћи на атри бу те ко ји се обич но до де љу ју 
жен ским ли ко ви ма.59

Не га тив на ка рак те ри за ци ја Мар ка Кра ље ви ћа у пе сма ма ко је опе

би ра ња пр сте ња, као уста љен де таљ се ја вља смрт на прет ња (на пр. Ер лан
ген ски ру ко пис, 76).
58 Ба на ше вић, Исто, 121.
59 Та ко, на при мер, јед на пе сма за пи са на у дал ма ци ји по чи ње ту го ва
њем де вој ке ко ја се убра ној ру жи обра ћа сле де ћим, по ма ло нео че ки ва ним 
ре чи ма ка да су у пи та њу еп ски ју на ци, из јед на ча ва ју ћи Мар ко во ју на штво 
са ње го вом фи зич ком ле по том: 

„ве ни, ве ни ру жи це ру ме на 
Ка ко ве не јад но ср це мо је 
За ли по тон Кра ље ви ћа Мар ка, 
За ли по тон ње го вон до бро тон!” 

(лу кић, Злат ко вић, 37)
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ва ју ње гов од нос са мај ком или љу бом огле да се по гла ви то у сце на ма 
Мар ко вог на сил ни штва пре ма же на ма, као и у си ту а ци ја ма Мар ко
ве за ви сно сти од мај ке. Иако у овим пе сма ма че сто про ве ја ва осо
бен ми зо гин мо ме нат, при мет но је да у њи ма жен ски ли ко ви обич но 
има ју ак тив ни ју уло гу од Мар ка, ти ме од ра жа ва ју ћи осо би те при
ват не и оби чај не од но се. њи хо ва при ро да по не кад чак ви ше из гле
да сти ли зо ва на у дру штве ним окви ри ма осо би те вр сте ма три јар ха
та, не го па три јар хал не за јед ни це. У том све тлу, ју нач ки лик Мар ка 
Кра ље ви ћа че сто би ва зна чај но де вал ви ран, по при ма ју ћи у сво јим 
на сил ним ре ак ци ја ма цр ту ко ја упа дљи во од у да ра од иде а ли зо ва не 
сли ке еп ског хе ро ја.

ова кав ути сак на ро чи то је мо ти ви сан те мат ским кру гом пе са
ма ко је опе ва ју Мар ка као раз ма же ног ју на ка. Ан дре ва јан у свом 
члан ку „Сул та нов слу га као на ци о нал ни ју нак“ за па жа да је Мар ко 
„раз ма жен“ тип хе ро ја,60 док двор ни ко вић у сво јој Ка рак те ро ло ги ји 
на во ди да је Мар ко „не са мо сим бол от по ра, на да и ве ро ва ње ра је, 
не го и нај ин тим ни ји, упра во раз ма же ни на род ни ју нак“.61 И јед на од 
нај по зна ти јих пе са ма из ву ко ве збир ке, Мар ко Кра ље вић и Му са Ке
се џи ја апо стро фи ра ову те му. Му са опо ми ње Мар ка да од у ста не од 
мег да на, на во де ћи њи хо ве раз ли чи те, су прот не усло ве жи во та и од
ра ста ња. За раз ли ку од ње га ко јег је од га ји ла „љу та Ар на ут ка“, ка же 
Му са, Мар ка је ро ди ла кра љи ца:

На чар да ку на ме ку ду ше ку, 
У чи сту те сви лу за ви ја ла, 
А зла ће ном жи цом по ви ја ла, 
од ра ни ла ме дом и ше ће ром (вук ii, 67)

Ако је ве ћи на пе са ма за ову Мар ко ву ка рак тер ну цр ту вре ме ном 
на ла зи ла оправ да ње и сим па ти је, она је, на ро чи ту у те мат ском кру
гу о фа ми ли јар ним и му шкожен ским од но си ма, упа дљи во де вал
ви ра ла укуп ну сли ку ју на ка. Та ква сли ка оста ће пре не се на чак и 
ка сни је, у сло ју оформ ље не иде а ли зо ва не тра ди ци је, као ма ње или 
ви ше скри ве на за ле ђи на по је ди них Мар ко вих по сту па ка. Чак и у 
на ве де ном при ме ру пе сме о су ко бу са Му сом Ке се џи јом, от кри ће о 
Мар ко вом пле ме ни том по ре клу има дво сми слен при звук: оно Мар ку 
да је пре и мућ ство у ју нач ком мег да ну, али у се би кри је и је дан тра
у ма ти чан мо ме нат, јер у бор би про тив „бо љег ју на ка“, сво јим из гле

60 Ан дре ва јан, „Сул та нов слу га као на ци о нал ни ју нак“, у Ка по е ти ци 
на род ног пе сни штва, ур. Све то зар Ко ље вић, Бе о град, Про све та, 1982, 284
293.
61 двор ни ко вић, Исто, 542.
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дом и по сту па њи ма, Мар ко ви ше ни чим не асо ци ра свој не ка да шњи, 
пле мић ки ста тус на ко јег је очи глед но и он сам до тог мо мен та био 
за бо ра вио. Мар ко ва ожи вље на про шлост је, у ства ри, Му си но де ло, 
на сли чан на чин на ко ји је, кроз сво је вр сно ста па ње иден ти те та, би
ло опе ва но и у бу гар шти ци о Мар ко вом бра то у би ству.

3.2. Демонске јунакиње

У раз ма тра њу Мар ко ве еп ске би о гра фи је, по себ но ме сто за у зи ма 
те мат ски круг о Мар ко вим од но си ма пре ма де мон ским ју на ки ња ма. 
Нај ста ри јим сло је ви ма ов де при па да ју и ва ри јан те о уби ству кће ри 
кра ља Арап ског. већ је за па же но да Ара пи у срп ској на род ној по е
зи ји углав ном пре у зи ма ју уло ге де мон ских ју на ка,62 па се у том сми
слу и лик кће ри кра ља Арап ског мо же свр ста ти у ову ти по ло ги ју 
ли ко ва. Ме сто по ме ну тог мо ти ва у тра ди ци ји о Мар ку Кра ље ви ћу је 
ис так ну то, из ме ђу оста лог и због па жње ко ју му је сво је вре ме но по
кло нио Ге те. он је тим по во дом за па зио: „Но за то на и ла зи мо на јед
ног све моћ ног чу до ви шног ју на ка, на бу си тог као ни ко, ко ји нас, ма 
ко ли ко му се ди ви ли, ни ма ло не при вла чи. Јед на не срећ на прин це за 
црн ки ња те ши га у за тво ру кри шом љу ба зним ре чи ма, па га осло ба
ђа и бе жи с њим но ћу с то ва ри ма бла га, а он је у мра ку не жно гр ли; 
али ка да ују тру угле да ње но цр но ли це а бе ле зу бе, без окле ва ња јој 
од се ца са бљом гла ву ко ја му за тим до ви ку је пре ко ре. Те шко да ће 
он по кај нич ким за ве шта њи ма, од ко јих се по том ди жу цр кве и ма на
сти ри, уми ри ти Бо га и на ше ду ше.“63

Ге те ов до жи вљај је ве о ма ин ди ка ти ван, јер вер но опи су је чест па
ра докс у су сре ту са Мар ко вим ли ком, тј. да се ди ви мо ју на ку ко ји 
нас ни ма ло не при вла чи. Мар ков од нос пре ма кће ри кра ља Арап
ског за и ста за у зи ма упа дљи во ме сто у тра ди ци ји, не са мо за то што 
је че сто иза зи вао уз бу ђе ње и на уч ни ка и обич них чи та ла ца, не го 
и због сво је са др жи не и сло је ви то сти. Са мо по се би, за ни мљи во је 
ин те ре со ва ње ву ко вог пе ва ча Те ша на По дру го ви ћа да ожи ви мо тив 
у об ли ку ко ји је, су де ћи по на во ди ма То ме Ма ре ти ћа, вре ме ном пре
жи вља вао раз ли чи те и бит не мо ди фи ка ци је. Књи жев ни из вор овог 
мо ти ва Ма ре тић про на ла зи у ви зан тиј ској при чи из X ве ка, иако она 
не по се ду је кр вав рас плет из бу гар шти це. Кр вав рас плет не по се ду ју 

62 о Ара пи ма у ми то ви ма и ве ро ва њи ма као о де мон ским ју на ци ма до
њег све та пи сао је ве се лин Чај ка но вић у свом већ по ми ња ном тек сту „о по
стан ку и раз во ју срп ске на род не еп ске по е зи је“, као и Ра де Бо жо вић, Ара пи 
у усме ној на род ној пе сми на срп ско хр ват ском је зич ком под руч ју, Фи ло ло шки 
фа кул тет, Бе о град, 1977.
63 Ј. в. Ге те, „Срп ске на род не пе сме“, у С. Ко ље вић, ур, Ка по е ти ци на
род ног пе сни штва, Бе о град, Про све та, 1982, 170.
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ни ва ри јан те у Збор ни ку Ма ти це хр ват ске, где глав ни ју нак, за хва
љу ју ћи цен зу ри ре дак то ра, баш као и у ви зан тиј ској при чи, не уби је 
де вој ку, не го је на пу сти, али се де вој ка од жа ло сти за њим уто пи.

Мар ко во уби ство Арап ки ње се вре ме ном, очи глед но, мо ра ло мо ди
фи ко ва ти. Из у зет но су ро во и драм ски не мо ти ви са но зло де ло те шко 
да је слу ша о це мо гло да при ву че а још ма ње да раз ве се ли, јер су мо
ти ви от ми це нај че шће опи си ва ни као ју нач ки под ви зи, ша љи во ин
то ни ра ни и еро ти зо ва ни. Али, упр кос мо ди фи ка ци ја ма у по је ди ним 
ва ри јан та ма, мо тив је у ву ко вом за пи су пе сме Те ша на По дру го ви ћа 
пре жи вео до но ви јих вре ме на у свом ар ха ич ни јем об ли ку, а са њи ме 
и јед на осо би та, про ти ву реч на ка рак те ри за ци ја ју на ка. Бу гар шти
ца о уби ству Арап ке де вој ке Мар ка не пред ста вља са сим па ти ја ма. 
о ком плек сно сти опе ва ног до га ђа ја све до чи и осо бе на мо ти ва ци ја 
Мар ко вог ира ци о нал ног по ступ ка. Кључ на сце на уби ства Арап ки ње 
је опе ва на на сле де ћи на чин:

„И та ко ми по ђо ше том зе ле ном пла ни ном 
И кад ми бје ше усред зе ле не пла ни не, 
Ги зда ва дје вој ко! 
Без гла ве је оста ви усред зе ле не пла ни не. 
Кад је мај ци дош'о на сво је би је ле дво ре, (...) 

(Бо ги шић, 5)

Још јед ном мо же мо да се уве ри мо у бри жљив ли те рар ни стил бу
гар шти це. Као нај кон крет ни ји део ви зу ел не су ге сти је, до жи вљај ко
ло ри та мо ра да је имао на ро чит ути цај на еп ски ауди то ри јум. Зе ле
на бо ја под сти че ин тен зив ну чул ну при јат ност, а бе ла бо ја у епи ци 
обич но су ге ри ше ду хов ну чи сто ту оли че ну у објек ти ма па три јар хал
ног ува жа ва ња.64 Ту ђи на у ко јој је за то чен Мар ко је, та ко ђе, дра
64 о ко ло ри ти ма у еп ској по е зи ји до са да је код нас нај ви ше пи сао де јан 
Ај да чић. По себ но су за ни мљи ва ње го ва раз ма тра ња о бе лој и зе ле ној бо ји, 
ко ји ма он при да је у свом ра ду „Бо је у на род ној по е зи ји“ по себ но ме сто (де јан 
Ај да чић, При ло зи про у ча ва њу фол кло ра бал кан ских Сло ве на, Бе о град, 2004.). 
На во ди мо не ка од њих. „Бе ла бо ја”, на во ди Ај да чић, „има свој ство све тло сти, 
и че сто се са њом за ме њу је. То је бо ја чи сто ће и не ви но сти, не до дир љи во сти, 
жи во то дав на бо ја. Зе ле на је бо ја бу ја ња, на де, ве чи тог жи во та, бла го ста ња, 
али и не зре ло сти”. (159) „Цен трал ни про сто ри на ше епи ке, при ро да и дан, 
обе ле же ни су бе лом и зе ле ном бо јом.” (…) „Бо је при ро де, про сто ра по кри ве
ног тра вом и ли шћем, је зе ле на – пла ни на, го ра, го ри ца, ли ва да, по ље, луг, 
ба шћа, па чак и друм.” (171). „Кон траст не бо је сво јом ар хе тип ском, ме та фо
рич ном вред но шћу из ра жа ва ју су прот ста вље ност свој ства би ћа и про сто ра.” 
(175) „Бе ла бо ја се ја вља у об ре ди ма – на по чет ку жи во та (ра ђа ње де те та), 
при скла па њу бра ка (не ве ста), об ре ди ма сла вље ња но ве епо хе (ме се ца), при 
до ла ску про ле ћа (у об ред ној ли ри ци), уз са хра ну или по че так жи во та (мр
твац и прат ња се у не ким кул ту ра ма обе ле жа ва ју бе лом). Чи сто том пред том 
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сти чан кон траст у од но су на сре ди ну из ко је он по ти че и из ко је је 
не вољ но оти шао, али и у од но су на сим бо ли ку бо ја ко је ова два ам
би јен та оли ча ва ју. Сли чан ути сак оста вља и По дру го ви ће ва вер зи ја, 
али по сред но, уз по моћ чи ње ни це да је на кон по чи ње ног уби ства 
Мар ко оти шао да се ис по ве ди ни ком дру гом не го мај ци. Упр кос то
ме, без об зи ра на све ли те рар не ква ли те те По дру го ви ће ве ва ри јан
те, мо же се сло бод но прет по ста ви ти да је, у ме диј ском по гле ду, у 
бу гар шти ци исти мо тив чак ефект ни је опе ван.

Иако пе сме о Мар ко вом при ват ном жи во ту има ју знат ну по пу лар
ност и у ста ри јој и у мла ђој еп ској тра ди ци ји, пе сма о уби ству кће
ри кра ља арап ског нај ве ро ват ни је има осно ву ко ја у пр ви мах ни је 
има ла по пу лар но обе леж је. дра стич ност опе ва ног до га ђа ја чи ни се 
као пр ви раз лог ње ног еп ског оп стан ка, и то сва ка ко не због ње го ве 
мо гу ће исто ри о граф ске вред но сти, ко ли ко због, сти че мо ути сак, ка
рак те ри за ци је ју на ка из вре ме на ка да се за ње га сим па ти је пу бли ке 
ни су још ни ти на зи ра ле, а ко ју је ова кав са др жај пре сли ка вао као 
дра го це ну ин фор ма ци ју. За то ова пе сма, у свом бри жљи вом чу ва
њу по чет не при че, мо же да по слу жи као по у здан при мер оно га што 
је лорд сво је вре ме но пре по зна вао као „за па њу ју ћу кон зер ва тив ност 
тра ди ци је“.65 На и ме, по ја ву јед ног истог мо ти ва по не кад мо гу да де
ле чи та ви ве ко ви, на из глед без ика квих тра го ва ме ђу соб них ве за, а 
да се он, упр кос то ме, са чу ва у свом исто вет ном пр во бит ном об ли
ку.

На ве де ни по ро дич ни сег мент у тра ди ци о нал ној ка рак те ри за ци ји 
Мар ко вог ли ка и ње го ве ве за но сти за мај ку, мо гу ће је уочи ти и на 
дру гим ме сти ма као, на при мер, у пе сма ма и пре да њи ма у ко ји ма 
се о Мар ко вој мај ци при по ве да као о ви ли (Бо ги шић, 85, МХ, i, 51). 
У за пле ту ве ли ког бро ја пе са ма о Мар ку, мај ка и ви ла има ју слич ну, 

но вом си ту а ци јом, до га ђа ји ма ко ји се има ју зби ти, же ли се обез бе ди ти сва
ко од су ство кри ви це и сим бо ли зо ва ног не по зна ва ња тог но вог жи во та” (176.) 
По ред Ај да чи ће ве сту ди је, од зна ча ја је и збор ник о упо тре би бо ја у сло вен
ском фол кло ру, Ко до ви сло вен ских кул ту ра, Бе о град 2001, бр. 6. 
65 ево ка кав за кљу чак на во ди лорд на осно ву ана ли зе не ко ли ко ва ри
јан ти истог мо ти ва из ње го ве до ку мен та ци је: „основ на по вест је бри жљи во 
са чу ва на. Шта ви ше, про ме не од го ва ра ју из ве сним ја сним ка те го ри ја ма, од 
ко јих се из два ја ју сле де ће: (1) иста ствар се са оп шта ва у ма њем или ве ћем 
бро јем сти хо ва, што за ви си од ме то да ко ји ма се пе ва чи слу же при са ста вља
њу и по ве зи ва њу сти хо ва, (2) про ши ри ва ње укра са, на до ве зи ва ње по је ди но
сти у опи си ма (ко је мо жда ни су без зна ча ја), (3) про ме не ре до сле да у ни зу 
(до то га мо же да до ђе због раз ли чи тог осе ћа ја за рав но те жу код уче ни ка 
или чак због оно га што би се мо гло на зва ти ин вер зив ним рас по ре ђи ва њем, 
где је дан пе вач обр ће ре до след ко ји је дао дру ги), (4) до да ва ње гра ђе, не из 
да тог учи те ље вог тек ста, већ оне ко ја се на ла зи у тек сто ви ма дру гих пе ва ча 
из истог кра ја, (5) из о ста вља ње гра ђе и (6) за ме на јед не те ме дру гом у кон
фи гу ра ци ји по ве сти ко ју одр жа ва ју уну тра шње тен зи је.” (лорд, Пе вач при ча 
(1), 225.)
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ско ро исто вет ну ам би ва лент ну функ ци ју. ви ла је нај че шће у уло зи 
Мар ко ве по се стри ме, са вет ни ка и са ве зни ка у не во љи, али са дру ге 
стра не, у уло зи је и Мар ко вог су ро вог про тив ни ка, опа ког не при ја
те ља ко ји му при пре ма те шка ис ку ше ња и па ко сти. И ов де на и ла
зи мо на па ра док сал ни спој дра стич не па три јар хал не и дра стич не 
ма три јар хал не ком по нен те на јед ном ме сту, ка кав смо већ уочи ли у 
Мар ко вом од но су пре ма мај ци. Баш као и на при ме ру Мар ко ве мај ке, 
лик ви ле у ве ћем бро ју пе са ма има функ ци ју Мар ко вог дво сми сле ног 
са ве зни ка, не го отво ре ног по ма га ча. Иако ове пе сме ско ро у пот пу
но сти сле де уста ље не фол клор не пред ста ве о ви ли,66 са мо по се би 
је ин ди ка тив но што се ни је дан дру ги еп ски ју нак то ли ко че сто не 
на ла зи у њи хо вом дру штву, као што је то слу чај са Мар ком Кра ље ви
ћем. У ам би јен ту при ро де, где се Мар ко за ти че у си ту а ци ји уса мље
но сти, ви ла углав ном има не при ја тељ ску уло гу, не ко га ко про ла зни
ци ма бра ни да се на пра ви ло го ри ште (еР, 181) или им уста вља во ду 
(да ни ца, iV 48; СА НУ ii, 37). Мар ко ва од ма зда над ви лом је обич но 
из у зет но су ро ва, на ро чи то та мо где се пе сма за вр ша ва осле пље њем 
ви ле или од ру бљи ва њем ње не гла ве. овај ути сак је на ро чи то из ра
жен у пе сма ма где на и ла зи мо на ерот ске де та ље, по пут при ме ра 
где Мар ко не мо же да скре не по глед од на ге ви ле (Кра ље вић Мар ко 
и Бје ло гор ка Ви ла, лу кић, Злат ко вић, 79), због че га га ова смрт но 
устре ли, а Мар ко се, по што га из ле че чу до твор ним би љем, по том 
осве ти и ка зни ви лу би че ва њем.

Мар ко ва од ма зда је углав ном при ме ре на, на ро чи то у ва ри јан та ма 
где се опе ва ви ли на оси о ност и су ро вост. Та ко у ва ри јан ти Ер лан ген
ског ру ко пи са (бр. 176) ви ла у го ри на пла ћу је во да ри ну: ко ња ни ци
ма од у зи ма ко ња, а обич ним про ла зни ци ма од се ца ру ку, па за то ни 
Мар ко во уби ство са бљом на за вр шет ку не из гле да пре те ра но. до
не кле дру га чи ја си ту а ци ја је у пе сма ма где ви ла на и ла зи на Мар ка 
у дру штву са не ким ро ђа ком или по бра ти мом, или се ја вља усред 
мег да на у ко јем Мар ко по су ста је пред ја чим про тив ни ком. Та ко у 
ву ко вој ва ри јан ти Мар ко Кра ље вић и ви ла (вук ii, 38), ви ла Ра ви јој ла 
смрт но устре љу је Ми ло ша ко ји од ње леп ше пе ва. Мар ко се ов де по
ка зу је као мно го ја чи и спрет ни ји ју нак не го Ми лош. Хва та Ра ви јој лу 
и на те ра је да из ле чи Ми ло ша.

Та ко ђе, број ни су и при ме ри у ко ји ма Мар ко зо ве у по моћ ви лу да 
66 овом при ли ком на во ди мо ка рак те ри стич но крат ку ву ко ву бе ле шку 
о ви ла ма: „ви ле жи ве по ве ли ким пла ни на ма и по ка ме ња ци ма око во да. 
ви ла је сва ка мла да, ли је па, у би је лу тан ку ха љи ну об у че на, и ду гач ке, низ 
ле ђа и пси рас пу ште не ко се. ви ле ни ком не ће зла учи ни ти до кле их ко не 
уври је ди (на га зив ши на њи хо во ко ло или на ве че ру или дру га чи је ка ко), а 
кад их ко уври је ди, он да га раз лич но на ка зе: устри је ле га у но гу или у рку, 
у обје но ге или у бо је ру ке, или у ср це, те од мах умре”. (вук Ка ра џић, Ет но
граф ски спи си, Про све та, Бе о град, 1972, 301. 
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му, у од суд ном тре нут ку, спа се жи вот, као у при ме ри ма Мар ко вог 
мег да на са Му сом Ке се џи јом (вук ii, 67) или са љу бав ни ком Мар ко ве 
же не (Мар ко Кра ље вић и љу ба Ан ђе ли ја, СА НУ, ii, 54). оба ова спа са
ва ња се од ви ја ју на исто ве тан на чин: у од суд ном ча су то ком мег да
на, на Мар ков по зив у по моћ, ви ла од би ја ди рект но да му по мог не, 
већ га под се ћа на скри ве но оруж је. Мар ко уби ја про тив ни ка овим 
оруж јем, али у окол но сти ма где, ви ше од по ме ну тог оруж ја, пре су
ди про тив ни ко ва из не на ђе ност због ви ли не по ја ве. Тек по сле ње го ве 
по ги би је, от кри ва се де мон ска при ро да Мар ко вог про тив ни ка, тј. да 
је имао три ср ца. Са мо по се би је ин ди ка тив но то што се у тре ну ци
ма опа сно сти по свој жи вот Мар ко за по моћ не обра ћа, по пут ве ћи не 
дру гих еп ских ју на ка, Бо гу или не ком све цуза штит ни ку, већ ви ли, 
да кле при пад ни ку де мон ског све та.

На дру гој стра ни, рет ки су при ме ри где ви ла са Мар ком сту па 
у од нос бес по го вор ног са ве зни штва, баш као и обрат но, где Мар ко 
не дво сми сле но бра ни ви ле и по ма же им, као у пе сми Ка ко је Мар
ко Кра ље вић из ба вио три ви ле (Пе тра но вић iii, 16). У тој ва ри јан ти 
Мар ко из ба вља сво је ви лепо се стри ме од арап ског за то че ни штва. 
ова при лич но оп шир на пе сма од пре ко 500 сти хо ва ни чим не ба ца 
сен ку на при ро ду њи хо вог иде ал ног са ве зни штва. Ипак, ова кви су 
слу ча је ви при лич на рет кост, јер чак и та мо где се опе ва Мар ко ва 
же нид ба ви лом (Же нид ба Мар ка Кра ље ви ћа, МХ ii 19), или где ви ла 
да ру је Мар ку сна гу и оруж је у нај ра ни јој мла до сти, ње на де мон ска 
при ро да углав ном асо ци ра не га тив на свој ства, или бар ре ла ти ви зу је 
по зи тив не ути ца је.

У исти мах, сим бо лич на при ро да ли ка ви ле од ра жа ва се и као спе
ци фи чан суд бин ски ути цај. ово на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у пе
сма ма у ко ји ма ви ла на ја вљу је Мар ку ње го ву ско ра шњу смрт, по пут 
ви ле с Ур ви не пла ни не из нај по зна ти је ва ри јан те о Мар ко вој смр ти, 
оне ко ју је вук за бе ле жио од Фи ли па ви шњи ћа (вук, ii, 74). У овој пе
сми ко ју од ли ку је осо бит ле ген дар ноеле гич ни тон, као и пре по зна
тљив хри шћан ски афи ни тет пе ва ча, при лич но је ин ди ка тив на по ја
ва ви ле ко ја Мар ку пред ска зу је смрт, али не од са бље, то пу за или 
ко пља, већ од Бо га, „ста рог крв ни ка“. Као пред став ник де мон ског 
све та, ви ла у пе сми сво јим пред ска за њем, на осо бит на чин, уво ди 
Мар ка у пре двор је упра во ње ног све та под зем них, хтон ских си ла, 
а не оно га ко ји би, сход но оче ки ва њи ма пе ва ча, ње го ве пу бли ке, па 
и са мог Мар ка уоста лом, ве ро ват но за слу жи вао рај ске атри бу те.67 

67 Ина че, о уло зи ви ле као пер со ни фи ка ци ји рат ни ко вог ју на штва, ло
ма је пи сао по во дом еп ских пе са ма у ко ји ма се ви ле до во де у ве зу са мо ти
вом по ги би је еп ских ју на ка. У том прав цу, он је ре кон стру и сао и ми то ло
шки си же ко ји, као сво је вр стан ша блон от при ли ке гла си: „ви ла, ста нов ни ца 
мр твач ког гра да од ју нач ких ко сти ју – ко ји је, ви де ли смо, исто што и град 
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У том сми слу, А. ло ма са пра вом при ме ћу је да је у по ме ну тој пе сми 
ме сто Мар ко вог са хра њи ва ња уме сно пре и ме но ва но, уме сто у Хи
лан дар, у на род ном го во ру че шће при су тан из раз, тј. ви лин дар.68 

за гроб ног бла жен ства у обла ци ма – за љу бље на у ју на ка, евен ту ал но љу бо
мор на на ње го ву иза бра ни цу, уби ја га, нај че шће устре љу је, да би се с њим 
здру жи ла, јер он тек смр ћу пре ла зи из овог на шег све та у њен”. (ло ма, Исто, 
140) ло ма при ме ћу је да ова ко стра да ју мно ги срп ски ју на ци, а го то во све ва
ри јан те о Мар ко вој смр ти или по ги би ји по се ду ју, ма ње или ви ше ис так ну те 
де та ље упра во ова кве ви ли не уло ге.
68 У свом Ри јеч ни ку из 1852, на при мер, вук на во ди тер мин Ви ли н дар 
као је ди ни на зив за Хи лан дар, ма на стир у Све тој Го ри.



51

КоМпозИцИоНИ МоделИ

У прет ход ном по гла вљу ука за ли смо на не ке од цен трал них те ма 
у ко ји ма је ли ку Мар ка Кра ље ви ћа би ла уна пред за да та уло га не га
тив ног ју на ка. За ни мљи ви су и они си жеј ни и ком по зи ци о ни мо де
ли то ком чи јег раз во ја се про та го ни ста опе вао, емо ци о нал но пре по
зна вао и оце њи вао као не га ти ван ју нак. док је вред но ва ње ју на ка у 
на ве де ним при ме ри ма прет хо ди ло ње го вом опе ва њу, ов де је ње го ва 
нео д ре ђе ност и не пред ви дљи вост та кво вред но ва ње бит но огра ни
ча ва ла. У ви ђе њу Мар ко вог ли ка, ак це нат је са да по чео да се ста вља 
на по је ди не тех ни ке у из ла га њу и ком по но ва њу еп ске при че. Ра ди 
се, да кле, о еп ској дра ма тур ги ји и ње ним за ко ни то сти ма ко је су вре
ме ном пре у зи ма ле при мат у од но су на пе ва че ву по чет ну на ме ру и 
ње го ву при стра сност у ви ђе њу по је ди них исто риј ских лич но сти и 
до га ђа ја као про то ти по ва.

Сход но Бах ти но вој по де ли на три раз ли чи те по зи ци је ауто ра и ју
на ка, ове пе сме нај че шће мо же мо да увр сти мо у гру пу у ко јој ју нак 
овла да ва ауто ром.69 За раз ли ку од пе са ма из прет ход ног по гла вља, 
где је тач ка пе ва че вог по сма тра ња и ње го ве при стра сно сти у пот пу
но сти пре кри ва ла еп ског ју на ка, ов де ју нак от кри ва ве ћу ме ру сво је 
нео д ре ђе но сти и не пред ви ди во сти. Са мим тим, он је и са мо стал ни
ји, ин ди ви ду ал но обо јен, при вла че ћи па жњу пе ва ча и пу бли ке са 
из ве сне дис тан це, о се би по ста вља ју ћи но ва пи та ња. За то су у овим 
пе сма ма из ра же ни је раз ли чи то сти и не је дин ство у ви ђе њи ма Мар
ко вог ли ка, иако оне и да ље чу ва ју не га тив ни став еп ског ауди то
ри ју ма. Та кав ју нак је још увек уда љен од свог уоб ли че ња у по след
њем, иде а ли зо ва ном сло ју тра ди ци је, али му је он у овим пе сма ма 
очи глед но бли жи не го у прет ход ним при ме ри ма. У исти мах, то не 
зна чи да су ове пе сме и бо љег ква ли те та у по ре ђе њу са прет ход ни
ма. Шта ви ше, не је дин ство, про ти ву реч но сти и не до у ми це ко је пе вач 
у овим пе сма ма не успе ва, или чак и не по ку ша ва да раз ре ши ни ти 
са кри је по во дом Мар ко вог ли ка, че сто оста вља ју не у бе дљив, ма ње
ви ше не по во љан естет ски ути сак.

У пред сто је ћој ана ли зи сре ће мо се и са још јед ном осо би том по

69 У сво јој иде ал ној ва ри јан ти, ова по зи ци ја би, ка ко на во ди Бах тин, 
из гле да ла ова ко: „Ју на ко во емо ци о нал новољ но устрој ство, ње го ва спо знај
ноетич ка по зи ци ја у све ту то ли ко је ауто ри та тив на за ју на ка, да он не мо же 
да не ви ди ствар ни свет је ди но ју на ко вим очи ма и не мо же да не пре жи вља
ва је ди но из до га ђа ња ње го вог жи во та; аутор не мо же да на ђе увер љи ву и 
чвр сту вред но сну тач ку из ван ју на ка.” (Бах тин, Аутор и ју нак у естет ској 
ак тив но сти, 1718).
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те шко ћом, а ра ди се о ме диј ској ре кон струк ци ји усме ног де се тер
ца, где текст пред ста вља тек ма њи део ко му ни ка ци је из ме ђу пе ва ча 
и пу бли ке. По је ди не стра не ове ак тив но сти за да на шњег чи та о ца 
оста ју ско ро у пот пу но сти не ви дљи ве, по не кад не ра зу мљи ве, због 
че га их он на ни воу тек ста че сто раз у ме као ли те рар ну мањ ка вост 
и не раз ви је ност фор ме, као по на вља ња ко ја за ма ра ју и од вла че па
жњу од глав не рад ње, или као по вр шност и пре те ра ну ла пи дар ност 
не че га што би у опе ва њу тра жи ло ви ше об ја шња ва ња и ли те рар не 
уме шно сти.70 То је и раз лог за што ову ка те го ри ју пе са ма ма хом про
на ла зи мо у нео бја вље ним и ру ко пи сним ву ко вим збир ка ма, или у 
ма ње по зна тим збор ни ци ма, с об зи ром на то да их њи хо ви очи глед
ни ли те рар ни не до ста ци ни су пре по ру чи ва ли ни за јед ну од ре пре
зен та тив них пе сма ри ца.

Још је дан од раз ло га ко ји је до са да од вла чио па жњу од ових пе
са ма је сте и тај што њи хо ви из ра зи ти при ме ри углав ном при па да ју 
кру гу тзв. не ис то риј ских еп ских пе са ма, да кле оних ко је не ма ју пре
тен зи је да чу ва ју „исто ри ју у на ро ду“, већ су по гла ви то би ле од го вор 
на ве ли ко ин те ре со ва ње пу бли ке за по је ди не по пу лар не мо ти ве. За
то је на овом ме сту уме сно да бли же од ре ди мо пој мо ве „исто риј ске“ 
и „не ис то риј ске“ епи ке, чи је раз гра ни че ње је од осо би тог зна ча ја и 
за чи та во на ше раз ма тра ње. Исто риј ски до га ђа ји су не за о би ла зна 
прет по став ка, сво је вр сни ре сурс епи ке, ко ли ко и ње не из ра жај не 
тех ни ке, чак и ка да се опе ва ју ано ним ни ју на ци и вла да ри. Ипак, 
уоч љи ва је раз ли ка из ме ђу пе са ма у ко ји ма пе вач на сто ји да са чу ва 
све до чан ство о лич но сти и до га ђа ју ко ји опе ва, и пе са ма у ко ји ма се 
та вр ста од го вор но сти не осе ћа. Тре ба на гла си ти да у пр вој гру пи 
све до чан ство о не кој лич но сти мо же да бу де пре не се но кроз мо тив 
ко ји наизглед ни је ин спи ри сан кон крет ним до га ђа јем у про шло сти и 
упа дљи во се опи ре исто риј ској ве ро ват но ћи. У дру гом слу ча ју, пак, 
пе сма та ко ђе мо же да опе ва по зна те исто риј ске лич но сти, али на на
чин ко ји ни чим не асо ци ра њи хо ву исто риј ску по за ди ну.

Про це на о то ме у ко јој ме ри пе сма гра ви ти ра свом исто риј ском 
про то ти пу, у епи ци се ба зи ра, очи глед но, на јед ној вр сти емо ци о нал
ног вред но ва ња пе ва ча и пу бли ке. о ка квој вр сти вред но ва ња је реч, 
као по моћ у об ја шње њу мо же да нам по слу жи по де ла ко ју је Фри
дрих Ни че на чи нио у свом „не са вре ме ном“ раз ма тра њу О ко ри сти 
70 Та ко је, на при мер, двор ни ко вић ме ђу пр ви ма при ме тио да наш еп 
„за ма ра” при чи та њу и слу ша њу, и да „од би ја 'мо дер ног' слу ша о ца и чи та о
ца”. За ве ћи ну чи та ла ца ли те рар не, књи жев не кул ту ре и обра зо ва ња, за пи
си еп ских пе са ма у нај ве ћем бро ју слу ча је ва за и ста су де ло ва ли, и за це ло 
још увек та ко де лу ју, као бе жи вот на фор ма, као „схе ма тич ност, ор на мен
тал ност, бес крај но по на вља ње фор му ла, епи те та и фра за”. (в. двор ни ко вић, 
„'Кри ла ко лек ти ви те та' ју го сло вен ског на род ног епа“ у Де ло, Бе о град, 1991, 
бр. 912, стр. 358.)
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и ште ти исто ри је за жи вот, по зна тој пре те чи по то њих рас пра ва о 
исто ри зму у 20. ве ку. Ни че у свом раз ма тра њу раз ли ку је три вр сте 
исто ри је: мо ну мен тал ну, ан ти квар ну и кри тич ку исто ри ју. Пр ва је 
она ко ја чу ва успо ме ну на из у зет не исто риј ске лич но сти, као вр сту 
при ме ра и на дах ну ћа за бу ду ће ге не ра ци је, дру гу са чи ња ва фак то
гра фи ја да ту ма и чи ње ни ца, док тре ћу пред ста вља ју не га тив ни при
ме ри исто ри је ко ја „су ди и осу ђу је“. По себ но скре ће мо па жњу на ову 
тре ћу гру пу, тзв. кри тич ке исто ри је, с об зи ром на то да је она, као 
што ће мо ви де ти у пред сто је ћим раз ма тра њи ма, област из ко је је 
на ша епи ка цр пи ла нај ве ћи број сво јих те ма и ин спи ра ци ја. Гру бо 
узев ши, све оно што би у епи ци при па да ло у не ку од три ка те го ри је 
ко је на во ди Ни че, мо гли би смо да свр ста мо у „исто риј ску“ епи ку, а 
пре о ста ли број пе са ма, у „не ис то риј ску“ епи ку, ма хом ба ла дич ног, 
но ве ли стич ног, ле ген дар ног или чи сто за ба вљач ког ка рак те ра.

То што је лик Мар ка Кра ље ви ћа до зво ља вао сво је обил но уче шће 
у кру гу не ис то риј ских пе са ма, већ са мо по се би до вољ но го во ри о 
из у зет ној флек си бил но сти са ко јом су ге не ра ци је вре ме ном об ли ко
ва ле ње гов пре по зна тљив еп ски лик.71 У исти мах, упра во се по во дом 
ове гру пе пе са ма на слу ћу ју ме диј ске спе ци фич но сти на ше епи ке ко
је су по го до ва ле јед ној вр сти емо ци о нал ног до жи вља ва ња, тим ви
ше и ефект ни је уко ли ко су пред ви дљи вост у по гле ду то ка и ис хо да 
ју на ко ве ак ци је би ле ма ње. ова кав до жи вљај на ро чи то се огле да у 
еле мен ти ма стра ве и ху мо ра уз ко је че сто за ти че мо Мар ков лик. На
ше раз у ме ва ње ова два по пу лар на еп ска жан ра че сто је огра ни че но, 
пре све га на ни воу емо ци о нал ног до жи вља ја. док је, на при мер, ху
мор у пе сма ма ко је опе ва ју Мар ка као не га тив ног ју на ка при лич но 
очи гле дан за обич ног чи та о ца, стра ва и ужас ни су та ко ла ко уоч
љи ви и мо гу би ти чак су прот но про ту ма че ни, углав ном као ко мич
ни. Слич но то ме, по је ди не сце не дра стич ног на си ља мо гу за у зи ма ти 
та кво ме сто у укуп ном скло пу пе сме да чи та лац у пот пу но сти пре
ви ди њи хов за ба вљач ки, по пу ла ран ка рак тер. о че му се тач но ра ди, 
на сто ја ће мо да об ја сни мо у на ред ним из ла га њи ма.

71 о по год но сти ма и огра ни че њи ма ко је ну ди ти пи за ци ја исто риј ских 
лич но сти у умет но сти, за на ша раз ма тра ња је осо би то за ни мљи во и за па жа
ње Ми ке Ба ла: „У су прот но сти са оним што би се оче ки ва ло на пр ви по глед, 
исто риј ски ли ко ви ни су ја че де тер ми ни са ни од ле ген дар них. На про тив, ле
ген дар ни ли ко ви су упра во по зна ти по од ре ђе ном сте ре о тип ном по на ша њу 
и стал ним атри бу ти ма. (...) Код исто риј ских ли ко ва су мо гућ но сти ши ре. По
што смо си гур ни у иден ти тет та квог ли ка, лак ше мо же мо по ка за ти и при
хва ти ти не ку не по зна ту стра ну та квог ли ка: ти ра нин у сла бо сти, све тац у 
сум њи или ис ку ше њу, ре во лу ци о нар ко ји ужи ва у сла вљу. (...) Ре фе рен ци јал
ни ли ко ви су ја че де тер ми ни са ни не го оста ли ли ко ви, али је, за пра во, сва ки 
лик ви ше или ма ње пред ви див у од но су на пр во пре зен то ва ње. Сва ка ин фор
ма ци ја о иден ти те ту не ког ли ка са др жи по дат ке ко ји огра ни ча ва ју да ље мо
гућ но сти”. (Ми ке Бал, На ра то ло ги ја, На род на књи га, Бе о град, 2000, 9899). 
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УзбУђеНА НАрАцИЈА

„Пси хо ло шки из ра же но“, опи су је вла ди мир двор ни ко вић еп ски 
де се те рац, „то је уз бу ђе на на ра ци ја“.72 Тер мин „уз бу ђе не на ра ци је“ 
и ми ће мо да ис ко ри сти мо, све сни огра ни че ња да се он аде кват но 
и до кра ја упо ре ди са не ким од са вре ме них об ли ка умет нич ке ко
му ни ка ци је. По те шко ћу уве ћа ва, пре све га, ме диј ска спе ци фич ност 
на ше епи ке и ње на ве за ност за му зич ку прат њу, тј. гу сла ње. Чак и 
фи зич ко при су ство аутен тич ном гу сла њу јед не пе сме још увек не 
зна чи би ти де лом ове вр сте ко му ни ка ци је. За то је, по све му су де ћи, 
без на ме ре да ула зи мо у по дроб ни ја об ја шње ња тим по во дом, би ло 
нео п ход на и из ве сна по ро дич на, ро дов ска или на ци о нал на по ве за
ност,73 као пред у слов у под сти ца њу јед ног не у о би ча је ног, по ви ше ног 
емо ци о нал ног ста ња у еп ском ауди то ри ју му. Са мо у овој вр сти уз бу
ђе но сти, сво је вр сном емо ци о нал ном тран су о ко јем го во ри двор ни
ко вић, би ло је мо гу ће ожи ве ти јед ну тра ди ци ју и омо гу ћи ти ње но 
да ље пре но ше ње.

овај наш по зна ти ет ноп си хо лог је имао при ли ке да у свом вре
ме ну, у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка, лич но уочи и до жи ви из во ђе ње 
еп ске пе сме као при мер још увек не у мр ле тра ди ци је. Спе ци фич на 
пси хо ло шка стра на ове вр сте ко му ни ка ци је се на слу ћу је на раз ли
чи тим ни во и ма, а за ову при ли ку ће мо, оно ли ко ко ли ко нам то омо

72 двор ни ко вић по том на во ди и сле де ће: „То ре ци то ва ње, са свим сво
јим из ра жај ним по кре ти ма (го во ра – пе ва ња – прат ње) пред ста вља ком пли
ко ва ну пси хофи зич ку рад њу и са вла ђи ва ње от по ра као и у сва кој умет нич
кој екс пре си ји уоп ште. већ фи зи о ло ги ја обич ног, осе ћа њем уз бу ђе ног, го во
ра дик ти ра из ве сну фор му, тех ни ку и еко но ми ју да ха. Се ти мо се ка ко го во ри 
чо век ко ји уз бу ђе но, по ви ше ним гла сом при по ве да не ки до га ђај: ауто мат ски 
па да у не ку за ди ха ну рит ми ку, у пре ки да ње и раш чла њи ва ње го во ра. И еле
мен ти ме ли ке су ту.” (вла ди мир двор ни ко вић, Ка рак те ро ло ги ја Ју го сло ве на, 
Про све та, Бе о град, 1990, 416.)
73 овај аспект усло вље но сти еп ске по е зи је, уочио је и по дроб но обра
зло жио Ал берт лорд на осно ву ње го вих ис тра жи ва ња: „Сва ко по је ди нач но 
из во ђе ње јед не пе сме ко је ода бе ре мо из ове гру пе ме ђу соб но по ве за них фа
ми ли ја мо ра би ти об ја шње но с об зи ром на ње го ву бра ћу и се стре, па чак и 
на ро ђа ке у не ко ли ко ко ле на. Иако при зна је мо чи ње ни цу да пе вач зна це лу 
пе сму пре не го што поч не да пе ва (не тек сту ал но, на рав но, већ те мат ски), 
при све му то ме, кад до ђе до кључ них та ча ка у из во ђе њу пе сме, он от кри ва да 
га слич но сти са гру па ма ко је су срод не у тим тач ка ма од вла че у јед ном или 
дру гом прав цу. Ја чи на те си ле ко ја га ву че мо же да се раз ли ку је од из во ђе
ња до из во ђе ња, али она је увек при сут на и пе вач увек из но ва до жи вља ва тај 
тре ну так на прег ну то сти. Чак и ако је обра зац пе сме ко ју на ме ра ва да пе ва 
по ста вљен у по чет ку из во ђе ња, си ле ко је по кре ћу у дру гом прав цу ипак ће 
се осе ти ти на кри тич ним спо је ви ма, про сто за то што га те ма о ко јој је реч 
мо же по ве сти ви ше не го јед ним пу тем“. (А. лорд, Пе вач при ча 1, 225)
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гу ћу ју тек сто ви пе са ма, па жњу усме ри ти на њи хо ву дра ма тич ност, 
као те жњу да се од ре ђе ним ком по зи ци о ним тех ни ка ма и де та љи ма 
иза зо ве емо ци о нал ни ефе кат код пу бли ке.

о на ра тив ним кон вен ци ја ма на род не пе сме, као и о ефект ним ма
ни пу ла ци ја ма ко је она мо же да по стиг не у иза зи ва њу драм ске на пе
то сти и стра ха, узе ће мо при мер ком по зи циј ске схе ме у пе сми бр. 181 
Ер лан ген ског ру ко пи са, где се опи су је Мар ков по ду хват „пе ња ња“ 
ша то ра усред ме ста на ро чи то не по год ног за то. Увод на си ту а ци ја је 
ти пич на, а у раз ли чи тим ва ри јан та ма мо же да се де ша ва на ца ре вом 
дру му или у ме ха ни. ово га пу та ра ди се о „вуч јем ви ја ли шту, ви лин
ском игра ли шту“, где „бје ла ви ла“ упо зо ра ва Мар ка да оде, ина че ће 
да по ру ши ша тор и устре ли ти „ср це ко ња нај бо ље га“. Уме сто да се 
упла ши, Мар ко од го ва ра још оштри је, да ће ви ли из ва ди ти очи уко
ли ко она оства ри сво ју прет њу. Упр кос то ме, ви ла ис пу ни обе ћа ње, 
по ру ши ша тор и уби је ко ња. Али, и Мар ко ис пу ни сво је обе ћа ње — 
од мет не се на још бо љем ко њу и, по што је су стиг не, из ва ди јој очи.

У окви ру ове крат ке, ого ље не фа бу ле у ко јој се до га ђа ји сме њу ју 
при лич но бр зо, у сме ру из у зет но су ро вог рас пле та, за и ста се не на
зи ру сим па ти је на род ног пе ва ча за ње го ве ли ко ве, иако пе вач у пот
пу но сти оства ру је сво ју на ме ру да за стра ши слу ша о ца. Тај страх, 
при ме ћу је мо, иза зи ва ре жи ра на не из ве сност и на пе тост око то га хо
ће ли и ка да до ћи до кр ва вог су ко ба из ме ђу Мар ка и ви ле. Пе вач се 
слу жи вер бал ним прет ња ма ко је из го ва ра ју ли ко ви, али и ти пич ним 
ге сто ви ма по пут Мар ко вог ра за пи ња ња ша то ра ко ји на го ве шта ва ју 
пред сто је ћу бу ру у рас пле ту. Кон вен ци је ко ји ма ма ни пу ли ше пе вач, 
ка ко ви ди мо, углав ном се ти чу еп ског сце но сле да, као и ге сту ал
нови зу ел ног а ма ње ди ја ло шког ка рак те ри са ња ли ко ва. ди ја лог, са 
сво јим ре ал ним од ви ја њем у вре ме ну, успо ра ва рад њу и оме та илу
зи ју слу ша о ца. Та ко де сет сти хо ва ви ли не ре пли ке ко ја упо зо ра ва 
Мар ка, на слу ша о ца са мо на из глед оста вља ју ја чи ути сак, не го је ди
на три сти ха ко ја шту ро опи су ју на ме шта ње ша то ра:

„Ша тор пе ње Кра ље ви ћу 
на вуч јем игра ли шту, 
на ви лин ском игра ли шту“ (еР, 181)

То што је ди ја ло шка фор ма до би ла чак пет на ест од укуп них три
де сет три сти ха пе сме, по гре шно на во ди на прет по став ку да слу
ша лац, баш као и чи та лац, ви ше „чу је“ не го што „ви ди“. Ауди то ри
јум је, уз му зич ку прат њу ка ква је ве ро ват но пра ти ла из во ђе ње ове 
вр сте осме рач ке по е зи је, прет ход но чуо већ де се ти не слич них или 
иден тич них пе са ма у ко ји ма Мар ко ра за пи ње ша тор. У све сти сва
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ког слу ша о ца већ по сто ји ре а ли стич ка, у ни јан са ма ком пле ти ра на 
сли ка ти пич них мо ти ва, а за њи хо во до ча ра ва ње је до во љан и нај
шту ри ји де таљ.

Асо ци ја тив на ве за је јед на од спе ци фич но сти срп ске епи ке, не
што што се тек де ли мич но мо же упо ре ди ти са по зна тим об ли ци ма 
умет нич ке ко му ни ка ци је. У исти мах, она се у пот пу но сти раз ли ку је 
од ли те рар не де скрип ци је. Као што је по зна то, ова ве за се на ла зи и 
у сре ди шту из у ча ва ња о еп ској фор му ли Ал бер та лор да, и ње го вог 
за па жа ња „да се мо же с пра вом ус твр ди ти да је фор му ла не са мо 
ого ље на до сво је су штин ске иде је у сви је сти пје ва ча ко ји ком по ну је, 
не го је ли ше на не ких мо гу ћих естет ских на зна ка у кон тек сту“.74 У 
при лог то ме го во ри и Ни ко ла Ба на ше вић ко ји на во ди при мер да је 
имао при ли ку да чу је ка ко се уме сто чи та ве пе сме о су ко бу Мар ка 
и Му се Ке се џи је, као по пу ла ран мо тив, опе ва са мо сце на дво бо ја.75 
Шту ри де таљ или за себ на епи зо да, да кле, мо гу да под стак ну број не, 
по не кад ду бо ке и ве о ма ком плек сне асо ци ја ци је ко је лорд ту ма чи 
као деј ство ар хе ти па на еп ску пу бли ку. Та ко, на при мер, лорд на
во ди: „си гур но је да пје вач, кад ка же ´пи ја на ме ха на́ , на по вр ши ни 
ми сли на ме ха ну у ко јој љу ди пи ју и опи ја ју се, али би се, та ко ђе, мо
гло ус твр ди ти да се епи тет одр жао у тра ди ци ји за то што је упо тре
бљи ван у при ча ма у ко ји ма је ме ха на сим бол ула ска у дру ги сви јет, 
а пи је ње — ис пи ја ње ча ше за бо ра ва, ле ти них во да, те да опи је ност 
ни је обич но пи јан че ње, не го је и оно са мо сим бол све сти о не ком 
дру гом сви је ту, мо жда чак и о смр ти.“76

Уз бу дљи вост на ра ци је, да кле, као што по ка зу је при мер на ве де не 
пе сме о су ко бу Мар ка и ви ле, пре вас ход но се те ме љи на спе ци фич
но сти ма еп ске дра ма тур ги је. У њој је ком би но ва ње од ре ђе них сце на 
и де та ља од сим бо лич ког зна ча ја мно го ва жни је не го де скрип ци ја 
на ни воу „тек ста“. У том сми слу, ва ри јан те пе са ма ме ђу соб но мо гу 
да се раз ли ку ју у на из глед не знат ним де та љи ма, а да упр кос то ме 
оне иза зи ва ју са свим раз ли чи те емо ци је и асо ци ја ци је код пу бли ке. 
Са мим тим, на ме ће се за кљу чак да, што је мо дел ком по но ва ња јед
ног еп ског мо ти ва ви ше утвр ђен, уто ли ко је емо ци о нал ни до жи вљај 
ју на ка ма ње ста би лан, отва ра ју ћи се иза зо ви ма но вих пре и спи ти ва
ња и ре кон струк ци је.77

74 А. лорд, „Фор му ла“, у С. Ко ље вић, ур, Ка по е ти ци на род ног пе сни
штва, 509.
75 Ба на ше вић, Исто, 105.
76 А. лорд, „Фор му ла“, у С. Ко ље вић, ур, Ка по е ти ци на род ног пе сни
штва, 509510.
77 Са те о риј ског аспек та, у сво јим раз ма тра њи ма од но са тек стов них 
и ван тек стов них струк ту ра у књи жев ној ко му ни ка ци ји, Ју риј лот ман при
ме ћу је слич ну по ја ву: „Пој мив ши ма ли део тек ста, слу ша лац ´над гра ђу је´ 
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Ипак, по је ди не пе сме се и на ни воу тек ста пре по зна ју као бри
жљи ве ком по зи ци је сво је вр сног жан ра еп ске стра ве и ужа са. Тер
мин стра ве и ужа са ко ри сти мо услов но и пре у зи ма мо га из филм ске 
тер ми но ло ги је, услед очи глед не по те шко ће да се тер ми ни из те о ри је 
књи жев но сти па ра лел но ко ри сте и у по е ти ци усме ног пе сни штва.78 
Та ко у пе сми из Ер лан ген ског ру ко пи са, на при мер, због од лу ке Пи
ли па дра ги ло ви ћа да оде на мег дан са Мар ком не би ли га „јал' до
вео, јал' гла ву до нео“, Мом чи ло вој во да, Мар ков по бра тим из ри че 
упо зо ре ње:

„Не фа ли се, Пи лип дра ги ло вић, 
јер је зао Кра ље ви ћу Мар ко. 
Гди зло чу је он де на зло иде. 
Мар ко ће ти сам на но ге до ћи.“ (еР, 124)

це ли ну. Ка сни је а́уто ро во´ кре та ње мо же да по твр ди то на га ђа ње и да ље 
чи та ње учи ни не ко ри сним, ба рем са ста но ви шта са вре ме них естет ских нор
ми, или да опо врг не на га ђа ње, зах те ва ју ћи од чи та о ца но ву кон струк ци ју. 
Али ка сни је ауто ро во ́ кре та ње´ по но во ис ти че те две мо гућ но сти, и та ко све 
до тре нут ка кад аутор, ´по бе див ши´ прет ход но умет нич ко ис ку ство, естет
ске нор ме и пред ра су де слу ша о ца, не на мет не свој мо дел све та, сво је раз у
ме ва ње струк ту ре ствар но сти. Тај тре ну так ће би ти и крај де ла, а мо же да 
на сту пи ра ни је но крај тек ста ако аутор ис ко ри сти мо делша блон чи ја се 
при ро да от кри ва на по чет ку де ла. Ра зу мљи во је да чи та лац ни је па си ван, он 
је за ин те ре со ван да овла да мо де лом ко ји му ну ди умет ник”. (Ј. М. лот ман, 
Пре да ва ња из струк ту рал не по е ти ке, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, Са ра је
во, 1970, 2423.) о ван тек стов ним струк ту ра ма и о њи хо вом ути ца ју на текст 
у естет ској ак тив но сти пи ше и Бах тин: „Ствар но ауто ров вред но сно сми са о
ни кон текст, ко ји осми шља ва ње го во де ло, ни ка ко се не по ду да ра са пот пу но 
књи жев ним кон тек стом, и то ма те ри јал но схва ће ним; овај по след њи са сво
јим вред но сти ма ула зи, на рав но, у пр ви, али он ов де ни ка ко ни је од ре ђу ју ћи, 
не го је од ре ђи ван; ства ра лач ки чин мо ра се бе ак тив но од ре ђи ва ти и у ма те
ри јал но књи жев ном кон тек сту, и у ње му за у зи ма ти вред но сну по зи ци ју, и, 
нео спор но, су штин ску, али та по зи ци ја се ви ше од ре ђу је ауто ро вом по зи ци
јом у до га ђа њу све та, у вред но сти ма све та; аутор се пре све га по ста вља пре
ма ју на ку и ње го вом све ту (све ту жи во та), и то ње го во умет нич ко по ста вља
ње од ре ђу је и ње го ву ма те ри јал нокњи жев ну по зи ци ју. Мо же се ре ћи: фор ме 
умет нич ког ви ђе ња и за вр ша ва ња све та од ре ђу ју ванк њи жев ни по ступ ци, 
а не су прот но; ар хи тек то ни ка умет нич ког све та од ре ђу је ком по зи ци ју де ла 
(пре дак, рас по ред и за вр ше так, спа ја ње је зич ких ма са), а не су прот но”. (Бах
тин, Исто, 209210.)
78 Тер мин хо ро ра, ме ђу тим, ко ри сти и, на при мер, Са ва да мја нов у 
сво јој сту ди ји о фан та сти ци у књи жев но сти срп ског пред ро ман ти зма, и то 
углав ном за про зу под ути ца јем тзв. „гот ског ро ма на” са вам пи ри стич ким и 
окулт носпи ри ти стич ким еле мен ти ма. ови вам пи ри стич ки и окулт носпи
ри ти стич ки де та љи у епи ци о Мар ку Кра ље ви ћу из ра же ни су по сред но и не 
то ли ко уоч љи во, па тер мин хо ро ра ве зу је мо нај пре за пе сме чи ји је нај ва
жни ји циљ у по сти за њу ефек ту за стра ши ва ња слу ша о ца на род ног пе ва ча. (у 
Са ва да мја нов, Ко ре ни мо дер не срп ске фан та сти ке, Но ви Сад, Ма ти ца срп
ска, 1988.)



58

Упо зо ре ње се, на рав но, по ка зу је као ис прав но, јер убр зо по том, 
Мар ко се ода зи ва на дво бој. За вр шна сце на ове уз бу дљи ве пе сме, 
уби ство Пи ли па дра ги ло ви ћа у ме ха ни је на из глед ко мич на због 
Пи ли по вог без ум ног, па нич ног и без у спе шног мла та ра ња бу здо ва
ном по Мар ко вој ми ши ци. Ипак, она по се ду је и јед ну мрач ну озбиљ
ност. озбиљ ност по ти че из јед ног прет ход ног, иако ис пред ча ше „до
брог ви на“, тре зно из не се ног Мар ко вог пред ло га — „не чин' кав ге, 
Пи ли пе вој во да, не го хо ди да пи је мо ви на“ — као и због за вр шних 
сти хо ва пе сме:

„Ал' га ни ко тје ра ти не сми је, 
јер је Мар ко чуд но ва те ћу ди.“

овај спој са мо у ни шта ва ју ће па нич но сти жр тве и хлад но крв ног 
Мар ко вог ста ва у чи јем је сре ди шту бес ко ри стан, ци ни чан пред лог 
ко ји пред ви ђа ис ход, усме рен је на по и гра ва ње слу ша о че вом па
жњом, и то на мно го су ге стив ни ји на чин не го што опа жа чи та лац. 
еп ска пу бли ка, очи глед но, зна оно што Мар ко ва жр тва не зна, тј. 
да је ње но скон ча ње не ми нов ност, и то је оно што пу бли ци да је по
вла шће но ме сто са ко јег чи та ву при чу при хва та са ко мич не стра не. 
Али, пе вач се ти ме не за до во ља ва — он се по и гра ва и са мим слу ша
о цем, до во де ћи га у не из ве сност око то га хо ће ли се Мар ко, због сво
је спо ља шње рав но ду шно сти, уоп ште упу сти ти у су коб. И на кра ју, 
та ман ка да је за ли чи ло да ће се све окон ча ти мир но:

„Тр же Мар ко бу здо ван по зла ћен 
пак уда ри Пи ли па вој во ду 
бу здо ва ном у пр си ју нач ке.“

У ву ко вој, не што кра ћој ва ри јан ти (вук, ii, 59), у пот пу но сти из о
ста је ова цр та Мар ко вог мрач ног осо бе ња штва и зло во ље. Су прот но 
то ме, у сце на ма Мар ко вих не го до ва ња, као и у фи зич ким опи си ма 
ње го ве сна ге, до ми ни ра ју ко мич ни де та љи. У ву ко вој ва ри јан ти, на 
при мер, зна чај ну уло гу игра Ша рац, де бе ли коњ ко ји у јед ном тре
нут ку про го ва ра и ста је у Мар ко ву од бра ну. По што уби је Фи ли па, 
Мар ко у ву ко вој ва ри јан ти од ла зи пе ва ју ћи. Ко ли ко год да је ова кав 
склоп и при ступ опе ва ној рад њи на ни воу тек ста из гле дао ефект ни
је, при мет но је да он исто вре ме но огра ни ча ва мо гућ но сти ме диј ског 
до жи вља ја ко је отва ра ста ри ја, али ли те рар но „сла би ја“ ва ри јан та.

У слу ча ју ва ри јан те из Ер лан ген ског ру ко пи са, при ме на ком по зи
циј ског по ступ ка на во ди нас на два бит на за кључ ка: пр ви под ра зу
ме ва пе ва чев увид о прет ход ном уве ре њу слу ша ла ца о Мар ку као о 
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за стра шу ју ћем, зло ћуд ном ју на ку чи ја је ак ци ја опа сна по ње го ве 
про тив ни ке. дру ги се до ти че пе ва че ве ма ни пу ла ци је кон вен ци ја ма 
еп ске на ра ци је ко је омо гу ћу ју да се за стра шу ју ћи тип ју на ка, ефект
но и увек из но ва раз от кри ва као та кав и пред слу ша о ци ма. За то се 
на ме ће за кљу чак да ко лек тив на ме мо ри ја пе ва ча и ње го ве пу бли ке 
мо же би ти по твр ђе на или на до гра ђе на не то ли ко уз по моћ ин фор
ма ци је о не кој лич но сти или до га ђа ју из про шло сти, већ са мо услед 
емо ци о нал ног под сти ца ја, не ке вр сте ири та ци је ко ја ову ин фор ма
ци ју пра ти у еп ској ко му ни ка ци ји.

За на род ног пе ва ча, очи глед но, из ла га ње еп ске фа бу ле ис кљу чи
во је у функ ци ји слу ша о ца и про во ци ра ња ње го ве емо ци о нал не ре
ак ци је. Из то га про из и ла зи да стра вич ност по је ди них пе са ма ни је 
то ли ко по сле ди ца опе ва них до га ђа ја и ак ци је ју на ка, већ по и гра ва
ња уз бу ђе њем, па жњом и оче ки ва њи ма пу бли ке. Су шти на осо би те 
ре кон струк ци је про шло сти, да кле, ни је у рас по ло жи вим ин фор ма
ци ја ма и чи ње ни ца ма, не го у под стак ну тим емо ци ја ма. ова сво је
вр сна игра еп ског за стра ши ва ња од ви ја се, за ви сно од при ме ра, у 
раз ли чи тим сме ро ви ма. У јед ној гру пи пе са ма, по пут при ме ра су
ко ба са Пи ли пом дра ги ло ви ћем, пе вач ко ри сти пре ду бе ђе ње слу
ша ла ца да би их учи нио на ив ним. Слу ша лац се упу шта у слу ша ње 
јед не пе сме у уве ре њу да мо же пред ви де ти Мар ко во по на ша ње, али 
нај по сле, упла ши се ско ро као и Мар ков про тив ник. У дру гој гру пи 
пе са ма по сто је ће јав но мње ње пе вач ко ри сти за пла стич но опе ва ње 
пси хо ло шке стра не ли ка. Та ко, на при мер, увод ни при зор пе сме бр. 
151 Ер лан ген ског ру ко пи са та ко ђе су ге ри ше Мар ков не га тив ни лик. 
За ве че ром се, на и ме, Мар ко усред је ла на сме је и мај ка га, ви де ћи 
то, упи та:

„Што се сми јеш Кра ље ви ћу Мар ко? 
Ил' се ти сми јеш на шој ве че ри, 
ил' се сми јеш мо јој ста ро сти?“ (еР, 151)

оста вља ју ћи по стра ни Мар ков не ја сан од го вор да јој се на сме јао 
јер но си „цр но под би је лим“, и то што се иза чи та ве пе сме на зи ре 
рђав пе вач ко ји спа ја и кр пи нај ра зли чи ти ји ма те ри јал, очи глед но је 
да мај ка ов де прет по ста вља не ко нео збиљ но или не до стој но, Мар ку 
свој стве но по на ша ње.

На дру гој стра ни, ћу дљи вост, на глост и на пра си тост Мар ко вог ка
рак те ра мо ти ви са ла је у по је ди ним пе сма ма и ни чим спу та ну су ро
вост Мар ко ве ак ци је. У том сми слу, узми мо при мер за вр шет ка већ 
по ме ну те пе сме Ер лан ген ског ру ко пи са под бро јем 181. Упр кос од ма
зде ко ју чи ни ви ла због Мар ко вог пр ко сног ша то ро ва ња, Мар ко се за 
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њом од ме ће, и по што је су стиг не, из ва ди јој очи:

„Се де Мар ко бо љег ко ња, 
те он тје ра б'је лу ви лу 
од пла ни не до пла ни не. 
Ка да њу је су сти гао, 
очи њој зи из ва дио“ (еР, 181)

овај, као и мно ги дру ги слич ни обр ти на за вр шет ку пе са ма прет
по ста вља ју ефе кат ко ји има и јед ну спе ци фич ну ин фор ма тив ност за 
пу бли ку, као ре зул тат и над град ња до та да шње тра ди ци је. Што слу
ша лац пе сме оста је ви ше упла шен, га нут или за па њен, са оп ште на 
ин фор ма ци ја за ње га је нео че ки ва ни ја, а ње на ин фор ма тив ност у 
по гле ду јед не тра ди ци о нал не ре кон струк ци је ве ћа. ова ре кон струк
ци ја, раз у ме се, ни је исто ри о граф ска, већ емо ци о нал на, као об лик 
емо ци о нал ног пам ће ња. У том сми слу, у све ту еп ске тра ди ци је, на
ро чи то ка да се ра ди о ње ном исто риј ском де лу, ни јед на ин фор ма
ци ја ни је ре ле вант на и за и ста но ва, ако се прет ход но као та ква не 
пре по зна и ре ги стру је на емо ци о нал ном ни воу пу бли ке.

Стравичан јунак
екс пре сив ни став у мо де ло ва њу ствар но сти је на че лан став еп ске 

по е зи је, ви дљив не са мо у ти по ло ги ји еп ских ка рак те ра, не го као 
што то по ка зу ју и ис тра жи ва ња Мир ја не де те лић,79 и у сли ка ма еп
ског про сто ра. Та ква ви зу ра код чи та о ца и слу ша о ца че сто иза зи ва 
ути сак стра вич но сти, али ко ја је, ка да се ра ди о ка рак те ри за ци ји 
ју на ка и њи хо вих про тив ни ка, ли ше на етич ког вред но ва ња. Чак на
про тив: до жи вља ван и при хва тан би ло са сим па ти ја ма или без њих, 
еп ски ју нак ни је ју нак ако ујед но ни је и „стра шан“. То пре све га од
сли ка ва ње гов фи зич ки из глед, али и ње го ва спрем ност да из вр ши 
ве ли ка и опа сна, „стра шна“ де ла у нај ши рем сми слу те ре чи.

Број ни су де та љи у иде а ли зо ва ном сло ју тра ди ци је чи ја екс пре
сив ност Мар ка при ка зу је као за стра шу ју ћег ју на ка. Мо гу се на ро
чи то из дво ји ти фи зич ке по је ди но сти, по пут ње го вог го ле мог ра ста и 
сна ге, ко сма то сти, моћ ног оруж ја, обла че ња „ћур ка на о па ко“, и сл. 
Че сти су при ме ри у ко ји ма упра во ови стра вич ни де та љи или сце не 
тра ве сти ра ју у ко мич не, али и обрат но, ко мич не у стра вич не. Не ки 
од нај ре пре зен та тив ни јих при ме ра ху мо ра у пе сма ма о Мар ку Кра
ље ви ћу се упра во ба зи ра ју на ва ри ра њу ње го ве ви зу ел не стра вич
но сти. Узми мо са мо је дан од нај по зна ти јих при ме ра ху мо ра у на шој 
епи ци, пе сму Мар ко Кра ље вић и Љу ти ца Бог дан. За Све то за ра Ко

79 Мир ја на де те лић, Мит ски про стор и епи ка, СА НУ, Бе о град, 1992.
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ље ви ћа тим по во дом Мар ко је „нај ве ћи ко мич ки лик на шег епа“,80 а 
ми ће мо се овом при ли ком за др жа ти на мо жда нај по зна ти јој сце ни 
пе сме, Мар ко вим из бег ну тим мег да ном са љу ти цом. По што је схва
тио да му не при ли чи бег пред раз љу ће ним љу ти цом и оста вља ње 
за ро бље них по бра ти ма, Ми ло ша и Ре ље на це ди лу, Мар ко за у зи ма 
јед ну спе ци фич ну по зу. њен циљ је да за стра ши про тив ни ка:

„Са муркал пак на че ло на ма че, 
Те са ста ви са мур и обр ве, 
А по те же са бљу око ва ну, 
На Бог да на по гле да по пре ко. 
Ста де Бог дан украј ви но гра да, 
Кад са гле да цр не очи Мар ку, 
И ка кав је на очи ма Мар ко, 
Под Бог да ном но ге об у мре ше.“ (вук ii, 39)

Ко ли ко је, ме ђу тим, Мар ко ва из не над на, ока ме ње на по за, за у зе та 
у од суд ном ча су за и ста сме шна? Или она, пак, мо же би ти и стра шна, 
по себ но из пер спек ти ве про тив ни ка, љу ти це Бог да на? У овој жи во
пи сној сце ни ни је „за мр знут“ са мо Мар ко, не го је на гло „за мр зну то“ 
и вре ме, до та да уз бур ка но и ди на мич но у сце на ма окр ша ја и јур ња
ве са љу ти цом, а са да за у ста вље но у пре лом ном тре нут ку, по сле ко
јег до га ђа је ни је мо гу ће пред ви де ти. Сце на мо жда за и ста про во ци ра 
јед ну ети ку о не у стра ши во сти еп ског ју на ка, као што то у сво јој ана
ли зи об ја шња ва Ко ље вић, јер очи глед но је да су се у да том мо мен ту, 
је дан од дру го га под јед на ко упла ши ли и Мар ко и љу ти ца. Али, ни је 
те шко на слу ти ти и мо гућ ност јед ног ефек та чи ја је дво сми сле ност у 
ста њу да иза зо ве емо ци о нал ну ре ак ци ју исто вре ме ног сме ха и стра
ха, по стра ни од би ло ка квог етич ког вред но ва ња по сту па ка ју на ка. 
Јер, ни ти се у пе сми Мар ко до ка зу је као хе рој, ни ти љу ти ца Бог дан 
оста вља ути сак ку ка ви це за то што се упла шио Мар ка. Реч је о ни воу 
емо ци о нал ног пре по зна ва ња ју на ка где ко мич но и стра вич но че сто 
иду јед но са дру гим, ба лан си ра ју ћи на осе тљи вој гра ни ци, по че му 
су пе сме Те ша на По дру го ви ћа, пе ва ча од ко јег је пе сма за пи са на, и 
ина че ка рак те ри стич не.

На дру гој стра ни, уме сто пу ке де мон стра ци је си ле и не ра зум ног 
за стра ши ва ња, Мар ко ва сна га у ве ли ком бро ју пе сма по ста је естет
ски осми шље на, бо га те ћи не са мо ка рак тер и ви зу ел ни иден ти тет 

80 „Мар ко је спре ман да се до ви је ка ко зна, да би, ма кар и 'на пар че', 
спа са вао још ово ма ло ча сти и чо ве штва што му је оста ло. У том до ви ја њу, 
ње го во ср це оста је не у стра ши во и пле ме ни то, и у бе гу, и у ве ро лом ству, и у 
ва зал ству, и у лу кав ству, али он по ста је и обе ше њак, и ше рет — украт ко, нај
ве ћи ко мич ки лик на шег епа“ (Ко ље вић, Исто, 182.)
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ју на ка, већ и чи та ву јед ну есте ти ку еп ског на си ља. Ко ли ко је ова 
есте ти ка вре ме ном по ста ла рас ко шна у по је ди ним при ме ри ма, до
би ја ју ћи ка рак те ри стич ну је згро ви тост и дра ма ти ку из ра за, по твр
ђу је и јед на пе сма из Ер лан ген ског ру ко пи са. У њој Мар ко и Бег Ко
ста дин пи ју ви но у Кра то ву и, по што се на пи ју, Мар ко упо зо ри Бе га 
да ће на и ћи Тур ци, и та ко их пи ја не ухва ти ти и обе си ти. Ме ђу тим:

„То не ха је бе же Ко ста ди не, 
већ он пи је већ ма цр но ви но“ (еР, 140)

Мар ко се на вре ме скло ни пред Тур ци ма, а бе га ухва те и ба це у 
там ни цу. У там ни ци се Ко ста дин отре зни и, схва тив ши да је осу ђен 
на смрт, пи ше пи смо Мар ку са мол бом да га осло бо ди. Мар ко до би је 
пи смо и, на кон што га про чи та, на сме је се гро хо том. На да ље Мар ко, 
баш као и тра ди ци о нал но ћу тљи ви Мар ко из прет ход них сло је ва тра
ди ци је, ви ше не про го ва ра ни реч. Пред зо ру уз ја ше Шар ца, сти же 
у Кра то во, за ве ша ла на ме ње них бе го вом смак ну ћу ве зу је Шар ца, а 
под ве ша ли ма на чи ни ша тор у ко ји сед не да пи је ви но. Ко нач но, Тур
ци ја њи ча ри до во де Ко ста ди на у на ме ри да га обе се, али угле дав ши 
Мар ка под ве ша ли ма, пре стра ве се. Нео че ки ва но, за хва ле се Мар ку 
на до ла ску и пре да ју му Ко ста ди на као по клон.

На гли пре о крет ја њи ча ра по се ду је на из глед ко ми чан ефе кат, јер 
је очи глед но да су се ја њи ча ри упла ши ли. Али, ако се има у ви ду 
усме ни ме ди јум у ко ме је су ге стив ност за пу бли ку мно го ја ча при 
слу ша њу не го при чи та њу пе сме, по ста је очи глед на и стра вич на цр
та при зо ра. Ко мич но ту, на рав но, има зна чај ног уде ла, али се оно 
пре све га огле да у ви зу ел ној иден ти фи ка ци ји, што пу бли ци пру жа 
удо бан по ло жај да пред ви ђа ис ход пред сто је ћег мег да на. У овом се 
слу ча ју, ме ђу тим, слу ша о че ва пер спек ти ва у бит ној ме ри по ду да ра 
и са пер спек ти вом Ту ра каја њи ча ра. Тур ци ма не тре ба „ту ма че ње“ 
да ли је и ко ли ко тог ју тра Мар ко био љу тит или опа сан. до вољ но је 
са мо да ви де сву очи глед ност на из глед шту ро опи са не сна ге, ко ју 
оли ча ва Мар ков ти пи чан, хлад но кр ван гест „за тиш ја пред олу ју“, па 
да се од мах на те ра ју у бег.

ви зу ел на су ге сти ја за стра шу ју ће фи зич ке си ле ка рак те ри стич на 
је и, са свим оче ки ва но, за ве ћи ну мо ти ва ку ша ња Мар ко ве сна ге. 
ли ни ја ова кве ка рак те ри за ци је је при сут на у ве ли ком бро ју пе са ма, 
а при мер ко ји из два ја мо је По дру го ви ће ва пе сма Мар ко Кра ље вић и 
Ву џа Џе не рал, где је ви ђе ње Мар ко вог ли ка у ван ред ној ме ри дра ма
тич но и еп ски ре а ли стич но. Рад ња пе сме се од и гра ва у на пе тој кон
цен тра ци ји и ти ши ни, а од 302 сти ха пе сме, ћу тљи ви Мар ко го во ри 
са мо у пет:
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„Авај ме не, дра ги по бра ти ме! 
Ту ли си ми бо лан до па нуо! 
Ал' та ко ми мо је ве ре твр де, 
Хо ће те бе по бро из ба ви ти 
Јал' за бла го, јал' за ју на штво!“ (вук ii, 42)

ово не са мо да је је ди на Мар ко ва ре пли ка у пе сми, већ је и је
ди на де мон стра ци ја искре ног оча ја и би ло ка кве ње го ве емо тив не 
ре ак ци је. Све што по том усле ди је ри ту ал ни низ, ла нац ти пич них, 
жи во пи сних по је ди но сти по пут ге сто ва Мар ко вог ис пи ја ња ви на, 
обла че ња и опре ма ња Шар ца. Чи та во де ша ва ње као да још ви ше 
кон цен три ше сна гу и на го ве шта ва по тен ци јал су ро ве, ди вље ак ци је 
ко ја са мо што не екс пло ди ра. По не кад, не успе ва ју ћи да са кри је не
стр пљи вост, сна га за вар ни чи:

„За ду на вом ске ла до го ди се; 
два пут Мар ко ске ле џи ју вик ну, 
Па га ви ше ни че ка ти не шће, 
већ на те ра Шар ца на ду на во“

По ступ но и по сте пе но, опи са на де ша ва ња мо ти ви шу цен трал ни 
при зор — Мар ко вог ис пи ја ња ви на под ва ра ди ном. Упо тре ба хи
пер бо ле, ле ђе не од два на ест ока ко јом Мар ко и Ша рац пи ју ви но, 
ре зул тат је по тре бе да се фи зич ки опи пљи во об лич је при ме ри сна
зи чвр сте од лу ке. оцр та ва ње ма гич ног кру га емо ци о нал не на е лек
три са но сти, уз ко ри шће ње ти пич ног де та ља, ства ра око слу ша о ца 
та кву су ге стив ну ат мос фе ру у ко јој ни ма ло пре те ра но не из гле да 
хи сте рич на ре ак ци ја ве ли ми ро ви це. ву чи на сна ха, иако не зна ко ји 
ју нак се ди у по љу, са мим ви зу ел ним опа жа њем слу ти огром ну опа
сност ко ја пре ти ње ној по ро ди ци. Све оно што се до го ди до кра ја пе
сме, ме теж у ко јем Мар ко „што по гу би са бљом око ва ном, што по га зи 
Шар цем од меј да на, што по да ви у ти хом ду на ву“, са мо је оче ки ва на 
по сле ди ца на го ве шта ја ко ји је прет хо дио, ка тар зич на и за ју на ка и 
за са ме слу ша о це.

Ка кав ути сак, ме ђу тим, до би ја чи та лац? ње го вом хлад ном ра су
ђи ва њу, ли ше ног чу ла ме диј ске над град ње де се те рач ке епи ке, овај 
при мер Мар ко ве ак ци је, по пут мно гих дру гих, оста вља ути сак ак ци
је ко ја се, пре све га, ко си са сли ком до лич ног па три јар хал ног ју на
штва и мо рал но сти. То је, из ме ђу оста лог, и раз лог за што су до са да 
из ри ца не број не, при лич но оштре оце не не са мо о Мар ко вом ли ку, 
већ и о мен та ли те ту у чи јем окри љу је на ста јао ње гов лик. Та ко у 
сво јој им пре сив ној пси хо ло шкој оце ни Мар ка Кра ље ви ћа, вла ди мир 
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двор ни ко вић за кљу чу је да „јест Мар ко Ср бин, Ју го сло вен, али у бор
ца и освет ни ка раз дра же ни, из мет ну ти Ју го сло вен“.81 Ге те, слич но 
то ме, за па жа да је у срп ској на род ној по е зи ји „ис точ нона ци о нал
но су ро во, гру бо, опо ро, чак и нај бо љи по ро дич ни од но си бр зо се 
пре тва ра ју у мр жњу и не сло гу; од нос пре ма Тур ци ма ко ји на ди ру у 
евро пу дво сми слен је као и код свих сла би јих на ро да пре ма моћ ном 
на ро ду“.82 Та ко ђе, Ге те за па жа још и то да свет на ше епи ке ства ра 
ути сак о ствар но сти у ко јој „мр тви уста ју и по се ћу ју мр тве ко ји вас
кр са ва ју; од ан ђе ла мо же по не ки не кад и да се ви ди, али је све муч
но и ниг де се не ви ди ишта сло бод но и уз ви ше но.“83

По но во из ри че мо при мед бу да су на ве де не оце не по сле ди ца ре
цеп ци је из пер спек ти ве пре вас ход но ли те рар ног кон тек ста, да кле, 
огра ни че ног и са свим дру га чи јег од ме ди ја еп ске по е зи је. Че сте 
не по вољ не исто риј ске и дру штве не окол но сти ко је су пра ти ле ви
ше ве ков ни жи вот еп ске пе сме, за це ло су има ле ве ли ког ути ца ја на 
уче ста лост и на гла ше но при су ство не ких дра стич них мо ти ва из тра
ди ци је о Мар ку Кра ље ви ћу, као и њи хо во укљу чи ва ње у већ и ина че 
до вољ но про во ка тив не кру го ве пе са ма о хај ду ци ма и уско ци ма. Па 
ипак, при су ство мо ти ва на си ља и бру тал но сти у раз ли чи том ви ду, у 
аутен тич ном ме диј ском ам би јен ту по се до ва ли су не са мо ква ли тет 
естет ског до жи вља ја, већ су под ра зу ме ва ли и ус по ста вља ње бур не 
емо тив не ре ла ци је као пред у сло ва да јед на тра ди ци ја уоп ште бу де 
пре не ше на.84

Ко ли ко је Мар ко био нео дво ји ви део и јед ног сна жно екс пре сив
ног, за стра шу ју ћег еп ског све та, илу стру је пе сма Тур ци не да ду пи
ти у сла ву бож ју (вук Vi, 20). де спот ђу рађ сла ви кр сну сла ву, све 
док му сла вље из не на да не пре ки не до ла зак не же ље ног го ста — Бе
ћир аге. до ла зак аге при ка зан је упе ча тљи во, до ча ра ва њем ам би
јен та еп ског про сто ра:

Ал´ иза ђе ста ри де спот ђу ро 
На чар да ку од би је ле ку ле, 
Гле да ђу ро с де сна на ли је ву, 
Кан да је се по ље за ма гли ло, 
Ни је па ра да би ма гла би ла, 

81 двор ни ко вић, Исто, 548.
82 Ге те, Исто, 169.
83 Ге те, Исто, 170.
84 Фи зич ко на си ље и епи ка су, уоп ште, не раз двој ни фе но ме ни, о че му 
сва ка ко нај бо ље све до чан ство пру жа ју нај по зна ти ји епо си по пут Ма хаб ха ра
те, Или ја де, Оди се је, и др. Та ко ђе, при ме ри из са вре ме не по пу лар не кул ту
ре, на ро чи то ви зу ел них ме ди ја, ну де пре гршт при ме ра есте ти зо ва ног на си
ља као јед не од сво јих основ них ком по нен ти.
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Не го па ра коњ ска и ју нач ка.

Бе ћир ага за бра њу је сла вље, на кон че га, не ма ју ћи дру гог из бо ра, 
ђу рађ по ша ље же ну Је ри ну да го сте по слу жи из ван ку ће, на со ка ку. 
У пе сми је, ина че, про стор ни ам би јент ло ци ран са рет ком пре ци зно
шћу. ве ћи на де ша ва ња од и гра ва се на до врат ку ку ће, на опо зи ци ји 
уну траспо ља, са свим естет ским и пси хо ло шким ко но та ци ја ма ко је 
ова опо зи ци ја под ра зу ме ва. Је ри на сре ће не зна ног ју на ка чи ји је до
ла зак та ко ђе на го ве штен кроз опис:

Кад со ка ку си ђе на кал др ми, 
она сре те не зна на ју на ка: 
По ја хао ко ња го ле мо га, 
На ње га је стра шно оди је ло, 
На ју на ка сви је тло оруж је, 
о се длу му је ко пље убо ји то, 
С де сне стра не то пу зи на те шка. 
(...) 
Упа зи му по глед на о па ки 
Кроз ко сма те, гор ње тре па ви це, 
опа зи му оба мр ка бр ка 
Ју нак ди ше, а бр ци се ви се.

У по то њој рад њи Мар ко над вла да Бе ћир агу, по сле че га де спот 
ђу рађ на ста вља сла вље, а пе вач за кљу чу је: „Те шко Ср бљем, ђе им 
ни је Мар ка“. Иако пе сма не кри је ди вље ње и за хвал ност пре ма Мар
ко вом ли ку, при ме ћу је мо да су и Мар ко и ње гов ан та го ни ста на упе
ча тљив на чин при ка за ни као „стра шни ју на ци“, те да стра вич ност 
опи са оли ча ва ме ру њи хо ве сна ге и мо ћи ко ја у на ве де ном при ме ру 
иде на гла ше но у Мар ко ву ко рист.

Шу ма, пе ћи на и там ни ца, као ка рак те ри стич ни ам би јен ти у ко ји
ма се опе ва Мар ко, та ко ђе по се ду ју сво ју ма ње или ви ше за стра шу
ју ћу цр ту. Чак и та мо где ова цр та ни је на гла ше на, са ста но ви шта 
це ли не тра ди ци је о Мар ку Кра ље ви ћу, де лу је чуд но и при лич но уз
не ми ру ју ће што се пе ва ње о по след њем срп ском кра љу не ве зу је за 
ам би јен те гра до ва, дво ро ва и утвр ђе ња, ка кви у „исто риј ском“ де лу 
на ше епи ке обич но до ли ку ју вла да ри ма слич ног ран га. Мар ко ве ак
ци је од ви ја ју се пре вас ход но у екс те ри је ру су ро ве, не го сто љу би ве 
при ро де или бру тал ног за то че ни штва. око ње га су рет ке слу ге и 
по да ни ци, не ма ни при пад ни ка двор ске сви те, већ он углав ном на 
ко њу „је зди“, уса мљен као утва ра. У том сми слу, Мар ко је, као што 
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при ме ћу је де ре тић, „нај ви ше сам од свих на ших еп ских ју на ка“.85 
Чак и ка да га увод пе сме у ње го вом ста ни шту не за ти че уса мље ног, 
он да то обич но на слу ћу је тра гич не до га ђа је у нај у жем по ро дич ном 
кру гу, као у, на при мер, у ва ри јан ти о Ан дри ја ше вој по ги би ји и Мар
ко вој осве ти:

„Ка је го ра од го ре нај љеп ша 
Ал' кље но ва али бри шта но ва, 
Јер се хи ти др ва и ка ме на. 
њо ме је зди Кра ље ви ћу Мар ко 
С Ан дри ја шем бра цом ро ђе ни јем. (Бо ги шић, 89)

По се бан те мат ски круг са чи ња ва ју и пе сме о Мар ко вом из ба вље
њу из там ни це. Иако фор му ла тив ни, опи си там ни це су стра вич ни и 
из у зет но су ро ви, као на при мер увод ни сти хо ви јед не од пе са ма из 
збир ке Си ме Ми лу ти но ви ћа:

„Ка кав Мар ко бје ше де ли ба ша, 
ка кве ли је до па нуо му ке, 
у тав ни ци од Ха за ка кра ља, 
у ко јој је во да до ко ље нах 
и ју нач ке ко сти до по ја са, 
пу на му је зми јах и акре пах.“ (Ми лу ти но вић, 68)

Там ни це се обич но на ла зе у не ким да ле ким, ис точ њач ким зе мља
ма у ко ји ма се Мар ко об рео из не по зна тих, нео бја шње них раз ло га, 
што већ са мо по се би под сти че асо ци ја ци је од бо га тог сим бо лич ког 
зна ча ја. Та ко у по зна том „ко ма ду од пје сме“ под на сло вом Мар ко 
Кра ље вић у Азач кој там ни ци до ми ни ра упе ча тљив, стра вич ни опис 
„про кле те“ там ни це у ко јој је за то чен Мар ко:

„Там ни ца је ку ћа нео бич на: 
У там ни ци во да до ко ље на, 
од ју на ка ко сти до по ја са; 
Ту де иду зми је и ја кре пи, 
Хо ће зми је очи да по пи ју, 
А ја кре пи ли це да на гр де, 
да от пад ну но ге до ко ље на 
И ју на ку ру ке до ра ме на.“ (вук ii, 65)

екс пре сив ност еп ског ам би јен та по пут там ни це је и упе ча тљив 

85 де ре тић, Исто, 148.
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на чин да се осли ка уну тра шње ста ње ју на ка. оно се, у Мар ко вом 
слу ча ју, пре по зна је у ње го вој ка рак те ри стич ној ћу тљи во сти и већ 
по ме ну тој тен ден ци ји ка оса мљи ва њу, као јед ном ин тро верт ном ти
пу по на ша ња. Упр кос ди на мич но сти драм ске ак ци је ко ја га окру
жу је, Мар ко углав ном ма ло го во ри, а у нај ста ри јој за пи са ној пе сми 
о ње му, он уоп ште и не про го ва ра. ова дис тан ци ра ност у ви ђе њу 
ју на ка би ла је, у од ре ђе ним пе ри о ди ма, и основ чи та ве јед не ру га
лач ке тра ди ци је, пре вас ход но у пе сма ма са те ма ти ком из Мар ко вог 
по ро дич ног и при ват ног жи во та. У иде а ли зо ва ном сло ју ова дис тан
ци ра ност је по но во ожи ве ла, али до жи вље на дру га чи је, са стра хо
по што ва њем.

ова кав тип иде а ли зо ва не стра вич но сти про на ла зи мо, на при мер, 
и у ву ко вој ва ри јан ти су ко ба Мар ка и Ми не од Ко сту ра (вук, ii, 62). 
У бор би про тив арап ске вој ске, на стра ни сул та на, Мар ко пра ви пре
дах док не про сла ви Кр сну сла ву. Ара пи су об ра до ва ни ње го вим од
су ством и обо дре ни да по ја ча ју на па де, са по кли чем:

„На ва ли те, љу та Ара пи јо! 
Не ма оног стра шно га ју на ка, 
На ша ре ну ко њу ве ли ко ме.“

По клич се по на вља још је дан пут, све док не на стра да 100 000 ца
ре ве вој ске и Мар ко се на по кон не вра ти на бо ји ште. Ка да угле да ју 
„стра шног ју на ка“, Ара пи се по вла че, али пре ка сно, јер Мар ко их све 
исе че и по га зи.

осим при ме ра чи сто ју нач ких окр ша ја, где се Мар ко ва ћу дљи вост 
и не пред ви дљи вост обич но на ме ћу као моћ но пре и мућ ство у су ко бу 
са не при ја те љем, по ме ну та дис тан ци ра ност до би ја зна чај у пе сма ма 
о Мар ко вој смр ти, на ро чи то у нај по зна ти јој, ви шњи ће вој ва ри јан ти. 
На при ме ру ове пе сме и ана ли зе мо ти ва о усну лом Мар ку, Све то
зар Ко ље вић раз от кри ва ње гов стра ви чан ка рак тер, „свет при та је
ног стра ха“86 као дру штве ну сли ку под јарм ље них на род них сло је ва 
у вре ме ну рас па да тур ске ца ре ви не ка да је пе сма за пи са на. Мар ко 
је у пе сми опе ван као им по зант на еп ска фи гу ра са ко јом се пу бли ка 
иден ти фи ку је, и то, сти че мо ути сак, на ро чи то он да ка да им обје
кат иден ти фи ка ци је, у ста њу фи зич ке смр ти, де фи ни тив но из ми че и 
оста је не ра све тљен. Чак и у овој пе сми, у ко јој је Мар ков лик сна жно 
иде а ли зо ван и опе ван у из ра зи том ле ген дар ном то ну, на и ла зи мо на 
не ке тра ди ци о нал не, Мар ку свој стве не де та ље. По ред већ по ме ну те 
сце не са ви лом, би тан де таљ је и опа жа ње мр твог Мар ка. Игу ман 
ва са и ђак Иса јиа у пр ви мах ми сле да је Мар ко са мо за спао, па се 

86 Ко ље вић, Исто, 196199.
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пла ше да га не про бу де. Игу ма но во упо зо ре ње от кри ва и раз лог бо
ја зни:

„лак ше, син ко, да га не про бу диш, 
„Јер је Мар ко иза сна зло во љан, 
„Па нас мо же оба по гу би ти.“ (вук ii, 74)

Не ко ли ко сти хо ва ра ни је, при ка зу ју се и оста ли про ла зни ци ка ко 
оби ла зе Мар ка у стра ху да га не про бу де, зна ју ћи да, ка ко на во ди 
пе вач:

ђе је сре ћа, ту је и не сре ћа, 
ђе не сре ћа. ту и сре ће има

овај од нос осо би тог стра хо по што ва ња ва ри ја ци ја је че стог мо ти
ва у пе сма ма о Мар ку ко јег ни ко не сме да про бу ди. Ка да се про бу
ди, упр кос оба зри во сти и на ро чи тој па жљи во сти оних ко ји га бу де 
(обич но уз зву ке там бу ре), Мар ко ре а гу је бур но и на сил нич ки. док 
је у ва ри јан та ма по пут ви шњи ће ве Мар ков став ин тро вер тан, ов де 
су ње го ве ре ак ци је екс тро верт не и екс пло зив не. У ва ри јан та ма у ко
ји ма Мар ка бу де Тур ци, та кве Мар ко ве ре ак ци је су углав ном ко мич
но ин то ни ра не:

„Ко од Ту рак' у там бу ру уда ра? 
Там бу ра му се о гла ву раз би ла!“ (Бо ги шић, 91)

„Ко ја кур ва над гла вом уда ра, 
те ми не да на спа ва ти сан ка? 
Бог ме ако с' ја ра за брам сан ка, 
раз би ћу му и там бур и гла ву!“ (еР, 87)

дру ги де таљ ко ји у ви шњи ће вој пе сми ак ту е ли зу је Мар ков про ти
ву ре чан лик је чин ње го вог са хра њи ва ња на не ком не по зна том ме сту 
у бли зи ни Хи лан да ра. „Те шко је ве ро ва ти да у том скри ва њу гро ба 
јед ног ве ли ка на има по себ не ча сти“,87 при ме ћу је овим по во дом Ми о
драг Па вло вић и да ље на во ди: „Мар ко у на род ној све сти оста је обе
ле жен не ком гре шком. Ко јом од мо гу ћих гре ша ка, мо же мо са мо на
слу ћи ва ти. Мар ко ни је до бар да му се гроб по зна је и па зи, па са мим 
тим ни да се по но во по ја ви, и по ред ле ген де о дру гом до ла ску ње го

87 М. Па вло вић, Огле ди о на род ној и ста рој срп ској по е зи ји, СКЗ, Бе о
град, 1993, 180.
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вом“.88 ова кав де таљ у пе сми има и сво је уну тра шње обра зло же ње, 
у сли ци ју на ка као за стра шу ју ће лич но сти ко ја и ни је оби чан чо век, 
па се у том сми слу и ње го ва фи зич на смрт не опа жа на уоби ча јен 
на чин. Би ло жив би ло мр тав, Мар ко из ми че аде кват ном опа жа њу 
не са мо ње го вих не при ја те ља, већ и за сва ког дру гог по сма тра ча, 
гра де ћи око се бе ам би ва лен тан од нос исто вре ме ног при вла че ња и 
од би ја ња. Иако се еле гич ни, иде а ли зо ван стил пе сме упа дљи во уда
ља ва од на ме ре за би ло ка квом исто ри о граф ском ре кон струк ци јом, 
он у се би чу ва и пре но си је дан ре флекс из ду би на тра ди ци је ка да 
Мар ков лик очи глед но ни је био опе ван са сим па ти јом.

Сцене насиља и бруталности
Су ро вост у пе сма ма о Мар ку Кра ље ви ћу на ро чи то је при вла чи

ла па жњу стра на ца и из у ча ва ла ца из ван ге о граф ског је згра на ше 
епи ке, ме ђу ко ји ма је био и Ге те. Та ко он за па жа: „њи хов нај ве ћи 
ју нак Мар ко, ко ји одр жа ва сно шљи ве од но се са сул та ном у Је дре ну, 
мо же ста ти као груб пан дан по ред грч ког Хер ку ла и пер сиј ског Ру
ста на, али, исти на, не скит ски, по све вар вар ски на чин.“89 о тој ет
ноп си хо ло шкој цр ти у на шој епи ци на сли чан на чин је пи сао и овен 
Ме ре дит, чи ји став ци ти ра двор ни ко вић: „да нас се мо гу за не сре ћу 
по сма тра ти кроз це лу Ср би ју по сле ди це ду гог ро бо ва ња у све му што 
пр ља ка рак тер и сме та раз вит ку јед ног на ро да. оно оп ште обо жа ва
ње ла жи ко ја је ве ра ро бо ви ма, она пре ди спо зи ци ја за бе сну кр во
жед ност, ре ак ци ја при гу ше не и им по тент не мр жње — не ис кре ност 
и сер вил ност, пре пре де ност и су ро вост — то су у исти мах и кр во
жед но сти срп ског ка рак те ра и ре зул тат тур ског упра вља ња. Ту жно 
је по сма тра ти де мо ра ли за ци ју на ро да у ње го вој по е зи ји. она из ди
же у не бо као оп шту вр ли ну из да ју пре ма за јед нич ком не при ја те љу; 
по гре шно схва та да је под ва ла стра те ги ја, ла га ње фи но ћа, су ро вост 
од ли ко ва ње и до пу шта у ка рак те ру јед ног хе ро ја сва ки дру ги грех 
сем гре ха фи зич ког ку ка вич лу ка“.90

ове оце не сва ка ко да су пре о штре, али не због то га што оне мо жда 
кр ње на шу улеп ша ну сли ку о соп стве ној тра ди ци ји и мен та ли те ту, 
већ по нај пре за то што су из ре че не са дис тан це хлад ног опа жа ња где 
епи ка, по при ро ди ства ри, не мо же би ти оно што је сте. На не ке од 
сце на стра ве и ужа са смо већ скре ну ли па жњу у до са да шњем из ла
га њу, а ов де ће мо по во дом њих на пра ви ти ма ло ши ри осврт. Сце не 
на си ља, са ди зма, не кро фи ли је и оста лих су ро во сти се у на шој епи

88 М. Па вло вић, Исто, 1993,181.
89 Ј. в. Ге те, „Срп ске на род не пе сме“, у С. Ко ље вић, ур, Ка по е ти ци на
род ног пе сни штва, стр. 152153.
90 У двор ни ко вић, Исто, 546.
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ци нај ви ше ве зу ју за пе сме о хај ду ци ма и уско ци ма, и њи хо ва по ја
ва у оста лим те мат ским ци клу си ма, као у оном о Мар ку Кра ље ви ћу, 
углав ном но си траг упра во ове вр сте ути ца ја. Ипак, симп то ма тич но 
је да се Мар ков лик у то ли кој ме ри на ка ле мио на ове мо ти ве, ви ше 
од би ло ко јег дру гог на шег еп ског ју на ка. њи хо во уста ље но ме сто 
у тра ди ци ји о Мар ку Кра ље ви ћу за ти че мо на ро чи то у опе ва њу два 
мо ти ва: је дан се ти че ка жња ва ња не вер не љу бе, а дру ги осве те уби
ства бра та Ан дри ја ша. При зо ри на си ља су кул ми на ци ја и рас плет у 
овим пе сма ма, обич но се вр ше над же на ма, и то у об ли ку ма њеви ше 
исто вет них де скрип тив них схе ма.

Као илу стра ци ју, на во ди мо два ти пич на, при лич но је зи ва при ме
ра Мар ко ве су ро ве од ма зде, од ко јих се пр ви вр ши пре ма љу би, због 
ње не пре љу бе са ду ком Сен ко ви ћем:

Па до хва ти не вер ни цу љу бу, 
На ма за је ог ње ним ка тра ном, 
За па ли је од гла ве да го ри. 
љу то пи шти Мар ко ва љу бов ца: 
Не дај Мар ко, ли це ми из го ре! 
— Не ка го ри, ду ка га љу био! 
Не дај Мар ко, гр ло ми из го ре! 
— Не ка го ри, ду ка га гр лио! 
Не дај Мар ко, ср це ми из го ре! 
— Не ка го ри, нек би са го ре ло 
И на ср цу му шко че до оно! (лу кић, Злат ко вић, 44)

дру ги при мер при ка зу је Мар ко во освет нич ко ка жња ва ње Ма ре 
крч ма ри це ко ја је, за јед но са Ро шом ха рам ба шом, по гу би ла Ан дри
ја ша:

Уфа тио Ро шу ха рам ба шу, 
Све за ње му ру ке на о па ко; 
Па уфа ти керч ма ри цу Ма ру, 
У ка тран јој за мо чио ко шу љу, 
Па за же же, жа лост на јој мај ка! 
А кад је Ма ра из го ри ла, 
Из ба жа вах пи пе по ва дио, 
А ме ха ну ог њем за па лио. (лу кић, Злат ко вић, 12)

Уоп ште, по су ро во сти се на ро чи то из два ја ју ва ри јан те о Мар ко
вој осве ти бра та Ан дри је. Уку су са вре ме ног чи та о ца на ро чи то сме та 
јед на чак ве дра ин то ни ра ност ко јом пе вач опе ва чи тав до га ђај, као 
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на при ме ру ове ва ри јан те:

до че ка га три де сет Ту ра ках, 
да му да ду три де сет ча ша ви на; 
Мар ко ви но ни гле да ти не ће, 
Не го сво ју са бљу из ва дио, 
Пу но со фру ме са на пу нио. 
Кад исе че три де сет хај ду ках, 
он уфа ти сво ју по се стри му, 
На хан џар јој очи из ва дио, 
Би је ле јој ру ке по сје као, 
А на пр си дој ке про ре зао, 
Проз дој ке јој ру ке про ма као; 
У му ке је ду шу ис пу сти ла. 
Та дар Мар ко кроз ме ха ну про ђе, 
Те Ан дри ји ну гла ву до фа тио, 
Мет нуо је у би са ге Шар цу, 
оп хо дио зе ле ном пла ни ном. 
од не во ље по пи је ва Мар ко: 
„А да ти се, бра те, по диг ну ти, 
Ка ко сам те див но осве тио: 
За јед но га три де сет и јед но га!“ 
Здра во Мар ко у При ли па до ђе. 
А не ка га, ве се ла му мај ка! (Ми лу ти но вић, 6)

Као што ви ди мо, на ве де не при зо ре стра ве на род ни пе вач очи
глед но не до жи вља ва са не га тив ном ко но та ци јом. Та кве сце не се у 
пе сма ма обич но на ла зе у рас пле ту Мар ко вог об ра чу на са не при ја
те љем и про тив ни ко вом љу бом. Уоп ште, нај ве ћа окрут ност у епи ци 
је она ко ји се вр ши над же на ма, по не где чак и у пе сма ма ко је има ју 
из ра зит ју нач ки ка рак тер и где је жен ски лик тек спо ред ни ан та го
ни ста. Упе ча тљив при мер на ла зи мо у кул ми на ци ји ва ри јан те Мар
ко вог су ко ба са Фи ли пом Ма џа ри ном:

ли по га је Мар ко до че као, 
Али Мар ко до бар ју нак би ше, 
Удри ћор дом Пи лип Ма ђа ри ју; 
Ка ко га је ла сно уда ри ја, 
На дви га је по ле ра ста ви ја 
И под њим је ко ња при си као. 
Па ми иђе дво ру Пи ли по ву, 
Би ле му је дво ре по ро био, 
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жи вим га је ог њем за па лио, 
За со бом је вра та за тво ри ја, 
да му се не би ште та до го ди ла; 
Па ухва ти љу бу Пи ли по ву, 
Би ле јој је дој ке про ки нуо, 
Кроз дој ке јој ру ке про ка чио; 
Чар не јој је очи из ва дио, 
Па јој да де ње очи у ру ке, 
Не ка њој зи слу же за ја бу ке; 
Па је ве же Шар цу ко њу за реп, 
Те је ву че кроз го ру зе ле ну, 
оби ја с њом др вље и ка ме ње; 
до вео је на рас кр шће пу та, 
Па је си че на че ти ри стра не, 
Те је ви за о че ти ри гра не 
Нек се да ве ор ли и га вра ни. (Стој ко вић, 81б)

Ма ко ли ко се мо дер ни чи та лац (али не и, на при мер, са вре ме ни 
би о скоп ски гле да лац), згра жао над из не се ним при ме ри ма, они под
ра зу ме ва ју већ по сто је ћи, ма њеви ше раз ви је ни си жеј ни склоп опе
ва ња су ро ве од ма зде. То нам ука зу је на од ре ђе ну по пу лар ност ових 
мо ти ва ме ђу пу бли ком, па са мим тим и на па ра док сал ну по пу лар
ност њи хо вих про та го ни ста, без об зи ра на њи хо ву по зи тив ну или 
не га тив ну ка рак те ри за ци ју у по је ди ним сло је ви ма тра ди ци је.

Ту је и још јед на спе ци фич ност: сце не на си ља и бру тал но сти у 
епи ци о Мар ку Кра ље ви ћу ни су то ли ко дра стич не и че сте у пе сма ма 
ко је опе ва ју ју нач ке под ви ге, ко ли ко у они ма ко је опе ва ју по ро дич
ни жи вот и при ват не од но се. По не кад је ефе кат ових сце на ве о ма 
сна жан, на ро чи то ако се има у ви ду дра ма тич но ни за ње до га ђа ја у 
ком по зи ци о ном скло пу пе сме. У том сми слу, на ве шће мо упе ча тљив 
при мер јед не од ва ри јан ти ка жња ва ња не вер не љу бе из Стој ко ви
ће ве ан то ло ги је. док је Мар ко од су тан од ку ће, мај ка при слу шку је 
љу бу ко ја се, ми сле ћи да је са ма, жа ли што још увек не ма са Мар ком 
по ро да. По Мар ко вом по врат ку, мај ка от кри ва Мар ку шта је чу ла од 
љу бе. На то Мар ко, очи глед но сма тра ју ћи да је ти ме он окри вљен за 
брак без по то ма ка, ре а гу је, нај бла же ре че но, не у ме ре но:

Цик ну, ври сну Кра ље ви ћу Мар ко, 
Ка но љу та зми ја при сој ки ња, 
Те ми иде у бје ле чар да ке, 
Тер узи ма пра ха и сум по ра. (Стој ко вић, 52)



73

И, клуп ко ужа са и мон стру о зног на сил ни штва по чи ње да се од мо
та ва. Још ни смо ни ус пе ли да рас ту ма чи мо шта ће Мар ку „пра ха и 
сум по ра“, али то сва ка ко је сте раз у ме ла Мар ко ва љу ба. ње ну ре ак
ци ју пе вач опе ва на сле де ћи на чин:

љу ба иде у би је ле дво ре, 
Тер узи ма сјај но огле да ло, 
тер по гле да бје ло ли це сво је; 
она ли цу ти хо ти хо го во ри ла: 
„Бје ло ли це, ал´ ћеш по го ре ти, 
Бје ле ру ке, ал´ ће те се по све тит ,́ 
Цр не очи, ал´ ћет´ по ве ну ти!

Не срећ на љу ба се уоп ште ни је пре ва ри ла, јер по том усле ди са ди
стич ки ри ту ал, тим гро зни ји уко ли ко се ње го ва пси хо ло шка мо ти
ва ци ја от кри ва као ком плек сна:

Ал´ ми иде сво јој вер ној љу би, 
Узе љу бу за би је лу ру ку, 
Тер је во ди у би је ле дво ре 
На ма за јој ко се вр ху гла ве, 
Тер за па ли ко се вр ху гла ве. 
Кад до го ре до очи ју цр них, 
Јад на љу ба Мар ку бе сје ди ла: 
„вај Бо га ти, Кра ље ви ћу Мар ко! 
„Што сам ја ти да нас са гр је ши ла, 
„да ме та ком му ком му чиш, Мар ко? 
„Утри´ огањ, Кра ље ви ћу Мар ко, 
„да не го ре очи мо је цр не, 
„до ста су те л ј́е по по гле да ле!“

Ка рак те ри стич но ћу тљи ви Мар ко не пре ста је са сво јим опа ким 
по слом: спа љу је љу би ли це, а по том ру ке. Тек ка да ва тра до ђе до ис
под љу би ног па са, у јед ном кли шеј ном рас пле ту, чу је се че до ка ко 
про го ва ра:

„Утри огањ, мој ми ли ба бај ко! 
да би че до жи во ти оста ло.“

На то, „цик ну, ври сну Кра ље ви ћу Мар ко“ и са мр твим че дом од
ла зи пра во до мај ке, го во ре ћи јој (баш као да је она је ди ни кри вац 
по чи ње ног зло де ла):
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„На ти, мај ко, зе ле ну ја бу ку, 
Кад јој ни је си да ла ни до зре ти!“

По том на род ни пе вач пу шта да сам Мар ко из рек не на ра во у че ни
је:

„Бог убио сва ко га ју на ка, 
Кој́  вје ру је сво јој ста рој мај ци, 
Не вје ру је сво јој вјер ној љу би!“

Пе сма је окон ча на и, у пр ви мах, чи та лац оста је у не до у ми ци ка ко 
да раз у ме, пре све га, пе ва че ву по зи ци ју, не за ви сно од на ших на га
ђа ња о вре ме ну и ге о граф ском те ре ну са ко јег по ти че овај за пис. 
Зло де ло је опе ва но на на чин ко ји је у од но су на Мар ков лик при
лич но ин ди фе рен тан, као да же нане рот ки ња и не за слу жу је дру га
чи ју суд би ну од оне ко ја је опе ва на, чак и ка да след до га ђа ја та кву 
про це ну опо врг не. Мор би дан све то на зор пе ва ча, ме ђу тим, у при лич
ном је кон тра сту на спрам сло же не ком по зи ци је пе сме, не са мо због 
ефект них на го ве шта ја из вр ше ња Мар ко ве кр во лоч не ка зне, већ и 
због раз ви је ног слу ха за дра ма ти за ци ју од но са ли ко ва. Ни је дан од 
њих, упр кос мо гу ћој при стра сно сти пе ва ча, не гу би свој про ти ву ре
чан сми сао уну тар јед не на сле ђе не ти по ло шке схе ме. Та ко оста ју не
до у ми це ко ји ма пе вач, по све му су де ћи, уоп ште и ни је по кла њао па
жњу. да ни је по след њих сти хо ва пе сме, мо гло би да се на га ђа о то ме 
са ки ме је Мар ко ви ца за труд не ла. Та ко ђе, да ли Мар ко ви ца за и ста 
ни је зна ла да је труд на, и да ли је мо гу ће да, ја да ју ћи се на по чет ку 
пе сме, она за и ста ни је зна ла да је при слу шки ва на?

Ма ка кви би ли од го во ри на ова пи та ња, при ме ћу је мо да они ни ма
ло не ме ња ју уку пан ути сак по во дом опе ва ног од но са мај ке и си на. 
По сто јан ком по зи ци о ни склоп је, у том сми слу, от по ран и на нај
же шће упли ве пе вач ке при стра сно сти: сво јом смр ћу Мар ко ви ца је 
ли ше на брач не суд би не у ко јој је, очи глед но, ни је че ка ло ни шта до
бро.

При мер по ме ну те пе сме об ра ђу је тип ско стра да ње не ду жних у ба
ла да ма, и при лич но је очи глед но да је Мар ко во име ов де на кнад но 
уне то. Уче ста лост ова квих пе са ма у Мар ко вом слу ча ју, јед на ко као 
и у број ним при ме ри ма пе са ма о ње го вом од но су са же на ма, на во ди 
нас на за па жа ње о име но ва њу ју на ка као на чи ну ши ре ња еп ске би
о гра фи је ју на ка, из ван ње ног до та да шњег исто риј ског и мо тив ског 
је згра. Иако Мар ков лик у та квом си жеј ном скло пу ни је био при ма
ран, вре ме ном се он ту очи глед но на мет нуо као по вољ но, за ве ћи ну 
пу бли ке при хва тљи во ре ше ње.
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о спе ци фич ној по пу лар но сти сце на бру тал но сти и на си ља, као и 
у прет ход но на ве де ном при ме ру, све до чи и њи хо во ис так ну то ме сто 
у пе сми. Сва прет ход но опе ва на де ша ва ња су, за пра во, са мо увер ти
ра за ове сце не и њи хов што ја чи ефе кат код пу бли ке. Та ко у јед ној 
ва ри јан ти ко ја опе ва не ве ру Мар ко ве же не Ан ђе ли је (СА НУ, ii, 54), 
од 104 сти ха пе сме чак 49 су опи си Ан ђе ли ји ног кр во лоч ног ка жња
ва ња на Мар ко вим чар да ци ма. Сце не по пут ове су обич но опе ва не 
пла стич но и ефект но, са уме шно шћу ко ја од у да ра од оста лих, углав
ном по вр шно и не па жљи во опе ва них до га ђа ја у пе сми. Та ко у јед ној 
ва ри јан ти за пи са ној на Кор ду ну (лу кић, Злат ко вић, 118), опе ва се 
Мар ко во кум ство у сва то ви ма из ве сног де спо та ла за ра, чи ја се мај
ка про ти ви си но вље вој же нид би. Не за до вољ на сво јом бу ду ћом сна
јом, она од лу чи да је отру је на вен ча њу. Али на кра ју, уме сто мла де, 
отров гре шком ис пи је ла зар. У знак осве те, Мар ко уби је ла за ре ву 
мај ку и од ру би јој гла ву. То ком пе сме из ла зе на ви де ло број не мањ
ка во сти ње ног пе ва ча, по чев од де та ља у опе ва њу по је ди них сце на и 
ли ко ва, па до укуп ног од су ства слу ха за тра ди ци о нал ни кон текст у 
ко јем је би ло мо гу ће чак и име но ва ње мла до же ње као ла за ра.91 Али, 
упр кос овим гру бим мањ ка во сти ма и не до ста ци ма, по ма ло нео че ки
ва но, за вр шни сти хо ви ода ју пла стич ност, до ви тљи вост и ефект ну 
је згро ви тост у опе ва њу Мар ко ве осве те:

И узи мље тро стру ку кан џи ју, 
Пак уда ра ла за ре ву мај ку, 
Уда ра је ла ко по пле ћи ма; 
Ка ко ј' ку ца – све јој ко жа пу ца, 
Кроз ко шу љу цр на крв ца вр ца. 
Ни то Мар ку до ста не би ја ше; 
Нег' по те же брит ку са бљу сво ју: 
от сје че јој са ра ме на гла ву,  
Кад је кри ва, да не бу де жи ва. 
Па по сје де шар ца од мег да на, 
Па он оде ка При ли пу гра ду, 
Пра во сво ме дво ру би је ло ме, 
Пје ва ју ћи и по пје ва ју ћи 
И ша ри на ко ња игра ју ћи.  

91 Као и у прет ход ном при ме ру о Мар ко вој по ја ви у јед ном ба ла дич ном 
си жеј ном скло пу, и ова пе сма је до бар при мер ка ко се име но ва њем ју на ка 
ши ри ње го ва еп ска би о гра фи ја. Ин тер на ци о нал ни мо ти ви ве за ни за по ро
дич не од но се че сто ука зу ју на уно ше ње по зна тог име на у по пу лар ну фа бу лу, 
ма да са ма си ту а ци ја ни је ни ти пич на ни иде ал на (ка да је реч о кне зу ла за
ру, за ни мљи ва је и ва ри јан та из Ер лан ген ског ру ко пи са, бр. 208, о пре љу би 
ње го ве љу бав ни це са мла дим Тур чи ном).
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(лу кић, Злат ко вић, 118)

Као да је тек у овим сти хо ви ма пе вач ис по љио уме шност и та ле нат, 
на на чин за ко ји то ни је на шао за сход но у оста лим де ло ви ма пе сме. 
У том сми слу, при мер је ве о ма ре чит. он, на и ме, до ка зу је па ра док
сал ну ва жност ових мо ти ва, не са мо у по гле ду њи хо ве очи глед не по
пу лар но сти, већ и при оства ри ва њу емо ци о нал ног ефек та као, ма кар 
и у ова ко де гра ди ра ном об ли ку, ва жног ци ља еп ске ко му ни ка ци је.

епски антиклимакс
осим сце на на си ља, па жњу при вла чи и њи хо во ме сто у ком по зи

ци ји пе сме. Не са мо да су ове сце не че ста кул ми на ци ја, не го су и 
на гли рас плет, за вр шна тач ка еп ске рад ње. У овим тре ну ци ма ју нак 
из не на да по чи ни не ко ира ци о нал но зло де ло или не по чин ство, ко је 
је по не кад у ста њу да до во де у пи та ње чи та ву ње го ву ус по ста вље ну 
ка рак те ри за ци ју, као и ло ги ку прет ход но опе ва не рад ње. овај ан ти
кли макс про на ла зи мо у огром ном бро ју пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу, 
у по сред ном и не по сред ном ви ду. У не по сред ном ви ду, пре по зна ли 
смо га на ро чи то у пе сма ма о Мар ко вом уби ству не ћа ка, као и у пе
сма ма о уби ству кће ри кра ља Арап ско га. опе ва на до бро та и по жр
тво ва ност Арап ки ње и Ара пи на пре ма Мар ку су би ли са мо увер ти ра 
за ве ли ки драм ски обрт ко ји узро ку је Мар ков нео бич ни по сту пак. 
Ни је, да кле, бру тал но са мо на си ље као та кво, већ и ње гов драм ски 
кон текст, за то што га је по чи нио ју нак од ко јег се то не би оче ки ва
ло, из не на да, ира ци о нал но, без ика квих на кнад них ко мен та ра или 
об ја шње ња.

У по сред ном ви ду, овај еп ски ан ти кли макс про на ла зи мо ма ње 
или ви ше у свим те мат ским то ко ви ма тра ди ци је о Мар ку Кра ље ви
ћу. Нај че шћи су већ по ми ња ни при ме ри у ко ји ма Мар ков про тив ник, 
кроз ва ри ја ци ју те ме о по ги би ји „бо љег ју на ка“ по пут Му се Ке се џи је 
и прав до љу би вог Ара пи на, до жи вља ва смрт или пре стро гу ка зну. Ту 
су и при ме ри ко ји опе ва ју по ро дич не од но се, где Мар ко ва љу ба би ва 
ка жње на због гре ха ко ји је сте или ни је по чи ни ла, у већ на ве де ним 
сце на ма бру тал них ри ту а ла. Са ста но ви шта за о кру же но сти скло па 
еп ске при че и ка рак те ри за ци је ју на ка, на ве де ни об ли ци ан ти кли
мак са у пр ви мах оста вља ју ути сак из у зет но не за до во ља ва ју ћег ре
ше ња, от кри ва ју ћи не ве шти ну пе ва ча и рђав укус у чи јем се окри љу 
од га ја ла ова ква вр ста мо ти ва. У дра ма тур шком сми слу, овај не за до
во ља ва ју ћи об лик рас пле та еп ске при че мо жда нај бо ље мо же да се 
упо ре ди са Ари сто те ло вом схва та њем о об ли ци ма тра гич ке рад ње, 
у ва ри јан ти где пад че сти тих љу ди из сре ће у не сре ћу пред на шим 
очи ма иза зи ва гну ша ње, што је по Ари сто те лу, од че ти ри по ну ђе на 



77

об ли ка драм ских пре о кре та, нај ло ши је ре ше ње.92

Ка ко раз у ме ти то ли ку за сту пље ност на ве де ног ан ти кли мак са у 
пе сма ма о Мар ку? И ко ји је уоп ште био сми сао та квог по ступ ка, ако 
је он упа дљи во ште тио укуп ном естет ском до жи вља ју пе сме?

Ми сли мо да од го вор тре ба по тра жи ти у већ раз ма тра ном фе но
ме ну „уз бу ђе не на ра ци је“, тј. на гла ше ном на сто ја њу еп ске пе сме 
да, по не кад и не би ра ју ћи сред ства, иза зо ве емо ци о нал ни ефе кат 
код пу бли ке. вр ло је ве ро ват но да еп ски чо век по пи та њу гну ша ња 
о ко јем го во ри Ари сто тел ни је ре а го вао мно го дру га чи је од да на
шњег чо ве ка, осим што је не це лис ход ност ова квих за вр ше та ка он 
до жи вља вао и на је дан осо бит на чин, као сна жан им пулс за по то
њу ре ин тер пре та ци ју и над град њу, са по тен ци ја лом да фор мал но 
за о кру жи и ис пу ни сми слом јед ну обе ло да ње ну, тра ди ци јом на сле
ђе ну не до вр ше ност. Уко ли ко се бру тал ни ан ти кли мас чи та вог ни
за еп ских пе са ма о Мар ку у ве ћи ни слу ча је ва мо же раз у ме ти као 
естет ски ве о ма не за до во ља ва ју ће ре ше ње, уто ли ко се он, на дру гој 
стра ни, мо гао раз у ме ти и као емо ци о нал ни под сти цај тра га њу за 
аде кват ном естет ском фор мом ко ја ће ју на ку по да ри ти им пулс ис
це љу ју ће иде а ли за ци је у бу дућ но сти. А да би се не ка сли ка иде а
ли зо ва ла и естет ски осми сли ла, нео п ход но је би ло уочи ти и ме ста 
ње не прет ход не не до вр ше но сти, не ус кла ђе но сти или осу је ће но сти, 
што у по је ди ним слу ча је ви ма, с об зи ром на то да се не до ти чу ни воа 
фак то граф ског, већ емо ци о нал ног пам ће ња, углав ном ни је био јед
но ста ван по ду хват.

По све му су де ћи, еп ски ан ти кли мак си, јед на ко као и сце не бру
тал но сти и на си ља о ко ји ма смо већ го во ри ли, ве ро ват но су би ли 
обе леж је јед не пре ла зне фа зе у раз во ју еп ских мо ти ва и ти пи за ци је 
ли ко ва. У при лог то ме го во ри и то да њих у на ве де ном об ли ку ма ње 
за ти че мо у за пи си ма де се те ра ца са мо ти ви ма из „ста ри јих“ вре ме
на, за раз ли ку од пе са ма о хај ду ци ма и уско ци ма из „сред њих“ вре
ме на, где је њи хо ва по ја ва нај за сту пље ни ја. То у исти мах не под ра
зу ме ва и да је ви те шки мо рал „ста ри јих“ вре ме на био стро жи ји од 
оног у по то њим вре ме ни ма, ко ли ко је реч пре вас ход но о то ме да је 
ду жи вре мен ски про ток омо гу ћио да од ре ђе ни мо ти ви бу ду сме ли је 
пре и спи ти ва ни, а за тим естет ски про чи шће ни и за о кру же ни.

У том сми слу, у по след њим сло је ви ма еп ске тра ди ци је о Мар ку, 
за хва ће них пли мом иде а ли за ци је, на ве де ни ан ти кли макс или из о
ста је из пе са ма, или је пра ћен епи ло гом Мар ко вог по ка ја ња у бу
квал ном или сим бо лич ном ви ду. Нај че шће је то гра ђе ње цр кве них 
за ду жби на, као у ва ри јан та ма пе са ма о уби ству кће ри кра ља Арап

92 У по гла вљу Xi ii, „Тра гич на ли ца, страх и са жа ље ње“, у Ари сто тел, 
Исто. 
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ског или о уби ству Ара пи на (вук ii, 64, СА НУ ii, 48). Та ко ђе, за ни
мљив је и на чин на ко ји се ова ква еп ска схе ма, као јед на очи глед но 
вр ло по сто ја на ка те го ри ја, пре сли ка ла у тран сфор ми са ном об ли ку 
на исто риј ски део епи ке о Мар ку Кра ље ви ћу, где на из глед пра вич но 
и мо рал но мо ти ви са но Мар ко во по сту па ње на но си ште ту не са мо 
ње го вим ан та го ни сти ма, већ и ње му са мо ме, о че му нај ви ше све до
чи те мат ски круг о Уро шу и Мр њав че ви ћи ма.

Али, као што при ме ћу је Ге те по во дом пе сме о уби ству кће ри кра
ља арап ског, „те шко да ће он по кај нич ким за ве шта њи ма, од ко јих 
се по том ди жу цр кве и ма на сти ри, уми ри ти Бо га и на ше ду ше“. На 
дру гој стра ни, по не кад упра во они мо ти ви и сце не ко ји се са вре ме
ном чо ве ку до и ма ју не мо ти ви са но и шо кант но, као што смо то ви
де ли у сту ди ја ма Алек сан дра ло ме и ње го вој ана ли зи Се стре Ле ке 
ка пе та на, по се ду ју и јед но сво је ду бље обра зло же ње и под текст. На 
сли чан на чин, мо же се ре ћи и да су на гли рас пле ти еп ске рад ње 
по не кад би ли у функ ци ји јед не естет ске не до вр ше но сти ко ја је, као 
не ка вр ста обе ло да ње не про ти ву реч но сти, тра ди ци о нал ну сли ку ју
на ка увек оста вља ла отво ре ном и, са мим тим, жи вом и при јем чи вом 
за ак ту е ли за ци је и над град њу код бу ду ћих ге не ра ци ја.
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епсКА ИдеНТИфИКАцИЈА

Пре не го што се по дроб ни је по за ба ви мо осо би на ма иде а ли зо ва
ног Мар ка Кра ље ви ћа, по треб но је бли же да раз мо три мо фе но мен 
еп ске иден ти фи ка ци је у до жи вља ва њу еп ске пе сме. ово пи та ње је 
не за о би ла зно по во дом мно гих од ли ка на ше епи ке, иако смо све сни 
ве ли ких, по не кад не пре мо сти вих огра ни че ња са ко ји ма се да на шњи 
сен зи би ли тет су о ча ва ка да је реч о ње ним ме диј ским услов но сти ма 
и њи хо вом раз у ме ва њу.

еп ска ти пи за ци ја Мар ко вог ли ка у ве ли ком бро ју пе са ма, углав
ном из ста ри је тра ди ци је и на из глед спо ред них те мат ских то ко ва, 
још увек је, као што смо ви де ли у прет ход ном по гла вљу, да ле ко од 
оне ко ја га опе ва „као до бар да нак у го ди ни“. ва ђе ње очи ју, уби ство 
ан та го ни сте у „во шта ној ко шу љи“, на сил ни штво пре ма же на ма, под
му кле осве те и лу кав ства, са мо су не ки од мо ти ва ка кве за ти че мо 
ско ро у свим те мат ским то ко ви ма, на ши ро ком те ре ну и у ра зним 
раз до бљи ма тра ди ци је о Мар ку Кра ље ви ћу. Тај сег мент еп ске би
о гра фи је пред ста вља нео би чан кон траст иде а ли зо ва ном Мар ку из 
ве ћи не пе са ма у ву ко вој ан то ло ги ји. Ипак, ми шље ња смо да у овом 
кон тра сту и на из глед про ти ву реч ном ви ђе њу Мар ко вог ли ка по сто
ји узроч на ве за од пре суд не ва жно сти.

Те за се ис пр ва до и ма ап сурд но, јер до зво ља ва мо гућ ност да је не
ки ју нак по стао оми љен код пу бли ке упра во за то што су пре ма ње
му и ње го вом про то ти пу прет ход не ге не ра ци је га ји ле за зор, страх и 
не ра зу ме ва ње, тј. да је лик по стао под ло жан иде а ли за ци ји упра во 
за то што је на за чет ку тра ди ци је био ока рак те ри сан са кри ти ка ма 
и ан ти па ти јом. Али сми сао иде а ли за ци је, не са мо у епи ци већ и у 
умет но сти уоп ште, и је сте у до вр ша ва њу, естет ском улеп ша ва њу и 
сво је вр сном ис це ље њу не че га што се до и ма као не за вр ше но и не ус
кла ђе но. У исти мах, иде а ли зо ва на сли ка ни је и обич но по пра вља ње, 
са кри ва ње или фал си фи ко ва ње „ори ги нал не“ под ло ге. Шта ви ше, у 
прет ход ном по гла вљу смо ви де ли до ко је се ме ре, на при мер, еп ски 
ан ти кли макс у по је ди ним пе са ма мо рао до жи вља ва ти и осе ћа ти као 
не при род ни пре кид у ко му ни ка ци ји, оста вља ју ћи пу бли ку за те че
ном и пред иза зо ви ма за но ву ин тер пре та ци ју истог мо ти ва.
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да би смо про ту ма чи ли овај про цес, нео п ход но је да се освр не мо и 
на јед но од кључ них пи та ња на ше епи ке, на њен од нос пре ма исто
ри ји. У раз ма тра њу овог пи та ња, Јо ван де ре тић је на те ре ну срп ске 
епи ке и раз у ме ва ња ње не исто рич но сти пр ви при ме нио те о ри ју „фе
но ме но ло шког пре сли ка ва ња“ ис так ну тог срп ског ма те ма ти ча ра 
Ми ха и ла Пе тро ви ћа, ка сни је на до гра ђе ну и као те о ри ју ме та фо ре. 
По овој те о ри ји, тран спо но ва ње не ког про то ти па као лич но сти или 
до га ђа ја из исто риј ске ствар но сти у по ет ски ана ло гон је исто вет но 
фе но ме но ло шком пре сли ка ва њу јед ног ма те ма тич ког ску па по ја ва 
на дру ги скуп. оно што по ве зу је ана ло шке гру пе Пе тро вић на зи
ва „је згром слич но сти“ и де фи ни ше га на сле де ћи на чин: „У је згро 
слич но сти ула зи са мо оно што се, кад бу де ап стра хо ва но осло бо див
ши га сво га спо ља шњег ру ха, раз лич ног од јед ног фак та до дру гог, 
по ка же као исто вет но за све фак те. Је згро, да кле, сво ди слич ност, 
ма ко ли ко ова би ла по вр шна или овла шна, на исто вет ност.“93 Има
ју ћи, да кле, у ви ду уста ље не, углав ном си жеј не и ком по зи циј ске мо
де ле еп ске пе сме, овај од нос пре сли ка ва ња у на род ној по е зи ји сво ди 
се, за пра во, на пре во ђе ње не ког про то ти па (лич но сти или до га ђа ја) 
из исто риј ске ре ал но сти у ана лог ни еп ски тип, тј. прет ход но већ 
оформ ље ну, тра ди ци јом на сле ђе ну еп ску ти пи за ци ју и ком по зи ци о
ну струк ту ру. Са ста но ви шта исто ри о гра фи је, слич но сти из ме ђу ти
па и про то ти па, тј. по е зи је и исто ри је, ни ка да се иде ал но не по кла
па ју. од слу ча ја до слу ча ја, по ду да ра ње мо же би ти ве ће или ма ње, 
по не кад са свим три ви јал но, али са мо на пр ви по глед. Ка ко пре ци
зи ра Ми ха и ло Пе тро вић у сво јим раз ма тра њи ма: „Је згро слич но сти 
је је дан ап страк тан ком плекс чи ње ни ца у ко ме је ап стра хо ва но и 
са же то све оно што је у тој слич но сти нео спор но, па кад оно у се би 
но си још и тип ске при мар не чи ње ни це и на чин ко њук ци је из ме ђу 
ових и чи ње ни ца ко је су им не ми нов не по сле ди це, за кључ ци су та
ко исто си гур ни као и они што се из во де ма те ма ти ком из си гур них 
пре ми са. Та кви за кључ ци, ко ји по кад што мо гу би ти и три ви јал ни, 
ни су то у је згри ма слич но сти ко ја се из во де из на уч них ме та фо ра 
и але го ри ја“.94 Ка да је реч о па ра док сал ној „три ви јал но сти“ ко ју по
ми ње Пе тро вић, у пи та њу је ло ги ка ко ју у опи си ва њу са вре ме них 

93 М. Пе тро вић, Ме та фо ре и але го ри је, СКЗ, Бе о град, 1967, 42.
94 И да ље: „Али, док су је згра што спа ја ју дис па рат не чи ње ни це у 
обич ним, сва ки да шњим ме та фо ра ма и але го ри ја ма, на до ма ку сва ко ме, оне 
у на у ци то ни су, као што ни су ни на чи ни на ко је се из на уч них слич но сти, 
ис ка за них на уч ним ме та фо ра ма и але го ри ја ма, из во де по у зда ни и тач ни за
кључ ци. А ови су та кве вр сте да су при мен љи ви на чи ње ни це ка ко ма те ри
јал ног та ко и им пон де ра бил ног све та, без дру гих из ме на осим оних што про
из и ла зе из спољ ног ру ха у ко ме ће се чи ње ни це ис по ља ва ти у бес крај ном 
све ту и ша ре ни лу дис па рат них чи ње ни ца при ступ них људ ском са зна њу.” 
(Пе тро вић, Исто, 176.)
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до га ђа ја и лич но сти, на при мер, нај че шће про на ла зи мо у ви це ви ма. 
На са жет и је згро вит на чин, ко ри сте ћи на из глед три ви јал не де та ље, 
да ле ко од „ствар них“ лич но сти и до га ђа ја, виц је по не кад у ста њу да 
их пре сли ка са ефек том емо ци о нал ног пре по зна ва ња ко ји не по сти
жу чак ни анег до те, а још ма ње до ку мен тар на све до че ња. ло ги ка 
еп ског ви ђе ња са вре ме ни ка и ње го ва (ми то)по е ти за ци је исто ри је, 
упа дљи во на ли ку је упра во ова квом при сту пу ствар но сти.

За то је за раз у ме ва ње ди на мич ног од но са из ме ђу про то ти па и ти
па у на род ној по е зи ји од по себ ног зна ча ја и онај део Пе тро ви ће ве 
те о ри је ко ји го во ри о „мо де ла тив ној спо соб но сти“ фе но ме но ло шког 
пре сли ка ва ња. Пре сли ка ва ње се ну жно вр ши из јед ног од ре ђе ног 
по сма тра ног гле ди шта, али за тај угао по сма тра ња не мо ра ју би
ти од ин те ре са сви са став ци ску па. По сма тра но гле ди ште, да кле, 
по и сто ве ћу је се са на ве де ном „мо де ла тив ном спо соб но шћу“ не ког 
пре сли ка ва ња, што се у ме ди ју му де се те рач ке епи ке и ње го ве им
про ви за тор ске тех ни ке мо же по и сто ве ти ти са су бјек тив ним ста вом 
пе ва ча и ње го вом ин спи ра ци јом по во дом опе ва ног мо ти ва.

Шта би, на при мер, при ме њу ју ћи Пе тро ви ће во те о ри ју о фе но ме
но ло шком пре сли ка ва њу, пред ста вља ло је згро слич но сти у већ по
ми ња ној пе сми о су ко бу Ан ђел ка ву ко ви ћа и Си на на Ке се џи је, том 
нај су бјек тив ни је опе ва ном до га ђа ју у ву ко вим збир ка ма? Сле де ћи 
Пе тро ви ће ву те о ри ју, нео п ход на је по ду дар но сти не са мо у два, већ 
и у три пла на. Слич ност не по сто ји са мо из ме ђу „тек ста“ и опе ва ног 
до га ђа ја, већ и уну тар тра ди ци о нал ног кли шеа, по мо ћу ко јег пе вач 
опе ва свој под виг. Пе ва ју ћи о се би, пе вач пе ва и о Мар ку Кра ље ви
ћу. он по но во пре жи вља ва све оно што је у по е зи ји до жи вео Мар ко, 
али, где се та нео спор на слич ност у Ан ђел ко вом слу ча ју за и ста и 
ус по ста вља? њу, на при мер, мо же мо тра жи ти у по је ди ним сце на ма 
и де та љи ма, по пут мег да на Ан ђел ка и Си на на, дво сми сле ног од но са 
пре ма ву чи трн ском па ши, и др. Ипак, укуп ни кон текст иде а ли за
ци је јед ног су бјек тив ног ис ку ства упа дљи во иде на у штрб опе ва них 
до га ђа ја као по ну ђе них ве ро до стој них ин фор ма ци ја о ори ги нал
ној жи вот ној епи зо ди. У опе ва њу соп стве ног ис ку ства, пе вач ви ше 
гра ви ти ра јед ном на сле ђе ном еп ском кли шеу не го опи си ва њу и ре
кон струк ци ји оно га што му се до го ди ло, и то до ме ре уну тар ко је 
прет по ста вље но је згро слич но сти пре ста је би ти ви дљи во, обич но на 
ште ту пр во бит не на ме ре пе ва ча да сво је ис ку ство ове ко ве чи и уре
же у ту ђе пам ће ње.

Али, ако је згро слич но сти ни је увек ви дљи во у не кој пе сми, то не 
зна чи да се оно не раз от кри ва и на ни воу ме диј ске ко му ни ка ци је и 
емо ци о нал ног до жи вља ја аутен тич не еп ске пу бли ке. У освр ту о еп
ској по е зи ји као уз бу ђе ној на ра ци ји, већ смо на го ве сти ли ва жност 
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емо ци о нал ног еле мен та у на шој епи ци, и то у ме ри ко ја афи ни те ту 
и чу лу са вре ме ног чо ве ка ни је увек до ступ на. обич но упо ре ђи ва ње 
тек ста пе сме и исто риј ских чи ње ни ца ни је до вољ но као кри те ри јум 
исти ни то сти, осим уко ли ко се не по твр ди и на емо ци о нал ном ни воу 
као страх, са жа ље ње, или ма кар као на ша ин ту и ци ја о њи хо вом по
сто ја њу. Сми сао и оправ да ње ове ре ла ци је мо же да се на слу ти уз 
по моћ још јед ног Пе тро ви ће вог раз ма тра ња, оног о на уч ном пред ви
ђа њу по је згру слич но сти. По Пе тро ви ћу, на и ме, „јед на чи ње ни ца се 
мо же сма тра ти као об ја шње на и пред ви ђе на кад се по зна ју: 1. Скуп 
све га оно га што игра од ре ђе ну уло гу у по сто ја њу или де ша ва њу чи
ње ни це; 2. Ти по ви уло га ве за них за тај скуп; 3. Кад се из по зна ва ња 
оно га под 1. и 2. мо же чи ње ни ца пред ви де ти као не ми нов на по сле
ди ца то га.“95 При ме ње но на наш пред мет ис тра жи ва ња, на уч на чи
ње ни ца мо же се раз у ме ти и као „текст“ од ре ђе не пе сме, скуп под 
бро јем 1 као еп ски про то тип, скуп под бро јем 2 као ко ри шће ни си
жеј ни и ка рак те ро ло шки кли ше ји и фор му ле, тј. ка рак тер не уло ге 
ко је су на рас по ла га њу, а под бро јем 3 ини ци ја ти ва за об но ву тра
ди ци је, тј. мо гућ ност да се из прет ход них еле ме на та пред ви ди си
жеј ни и те мат ски оквир но вих пе са ма као естет ске ре кон струк ци је 
про шло сти.

У овом Пе тро ви ће вом раз ма тра њу пре по зна је мо пре те чу и свих 
оних се ми о тич ких при сту па о струк ту ри је зи ка, ко ји су сво је вре ме
но и код нас да ли зна ча јан им пулс ис тра жи ва њи ма у обла сти на род
не књи жев но сти, на ро чи то по во дом раз ли ке из ме ђу тзв. тек стов них 
и ван тек стов них струк ту ра умет нич ке ко му ни ка ци је. На овом ме сту 
по себ но би смо ис та кли за па жа ња Ју ри ја лот ма на о то ме да је дан 
је зик не са др жи са мо код не го и ње го ву исто ри ју. „По што је исто ри
ја све сти и њен вла сти ти са др жај“, на во ди лот ман, „исто риј ски на
ста ла је зич ка струк ту ра ко ја ту свест ко пи ра не раз луч но је по ве за
на са на ци о нал ним исто риј скопси хо ло шким устрој ством на ро да.“96 
„Је зич ка струк ту ра“, на во ди се да ље, „има ју ћи за циљ да си сте ма ти
зу је зна ке ко да и да их учи ни по де сним за пре да ва ње ин фор ма ци
је, у исто вре ме ко пи ра чо ве ко ве пред ста ве о ве за ма ко је по сто је у 
објек тив ном све ту. Је зич ка струк ту ра пред ста вља ре зул тат спо знај
ног ак та од огром ног зна ча ја. Умет ник ре чи се обра ћа ма те ри ја лу у 
ко ме су кон ден зо ва ни ре зул та ти мно го ве ков не чо ве ко ве де лат но сти 
окре ну те спо зна ји жи во та.“97

Али, да би до ку чио са зна ња из про шло сти о ко ји ма го во ри лот ман, 
уче сник у еп ској ко му ни ка ци ји за то мо ра прет ход но би ти емо ци о

95 Пе тро вић, Исто, 128.
96 лот ман, Пре да ва ња из струк ту рал не по е ти ке, 85.
97 лот ман, Исто, 85.
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нал но по так нут и за ин те ре со ван. На осно ву по је ди них, прет ход но 
раз ма тра них при ме ра пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу, већ смо се уве ри
ли у ко јој је ме ри емо ци о нал ни ефе кат у епи ци на ста јао сра чу на то, 
по не кад и као про ста ре ак ци ја на не што што се у пе сми опе ва ло као 
не ло гич но, пре те ра но или не пра вед но. Не га тив но ис по ља ва ње еп
ског ју на ка, да кле, увек га ран ту је емо ци о нал ну ре ак ци ју пу бли ке 
као осо би ту свр ху ко му ни ка ци је. Са свим су прот но, при мер пе сме 
о су ко бу Ан ђел ка ву ко ви ћа и Си нан Ке се џи је, и ње но на сто ја ње да 
се по хва ли и до нај ве ћих сра зме ра уве ли ча под виг ње ног пе ва ча, не 
по сти же исто вет ну емо ци о нал ну ре ак ци ју пу бли ке и већ на пр вом 
ко ра ку знат но обе сми шља ва да ље пре но ше ње мо ти ва.

Но, баш у та квој, по не кад за стра шу ју ћој хи је рар хи ји мит ских 
струк ту ра на род не по е зи је, ка дрих да на на из глед не ми ло ср дан и 
брз на чин из пам ће ња из бри шу не чи ји иден ти тет и ис ку ство — и 
то баш та мо где они на сто је да се од мах и без дво у мље ња са чу ва ју 
у улеп ша ном, иде а ли зо ва ном об ли ку — отва ра се, уисти ну рет ка, 
мо гућ ност јед не бу ду ће емо ци о нал не ре кон струк ци је про то ти па. 
За че так те ре кон струк ци је на ла зи мо увек та мо где по сто ји не до у
ми ца на род ног пе ва ча услед ко је је овај, све стан да еп ски кли ше у 
пот пу но сти не пре кри ва опе ва ни про то тип, под стак нут да о ње му 
ис пе ва ви ше од јед не пе сме. овим се отва ра про стор јед не по то ње 
не до у ми це и до ка зи ва ња о ве ро до стој но сти, као и бу ду ћег ра ста јед
не про гре си је уну тар, ка ко га двор ни ко вић на зи ва, „апер цеп тив ног 
мо ста“ еп ске по е зи је. На де лу је ре вер зи би лан про цес — са др жај 
деј ству је на пу бли ку, али и пу бли ка са сво јим же ља ма и ре ше њи ма 
деј ству је на са др жај, тво ре ћи је дин ство по во дом ко јег двор ни ко вић 
за па жа: „овај за кон у дис по зи ци ји и го то вим апер цеп тив ним схе ма
ма за при ма ње по е зи је и умет но сти не вре ди са мо за на род ну по е
зи ју. Нај бо ље се то ви ди у не га тив ном слу ча ју ка да из ме ђу умет ни ка 
и ње го вог из ра жај ног је зи ка на јед ној и пу бли ке на дру гој стра ни 
не ма апер цеп тив ног мо ста. Сва ко ву че на сво ју стра ну, умет ник и 
пу бли ка раз ми мо и ла зе се.“98

ова ква ре ла ци ја се мо же упо ре ди ти и са фе но ме ном по пу лар не 
кул ту ре, на на чин на ко ји је она у са вре ме ном до бу нај ма сов ни ји об
лик за ба ве и умет нич ке ко му ни ка ци је. По ду дар ност у до жи вља ва њу 
на род не пе сме и фил ма, на при мер, уоче на је већ на са мом по чет
98 „У умет но сти и књи жев но сти За па да“, на ста вља двор ни ко вић, „ова
кви слу ча је ви су упа дљи во че сти. Гу би се ор ган ска ве за из ме ђу умет но сти 
и пу бли ке, при че му пу бли ка обич но за о ста је, а умет ност бр за у тра же њу 
но во га на чи на из ра жа ва ња. И ову ка рак те ри стич ну цр ту за пад њач ке („фа
у стов ске”) кул ту ре уочио је Шпен глер у сво јој Про па сти За па да, цр ту ко ју 
ов де ста вља мо у нај о штри ју су прот ност са при сним ду хов ним до ди ром на
шег ано ним ног на род ног пе сни ка и ње го ве не са мо са вре ме не не го и бу ду ће 
пу бли ке”. (двор ни ко вић, Исто, 563.)
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ку ма сов ни јег гле да ња фил мо ва у нас. Та ко Ба на ше вић, опи су ју ћи 
ви зу ел ну стра ну по је ди них при зо ра у пе сма ма о Мар ку Кра ље ви ћу, 
су ге ри ше да су њи хо ви мо ти ви „чи сто филм ски“,99 а ка да об ја шња
ва по пу лар ност де се те рач ке по е зи је, Ба на ше вић је по ре ди са сред
њо ве ков ним пи кар ским ро ма ном, јер „по пу лар ност сред њо ве ков них 
ро ма на мо же се ме ри ти са мо с по пу лар но шћу по је ди них фил мо ва са
да шњи це, са мо што ова да нас мно го ма ње тра је.“100 Уоп ште, чи та ва 
Ба на ше ви ће ва сту ди ја, ако у мно гим по је ди но сти ма ни је убе дљи во 
до ка за ла те зу о пре суд ном ути ца ју ко ји је фран цу ска епи ка из вр ши
ла на на шу на род ну по е зи ју, ус пе ла је не што дру го и не ма ње зна чај
но — да по ја ве уну тар на род не пе сме ту ма чи не уз по моћ књи жев не 
ана ли зе, већ по сред но, ана ло ги ја ма са срод ним, ма сов но по пу лар
ним вр ста ма фа бу ли ра не умет но сти. Та ко ђе, па ра ле ле се мо гу ус по
ста ви ти и са са вре ме ном по пу лар ном књи жев но шћу, и то по гла ви то 
у оном сми слу ка ко је, на при мер, де фи ни ше Нор троп Фрај, твр де ћи 
да: „Под по пу лар ном књи жев но шћу под ра зу ме вам, гру бо узев ши, 
има ги на тив но вер бал но ис ку ство оних ко ји не ма ју по себ но књи жев
но обра зо ва ње или ин те ре со ва ње.“101 Пу бли ка по пу лар не умет но сти 
је нај ши ри пук, а ро ман са се, за па жа Фрај, обич но на ме ће као нај
о ми ље ни ји жа нр, са по вре ме ним мо ди фи ка ци ја ма ко је смо има ли 
при ли ке да уочи мо и у на шим раз ма тра њи ма о не га тив ном ју на ку. 
Пре свих, реч је о не га тив ним ефек ти ма пре те ра ног удо во ља ва ња 
же ља ма пу бли ке, где „у та квом дру штве ном кон тек сту два глав на 
еле мен та ро ман се, љу бав и пу сто ло ви на по ста ју са мо по хо та и кр во
жед ност“.102

Али, по стра ни од ових по ре ђе ња, мо ме нат емо ци о нал не иден ти
фи ка ци је у ме диј ском ам би јен ту еп ске по е зи је, као и осо бен до жи
вљај вре ме на и про сто ра ко ји се тим по во дом до ча ра ва, чи ни је упа
дљи во дру га чи јим од свих оста лих, да нас по зна тих вр ста умет но сти. 
Та ко, на при мер, илу стру ју ћи сво је за па жа ње о еп ском де се тер цу 
као „уз бу ђе ној на ра ци ји“, двор ни ко вић на во ди епи зо ду соп стве ног 
при су ство ва ња јед ном из во ђе њу на род не пе сме у ње ном аутен тич
ном ам би јен ту. На у чен прет ход ним ис ку ством да но во при до шли це 
у пу бли ци обич но на ру ша ва ју осе ћај при сног за јед ни штва у од но су 
пе ва ча и пу бли ке, двор ни ко вић је од лу чио да овом из во ђе њу при су
ству је ано ним но, и тим по во дом ево ка кво све до че ње је за бе ле жио:

„оно га тре нут ка ка да гу слар до хва ти гу да ло и као у не кој 
вр сти ек ста зе упра ви свој по глед у да љи ну, он не ви ди ону 

99 Ба на ше вић, Исто, 85.
100 Ба на ше вић, Исто, 8.
101 Н. Фрај, Мит и струк ту ра, Са ра је во, Свје тлост, 1991, 73.
102 Фрај, Исто, 201.
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скром ну и си ро ма шну да љи ну (ка ква је обич но око ње га) 
већ гле да у еп ски пред ста вље ну прошлост. У ви зи ји тог 
спе ци фич ног еп ског за но са — да нас то ли ко стра ног мо дер
ном чо ве ку — он ви ди ко ње и ју на ке, чу је зве ку то ка и пан
ци је ра. Не ма ни шта ин те ре сант ни је не го по сма тра ти ка ко 
се до бар гу слар уно си у ту еп ску ле по ту, у тај свет сли ка и 
пред ста ва ко ји, у контрасту на бли ско и са да шње, иза зи ва 
не ку на ро чи ту но стал ги ју и еп ску ´че жњу .́ већ пр ви по тез 
пре лу ди ја на гу сла ма пре но си у тај свет и гу сла ра и ње го ве 
слу ша о це. И онај ду ги отег ну ти еле гич ни глас, пре по чет
ка са мог тек ста, по ја ча ва тај пси хич ки пре нос. У том то ну 
осе ћа мо не ки уз дах, по клик, до зив, улаз у не ко на ро чи то 
ду шев но на стро је ње и ујед но тех нич ко сред ство да се свра
ти па жња слу ша ла ца. Пе сма по чи ње. Звук гу са ла ста па се 
са гла сом, дрх та вим и по диг ну тим, ни ка ко гла сом обич ног 
го во ра. Чу је се по на вља ње јед не рит мич не и ме лич ке це
ли не, ки да се пра вил но уз дах и из дах, деј ство се по ја ча ва 
у — стих. Не ка су мор на озбиљ ност по ја вљу је се на ли ци ма 
слу ша ла ца, мир них и уко че них, али ус треп та лих у ду би ни. 
Сва ко ко има бар не што још ру ди мен тар не ве зе с тим све
том, по зна је тај пси хо ло шки мо ме нат и деј ство ар хај ског то
на гу са ла.103

Ни ма ло слу чај но, ова кав опис на чи та о ца оста вља ма ње ути сак 
умет нич ке ко му ни ка ци је, а ви ше не ке вр сте спи ри ти стич ке се ан
се у ко јој пе вач на се бе пре у зи ма уло гу ме ди ју ма. он не са мо да 
тех нич ки ре про ду ку је пе сму, већ ујед но по сре ду је и ко му ни ци ра 
из ме ђу пу бли ке и њи хо вих пре да ка, са свим оним емо тив ним ко
но та ци ја ма ко је чак и слут ња ова квог кон так та под ра зу ме ва. езо
те рич на су шти на ова кве ко му ни ка ци је, где емо ци о нал на стру ја ња 
оста ју скри ве на и не ра зу мљи ва не са мо за са вре ме ног чо ве ка, већ 

103 двор ни ко вић, Исто, 419. Слич но ис ку ство, ван ред но и го то во са
свим до ку мен тар но опи сао је и Иво Ан дрић у епи зо ди свог по зна тог ро ма на 
„На дри ни ћу при ја”: „Сви гле да ју у Цр но гор ца као да га пр ви пут ви де и у 
гу сла ма ко је иш че за ва ју у ње го вим ве ли ким ша ка ма. он се са ви ја: гу сле су 
му у кри лу, а гла ву од гу са ла при ти ште бра дом, ма же стру ну смо лом и ху че 
у гу да ло; све је вла жно и од ву гло. И док оба вља све те сит не рад ње, са мо
све сно и мир но као да је сам на све ту, они га не тре ми це гле да ју. Нај по сле 
јек не пр ви звук, ре зак и не ра ван. Уз бу ђе ње ра сте. А Цр но го рац по де ша ва и 
по чи ње кроз нос да пу шта свој глас и да њи ме до пу ња ва звук гу са ла. Све се 
сла же и све на го ве шта ва чуд ну при чу. (...) Се ља ци се све ви ше зби ја ју око 
гу сла ра, али без нај ма њег шу ма; дах им се не чу је. Сви треп ћу очи ма, уди
вље ни и за бле ште ни. Трн ци про ла зе уз ле ђа, кич ме се ис пра вља ју, гру ди 
на ди ма ју, очи сја ју, пр сти се на ру ка ма ши ре и гр че, и ми ши ћи на ви ли ца ма 
сте жу.” И. Ан дрић, На Дри ни ћу при ја, Бе о град, Рад, 1990, 3233.
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и за сва ког ко не при па да гру пи у ко јој се пе сма пе ва, јед но је од 
обе леж ја еп ског до жи вља ва ња ствар но сти. да би се ре кон стру и са ла 
про шлост, да кле, од уче сни ка у ко му ни ка ци ји се тра жи мак си мал
на емо ци о нал на ан га жо ва ност, јер са мо та ко се мо гу до та ћи и ис
цр пи ти ду бљи сло је ви јед не еп ске струк ту ре у ње ној пред и сто ри ји. 
„Сва ка те ма“, на во ди Ал берт лорд у сво јим раз ма тра њи ма о еп ској 
фор му ли, „ма ла или ве ли ка, мо гло би се ре ћи сва ка фор му ла — има 
око се бе ауру зна че ња ко је су оста ви ли сви они кон тек сти у ко ји ма 
се ја вља у про шло сти“.104 Због то га је под сти цај ства ра ња емо тив
ног на бо ја и не ке вр сте тран са код пу бли ке, у ства ри по ку шај да се 
до ђе до пра по чет ка, са мог „дна“ опе ва не про шло сти.105 осе ћај о по
сто ја њу та квог је дин стве ног, ори ги нал ног про то ти па је ну жна прет
по став ка и пред у слов, сво је вр сни ре сурс и злат на под ло га на ко јој 
ни че и об на вља се по то ња, али и прет ход на тра ди ци ја. А про то тип 
из исто риј ске ди мен зи је као аутен тич но се ћа ње на, ка ко га Бах тин 
на зи ва, „за вр ше ни жи вот дру го га“, исто вре ме но је и „злат ни кључ 
естет ског за вр шет ка“.106

Се ми о тич ки ме тод је у ис тра жи ва њи ма на ше епи ке већ по ка зао 
зна чај не ре зул та те, по гла ви то у сту ди ја ма Мир ја не де те лић о еп ском 
про сто ру.107 У та мо шњим ана ли за ма о ре кон струк ци ји еп ске сли ке 
све та као про сто ра, про на ла зи мо је дан ме то до ло шки сли чан по сту
пак. По себ но су за ни мљи ва от кри ћа о мо гућ но сти ма ко ди ра ња и де
ко ди ра ња ори ги на ла уну тар еп ских мо де ла, те о „ме мо ри ји вр сте“ 
ко ја ус по ста вља ста бил ност тра ди ци је око по је ди них ге о граф ских и 
исто риј ских то по ни ма. Пред мет де те лић ки них раз ма тра ња се од но
си на на из глед мно го ста бил ни ју естет ску струк ту ру, јер раз ма тра 
то пи ку про сто ра, а не ти по ло ги ју еп ских ка рак те ра, тј. пси хо ло ги
ју. Раз ли ка у по ре ђе њу, ме ђу тим, по ста је упа дљи во ма ња чим еп ска 
иде а ли за ци ја не ки про то тип уоб ли чи као ма ње или ви ше ста бил ну 

104 А. лорд, Пе вач при ча (2), 19.
105 На слич не за кључ ке на во де и ис тра жи ва ња Мир ја не де те лић о еп
ској то по ни ми ји, где исто риј ски и ге о граф ски ори ги нал, на ро чи то ка да су у 
пи та њу мо ти ви гра до ви у де се те рач кој епи ци, упр кос сво јој ма њеви ше сли
ков ној нео д ре ђе но сти, пред ста вља са мо дно умет нич ког мо де ло ва ња. (Мир
ја на де те лић, Мит ски про стор и епи ка, СА НУ, Бе о град, 1992.)
106 Бах тин, Аутор и ју нак у естет ској ак тив но сти, 116. На осо бит на
чин, овом те мом се ба вио и Ју риј лот ман, по во дом по зна тих раз ма тра ња д. 
С. ли ха чо ва о осе ћа њу вре ме на у ста ро ру ској књи жев но сти: „'Пр ви' до га ђа
ји ко ји ле же у осно ви по рет ка све та не пре ла зе у вар љи во би ће се ћа ња; они 
у сво јој ре ал но сти по сто је веч но. Ни је дан но ви до га ђај те вр сте ни је не што 
одво је но од свог 'пр вог пра ли ка' – он пред ста вља са мо об на вља ње и раст тог 
веч ног 'пот пор ног' до га ђа ја. Ни јед но уби ство кад брат уби је бра та ни је не ки 
но ви и одво је ни по сту пак, не го је са мо об на вља ње Ка и но вог гре ха, ко ји је 
сам по се би ве чан.” (Ју риј М. лот ман, Се ми ос фе ра, Но ви Сад 2004, 3645.)
107 Мир ја на де те лић, Мит ски про стор и епи ка, СА НУ, Бе о град, 1992.
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ти пи за ци ју. У том слу ча ју, ју нак мо же да за до би је чвр сти ну и оме
ђе ност рав ну оној ко ју у епи ци по се ду ју го ра, ре ка или град. Та ко ђе, 
ме ђу за ви сност и ана ло ги ја из ме ђу ка рак те ра и про сто ра из у зет но 
на ли ку ју по ве за но сти ко ја у фор мал но и чул ноопи пљи вом ви ду, на 
при мер, по сто ји у јед ној од нај ста бил ни јих ка рак тер них ти по ло ги ја 
у исто ри ји умет но сти, у по зо ри шту кла си ци зма.108

Услед мо гућ но сти по ре ђе ња и ука зи ва ња слич но сти између два 
на из глед та ко опреч на фе но ме на као што су про стор и пси ха, ис
тра жи ва ња Мир ја не де те лић се за на ше ана ли зе по ка зу ју ко ри сна 
и на ме то до ло шком ни воу. Као што се у овим ис тра жи ва њи ма из во
ди раз ли ка из ме ђу отво ре ног и за тво ре ног про сто ра у епи ци, та ко 
је мо гу ћа и по де ла на отво ре не и за тво ре не пси хо ло шке ти по ве. У 
пи та њу је, за пра во, у пси хо ло ги ји по зна та по де ла на екс тро верт не и 
на ин тро верт не ти по ве.109 ова по де ла од ре ђе ни пси хо ло шки тип не 
об ја шња ва са мо ауто ном ним ску пом од ре ђе них ка рак тер них цр та, 
већ и ре ла ци јом ко ју он ус по ста вља са око ли ном, где је дин ка мо же 
би ти опа жа на на ма ње или ви ше аде ква тан на чин, али са по врат
ном ре флек си јом као „ре ак ци је на ре ак ци ју“ од пре суд ног ути ца ја 
на об ли ко ва ње ко нач не сли ке ка рак те ра. Као што у опе ва њу не ког 
са вре ме ни ка пе вач па зи да за ње га про на ђе већ го тов ком по зи ци о ни 
кли ше, та ко се ка сни је отва ра и јед на са свим су прот на мо гућ ност — 
да се тра ди ци ја про ком по ну је и де ко ди ра упра во на ин ди ви ду ал ним 
по себ но сти ма про то ти па, до та да рас пар ча ног у за себ ним, ме ђу соб
но не по ве за ним еп ским мо ти ви ма.

емо ци о нал ни аспект је, да кле, у епи ци од кључ не ин фор ма тив не 
и ујед но кре а тив не вред но сти, ви ше од свих оста лих ње них тек стов
них и си жеј них ком по нен ти, и то је оно што га чи ни то ли ко те шко 
ра зу мљи вим мо дер ном, али и сен зи би ли те ту пре о ста лих епо ха. Мо
жда се чи ни још да љи и да на шњем чо ве ку не ра зу мљи ви ји учи нак 
иде а ли за ци је као осо бе не тран сфор ма ци је про шло сти. де ли кат но је 
и ско ро не мо гу ће упо ре ди ти ову ди мен зи ју епи ке са би ло ко јом вр
стом са вре ме не умет нич ке ко му ни ка ци је. Би ло би то као да тра га
мо за умет нич ким ме ди јем са осо би на ма не ке вр сте вре ме пло ва, уз 
по моћ ко јег уче сник у ко му ни ка ци ји за до би ја мо гућ ност пот пу ног 
са гле да ва ња про шло сти, као не ке вр сте то тал ног пам ће ња. Ак том 
овог ви ђе ња, ко ји се од ви ја у јед ној са свим но вој ди мен зи ји вре ме на, 

108 По себ но за ни мљи ва раз ма тра ња о на ве де ној за ви сно сти сцен ског 
про сто ра , вре ме на и ка рак те ра на ла зи мо у књи зи Фол ке ра Кло ца, За тво ре
на и отво ре на фор ма у дра ми, ла пис, Бе о град, 1994.
109 По дроб но раз вр ста ва ње на ове две ка рак тер не ти по ло шке вр сте, са 
на во ђе њем њи хо ве пред и сто ри је у пси хо ло шкој ли те ра ту ри, на ла зи мо у Јун
го вим Пси хо ло шким ти по ви ма (К. Г. Јунг, Пси хо ло шки ти по ви, Ма ти ца срп
ска, Но ви Сад, 1977.)
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ме ња се и кон текст осве тље не про шло сти, али ујед но и ње не по сле
ди це у са да шњо сти. У том, сми слу срп ску епи ку и њен умет нич ки 
ме ди јум мо гу ће је де фи ни са ти и као емо ци о нал ноестет ску ре кон
струк ци ју про шло сти као са да шњо сти.110

Те шко је још не што го во ри ти о овој стра ни ре цеп ци је осим у до ме
ну прет по став ки и на га ђа ња по во дом не ких дру гих на уч них пи та ња 
и ком па ра тив них ис тра жи ва ња, по пут оних о ин до е вроп ским ко ре
ни ма на ше епи ке, ко је је сво јим сту ди ја ма на го ве стио Алек сан дар 
ло ма. Та ко ђе, о емо ци о нал ном ужи вља ва њу и пси хо ло шкој стра ни 
еп ске иде а ли за ци је мо же мо го во ри ти и као о уни вер зал ном аспек
ту кул ту ре, при сут ном и у не ким дру гим обла сти ма умет но сти. У 
ра све тља ва њу ди на ми ке емо ци о нал ног до жи вља ва ња ју на ка ко ја се 
од ви ја са мо у јед ном сме ру, сме ру иде а ли за ци је, мо же да по слу жи и 
је дан при мер из те о ри је по зо ри шта, обла сти у ко јој се ве ро ват но нај
ви ше раз ма трао од нос из ме ђу ка рак те ри за ци је ли ка и ње го вог емо
ци о нал ног опа жа ња. Та мо су, на при мер, у ви ше ве ков ним по ку ша ји
ма да се пре ци зни је од ре ди фе но мен Ари сто те ло вих пој мо ва стра ха 
и са жа ље ња, ре ла тив но ка сно усле ди ла на сто ја ња да се они до ве ду у 
ве зу са фе но ме ном по и сто ве ће ња пу бли ке. Тек је Гот холд ле сниг, на 
при мер, за ме ра ју ћи Пје ру Кор не ју што у те о ри ји и прак си раз два ја 
пој мо ве стра ха и са жа ље ња, ука зао на не ке од про бле ма иден ти фи
ка ци је. ле синг, на и ме, у сво јој Хам бур шкој дра ма тур ги ји твр ди да 
не га ти ван лик у по зо ри шту ни је, за пра во, ни мо гућ. На при ме ру тра
ге ди је Ри чард III, али не Шек спи ро ве, већ од Кри сти ја на вај сеа ко ји 
се, на вод но, Шек спи ра „се тио, тек кад је ко мад за вр шио“, ле синг 
из ри че не га тив ну оце ну. Јер, „Ри чард iii, она ко ка ко је та мо опи сан, 
без сум ње је је дан од нај ве ћих, нај гро зни јих ни тко ва ко је је по зор

110 о пам ће њу као ин стру мен ту ко ји по ве зу је раз ли чи те пла но ве вре
ме на у обра сци ма кул ту ре, по слу жи ће мо се и на во ди ма Ју ри ја лот ма на: 
„Про шлост чи ни са др жај пам ће ња, али без ње ни је мо гу ће ми шље не 'са да' и 
'ов де', то је ду бин ски основ ак ту ал ног про це са са зна ња. И ако исто ри ја је сте 
пам ће ње кул ту ре, он да то зна чи да она ни је са мо траг про шло сти, не го и ак
тив ни ме ха ни зам са да шњо сти. ” (лот ман, Се ми ос фе ра, 417.) И да ље: „Уза јам
но де ло ва ње пам ће ња кул ту ре и ње не са мо ре флек си је гра ди се као стал ни 
ди ја лог: не ки тек сто ви из хро но ло шки ра ни јих на сла га уно се се у кул ту ру 
и де лу ју ћи за јед но с ње ним са вре ме ним ме ха ни зми ма ге не ри шу пред ста
ву исто риј ске про шло сти ко ју кул ту ра пре но си у про шлост и ко ја сад као 
рав но прав ни уче сник ди ја ло га ути че на са да шњост. Али у све ту тран сфор
ми са не са да шњо сти и про шлост ме ња свој из глед. Тај про цес не про ти че у 
пра зном про сто ру: оба уче сни ка ди ја ло га су парт не ри и у дру гим ко ли зи ја
ма, оба су отво ре на за упа де но вих тек сто ва спо ља, а тек сто ви, ка ко смо већ 
ис ти ца ли, увек у се би кри ју мо гућ ност но вих и но вих ин тер пре та ци ја. осим 
то га, та пред ста ва исто риј ске про шло сти ни је ан ти на уч на, ма да ни је ни на
уч на. она по сто ји па ра лел но с на уч ним пред ста вом про шло сти као дру га ре
ал ност и де лу је на њу на ди ја ло шкој осно ви.” (лот ман, Се ми ос фе ра, 4178.)
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ни ца ика да но си ла“.111 Та кав лик, по ле син гу, иза зи ва са мо „чу ђе ње 
због не схва тљи вих не де ла“,112 али не и страх или ужас, јер „ужас ван 
сум ње по ти че од осе ћа ња људ ско сти,“113 из че га про из и ла зи пи та ње, 
„зар те а тар ски ужас ни је са у че шће?!“114 Страх и са жа ље ње ле синг 
очи глед но раз ма тра као ком пле мен тар не пој мо ве. Са жа ље ње пре ма 
ли ку на сце ни иза зи ва страх за нас са ме, и обр ну то, на кон ужа са ко
ји лик до жи ви пред на шим очи ма, због слич но сти са на ма са ми ма, 
бу ди у на ма са жа ље ње. Та мо где, као на при ме ру вај се о вог Ри чар да 
iii, лик де лу је не ве ро ват но и пре те ра но ужа са ва ју ће, и где не мо
же мо ни са ким да га упо ре ди мо, не мо гу, да кле, би ти по так ну ти ни 
наш страх ни са жа ље ње.

Не што слич но на во ди и Бах тин о сим па ти ји као пред у сло ву у гра
ђе њу це ло ви те сли ке ју на ка. да би се спо ља шње опа жа ње ју на ка до
ве ло у склад са ње го вим уну тра шњим све том, нео п ход но је ужи вља
ва ње ко је ће да га пре о бра ти у естет ску фор му. У су прот ном, ако нам 
обје кат оста не не сим па ти чан, ми „не ула зи мо у ње га, од гу ру је мо га, 
од ла зи мо од ње га.“115 Без ове емо ци о нал не коп че из ме ђу ју на ка и 
ње го вог естет ског ви ђе ња са стра не, не мо гу ћа је и естет ска љу бав и 
иде а ли за ци ја ко ју Бах тин на зи ва „да ром фор ме“.116

Сле де ћи сми сао ових за па жа ња, до ла зи мо и до обра зло же ња да 
не га ти ван ју нак, за пра во, ни је ни мо гућ као де фи ни сан, јед ном за у
век за дат естет ски и пси хо ло шки тип. Та кво ста но ви ште на осо бит 
на чин по твр ђу је и ти по ло ги ја на ших еп ских ју на ка. По сто је и из у
зе ци, по пут про кле те Је ри не или ко лек ти ва не га ти ва ца, ка ко су у 

111 в. Г. ле синг, „Хам бур шка дра ма тур ги ја“, у в. Ста мен ко вић, ур, Те о
ри ја дра ме, XVI II и XIX век, Бе о град, Уни вер зи тет умет но сти, 1985, 283.
112 ле синг, Исто, 283.
113 ле синг, Исто, 284.
114 ле синг, Исто, 285.
115 Бах тин, Аутор и ју нак у естет ској ак тив но сти, 91.
116 У при лич но хер ме тич ном, до не кле не ја сном сти лу, ка рак те ри стич
ном за овај ру ко пис, Бах тин то об ја шња ва на сле де ћи на чин: „естет ска фор
ма не мо же би ти ар гу мен то ва на из ју на ко ве уну тра шњо сти, из уну тра шњо
сти ње го ве сми са о не, пред мет не усме ре но сти, то јест чи сто жи вот ним зна
че њем; фор ма се ар гу мен ту је из уну тра шњо сти дру гог — ауто ра, као ње го ва 
ства ра лач ка ре ак ци ја на ју на ка и ње гов жи вот, ко ја ства ра вред но сти, на
чел но тран сгре ди ент не њи ма, али ко је пре ма њи ма има ју су штин ски од нос. 
ова ства ра лач ка ре ак ци ја је естет ска љу бав. од нос тран сгре ди ент не естет
ске фор ме пре ма ју на ку и ње го вом жи во ту, узе тим из ну тра, је дин ствен је 
од нос у сво јој вр сти из ме ђу оно га ко ји во ли пре ма во ље ном (́ би ло ка кав је, 
ја га во лим ,́ а од мах за тим сле ди ак тив на иде а ли за ци ја, дар фор ме), од нос 
утвр ђу ју ћег при хва та ња пре ма утвр ђе ном, при хва та ном, од нос да ра пре ма 
не и ма шти ни, опро штај гра тис пре ма гре ху, ми ло сти пре ма гре шни ку — сви 
ти од но си (низ мо же би ти по ве ћан) на ли ку ју на ауто ров естет ски од нос пре
ма ју на ку или фор ми пре ма ју на ку и ње го вом жи во ту”. (Бах тин, Аутор и ју
нак у естет ској ак тив но сти, 99.)
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јед ном бро ју пе са ма ока рак те ри са ни Ју го ви ћи. Ипак, еп ска суд би на 
жен ских не га ти ва ца, јед на ко као и суд би на ко лек тив ног ју на ка има
ју сво је по себ не од ли ке и, очи глед но, иде а ли за ци ји су под ло жни на 
не што дру га чи ји на чин. На рав но, ту је и нај мар кант ни ји из у зе так: 
епи ка са иде о ло шком цен зу ром. Упра во је на при ме ру ли ка ву ка 
Бран ко ви ћа, чи ју је опе ва ну из да ју у Ко сов ском бо ју исто ри о гра фи ја 
нај пре опо вр гла, уоч љи во ми мо и ла же ње тра ди ци је и исто ри је, и то 
упра во у оном де лу ко ји ја сно пре тен ду је на сво ју исто рич ност. У том 
па ра док су о (не)ве ро до стој но сти пе са ма ко је се чу ва ју као „исто ри ја 
у на ро ду“, чи ни се да ле жи и од го вор на пи та ње ко ли ко исто риј ска 
по за ди на ути че на тра ди ци ју. Та мо где се тра жи ло да на род на пе сма 
бу де исто ри о гра фи ја, исто риј ске чи ње ни це су се нај ви ше из об ли ча
ва ле и кр њи ле, јер при ти сак ко лек тив не цен зу ре је за свр ху имао 
циљ да ју на ке очу ва и улеп ша као при мер на ци о нал не, уз ви ше не 
вр ли не, не ку вр сту „мо ну мен тал не исто ри је“ о ко јој је пи сао Ни че. 
Та мо где, пак, иде о ло шка цен зу ра ни је то ли ко ја ка, по ја ва јед ног 
ли ка и ње го во вре мен ско оп ста ја ње уну тар тра ди ци је по ста ја ло је 
објек том јед не мно го ши ре, вре мен ски трај ни је иден ти фи ка ци је и 
пре и спи ти ва ња.

По во дом овог пи та ња, упут но је на ве сти и хи по те зу Све то за ра Ма
ти ћа о то ме да је тур ска за бра на пе ва ња о ан ти тур ским ју на ци ма 
по го до ва ла рас про сти ра њу пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу. Прет по став
ку, из ме ђу оста лог, по у зда но илу стру је Ер лан ген ски ру ко пис из XVi ii 
ве ка, у ко јем не ма ни јед не за бе ле же не пе сме из ко сов ског те мат ског 
кру га, и ни јед не ко ја би Мар ка при ка за ла као отво ре но хри шћан
ског, ан ти тур ског бор ца. На гла ша ва ју ћи оправ да ност ове те зе ми, 
ме ђу тим, ука зу је мо на још јед ну, мо жда ва жни ју окол ност. По ред 
то га што Мар ко Кра ље вић ни је пру жао по во да тур ској цен зу ри, он 
ни је имао раз ло га да ве ћим де лом тра ја ња сво је еп ске тра ди ци је 
под ле же ни хри шћан ској цен зу ри. Шта ви ше, од су ство хри шћан ске 
цен зу ре би ло је ве ро ват но од да ле ко ве ћег зна ча ја за жи вот еп ског 
Мар ка Кра ље ви ћа, чи не ћи га по кре тљи вим не са мо на раз ли чи тим 
ге о граф ским под руч ји ма и раз до бљи ма, већ и флек си бил ни јим око 
за пли та ња у ма ње или ви ше про ти ву реч не еп ске ка рак те ри за ци је.

очи глед но, лик срп ске епи ке ко ји на ста је и раз ви ја се по стра ни 
од на ци о нал ног ми та има ве ће из гле де на но ве, раз ли чи ти је, број
ни је, па са мим тим и бо га ти је пре зен та ци је. Ако би се за на шу еп
ску по е зи ју на чел но мо гло ре ћи да она не ува жа ва и аде кват но не 
пре зен ту је исто риј скопо ли тич ку уло гу ве ћи не сво јих про то ти по ва, 
он да је по треб но за па зи ти и то да исто риј ске лич но сти на на род ну 
пе сму ути чу нај пре као по је дин ци – као жи ви ка рак те ри и при ват не 
лич но сти. Та ко ђе, за на ста нак јед не уоб ли че не сли ке еп ског ју на
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ка мно го је ва жни је јав но мње ње о ње го вој исто риј ској уло зи, не го 
исто риј ска уло га са ма. Или, ка ко је то Ал берт лорд већ сво је вре ме
но на пи сао, „те ма у усме ној по е зи ји по сто ји јед но вре ме но по се би и 
због се бе, и због це ле пе сме“, па за то, у сво јој су шти ни, она и не пре
тен ду је на исто риј ску ве ро до стој ност, већ пре све га на јед ну ши ру 
са гла сност јав ног мње ња и ње го ве при стра сно сти.

На мер но ко ри сти мо из раз јав но мње ње, с об зи ром на из ве стан 
сте пен де мо кра тич но сти у тре ти ра њу по је ди них те ма, до га ђа ја, лич
но сти вла да ра и ве ли ка ша, без об зи ра на њи хов дру штве ни ранг и 
ста тус. ова кав сте пен од су ства про кла мо ва не или пси хо ло шке цен
зу ре, по све му су де ћи, ни је по сто јао то ком вла да ви не прет ход них 
Не ма њи ћа, има ју ћи у ви ду ре ла тив но ма ли број пе са ма ко је су се о 
њи ма са чу ва ле.117 За што је тек у пе ри о ду рас па да ња ду ша но вог цар
ства по ста ло мо гу ће сло бод ни је пе ва ти о вла да ри ма и ве ли ка ши ма, 
од го вор ве ро ват но тре ба тра жи ти у већ ци ти ра ном за па жа њу Јо ва
на де ре ти ћа о за че ци ма епи ке о Мар ку, тј. „да је вла да ви на кра ља 
Мар ка би ла до ба ла ба вог мо ра ла и ве ли ких по ре ме ћа ја у људ ским 
од но си ма и да је сам Мар ко био пра ви ју нак свог до ба.“ По ме ну та 
де мо кра тич ност, али и спе ци фич на де ка дент ност ове епо хе се та ко 
по ка за ла као осо би та по вољ ност у раз вит ку по је ди них еп ских мо
ти ва, и то не то ли ко због дра стич ног јав ног и при ват ног по на ша ња 
ве ли ка ша (че му су, ка ко све до чи исто ри о гра фи ја, ста ри ји Не ма њи
ћи би ли јед на ко, ако не и скло ни ји од њи хо вих по ро дич них и вла
дар ских на след ни ка), ко ли ко због из не над не мо гућ но сти нај ши рих 
сло је ва дру штва да јав но и без зна чај них ре пер ку си ја по сма тра ју, 
су де и про це њу ју њи хо ве по ступ ке. Укуп ни рас пад дру штва и цар
ства, ка кав се по том до го дио па дом под Тур ке, ве ро ват но је до дат но, 
ако не и су штин ски по го до вао та квој вр сти по сма тра ња и оп штег 
рас по ло же ња у нај ра зли чи ти јим, на ро чи то ни жим сло је ви ма ста
нов ни штва.

Има ју ћи у ви ду Мар ков не га тив ни лик из нај ста ри јих сло је ва тра
ди ци је, мо гу ће је уочи ти и по је ди не хи по те зе о еп ској тран сфор ма
ци ји исто ри је. Јед на од њих би ла би, на при мер, да су од ве ли ког 
по тен ци ја ла за епи ку би ле оне исто риј ске те ме и лич но сти за ко је 
су ве зи ва не не га тив не асо ци ја ци је са вре ме ни ка, као не ка вр ста дру
штве не тра у ме и фру стра ци је у нај ши рем сми слу. о ка квој вр сти 
исто ри је је реч, по моћ мо же мо да по тра жи мо у већ по ми ња ној Ни
че о вој по де ли на три вр сте исто риј ског пам ће ња и том при ли ком 

117 ову по ја ву је уочио и вук, у свом по зна том ста ву да „Ја ми слим, да 
су Ср бљи и при је Ко со ва има ли и ју нач ки пје са ма од ста ри не, но бу ду ћи да 
је она про мје на та ко сил но уда ри ла у на род, да су го то во све за бо ра ви ли што 
је би ло дон де, па са мо одан де по че ли на но во при по вје да ти и пје ва ти.” (вук, 
Срп ске на род не пје сме 1, XXXVi ii).
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опи са ној ка те го ри ји тзв. кри тич ке исто ри је. Кри тич ка исто ри ја, 
по Ни чеу, при па да они ма ко ји на сто је да зба це ја рам не сло бо де и 
пот чи ње но сти, они ма „ко ји ма са да шња не во ља при ти ску је гру ди и 
ко ји по сва ку це ну же ле да зба це то бре ме“,118 има ју ћи пред очи ма 
при ме ре дра стич них не у спе ха и по ср ну ћа из про шло сти као узро
ке соп стве ног ло шег по ло жа ја у са да шњи ци. То је она исто ри ја ко ја 
се, из ста ња по сто је ће уни же но сти, по сма тра са „ху ље њем“ и „про
кли ња њем“. Ру ко во де ћи се прет ход ним за па жа њи ма, са мо по се би 
се на ме ће и то да је Мар ков лик, па мо жда и чи тав круг пе са ма о 
Ко сов ском бо ју, имао пр во бит ни ка рак тер та ко схва ће не кри тич ке 
исто ри је, као сво је вр сне, сна жним емо ци ја ма обо је не ан тиисто ри је, 
али ко ја је вре ме ном у епи ци про ме ни ла свој вред но сни пред знак.

На кра ју ово га по гла вља, скре ну ли би смо па жњу на још јед ног, 
не га тив но ока рак те ри са ног ју на ка на ше епи ке, а реч је о Мар ко
вом оцу, кра љу ву ка ши ну Мр њав че ви ћу. лик кра ља ву ка ши на у 
на род ној тра ди ци ји по се ду је зна чај но ме сто и из гра ђе ну, углав ном 
не га тив ну ти пи за ци ју вла сто љу би вог и бес кру пу ло зног ве ли ка ша, 
на ро чи то у пе сма ма ко је га опе ва ју као уби цу ца ра Уро ша. Не сим
па ти је ко је краљ ву ка шин ужи ва у на род ној тра ди ци ји су упа дљи ве 
и не по де ље не, и ми, по сле ву ка Бран ко ви ћа, ско ро да не ма мо дру
гог ју на ка ко ји са њим мо же да се упо ре ди по пи та њу ова кве вр сте 
оди ју ма. већ и са ма ова чи ње ни ца до вољ но слу ти ко ли ко је од нос 
Мар ка и ву ка ши на у епи ци мо рао би ти де ли ка тан и нео би чан, што 
он уисти ну и је сте, али на је дан по ма ло нео че ки ван на чин. У по ре
ђе њу са ли ко ви ма оста лих Мар ко вих срод ни ка, краљ ву ка шин ско
ро да у пот пу но сти из о ста је из не ис то риј ског кру га пе са ма о Мар ку 
и упа дљи во га сво јим при су ством за се њу је лик Мар ко ве мај ке. На 
дру гој стра ни, у „исто риј ском“ кру гу пе са ма, тек у нај мла ђем сло ју 
тра ди ци је, у пе сма ма о Уро шу и Мр њав че ви ћи ма, отац и син се не по
сред но су сре ћу у окви ри ма јед ног еп ског си жеа. оста ле ма ло број не 
пе сме ко је опе ва ју Мар ка и ву ка ши на са мо ва ри ра ју еле мен те из 
ово га си жеа, а као нај че шћи за јед нич ки де таљ се по на вља ву ка ши
но ва кле тва. Та ко, на при мер, ву ка ши но ву кле тву слич ну оној из 
пе сме Урош и Мр њав че ви ћи, на ла зи мо и у пе сми Мар ко се мет нуо 
на Мом чи ла. већ и сам на слов, дат од стра не при ре ђи ва ча, ука зу је 
на при сан од нос ове пе сме са тра ди ци јом о ву ка ши но вом уби ству 
вој во де Мом чи ла, Мар ко вог уја ка, чи ји је она сво је вр сни на ста вак. 
У овом крат ком де се тер цу опе ва се мла ди Мар ко ко ји ис про ба ва ха
љи не уби је ног уја ка. Ха љи не, раз у ме се, са свим од го ва ра ју ње го вој 
ме ри, због че га је мај ка Је вро си ма срећ на, али не и ву ка шин ко ји 

118 Ф. Ни че, О ко ри сти и ште ти исто ри је за жи вот, Бе о град, Гра фос, 
21



93

због то га ку не си на:

„Си не Мар ко, не си ну ло т´ сун це! 
Нит´ ти умро, нит´ ти се гро ба зна ло! 
Јер се ро ди ме ни на осве ту: 
Ти ћеш тво га осве тит´ уја ка, 
А уја ка, вој во ду Мом чи ла.“ (Стој ко вић, 2в)

По сма тра но из исто риј ске пер спек ти ве, а још ви ше из пер спек ти
ве еп ске тра ди ци је, ве о ма је ка рак те ри стич но што спој оца и си на 
ни је већ ра ни је и по дроб ни је опе ван. Има ју ћи у ви ду да су обе лич
но сти ис пр ва опе ва не као не га тив ни ју на ци, за ово ми мо и ла же ње 
на зи ре се и ло ги чан раз лог. он за ди ре пре све га у област еп ске дра
ма тур ги је а ма ње исто риј ске ре кон струк ци је. Се ћа ње на раз ли ке из
ме ђу Мар ко ве и ву ка ши но ве жи вот не и вла дар ске суд би не, чи је су 
се по зи ци је је два мо гле упо ре ди ти, већ у по чет ку је по ста ви ло оца 
и си на на осно ве две раз ли чи те тра ди ци је и, у су шти ни, две раз ли
чи те ан ти па ти је јав ног мње ња. Из су че ља ва ња два не га тив на еп ска 
ју на ка и њи хо вих тра ди ци ја, са раз ло гом се осе ћа ло да би је дан од 
њих мо рао да иза ђе у улеп ша ном све тлу, са чи ме се нај ра ни ја тра
ди ци ја о Мар ку Кра ље ви ћу и ње на при стра сност, по све му су де ћи, 
ни су мо гле по ми ри ти. Тек у ка сни јим раз до бљи ма, ка да је са Мар ко
вог ли ка ода гнат оди јум дав них ге не ра ци ја, по ста ло је мо гу ће сло
бод но, без иде о ло шких и дру гих кон се квен ци по сма тра ти овај од нос 
ко ји је Мар ка оправ да вао и ишао му у при лог. У исти мах, као што је 
омра за са оца сво је вре ме но пре ла зи ла на си на, та ко је и сим па ти ја 
пре ма Мар ко вом ли ку у по то њим вре ме ни ма, пре све га за хва љу ју ћи 
мо ти ви ма о Мар ко вом пре по зна ва њу оче ве са бље (вук, ii, 57, 58), у 
ко ји ма се Мар ко све ти за оче ву смрт на Ма ри ци, по че ла да иде и ву
ка ши ну у при лог.
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ИдеАлИзовАН лИК

Са да ће мо се по за ба ви ти не ким од осо би на еп ске иде а ли за ци је 
као естет ске тран сфор ма ци је ју на ка. ова тран сфор ма ци ја се не од
ви ја са мо у од но су на ви ђе ње ње го вог исто риј ског про то ти па, већ и у 
од но су на до та да шњу тра ди ци ју и ње не те мат ске то ко ве ко ји, у ме ђу
соб ној ин тер ак ци ји, по при ма ју но ви об лик, са др жај и ин тер пре та ци
ју. олак ша ва ју ћа и ујед но оте жа ва ју ћа окол ност у пред сто је ћем раз
ма тра њу је сте та да је иде а ли зо ван Мар ко опе ван у нај ве ћем бро ју 
са чу ва них за пи са еп ских пе са ма, с об зи ром на то да се за пи си ва ње 
на ше епи ке ма хом вр ши ло у ње ним по зни јим фа за ма и раз до бљи ма 
опа да ња ко ји ма је, уоста лом, и са мо за пи си ва ње бит но по го до ва ло. 
Ујед но, то је и онај Мар ко ко ји је да на шњим ге не ра ци ја ма нај ви ше 
по знат и за ко јег оне ве зу ју сво је, углав ном по зи тив не асо ци ја ци је. 
На дру гој стра ни, оте жа ва ју ћа окол ност се ти че пре све га по ре ђе ња 
са ста ри јим за пи си ма чи ји је број не у по ре ди во ма њи, као и у по гле
ду ре кон стру и са ња прет ход них фа за тра ди ци је ко је су се, као не ка 
вр ста скри ве не по ру ке, про вла чи ле и на зи ра ле у пе сма ма ка сни јих 
вре ме на.

Те о рет ски по сма тра но, иде а ли зо ван Мар ко би нај ви ше од го ва рао 
Бах ти но вој по де ли о од но су ју на ка и ауто ра где ју нак по ста је сам 
свој аутор, „естет ски осми шља ва свој жи вот, као да игра уло гу“, ју
нак ко ји је „са мо за до во љан и си гур но за вр шен“.119 Та кав ју нак је, у 
сво јој иде ал ној ва ри јан ти, у ве ли кој ме ри осло бо ђен од при стра сно
сти у спо ља шњем ви ђе њу, и ви ше ни шта не мо же да на ру ши или до
ве де у пи та ње ње го ву до вр ше ну уну тра шњу и спо ља шњу сли ку. ова
кав иде а ли зо ван ју нак се та ко ђе при бли жа ва и Хе ге ло вом ви ђе њу 
еп ског ју на ка ко ји от кри ва „то та ли тет ка рак тер них цр та“ и „на се би 
пот пу но раз ви је не све стра не ду шев но сти уоп ште“, али на на чин на 
ко ји то омо гу ћу је са мо ње го ва прет ход но оформ ље на ори ги нал на ти
пи за ци ја. При ме ри ко ји сле де ти чу се по је ди них ни воа оства ре не 
еп ске иде а ли за ци је у пе сма ма о Мар ку Кра ље ви ћу, ме ђу ко ји ма смо 
као нај зна чај ни је из дво ји ли сле де ће фе но ме не: стил ско уозби ља ва
ње, фе но мен исто риј ске ре кон струк ци је, као и тран сфор ма ци ју еп
ског вре ме на и про сто ра.

Уозбиљавање
већ смо на ве ли да на род ни пе вач у иде а ли за ци ји сво јих са вре ме

ни ка нај че шће ула зи у не склад са др жа ја и фор ме, па са мим тим, ма

119 Бах тин, Аутор и ју нак у естет ској ак тив но сти, 21.
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ње или ви ше не хо ти це па ро ди ра обје кат соп стве ног опе ва ња („сми
је шне“ пе сме о ко ји ма го во ри вук у пред го во ру пр ве књи ге Срп ских 
на род них пје са ма). У иде а ли за ци ји про шло сти, пак, ње му се отва ра 
мо гућ ност да опе ва јед ну све уозби ље ни ју, ра фи ни ра ни ју сли ку у 
ко јој се ком по зи ци о на схе ма и њен си же осло ба ђа ју при стра сно опе
ва них, до та да углав ном ко мич но или стра вич но обо је них еле ме на
та.120 То сва ка ко не зна чи да у овим, ли те рар но ус пе ли јим пе сма ма 
ви ше не ма ху мо ра ни стра ве, већ се ра ди пре све га о то ме да у њи ма 
не ста је ко мич ко или стра вич но ви ђе ње ју на ка као до ми нант но, на
ро чи то уко ли ко је оно пре то га би ло сра чу на то на иза зи ва ње не по
сред не ре ак ци је код пу бли ке.

При ме ри ове тран сфор ма ци је у тра ди ци ји о Мар ку Кра ље ви ћу су 
број ни, и ми смо их већ де ли мич но на во ди ли по во дом об ра де по је
ди них мо ти ва. овом при ли ком, за др жа ће мо се на мо ти ву чи је су ва
ри јан те мо жда нај че шће упо ре ђи ва не — Мар ко во ора ње дру мо ва. 
Ком по зи ци ја нај по зна ти јих ва ри јан ти из Ер лан ген ског ру ко пи са и 
ву ко ве збир ке је ско ро исто вет на: мај ка мо ли Мар ка да се оста ви 
ра то ва ња и по све ти по ро дич ним бри га ма ка ко би пре хра нио и њу и 
се бе. Мар ко по слу ша мај чин са вет, али од ора ња не бу де ни шта, јер 
Мар ко на по слет ку иза зо ве кав гу и вра ти се ку ћи са оте тим бла гом.

Мла ђа ва ри јан те је ис пе ва на у на гла ше но тен ден ци о зном, па три
от скорат нич ком ду ху.121 Као етич ки им пе ра тив у пе сми се из два ја и 
став да „зло до бра до не ти не ће“, ко ји под ра зу ме ва ја сне и из о штре не 
од но се не са мо из ме ђу Мар ка и Ту ра ка, већ и из ме ђу Мар ка и ње го ве 
мај ке. На чи та о ца пе сма оста вља ути сак бун та под јарм ље ног на ро да 
у вре ме ну не прав де и на си ља, ин спи ри са ног уста нич ким вре ме ни ма 
у пр вим де це ни ја ма 19. ве ка. Је ди ни во љан од нос Мар ка у овој пе
сми је сте тај да је по слу шао мај ку, а осим по слу шно сти, код Мар ка 
по сред но уоча ва мо и по зи тив ну на ме ру да се жи вот из те ме ља про
ме ни. ора њем дру мо ва сим бо лич но би се от кло ни ло при су ство оних 
ко ји су узрок те шког и по ни жа ва ју ћег дру штве ног ста ња, тј. Ту ра ка. 
А да Мар ко во ора ње ни је ни ка кав пр кос и иза зи ва ње, већ тре зна на
120 Ху мор је, уоп ште, као што то при ме ћу је Бах тин, су про тан еп ском 
афи ни те ту: „Исме ва се да би се за бо ра ви ло. То је зо на мак си мал но фа ми
ли јар ног и гру бог кон так та: смех – псов ка – ту ча. У би ти, то је де тро ни за
ци ја, то јест упра во из вла че ње пред ме та из да љин ског пла на, ра за ра ње еп
ске дис тан це, на пад и ру ше ње да љин ског пла на уоп ште.” (Бах тин, О ро ма ну, 
456.)
121 о со ци о ло шкој и естет ској ком по нен ти ове ва ри јан те и Мар ко вом 
ли ку као од мет ни кухај ду ку ко ји пле ном при вре ђу је, пи са ла је Рад ми ла Пе
шић у свом тек сту „ора ње Мар ка Кра ље ви ћа“ (Ле то пис Ма ти це Срп ске, Но
ви Сад, јулав густ 1979, 279291). У по ре ђе њу са оста лим ва ри јан та ма истог 
мо ти ва, Пе ши ће ва ис ти че све пред но сти ву ко ве ва ри јан те, на гла ша ва ју ћи 
етич ку ра ван ње ног од но са пре ма хај ду чи ји, као и ста ва сре ди не пре ма њој 
као те мат ској од ред ни ци чи та ве пе сме.
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ме ра и огор че ње, по твр ђу је по на вља ње упо зо ре ња „мо ре, Тур ци, не 
газ́ те ора ња“. Твр до гла вост Ту ра каја њи ча ра се, да кле, на во ди као 
нај бит ни ји узрок су ко ба, па чи та ва пе сма по при ма јак сим бо лич ки 
ка рак тер. Мар ков по сту пак ни је са мо де мон стра ци ја ње го вог ка рак
те ра, већ и гест ре во лу ци о нар ног бун та пред су ро вом вла шћу.

ва ри јан та из Ер лан ген ског ру ко пи са, ме ђу тим, иако ско ро иден
тич не фа бу ле, по ка зу је јед но дру га чи је ста ње и је дан дру га чи ји лик. 
већ на по чет ку при ме ћу је мо да мај ка, за раз ли ку од вер зи је у ву ко
вој збир ци, ку не Мар ка. Мај чин тон на осо бен на чин прет по ста вља 
на лич је Мар ко вог ју на штва, а са мим тим и под сме шљив ко мен тар у 
од но су на лик ко ји од у да ра од уста ље ног ви ђе ња еп ског ју на ка.

„Бог т' убио Кра ље ви ћу Мар ко, 
Сви ју на ци сво је мај ке ра не, 
Сво је мај ке сво јом ру ком ра не, 
а ти ме не ту ђом му ком ра ниш“ (еР, 105)

очи глед но је да Мар ко у вер зи ји из Ер лан ген ског ру ко пи са не од
ла зи на ора ње због ду жно сти и оба ве зе па три јар хал не по слу шно сти. 
Мно го су из ра зи ти ји страх због из ре че не кле тве и пу ко са жа ље ње 
ко је иза зи ва не до сто јан по ло жај мај ке. Мај чи но не за до вољ ство ов де 
не по ти че из све сти да „зло до бра до не ти не ће“, већ услед раз о ча ра
но сти што њен син ни је по пут оста лих ју на ка. И још го ре, Мар ко је 
при ка зан као нео д го вор на, нео збиљ на лич ност чи ја не де ла пр ља ју 
са вест и ње го вих нај бли жих. Не га тив ну ка рак те ри за ци ју Мар ко вог 
ли ка пе вач до дат но раз ви ја то ком пе сме. Мар ко про да је сво је ју нач
ке атри бу те (ко ња и оруж је), а за тим за по чи ње су коб са Ара пи ма (и 
ње го ви ан та го ни сти су, да кле, ов де ни же га ран га, јер ни је реч о иде
о ло шки ока рак те ри са ним Тур ци ма, што је у пе сми очи глед ни ре
флекс ста ри јег на сле ђа). По том, Мар ко их уби ја не ча сно, на пре ва ру, 
при че му Ара пин ни је рав но прав ни ри вал, већ тр го вац. Не га тив но 
бо је ње иде до у де та ље, па се као глав ни раз лог Мар ко вог од у ста ја
ња од ора ња под ра зу ме ва и ње го ва ле њост и пла хост ка рак те ра:

Те шко то га до че као Мар ко 
пак оста ви ра ло и во ло ве

За чи та ву пе сму, упр кос објек тив но не срећ ном, по лу тра гич ном 
скло пу и ис хо ду опе ва ног до га ђа ја, ка рак те ри сти чан је ша љив тон 
при ка зи ва ња јед ног ју на ка ко ји ско ро и да ни је ју нак. Мар ко во за
вр шно обра ћа ње мај ци ре чи ма „ево, мај ко, шта сам уз о рао“ из раз 
је не зграп не, ше пр тљи ве и су ре емо ци о нал но сти ко ја чи та ву пе сму 
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де ли мич но по ме ра и у до мен цр ног ху мо ра.
Не где на по ла пу та у ка рак те ри за ци ји Мар ко вог ли ка из ме ђу ове 

две ва ри јан те на ла зи се и пе сма о Мар ко вом ора њу го ре Ро ма ни је из 
збор ни ка Ма ти це Хр ват ске. Та мо Мар ко та ко ђе на на го вор мај ке од
ла зи на ора ње, али ка да уби је Ара пи на и вра ти се ку ћи, мај ка, да ро
ва на осво је ним бла гом, ре а гу је по мир љи во и са ве ту је си на ова ко:

„Ман´ се, Мар ко, вра га и ора ња, 
А при хва ти што је за мег да на. 
Ја има дем бла га за ста ро сти, 
Чи јем ћу се ста ра са хра ни ти.“ (МХ ii, 58)

ову си ту а ци ју од ра жа ва ју и при ме ри ко је у но ви је вре ме де таљ но 
и оп шир но на во ди Бо шко Су вај џић,122 за па жа ју ћи да ме ђу њи ма бро
јем упа дљи во пре те жу ко мич не ин тер пре та ци је Мар ко вог ора ња, 
као и оне чи ји де та љи ода ју ви дљив ути цај тра ди ци је о хај ду ци ма и 
уско ци ма. У том сми слу, ево још јед ног од лом ка ко ји ја сно илу стру је 
од нос мај ке и си на у та квом кон тек сту. У пи та њу је мај чи на мол ба 
упу ће на Мар ку на по чет ку пе сме:

„А мој син ко, Кра ље ви ћу Мар ко, 
Ти си, син ко, до ста згри је шио 
И гре хо те Бо гу учи нио, 
Но се про ђи ту ђе му ке син ко, 
Пак ти ку пи ра ло и во ло ве, 
да се ра ниш пра вом му ком син ко; 
Са ти ме ћеш Бо гу уго ди ти 
И Бог ће те гре ха опро сти ти.“ 
(Ма тиц ки, Пе сме у Ма ти ци, бр. 12)

Те шко је го во ри ти о истин ској ста ро сти на ве де них при ме ра, не 
би ли се мо жда уочи ла хро но ло ги ја и кон ти ну и тет иде а ли за ци је. 
Уоча ва мо да њи хов естет ски ква ли тет упа дљи во иде у ко рист ву ко
ве ва ри јан те, по чев од ње ног ве ћег те мат ског оп се га, па до стил ских 
де та ља и је згро ви то сти из ра за. Ујед но, то је и ва ри јан та у ко јој је 
Мар ков лик нај ви ше иде а ли зо ван, али и иде о ло ги зо ван. У оста лим 
ва ри јан та ма, не га тив на ка рак те ри за ци ја Мар ка Кра ље ви ћа се уоп
ште и ни је за сни ва ла на иде о ло шкој мо ти ва ци ји, већ, као што смо 
ви де ли, на ко мич кој ин то ни ра но сти ње го вог ка рак те ра.

Про цес уозби ља ва ња по себ но је за ни мљив у пе сма ма са „исто риј

122 Бо шко Су вај џић, „По јам ва ри јан те и ва ри јант но сти“, у Ју на ци и Ма
ске, 97130.
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ском“ те ма ти ком, на ро чи то на при ме ру мо ти ва Мар ко ве ре ген ту
ре из пе сме Урош и Мр њав че ви ћи. По сле ву ка је слич ну, ве ро ват но 
ста ри ју ва ри јан ту об ја вио и Си ма Ми лу ти но вић у сво јој збир ци под 
на сло вом Чи је је цар ство. ова пе сма за и ста на ли ку је ву ко вој ва ри
јан ти, пре све га по опе ва њу су ко ба Мар ка са оцем, као и по го то во 
исто вет ној за вр шној сце ни у ма на сти ру где ву ка шин ку не Мар ка. 
до га ђај у пе сми је, ме ђу тим, при лич но не па жљи во и дво сми сле но 
опе ван, пре све га због ко мич не ин то ни ра но сти у уво ду. ву ка шин се 
ов де обра ћа Мар ку пи смом ко је по свом из не на ђу ју ћем, ба ха то ин то
ни ра ном са др жа ју де лу је ко мич но:

„Ти на ме ни осве до чи цар ство, 
И узи мљи сил но ви то ми то, 
Ал' ћу тво ју из гу би ти гла ву!“ (Са рај ли ја, бр. 69.)

да је ву ка ши но во ха ла пљи во под ми ћи ва ње ко мич но, до ка зу је и 
Мар ко ва ре ак ци ја ка да про чи та пи смо. он као да не ве ру је у оно што 
је про чи тао и да је пи смо стри цу, вла ди ци да ни лу да га и он про чи
та:

„Стри ко гле дај што ми књи га пи ше! 
По кла ше се Ср би у Ко со во, 
ђе хо ће мо из гу би ти цар ство, 
По кла ше се око ту ђе цар ство; 
Но ћу хо дит у по ље Ко со во, 
да му пра во осве до чим цар ство.“

Мар ко за тим по ку ша ва да ура зу ми по мах ни та ле пре тен ден те. 
Упр кос уз ви ше ном, тра гич коле ген дар ном ма ни ру ко ји на ла же те
ма, по је ди не иш ча ше не, цр ноко мич не окол но сти ко је Мар ка те ра ју 
на чи тав по ду хват, чи не да се Мар ков лик из Ми лу ти но ви ће ве ва
ри јан те умно го ме раз ли ку је од до сто јан стве ног, бес ком про ми сног 
ли ка у пе сми стар ца Ра шка из ву ко ве збир ке.

Слич но је и са Ми лу ти но ви ће вим за пи сом пе сме О смр ти мла дог 
царУро ша, ко ја се на спрам сво је вер зи је из Пе тра но ви ће вог збор ни
ка од но си баш као и опи са на вер зи ја пе сме Чи је је цар ство у од но
су на ву ко ву пе сму Урош и Мр њав че ви ћи. Пе сма из Пе тра но ви ће вог 
збор ни ка Смрт Ду ша но ва и Уро ше ва (Пе тра но вић ii, 17) хро но ло шки 
пра ти бор бу око пре сто ла на кон ду ша но ве смр ти, као и за слу же ну 
смрт кра ља ву ка ши на, у ду ху на гла ше не иде а ли за ци је Мар ко вог 
ли ка, где ду шан на са мр ти Мар ка од ре ђу је за Уро ше вог ре ген та. И 
у Ми лу ти но ви ће вој вер зи ји ду шан на са мр ти од ре ђу је ре ген та свом 
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си ну, али ово га пу та то ни је Мар ко, као у Пе тра но ви ће вој вер зи ји, 
не го ву ка шин. Мар ков лик је при су тан са мо у крат кој епи зо ди, али 
су ње го ва уло га, као и на чин ње го ве по ја ве оправ да ни у од но су на 
прет ход ну, тра ди ци јом ком пле ти ра ну ти пи за ци ју. У пе сми се, на и
ме, из стра ха пред ву ка ши ном, срп ске вел мо же устру ча ва ју да ка
жу Уро шу ко ме је ду шан оста вио пре сто. осим, раз у ме се, Мар ка. 
о то ме да ли је Мар ку не ко на ло жио да ова ко по сту пи или се Мар
ко мо жда осе тио по го ђе ним због не пра вич ног по сту па ња свог оца, 
не ма мо ни ка кве на зна ке. Сце на Мар ко вог ода ва ња тај не Уро шу да 
је он на след ник од ви ја се за тр пе зом, ме ђу број ним зва ни ца ма ко је 
ћу те и ко мич но се ус те жу да у стра ху би ло шта про збо ре пред стро
гим ву ка ши ном. По све му су де ћи, Мар ко во при зна ње има зна че ње 
ше пр тљи вог ис па да, не зграп ног ге ста ко ји му се отео ми мо ја сне на
ме ре. Чак из ра же ни је не го у пе сми Чи је је цар ство, краљ ву ка шин 
ни је при ка зан као остра шћен, вла сто љу бив за ве ре ник, већ као пла
хо вит ве ли каш ко ји се не ча сних рад њи при хва та из крат ко ви до сти 
и ба нал них прох те ва. Баш као што су ву ка ши нов лик и ње го ва во ља 
да се до мог не пре сто ла у Ми лу ти но ви ће вој вер зи ји при зе мље ни на 
по ље пла хо ви тог тем пе ра мен та и ши ћар лу ка, та ко је и Мар ко ва ре
ак ци ја ов де ма ње опе ва на као прин ци пи је лан став, већ пре као не
спрет но ре а го ва ње не при ме ре но си ту а ци ји.

Мо тив о Мар ко вом ре гент ству се за то мо же раз у ме ти и као по ку
шај ра ци о на ли за ци је јед ног тра ди ци о нал ног то ка, а вер зи ја из Пе
тра но ви ће вог збор ни ка тек као по сле ди ца, на ра сли та лас већ осна
же ног про це са иде а ли за ци је. Из до са да шњих при ме ра смо ви де ли 
да је за нај ве ћи део тра ди ци је о Мар ку Кра ље ви ћу био ка рак те ри сти
чан пре кон фликт ни од нос са мај ком и жен ским ли ко ви ма уоп ште, 
не го са оцем. Мај ка је та ко ја се нај ви ше вај ка и про кли ње Мар ка у 
нај ве ћем бро ју пе са ма, па из угла до та да шње тра ди ци је у ву ко вој 
ва ри јан ти Урош и Мр њав че ви ћи из гле да као нео бич на но ви на то што 
се у мај чи ној уло зи са да на шао отац. Та ко ђе, ако се има у ви ду тра
ди ци о нал но на пет, по не кад тра ги ко ми чан Мар ков од нос са мај ком, 
још нео бич ни је из гле да то да је он са да не дво сми сле но по слу ша.

Па ипак, но ви не у пе сми Урош и Мр њав че ви ћи има ју сво је ја сно 
тра ди ци о нал но по ре кло. Пе сма у ву ко вој збир ци, за пра во, чу ва си
жеј ну схе му Мар ко вог су ко ба са ро ди те љи ма, с тим што је овом при
ли ком под ути ца јем иде а ли за ци је опе ва ни до га ђај по при мио озбиљ
ни ји тон. Мар ко се ви ше не про ти ви мај ци већ оцу, чи ме је су коб 
до био на те жи ни, а мај чи не за мер ке ко је су се не ка да од но си ле по
гла ви то на си но вље ву не бри гу у сва ко дне ви ци и по ро дич ном жи во
ту, са да су по при ми ле уоп штен об лик бес по го вор ног на ра во у че ни ја, 
од чи јег по што ва ња за ви си и суд би на др жа ве.
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У опе ва њу од но са из ме ђу оца и си на скре ну ли би смо па жњу и на 
јед но ка рак те ри стич но ме сто, тј. на за вр шну сце ну у ко јој отац ума
ло не уби је си на. По што је, упр кос оче вом оче ки ва њу, Мар ко об зна
нио же љу по кој ног ца ра и цар ство до де лио Уро шу, ву ка шин на ср не 
на Мар ка. Мар ко се са кри је у цр кву, а ву ка шин за њим „по ди ре ку 
уда ри хан џа ром“. Из ди ре ка по те че крв, па ву ка шин по ми сли да је 
убио си на. Али, глас из цр кве них вра та му са оп шти да је по се као ан
ђе ла, по сле че га ву ка шин из ри че по зна ту кле тву:

„Си не Мар ко, да те Бог уби је! 
„Ти не имао гро ба ни по ро да! 
„И да би ти ду ша не ис па ла, 
„док Тур ско га ца ра не дво рио!“ (вук ii, 34)

Та ко ђе, у јед ном за пи су из Ма ке до ни је, опе ва на је град ња Мар ко
ве и ву ка ши но ве за ду жби не. Али, од нос оца и си на ов де је ока рак те
ри сан дру га чи је. Син за ви ди на оче вом бо гат ству и ју на штву, па се 
на све ча но сти при ли ком осве ће ња ма на сти ра, под на пит, не су здр
жи да јав но не по хва ли са мо га се бе, а на ра чун оца. По бе снео због 
то га, ву ка шин из ва ди са бљу и на ср не на Мар ка, али овај по бег не у 
цр кву и за њим се за тво ре вра та. ву ка шин уда ри са бљом на вра та, из 
ко јих по цу ри крв и за чу је се глас. Глас пре ко ре ва ву ка ши на што је 
по се као ан ђе ла на упра во осве шта ној цр кви, ода је при зна ње Мар ку 
као бо љем ју на ка, а оца ку не сле де ћим ре чи ма:

„вол ка ши не, ајир не ће ви диш, 
„Ку ћи, ку ли ће ти се рас ту рат, 
„Ма на сти ро здрав ве ће оста нет 
„до ти, бог ме, че ти ри по ја си“ (Стој ко вић, 17)

По ре де ћи ове две пе сме, уве ра ва мо се ка ко јед на те иста сце на, 
по ку шај оца да уби је си на ко ји је у цр кви по тра жио за шти ту, мо же 
би ти опе ва на на два раз ли чи та на чи на, баш као што и ње ни ак те ри 
мо гу би ти дру га чи је ока рак те ри са ни. У јед ној, син је опе ван као по
зи ти ван а отац као не га ти ван лик, док у дру гој ни отац ни син ни су 
при ка за ни у по вољ ном све тлу. У јед ној, отац ку не си на, а у дру гој 
ан ђео оца. Ком по зи ци о на схе ма је, ме ђу тим, исто вет на у оба слу
ча ја, а ње ни еле мен ти са мо су из ме ни ли ме ста и пред знак у ка рак
те ри за ци ји ли ко ва. При ме ћу је мо и то да ка рак те ри за ци ја ли ко ва у 
ма ке дон ској ва ри јан ти ни је до след но спро ве де на ни ти об ја шње на. 
Пе вач као да се пре до ми шља и, тек кроз ре чи ра ње ног ан ђе ла, опре
де љу је се у Мар ко ву ко рист, али се раз ло зи та кве про це не из пе сме 
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не на слу ћу ју.
У по ре ђе њу са ма ке дон ском ва ри јан том, Мар ков лик из Ра шко

ве ва ри јан те ни је са мо иде а ли зо ван, већ је и очи глед но естет ски 
по бољ шан. да ов де ни је реч о про стом улеп ша ва њу ју на ка, не го о 
по ку ша ју за о кру же ња ње го ве сли ке уну тар је дин стве не ка рак те ри
за ци је, го во ри и че сто по ста вље но пи та ње о ва ља но сти Мар ко вог по
сту па ња као сво је вр сног др жав ног ар би тра у на ве де ној пе сми. ова 
пи та ња до би ја ју тим ви ше на те жи ни, ако се има у ви ду тра ди ци о
нал на по за ди на мо ти ва и по ро дич них од но са ко ји у пр ви мах уоп ште 
не мо ра ју би ти ви дљи ви. осим што је до стиг ну та иде а ли за ци ја у пе
сми Урош и Мр њав че ви ћи обе ло да ни ла Мар ков од нос са оцем, она је 
про ме ни ла и ње гов од нос са мај ком. док је прет ход на тра ди ци ја овај 
од нос углав ном по сма тра ла дво сми сле но, по не кад чак и као пре те
ра ну, ко мич но ин то ни ра ну за ви сност мај ке и си на, од јед ном је лик 
Је вро си ме у но ви јој тра ди ци ји по при мио уло гу ја сно и не сум њи во 
по зи тив ног ак те ра. Сва ка ко да је мај чи но по ти ски ва ње у дру ги план 
рад ње пе сме Урош и Мр њав че ви ћи нај ви ше узро ко ва но па жњом ко ју 
је пе вач по кло нио од но су отацсин. Си но вље во су ко бља ва ње усме ре
но је на оца, па је мај чин лик по при мио знат но јед но став ни ју, на из
глед по зи ти ву уло гу му дрог са ве то дав ца. Ка же мо на из глед, јер ов де 
пре по зна је мо јед ну ме та мор фо зу ко ја, иако је нај ве ћи те рет рђа вог 
ро ди тељ ског ути ца ја сва ли ла на оца, ни је ус пе ла да из бри ше тра ди
ци о нал ну де ли кат ност мај чи ног ли ка. Уну тар ком по зи ци о ног скло
па пе сме, Је вро си мин са вет о су ђе њу „ни по ба бу ни по стри че ви ма“ 
има ја сну мо рал ну ин то на ци ју, али ло ги ка ра ци о нал ног по сту па ња, 
тра ди циј ски кон текст, као и увид у раз о ча ра ва ју ће исто риј ске по
сле ди це ко је пе сма не опе ва, го во ре нам дру га чи је. На и ме, пе вач не 
по ми ње рас пад ду ша но вог цар ства и пад под Тур ке, чи ју по ли тич ку 
увер ти ру пе сма опе ва, а „исти но љу би вост ко ја ни је спа со но сна“ при
ме ћу је Ми о драг Па вло вић по во дом исте пе сме, „ни је нај бо љи при
мер мо ра ла у исто ри ји.“123

Уоп ште, ту ма че ње исто ри је у овој пе сми сли ко ви то от кри ва у епи
ци че сту ин вер зи ју узро ка и по сле ди ца. Иде а ли зо ван Мар ко из но ви
је тра ди ци је, у ства ри, об ли ку је сли ку јед ног дав ни јег до га ђа ја чи ји 
је не по во љан ис ход узро ко вао про паст цар ства. Та ко ђе, еп ско зна ње 
о Мар ку се у пе сми ту ма чи по сле ди цом оче ве кле тве, из ре че не тим 
по во дом. На тај на чин, Мар ко у пе сми за до би ја јед ну не сум њи во по
зи тив ну уло гу, а ње гов чин не при кла ња ња оцу се ве ли ча по хва лом 
ко ју му на кра ју из ри че бу ду ћи цар Урош.

оста ла еп ска тра ди ци ја, ме ђу тим, о та квом по сту па њу ни је има ла 
та ко ја сно, не дво сми сле но ми шље ње, што по ка зу ју на ве де не две ва

123 Па вло вић, Исто, 121.



102

ри јан те у Ми лу ти но ви ће вом збор ни ку. обе при ка зу ју Мар ка у окви
ри ма ка рак те ри за ци је не до ра слог, ћу дљи вог, ира ци о нал ног ју на ка 
чи ја де ла и по ступ ци има ју не пред ви ђе не, ма хом рђа ве по сле ди це 
и по ње га и по ње го ву око ли ну. Та ко ђе, при лич но је очи глед но да 
ова ква си ту а ци ја де ман ту је прет по став ке и за кључ ке Ни ко ле Ба
на ше ви ћа, ко ји су узро ке Мар ко ве по пу лар но сти тра жи ле у прет по
ста вље ном ди вље њу и по што ва њу Мар ко вих са вре ме ни ка по во дом 
ње го ве ар би тра же око ре ген ту ре мла дог ца ра Уро ша. Као што ви ди
мо на при ме ру вер зи је стар ца Ра шка, сим па ти је и ди вље ње за та кав 
хи по те тич ни Мар ков чин су на сту пи ле мно го ка сни је, док им у прет
ход ном вре ме ну не на ла зи мо не по сред ни ко рен.

Па жњу у пе сми Урош и Мр њав че ви ћи при вла чи и лик Мар ко ве мај
ке као са ве то дав ца. о не из гла ди вим про ти ву реч но сти ма пред ко ји
ма се у иде а ли зо ва ном сло ју на шао њен лик, све до чи већ на во ђен 
при мер ва ри јан те Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра из ву ко ве 
збир ке. ова пе сма по се ду је ја сне од ли ке иде а ли зо ва ног Мар ка из 
нај мла ђе тра ди ци је, оли че не у ње го вим хи пер бо ли са ним фи зич ким 
опи си ма, на гла ше ном ин ди ви ду ал ном ста ву, па чак и јед ном рет ком 
ари сто крат ском Мар ко вом цр том, с об зи ром на то да у пе сми на и
ла зи мо на по ја ву Мар ко вог слу ге Го лу ба на. Мар ко во по сту па ње је 
ру ко во ђе но мај чи ним са ве том на по чет ку пе сме, ко ји гла си:

„о мој син ко, Кра ље ви ћу Мар ко! 
„У сва те се иде на ве се ље, 
„На кум ство се иде по за ко ну, 
„На вој ску се иде од не во ље: 
„Иди, син ко, на ца ре ву вој ску; 
„И Бог ће нам, син ко, опро сти ти, 
„А Тур ци нам не ће ра зу ми је ти.“ (вук, ii, 62)

Хро но ло шки по сма тра но, рад ња се од ви ја у исто риј ском раз до бљу 
роп ства под Тур ци ма ко је је усле ди ло на кон до га ђа ја опе ва них у пе
сми Урош и Мр љав че ви ћи. Ме ђу тим, иде а ли зо ва ни лик Мар ко ве мај
ке је у овој, вре мен ски прет ход ној при ли ци, по во дом де о бе срп ског 
цар ства из ре као са свим дру га чи ји, знат но прин ци пи јел ни ји са вет. 
Под се ти мо се ових по зна тих ре чи:

„Мар ко си не је ди ни у мај ке! 
„Не би ла ти мо ја ра на кле та, 
„Не мој, си не, го во ри ти кри во 
„Ни по ба бу, ни по стри че ви ма, 
„већ по прав ди Бо га исти но га; 
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„Не мој, си не, из гу би ти ду ше; 
„Бо ље ти је из гу би ти гла ву, 
„Не го сво ју огр'је ши ти ду шу.“ (вук, ii, 34)

Бу де ли пре су дио у ко рист свог оца, да кле, без об зи ра на ра су ло 
ко је ће, ка ко нам све до че и исто ри ја и тра ди ци ја, због то га не ми нов
но да усле ди, Мар ко ће, ка ко га са ве ту је Је вро си ма, „из гу би ти ду
ше“. Слич на прет ња и бес ком про ми сни став, ме ђу тим, у пот пу но сти 
из о ста ју по во дом ње ног са ве та о то ме тре ба ли Мар ко да, у јед ној 
ка сни јој али са свим дру га чи јој исто риј ској и еп ској си ту а ци ји, ра
ту је за Тур ке. док је пр ви мај чин са вет ин то ни ран стро го, на у штрб 
лич них и др жав нич ких ин те ре са, дру ги зву чи мно го прак тич ни је, 
на гла ше но ди пло мат ски, и то по во дом до га ђа ја чи ји су дру штве ни 
кон текст и мо гу ће ло ше по сле ди це би ле не у по ре ди во ма ње и бе за
зле ни је.

Као да су ове са ве те из ре кла два раз ли чи та ли ка, иако ће њи хо
ву ва ља ност, упр кос опреч ним ста во ви ма на род ног пе ва ча, до га ђа ји 
де ман то ва ти на исто ве тан на чин, тј. до ка зу ју ћи их као по гре шне. 
Упр кос то ме, уло га мај ке као са ве то дав ца у на ве де ним при ме ри ма 
се из два ја као нај ста бил ни ји мо тив ски еле мент. Мај чи ни са ве ти од
ра жа ва ју раз ли чи те про це не о кон крет ној, исто риј скопо ли тич кој 
си ту а ци ји, а ту је и раз ли ка у емо тив ном од но су пре ма до ма ћем, 
од но сно ту ђем ца ру. од нос пре ма тур ском ца ру је дис тан ци ра ни ји, 
али са по што ва њем, тј. „по о чим ски“, док је од нос пре ма до ма ћем 
ца ру емо ци о нал но за му ћен, у не кој вр сти по ви ше не тем пе ра ту ре и 
остра шће но сти, где из ме ђу ак те ра мно го лак ше па да ју те шке ре чи, 
искре „вар ни це“ и де ша ва ју се афек ти. У том све тлу тре ба ту ма чи ти 
и по зи ци ју Мар ко ве мај ке, као и, без об зи ра на њи хо ву ин то ни ра
ност, истин ску це лис ход ност из ре че них са ве та.

Историјска реконструкција
При ме ри исто риј ске ре кон струк ци је као по сле ди це иде а ли за ци је 

су је дан од нај за ни мљи ви јих фе но ме на на ше епи ке, и то не са мо у 
епи ци о Мар ку Кра ље ви ћу. већ смо по ме ну ли да у опе ва њу са вре ме
них до га ђа ја и лич но сти иде а ли за ци ја углав ном под сти че су про тан 
ефе кат — уме сто да по го ду је што ве ћем вре мен ском и про стор ном 
раз во ју опе ва них мо ти ва, она у нај ве ћем бро ју слу ча је ва са мо по спе
шу је њи хо во обез ли че ње и бр же за бо ра вља ње, по не кад већ у са мом 
за чет ку. Исто вре ме но, у нај мла ђем сло ју епи ке до га ђа се и не што са
свим су прот но: по глед на дав ну про шлост по ста је све из о штре ни ји, 
до ча ра ва ју ћи жи во пи сне, де та љи ма чак ве о ма бо га те сли ке. У исти 
мах, њи хо ве прет ход не ме ђу фа зе у на стан ку уоча ва мо са ве ли ким 
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на по ром, или их, још че шће, уоп ште и не за ти че мо.
до са да, на овај фе но мен исто риј ске ре кон струк ци је је скре та на 

па жња на ро чи то по во дом пе са ма о Ко сов ском бо ју и на глог ожи вља
ва ња и бу ја ња Ко сов ског кул та у пе ри о ди ма срп ских уста на ка на по
чет ку 19. ве ка. На из глед из не на да, у њи ма је ак ту е ли зо ва но се ћа ње 
ко је по кат кад из гле да чак и ве о ма де таљ но, иако му не про на ла зи
мо тра ди ци о нал ни ко рен ни прет ход ни цу.124 Не што слич но се мо же 
уочи ти и у тра ди ци ји о Мар ку Кра ље ви ћу, где у иде а ли зо ва ном сло ју 
од јед ном по ста ју ак ту е ли зо ва не те ме о ко ји ма је у до та да шњој тра
ди ци ји би ло тек спо ред ног по ме на или их, с об зи ром на од су ство за
бе ле же них ва ри јан ти, мо жда ни је ни би ло. Та ко је, на при мер, иде а
ли за ци ја Мар ко вог ли ка на род ном пе ва чу отво ри ла мо гућ ност да се 
у сво јим пе сма ма по ду хва ти чи та вих ма лих исто риј скопо ли тич ких 
ана ли за Мар ко ве уло ге у до га ђа ји ма око рас па да ња срп ског цар
ства. Јед на та ква пе сма на ла зи се и у ру ко пи сној збир ци Ни ко ле Ка
ши ко ви ћа, под на сло вом ву ка шин пањ ка ца ри ци си на. Због од су ства 
ика квог устру ча ва ња у опе ва њу су ко бља ва ња оца и си на, као и због 
убе дљи во сти оно га што се у њој пре зен ту је, на ову пе сму скре ће мо 
по себ ну па жњу. Упр кос ње ним не ве ли ким естет ским ква ли те ти ма, 
пе сма вр ви од ин фор ма ци ја и за па жа ња о јед ном дав ном по ли тич
ком спо ре њу из пе ри о да ко ји је, гле да но исто риј ски, прет хо дио Ма
рич кој би ци. екс по зи ци ју пе сме пре но си мо у це ло сти:

Књи гу пи ше кра ље ву ка ши не, 
Па је спре ма ца ри ци Ро сан ди. 
А гле кра ља да га Бог уби је! 
У тој књи зи Мар ка опа да ше, 
Кра ље ви ћа, си на ро ђе но га. 
ова ко јој у књи зи пи са ше: 

124 Ту но ву, нео че ки ва ну из о штре ну исто риј ску оп ти ку по се ду ју и оста
ле исто риј ске еп ске пе сме, а на ро чи то, раз у ме се, оне о Ко сов ском бо ју. Та
ко Ми хаљ чић пра ви по ре ђе ње два тек ста кне же ве кле тве, оног ву ко вог и 
из пе сме Исто ри ја кне за Ла за ра, од Ко со ва и од ца ра Му ра та, ко ју је 1779. 
у сво јој пе сма ри ци за бе ле жио Аврам Ми ле тић, али у ко јој не ма име на ет
но ни ма и име но ва ње Ту ра ка као не при ја те ља, па ни је ја сно ко ме је кле тва 
упу ће на. Пи шу ћи сво ју исто ри о граф ску сту ди ју, Ми хаљ чић то обра зла же на 
ка рак те ри сти чан на чин: „На род ни пе вач у еп ској пе сми са осло бо ди лач ким 
по ру ка ма, на ла зи на дах ну ће у пре ду ста нич ком и уста нич ком ам би јен ту ´у 
ко јем су ста ре, до бро зна не еп ске фор му ле та ко чу де сно за тре пе ри ле´ (Ко
ље вић 4445). И овај при мер по ка зу је да се ко сов ска ле ген да исто ри зо ва ла 
на но си ма тре нут не ствар но сти. То ни је из вор о дав на шњем ви дов дан ском 
су ко бу, то ни је из вор о до бу о ко ме се пе ва већ за ко је се пе ва. обра зо ва на на 
је згру истин ског зби ва ња, ко сов ска ле ген да по ста је део на род не исто риј ске 
све сти. она нас не оба ве шта ва о про шло сти већ по зи ва ју ћи се на про шлост 
под сти че по крет ко ји ће тек ући у исто ри ју. Сто га кне же ву кле тву, пре све га, 
схва та мо као по зив на уста нак.” (Ми хаљ чић, Крај срп ског цар ства, 264).
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„о, го спо јо, ца ри це Ро сан до! 
„Зар је Мар ко зе мљи ста ре ши на? 
„Зар сте Мар ка ца рем по ста ви ли? 
„Па нам и то зе мља до че ка ла, 
„Зу лум ћа ри по ста до ше ца ре ви! 
„Зар ца ре ви зе мље из да ва ју? 
„Зар ца ре ви ру ше ма на сти ре? 
„Зар ца ре ви си ро ти њу гња ве? 
„Зар ца ре ви крч ма ри це љу бе? 
„Зар ца ре ви та ру чар да ко ве 
„И са си пљу ста кла на со ка ке? 
„То све Мар ко по шље ца ра ра ди. 
„Ја не сми јем до При зре на до ћи. 
„од мог си на, Мар ка зу лум ћа ра, 
„да при у чим ца ре вог Уро ша, 
„Што је ме ни ца ре на ру чио, 
„На са мр ти, кад се пре ста вио. 
„Сми чи Мар ка из на ше га цар ства, 
„да ти си на учим ца ро ва њу!“ (лу кић, Злат ко вић 112)

Ца ри ца по том по ка зу је пи смо Мар ку ко ји се ту за те као, а он се 
ра ср ди и ра жа ло сти то ли ко да је ца ри ца спрем на да му све опро сти 
и пред очи ма на ро да чак са кри је не де ла за ко је га оп ту жу је отац. 
Мар ко, ме ђу тим, оп ту жбе од ба цу је као ла жне, па раз о ча ран од лу
чу је да по слу ша оца и оста ви цар ство. Ца ри ца се, ме ђу тим, то ме ус
про ти ви:

„Не мој Мар ко ако Бо га зна деш, 
„оста вља ти ме не и Уро ша; 
„Што је те би ца ре на ру чио, 
„На ама нет цар ство 
„И на оче ву ри јеч по слу ша ти.“

У да љем де ша ва њу, Мар ко не на ме ра ва да отр пи оче ву ха ран гу 
про тив се бе, али уз др жа ва ју ћи се од осве те, нај по сле од ла зи у „зе
мље не зна не“, пре пу стив ши цар ство оцу ко ји „краљ Уро шу ца ро ва ти 
сме та“.

У пе сми не ма ни ти јед не упе ча тљи ве, драм ски раз ра ђе не и до вр
шене сце не, из ме ђу оста лог и за то што се опе ва Мар ко во из бе га ва ње, 
а не упу шта ње у кон фликт са оцем. Број не су не до ре че но сти у овој 
пе сми, али за то оста је мо при лич но за те че ни чвр стим скло пом ње не 
„исто риј ске“ ре кон струк ци је. По во дом Мар ко ве ре ген ту ре слу ти се 
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чак и по ли тич ка кли ма о ко јој по сред но, у ма њеви ше исто вет ном 
об ли ку све до чи за ле ђи на исто риј ске и не ис то риј ске тра ди ци је. Као 
да је пе вач био по себ но упу ћен у чи ње ни це ко је су се до та да са мо 
мо гле на зи ра ти, али не и опе ва ти као цен трал на те ма. У при лог то ме 
го во ри и ко мад од пе сме Смрт Ду ша но ва код ву ка, где се ву ка шин 
жа ли ца ру ко ји је на са мр ти, од би ја ју ћи ца ре ву по ну ду да на пре сто
лу за ме ни Уро ша до ње го вог пу но лет ства:

„Ми ли ку ме, Срп ски цар Стје па не, 
Ни је за ме тво ја ца ре ви на, 
Ја не мо гу, ку ме, ца ро ва ти; 
Јер ја имам си на са мо вољ на, 
Си на мо га, Кра ље ви ћа Мар ка, 
Куд гођ иде, ни ко га не пи та, 
ђе год сјед не, сву ђе пи је ви но, 
А све ра ди кав ге да огра ди.“ (вук, ii, 33)

да је ов де у пи та њу и об лик еп ске фор му ле, све до чи ско ро исто
вет но обра зло же ње ко јим ла тин ски краљ, у по зна тој пе сми Же нид ба 
Ду ша но ва (вук, ii, 29), опо ми ње срп ског ца ра Стје па на да у сва то ве 
не во ди два се стри ћа во ји но ви ћа, опи су ју ћи их као „те шке пи ја ни
це“ и „љу те кав га џи је“. озло је ђен за то што је глас о њи хо вом зу лу му 
оти шао та ко да ле ко, цар не по зи ва се стри ће у сва то ве, ре шен да их 
ка сни је ка зни. Ипак, у вер зи ји из Ка ши ко ви ће вог ру ко пи са, ути цај 
исто ри је се осе ћа ја че не го ре флекс еп ске фор му ле. жи во пи сна убе
дљи вост на ве де не „исто риј ске“ ре кон струк ци је не у пу ће ног чи та о ца 
ла ко мо же да на ве де на траг прет по став ке о ве ли кој ста ро сти ове 
пе сме. Али, по во дом на ших раз ма тра ња о из град њи струк ту ре ле
ген дар не исто ри је, о по ро ђај ним му ка ма на ста ја ња овог мо ти ва мо
гу ће је са мо на слу ћи ва ти, из у зев да су се оне до го ди ле тек у нај мла
ђем сло ју тра ди ци је.

У раз ма тра њу овог па ра док са, у ста њу је да нам по мог не и још 
је дан осврт на мо тив из пе сме Урош и Мр њав че ви ћи. Пи та ње Мар
ко вог ре гент ства би ло је, на и ме, јед но од кључ них у исто ри ја ту ис
тра жи ва ња о ли ку Мар ка Мр њав че ви ћа и узро ци ма ње го ве еп ске 
по пу лар но сти. о Мар ко вом су ко бу са оцем око пре да је кра љев ске 
кру не ду ша но вом на след ни ку Уро шу на га ђао је још и вук у свом 
пре да њу у Пје сна ри ци из 1814, где на во ди да „Сер бљи при по ве да ју 
да се сва дио са сво јим оцем ву ка ши ном, ка да је онај убио мла дог 
Уро ша и оти шао у Тур ке.“125 Хи по те зу о овом су ко бу као узроч ни ку 
Мар ко ве еп ске сла ве је до са да нај пот пу ни је из нео и ујед но оспо рио 

125 Ка ра џић, Пје сна ри ца 1814/1815, 107.
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Ни ко ла Ба на ше вић. На осно ву пе сме из Пе тра но ви ће вог збор ни ка 
Смрт Ду ша но ва и Уро ше ва, Ба на ше вић до ла зи до за кључ ка о Мар
ко вом на и ме но ва њу за Уро ше вог ре ген та од стра не ца ра ду ша на. 
На кон ду ша но ве смр ти, твр ди Ба на ше вић, до шло је до су ко ба из
ме ђу Мар ка и ву ка ши на, ка да је отац од си на зах те вао да из не ве ри 
оба ве зу ко ју му је до де лио по кој ни цар. Мар ко ни је по пу стио оцу, 
што је по Ба на ше ви ћу опре де ли ло сим па ти је са вре ме ни ка у Мар ко
ву ко рист.

Ипак, Ба на ше вић сво ју хи по те зу ни је хтео да упо тре би као кључ
но оправ да ње за Мар ко ву еп ску сла ву, па је на вео и до да тан раз
лог – Мар ко ву ју нач ку смрт на Ро ви на ма ко ју опи су је Кон стан тин 
Фи ло зоф. Раз лог за што Мар ко ва уло га у спо ру са оцем ов де ни је од 
пре суд не ва жно сти, Ба на ше вић ви ди у Мар ко вом ва зал ству: „Смрт 
Уро ше ва је под цр кве ним ути ца јем опе ва на у по себ ним пе сма ма, али 
се она мо гла ра ни је на ка ле ми ти и на мо тив о на след ству ду ша но
вом, јер се о уби ству мла до га ца ра го во ри ло већ сре ди ном XV ве ка. 
Цр кве ни љу ди, ме ђу тим, ни су мо гли до зво ли ти да син узур па то ра и 
уби це, ма кар ка кав глас у на ро ду имао, бу де за штит ник и бра ни лац 
срп ског ца ра, а умет ни ку пе ва чу је баш тај еле ме нат био до бро до
шао. (...) ву ка ши нов син ни је био ели ми ни сан из не ких до га ђа ја, ко је 
му је при пи си ва ла тра ди ци ја, не го је про тив ње га, на ро чи то у XVi
ii ве ку, во ђе на пра ва кам па ња.“126 ова „кам па ња“ је по Ба на ше ви
ћу ујед но и нај ва жни ји раз лог за што је у по то њим вер зи ја ма пе сме 
Урош и Мр њав че ви ћи Мар ко пре стао да бу де опи си ван као Уро шев 
ре гент. Мар ко ва ва зал на уло га, као и от пор цр кве пре ма ње му у по
то њим вре ме ни ма, уро ди ли су за бра ном за све при ми сли о Мар ку 
као о бра ни о цу срп ског ца ра. На овом ме сту ду жни смо да при ме
ти мо и сле де ће: Ба на ше вић се од ре као сво је хи по те зе, и то, ве о ма 
па ра док сал но, из истих оних раз ло га ко је је ка сни је из нео као узрок 
за та шка ва њу хи по те тич не Мар ко ве ре ген ту ре. Ба на ше вић је оправ
да но ука зао на огра ни че ну моћ иде о ло шке цен зу ре да ути че на жи
вот, су шти ну и зна че ња еп ског пе ва ња, али се на кра ју при кло нио 
ми шље њу су прот ном из не се ним чи ње ни ца ма, тј. да је под сти цај за 
Мар ко ву по пу лар ност по те као од до га ђа ја чи ји се сми сао и кон текст 
ни је ко сио са кри те ри ју ми ма на ци о нал не и кон фе си о нал не цен зу
ре.

За нас је са да од дру го ра зред не ва жно сти пи та ње ко ли ко су се 
Ни ко ли Ба на ше ви ћу ње го ва на га ђа ња о Мар ко вом су ко бу са оцем 
за и ста чи ни ла убе дљи ва, јер у при лог од ри ца њу од ове хи по те зе го
во ре и ис тра жи ва ња но ви јег да ту ма. Та ко исто ри чар Ра де Ми хаљ чић 
у сво јој сту ди ји о ко сов ским ју на ци ма и про па сти срп ског цар ства 

126 Ба на ше вић, Исто, 36.
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не ги ра мо гућ ност су ко ба ву ка ши на и Мар ка, те при ла же убе дљив 
до каз о за јед нич ким при пре ма ма оца и си на да на пад ну жу па на Ни
ко лу Ал то ма но ви ћа, и то не по сред но пред ву ка ши но ву по ги би ју, три 
ме се ца пред Ма рич ку бит ку.127 Ипак, Ба на ше ви ће во на га ђа ње је ов
де од из у зет ног зна ча ја и то у ве о ма спе ци фич ном по гле ду: оно сли
ко ви то оцр та ва на чин на ко ји се јед на исто риј ска лич ност тран спо
ну је у ле ген ду, при ли ком че га по е зи ја, иако не чу ва ве ро до стој ност 
исто риј ских по да та ка, чу ва њи хо ву ду бљу, драм ски и сим бо лич ки 
оформ ље ну су шти ну. Ба на ше вић за па жа да Мар ко ва за штит нич
ка уло га над не моћ ним Уро шем ни је мо гла да иш че зне упр кос свим 
цен зу ра ма, и то не због хи по те тич ног ис тра ја ва ња на род ног пе ва ча 
да са чу ва исто риј ску исти ну, већ по нај пре услед ње го вог слу ха за 
на ра ци ју и драм ско ком по но ва ње. Реч је, за пра во, о пе ва че вој по
тре би да раз ре ши је дан пре вас ход но естет ски а не исто ри о граф ски 
про блем, тј. да у ком по зи ци о ном скло пу осми сли про тив ни ка ко ји 
ће ве ћи ни слу ша ла ца из гле да ти као ве ро ва тан ликза штит ник не за
шти ће ног ли капре сто ло на след ни ка у опе ва њу јед не епо хал не пре
крет ни це у про шло сти. За да так на род не пе сме, да кле, ов де ни је био 
исто ри о граф ска ре кон струк ци ја, већ „ту ма че ње“ исто риј ских до га
ђа ја уз по моћ драм ске рад ње и име но ва ња глав них ак те ра.

Као и по во дом Ба на ше ви ће вог раз ма тра ња мо ти ва из пе сме Урош 
и Мр њав че ви ћи, слич но за па жа ње је мо гу ће из ве сти и на при ме ру 
пе сме Ву ка шин пањ ка ца ри ци си на. Ако исто риј ски Мар ко Мр њав
че вић мо жда и ни је био Уро шев ре гент — а из гле да као при лич но 
очи глед но да ни је, већ да је то био ву ка шин — он да се од нос Мар ка 
и Уро ша, са ста но ви шта те мат ског ква ли те та на ко јем пе вач гра ди 
ком по зи ци ју пе сме, мо гао нај бо ље опе ва ти као ре гент ски. ово име
но ва ње је би ло оправ да но у кон сте ла ци ји по сто је ћих, али и, што је 
мо жда још ва жни је, пред сто је ћих по ли тич ких и исто риј ских до га
ђа ја.

Као и код те ме Мар ко ве ре ген ту ре, фе но мен исто риј ске ре кон
струк ци је пре по зна је се и у пе сма ма ко је ис тра жу ју при ро ду Мар
ко вог ва зал ства. док пре о ста ла тра ди ци ја Мар ко во ва зал ство опе ва 
или са не га тив ним ко но та ци ја ма или као ла тент но не при ја тељ ство 
пре ма Тур ци ма, тек у сло ју иде а ли зо ва не тра ди ци је пре по зна је мо 
на сто ја ње да се ова уло га „исто ри о граф ски“ ре кон стру и ше и про
ник не у ње не по ли тич ке мо ти ве. У том сми слу, на ве шће мо при мер 
пе сме Краљ Мар ко и цар Му рат (Стој ко вић, 19), ко ју Сре тен Стој ко
вић пре но си из збор ни ка Ти хо ми ра осто ји ћа. У ње ном сре ди шту опе
ван је иде а ли зо ва ни Мар ко ко ји не вољ но сту па у тур ско ва зал ство, 

127 Ми хаљ чић ову чи ње ни цу по ми ње и об ја шња ва на ви ше ме ста. (Ми
хаљ чић, Крај срп ског цар ства, 138, 160, 176, и др.)
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при че му пе вач из ла же и чи та ву јед ну исто риј скопо ли тич ку екс
пер ти зу ко јом на сто ји да оправ да Мар ков по сту пак. У пе сми, на и ме, 
Мар ку сти же по ру ка од ца ра. Цар под се ћа на по раз ко ји је пре тр пео 
ву ка шин на Ма ри ци, као и на окол ност да су по је ди ни до ма ћи ве ли
ка ши већ сту пи ли у ње го ву слу жбу. У том сми слу пред ла же Мар ку 
на год бу: ако до ђе у Је дре не и при ста не на ва зал не оба ве зе, би ће му 
оста вље ни зе мља и гра до ви на упра вља ње. Мар ко је ис пр ва згро жен 
пред ло же ном по ну дом и од би ја да је при хва ти, али мај ка Је вро си ма 
га, слич но као и у при ме ру пе сме о су ко бу са Ми ном од Ко сту ра, 
ди пло мат ски му дро са ве ту је да по сту пи су прот но. У том ци љу, она 
на во ди след до га ђа ја ко ји су се у про шло сти од и гра ли по сле ду ша
но ве смр ти, на ро чи то на гла ша ва ју ћи ву ка ши нов по раз на Ма ри ци. 
Мар ко по слу ша мај ку, а кад до ђе на цар ски ди ван, би ва го сто љу би во 
до че кан. Упр кос то ме, Мар ко се у раз го во ру је два су здр жа ва да не 
по гу би ца ра, док упла ше ни цар не гу би при себ ност, већ да је Мар ку 
„си ћа на фер ма на“ и том при ли ком ка же:

„Мој по син ко, Кра ље ви ћу Мар ко! 
Кра љуј, Мар ко, ка ко те би дра го; 
На част те би зе мља и гра до ви, 
И на част ти дан ци и ха ра чи, 
Ни ко те би до са ђи ват´ не ће, 
Кра љуј, си не, ка ко ти ј́  и ба бо“ (Стој ко вић, 19)

И пре да ња о Мар ко вом сту па њу у ва зал ство ко ја пре но си Стој ко
вић, та ко ђе опи су ју тра гич ну не моћ из у зет ног по је дин ца про тив ви
ше стру ко ја чег не при ја те ља у мо мен ту јед не епо хал не пре крет ни це. 
На ро чи то је по том пи та њу жи во пи сно пре да ње из Со лун ске обла сти 
ко јег, због ње го ве са же то сти, пре но си мо у це ли ни:

Мар ко се ди у ка фа ни у При ле пу и пи је ви но. У том до ла зи 
не ки чо век, па га ста не ко ри ти што пи је, док Тур ци узи ма
ју зе мљу. Мар ко ско чи, уз ја ше ко ња, оде на Ко со во и поч не 
се ћи Тур ке. Али, ко ли ко их је он се као — „јо ште то ли ко се 
чи нат“. У том му про го во ри ан ђео из обла ка: „до ста Мар ко! 
Не ма фај да! То је од Го спод!“ Мар ко се по сле тих ре чи вра ти 
у При леп, а Тур ци за у зму зе мљу.

Та ко ђе, ту је и по зна ти при мер из ву ко ве збир ке, пе сма Тур ци у 
Мар ка на Сла ви (вук, ii, 72), где се оправ да ње Мар ко вог ва зал ства не 
ви ди са мо у исто ри ји, не го и у еп ској тра ди ци ји, као истин ском ис
пу ње њу јед ног жи вот ног на сто ја ња. На и ме, по сле кав ге са Тур ци ма 
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то ком ње го ве Кр сне сла ве, Мар ко се прав да мај ци ре чи ма:

„Је вро си ма, мо ја ста ра мај ко! 
Не узи мам бла га од Ту ра ка, 
Не узи мам, што ја бла га не мам, 
већ узи мам бла га од Ту ра ка, 
Нек се пе ва и нек се при по ве да, 
Што ј’ учи нио Мар ко од Ту ра ка.“ (вук, ii ,72)

По во дом на ве де них при ме ра, са вре ме ном чи та о цу ко ји по зна је 
исто ри о граф ске чи ње ни це не оста је дру го не го да се са гла си са на
род ним умет ни ци ма, чи ја је ма шта по да ри ла по ет ски об лик јед ном 
упе ча тљи вом исто риј ском ис ку ству. Али, за што је би ло по треб но 
то ли ко вре ме на за на ста нак мо ти ва ко ји ће до та ћи и по не кад при
лич но увер љи во ра све тли ти јед но дав но до ба? И ода кле је на род ни 
пе вач том при ли ком цр пео гра ђу, ако ју је прет ход на тра ди ци ја чу
ва ла са мо у шту рим де та љи ма, или је на њу, чи ни се, чак би ла у пот
пу но сти за бо ра ви ла?

Пр ви од го вор ко ји се на ме ће је о цр пље њу гра ђе из ком плек са 
не ис то риј ске тра ди ци је у чи јем окри љу је и ро ђен пре по зна тљи ви 
Мар ков лик. Та ко у по след њим фа за ма иде а ли за ци је за па жа мо чак 
сво је вр сно бри са ње гра ни це из ме ђу исто риј ске и не ис то риј ске тра
ди ци је, тј. оне ко ја се чу ва као „исто ри ја у на ро ду“, и оне ко ја та кве 
пре тен зи је не ма, већ у пр ви план ста вља сли ку ју на ка, са свим ње го
вим ре а ли стич ним или пак ле ген дар ним и ми то ло шким атри бу ти ма. 
У том сми слу су мо гу ћа и не ка за ни мљи ва по ре ђе ња, на ро чи то ка да 
се ра ди о ко ри шће њу слич них ком по зи ци о них мо де ла, иако су пе сме 
на из глед дру га чи јег жан ра и те ме. Та ко је, на при мер, мо гу ће уочи
ти из ве сну слич ност из ме ђу ком по зи ци о ног мо де ла из пе сме Урош и 
Мр њав че ви ћи, јед не од цен трал них пе са ма на ше „исто риј ске“ епи ке 
уоп ште, и из пе сме Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја, јед не од нај по
зна ти јих из кру га не ис то риј ских пе са ма о Мар ку. обра ти ће мо па
жњу на са мо два де та ља. У обе пе сме Мар ков лик има за да так да сво
јим де ло ва њем по мог не вла да ру ко ји про тив се бе има над моћ ни јег 
про тив ни ка. Та ко ђе, пре лом ну уло гу у ис хо ду до га ђа ја има ју Мар ку 
бли ске жен ске осо бе. У пе сми Урош и Мр њав че ви ћи, то је мај ка Је
вро си ма и њен са вет, а у пе сми о су ко бу са Му сом Ке се џи јом, ви ла 
и њен са вет. оба са ве та су мо рал но ин то ни ра на и од ра жа ва ју свест 
о ис прав ном по сту па њу, али у кон тек сту до га ђа ја има ју и од ре ђе ну 
дво сми сле ност, због раз ли ке ко ју сво јим са др жа јем по вла че из ме ђу 
мо рал ног и прак тич ног по сту па ња. У пе сми Урош и Мр њав че ви ћи 
мај ка са ве ту је Мар ка да по сту па пра вич но, тј. „ни по ба би ни по 
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стри че ви ма“, иако ло ги ка праг ма тич ног по сту па ња на ла же су прот
но, док ви ла у пе сми Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја, на Мар ков 
по зив у по моћ, пре ко ре ва Мар ка што не де љом чи ни кав гу и ка же:

„Сра мо та је дво ме на јед но га; 
ђе су те бе гу је из по та је?“

Мар ко по слу ша ви лу, про на ла зи скри ве не но же ве и по том уби ја 
Му су. На из глед, два са ве та из гле да ју су прот но: док Је вро си ма на ла
же пра вич ност упр кос ин те ре си ма, ви ла су ге ри ше лу ка вост и до ви
ја ње упр кос гри жи са ве сти и ви те шког по сту па ња. Али, иако Је вро
си мин са вет, за раз ли ку од ви ли ног, зву чи ја сни је и не дво сми сле но, 
он под јед на ко под ра зу ме ва по сле ди це ко је пот ко па ва ју бу ду ћи по ло
жај и иден ти тет ју на ка.

На од го во ре о гра ђи ко ја је об ли ко ва ла исто риј ску тра ди ци ју о 
Мар ку Кра ље ви ћу на во де и не ка од но ви јих ис тра жи ва ња. У већ по
ми ња ном тек сту Мар ко као 'слу га' и по си нак сул та на, Јо ван де ре тић 
је по ву као су ге стив ну па ра ле лу из ме ђу исто риј ске суд би не Мар ка 
Мр њав че ви ћа и де спо та Сте фа на ла за ре ви ћа, у чи јем жи ти ју је Кон
стан тин Фи ло зоф опи сао Мар ко ву по ги би ју на Ро ви на ма. На во ђе ње 
овог опи са, по де ре ти ћу, ни је са мо жи во пи сно исто риј ско све до чан
ство и ефек тан књи жев ни де таљ, већ и ва жан осло нац ха ги о гра фа, 
Кон стан ти на Фи ло зо фа у ње го вој на ме ри да обра зло жи ва зал ну по
зи ци ју де спо та Сте фа на. ово слу же ње Фи ло зоф опи су је као не во љу 
и по ли тич ку ну жду, но упр кос то ме, од нос де спо та Сте фа на и сул
та на Ба ја зи та опи су је као при сан, ско ро фа ми ли ја ран, чак и у мо
мен ти ма кри зе и ла тент ног не при ја тељ ства. оправ да ва ју ћи де спо та 
Сте фа на, Фи ло зоф ујед но оправ да ва и по ли тич ку по зи ци ју кра ља 
Мар ка, иако је за њу пре то га, очи глед но, би ло мно го ма ње раз у ме
ва ња и сим па ти је. У том сми слу, мо жда ни је пре те ра но го во ри ти и 
о сво је вр сној ре ха би ли та ци ји кра ља Мар ка и ње го ве тра гич не исто
риј ске суд би не у вре ме ни ма ко је у свом жи ти ју опи су је Кон стан тин 
Фи ло зоф.

ова сво је вр сна ре ха би ли та ци ја је по себ но за ни мљи ва по во дом об
ја шње ња Мар ко ве уло ге као ца ре вог слу ге у иде а ли зо ва ном сло ју 
тра ди ци је, где од нос слу же ња не при ја тељ ском ца ру ви ше ни је од
раз фе у дал не хи је рар хи је вла дар/по да ник, ка рак те ри сти чан за пе
сме „ста ри јих“ вре ме на и бу гар шти це. Мар ко је у ве ћи ни ових пе са
ма увек у ла тент ном кон флик ту са сул та ном, на на чин ко ји је ви ше 
опа сан за ца ра не го за Мар ка. ово је, на при мер, слу чај са по зна том 
за вр шни цом пе сме Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја, где Мар ко иро
нич но ко мен та ри ше ца рев страх од од ру бље не Му си не гла ве ре чи
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ма:

„Не бој ми се, ца ре го спо ди не! 
Ка ко би га жи ва до че као, 
Кад од мр тве гла ве по и гра ваш?“

Слич но ово ме, у пе сми Мар ко Кра ље вић по зна је очи ну са бљу, по што 
от кри је ка ко му је по ги нуо отац, Мар ко од би ја да љу слу жбу сул та ну. 
Шта ви ше, он по том од ла зи сул та ну на двор, узи ма „те шку то пу зи ну“ 
и сти че се ути сак као да ће по гу би ти сул та на. Тек у по след њи час, 
по што „до ће ра ца ра до ду ва ра“, ње гов бес спла сне, а сул тан, сре ћан 
што је остао жив, на гра ђу је Мар ка ду ка ти ма.

По не где се у ви ђе њу Мар ко ве не спу та не ин ди ви ду ал но сти иде 
још и да ље, па ће се та ко у јед ном бро ју пе са ма, као што при ме ћу је 
де ре тић, у исто вет ном по ло жа ју тур ског ца ра и Ту ра ка на ћи срп ски 
цар и срп ске вој во де. Та ко у пе сми Мар ко Кра ље вић и Цар Сте фан 
(СА НУ, ii, 34),128 Мар ко од би ја да до ђе на сла ву ца ра ду ша на, за ме ра
ју ћи ца ру на ње го вом без бо жни штву, због че га се цар на љу ти и оте
ра га од се бе. Пе сма је ис пе ва на у ду ху пе са ма о моћ ним вла да ри ма 
на чи је без бо жни штво им скре ће па жњу не ко од њи хо вих ис кре них 
и не ли це мер них по да ни ка, по пут оних о ца ру Кон ста ти ну, на при
мер (вук, ii, 19). Сли чан си жеј ни обра зац, али не у опе ва њу од но са 
из ме ђу ца ра и слу ге, не го из ме ђу по бра ти ма, пре сли кан је и у пе сми 
Мар ко Кра ље вић и Бег Ко ста дин (вук, ii, 60). По де ре ти ћу, ме ђу тим, 
ова кве пе сме пру жа ју увид у јед ну знат но ши ру сли ку исто риј ских 
при ли ка из вре ме на рас па да ња срп ског цар ства, тим по во дом за
кљу чу ју ћи „да је исто риј ска осно ва пе са ма о Мар ку знат но ши ра не
го што то из гле да на пр ви по глед и не го што се обич но ми сли“.129

У раз ма тра њи ма о Мар ко вом не га тив ном ли ку већ смо се уве ри ли 
да је до вр ше так Мар ко ве иде а ли за ци је са ње го вог име на у ве ли кој 
ме ри ода гнао не сим па ти ју са вре ме ни ка чи је су тра го ве пре но си ле 
ге не ра ци је. Пред мет ове не сим па ти је пре вас ход но ни је био Мар ков 
вла дар ски по ло жај и по сту па ње, већ ње гов пси хо ло шки пор трет и 
при ва тан жи вот. За па жа ња Јо ва на де ре ти ћа на при ме ру Жи ти ја де
спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа до вољ но су ге ри шу у ко јој су се ме ри, 
прак тич но већ иза Мар ко ве смр ти, окол но сти пре о кре ну ле у ко рист 

128 о овој ан та го ни стич кој Мар ко вој по зи ци ји пре ма ауто ри те ти ма го
во ри и де ре тић: „Сва ки ко се на ђе Мар ку на пут, ко до ђе под удар би ло ње
го ве брит ке са бље би ло ње го ве оштре ре чи же ли да се та си ту а ци ја што пре 
за вр ши и да се ни ка да не по но ви. Из на ве де них при ме ра ви ди се да у та кав 
по ло жај не до ла зи са мо тур ски цар. У ње му ће се на ћи и срп ски цар и срп ски 
вој во да.” (де ре тић, Исто, 156.)
129 де ре тић, Исто, 156.
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ве ћег раз у ме ва ња ње го ве по ли тич ке уло ге. Мно го је те же, ме ђу тим, 
ишло и са ре ха би ли та ци јом Мар ко вог при ват ног ли ка ко ји је оста
вио ја ке ко ре не у тра ди ци ји, због че га се Мар ко ва пот пу на ре ха би
ли та ци ја, у су шти ни, у епи ци ни кад ни је ни до го ди ла.

време и простор
По ме ну ти фе но мен исто риј ске ре кон струк ци је у нај мла ђем сло

ју тра ди ци је по сред но нам от кри ва и спе ци фи чан осе ћај вре ме на у 
срп ској епи ци, при лич но дру га чи ји од уоби ча је ног схва та ња о епи ци 
као сли ци не ког дав ног, вре мен ски уда ље ног раз до бља. У освр ту на 
ни во ко ји смо на зва ли уз бу ђе ном на ра ци јом, већ смо ука за ли ко ли
ко је емо ци о нал ни до жи вљај про шло сти у еп ском ауди то ри ју му био 
усме рен ка бри са њу уоби ча је не вре мен ске ба ри је ре, као и то у ко јој 
су ме ри ме диј ске осо бе но сти еп ске по е зи је по го до ва ле емо ци о нал
ном ре кон стру и са њу про шло сти као не ке вр сте мит ске са да шњо сти, 
тј. јед но вре ме но сти. У та квом осе ћа ју мит ског вре ме на, про шлост 
и бу дућ ност се не пре ста но пре пли ћу, вр ше ћи ути цај јед но на дру
го, ка ко у сло је ви ма еп ског си жеа, та ко и на ни воу ак ту е ли за ци
је по је ди них мо ти ва код раз ли чи тих ге не ра ци ја пу бли ке.130 У сво јој 
књи зи Пра ко со во, Алек сан дар ло ма је пр ви ука зао на овај фе но мен 
пре пли та ња ви ше вре мен ских пла но ва у јед ном еп ском те мат ском 
кру гу, де фи ни шу ћи га као ин тер пла нар ност. еп ска се по е зи ја, на
во ди ло ма, „де ша ва у пре ла зној зо ни из ме ђу ствар ног и оно стра
ног, из ме ђу људ ске и бо жан ске рав ни, да кле да је ин тер пла нар на 
у оно ме сми слу у ко јем сва ки ју нач ки под виг (од под(в)иг ну ти се) 
или пад зна чи про ме ну ег зи стен ци јал ног пла на, или, да се из ра зи
мо 'нео пла то ни стич ки', по мак на ви ше или на ни же на ле стви ци би

130 У еп ском до жи вља ју вре ме на, мо гу се по ву ћи број не па ра ле ле са 
мит ским до жи вља јем вре ме на, као су прот ном осе ћа ју уоби ча је ног исто риј
ског, хро но ло шког вре ме на. Ан тро по ло шке сту ди је Мир че ели ја деа, на при
мер, ну де пре гршт при ме ра ко ји мо гу да се ско ро у пот пу но сти при ме не на 
ре цеп ци ју срп ске епи ке. На во ди мо са мо не ка од њих. „Са мим при по ве да њем 
ми та све тов но вре ме се — ба рем на сим бо ли чан на чин — уки да: при по ве дач 
и слу ша о ци су пре не се ни у све то, мит ско вре ме. (...) У тра ди ци о нал ним дру
штви ма љу ди су све сни и вољ но на сто ја ли да уки ну вре ме — уз по моћ ни
за ри ту а ла, ко ји су на од ре ђен на чин ре ак ту е ли зо ва ли ко смо го ни ју. (...) до
вољ но је ре ћи да мит одва ја чо ве ка од ње го вог ин ди ви ду ал ног, хро но ло шког 
„исто риј ског“ вре ме на и пре но си га у ве ли ко вре ме, у је дан па ра док сал ни 
тре ну так ко ји се не мо же из ме ри ти јер је без тра ја ња. дру гим ре чи ма, то 
зна чи да мит под ра зу ме ва одва ја ње од вре ме на и окол ног све та, он отва ра 
пут ка ве ли ком вре ме ну, ка све том вре ме ну.” (Мир че ели ја де, Сли ке и сим
бо ли, Срем ски Кар лов циНо ви Сад, 1999, 6566) о до ки да њу вре мен ске гра
ни це уну тар мит ског до жи вља ја про шло сти, као сво је вр сном уни шта ва њу 
исто риј ског вре ме на, ели ја де по дроб но пи ше и у сво јој по зна тој књи зи Мит 
и зби ља (За греб, 1970).
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ћа“.131 ова ин тер пла нар ност има сво ју ана лог ну ди на ми ку и у вре ме
ну, ко ју од ли ку ју и не ке ње не на из глед ап сурд не стра не, по пут оне 
из не се не по во дом на сло ва ње го ве књи ге, тј. „Ка ко се мо гло пе ва ти о 
до га ђа ју ко ји се још ни је до го дио?“132

На чин и са др жај опе ва ња јед ног ли ка или до га ђа ја, да кле, об
ли ку је не са мо прет ход но до ба, већ и раз до бља ко ја сле де. Сво јим 
ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма, ло ма је у на шој епи ци, и у пе сма
ма о Мар ку Кра ље ви ћу из ме ђу оста лих, у сли ци опе ва них ју на ка и 
до га ђа ја пре по знао кон ту ре не ких дав ни јих ју на ка и до га ђа ја, што 
му је по слу жи ло као основ ње го вих раз ма тра ња о еп ској ин тер пла
нар но сти. ово, као и не ка дру га ком па ра тив на ис тра жи ва ња, већ су 
ука за ла на па ра ле ле Мар ко вог ли ка са по је ди ним мно го ста ри јим 
мит ским и еп ским ју на ци ма, од ко јих су не ка по себ но за ни мљи ва, 
на ро чи то оно о тра ди ци ји Трач ког ко ња ни ка.133 Раз ви је на сли ка еп
ског ју на ка, ме ђу тим, увек под ра зу ме ва и ни во ори ги нал но сти ко ји 
зна чај но на ди ла зи обич но пре сли ка ва ње вла сти тог име на про то ти
па. Та ква ори ги нал ност ју на ка се у епи ци оства ру је и по твр ђу је са мо 
у бу ду ћем вре ме ну, кроз ре а ли зо ва не по тен ци ја ле ње го ве естет ске 
иде а ли за ци је. ов де се не ра ди са мо о раз во ју тра ди ци је као вре мен
ском про це су, већ по не кад и у бу квал ном ви ду, кроз на ста нак пе са
ма ко је опе ва ју хро но ло шки ка сни је вре ме од оног ка да је жи вео про
то тип. ова вре мен ска раз ли ка мо же би ти ма ла, по не кад зна чај на и 
ве ли ка, али увек мо ра би ти ус по ста вље на на на чин ко ји иден ти тет 
ју на ка не ће да до ве де у пи та ње.

Нај че шћи при мер ова квог ре ла ти ви зи ра ња уоби ча је не хро но ло ги
је су пе сме о хај ду ци ма и уско ци ма у ко ји ма је Мар ко спо ре дан лик, 
као је дан од сва то ва или хај дуч ки по бра тим, иако ове пе сме опе ва ју 
јед но по то ње вре ме од оног у ко јем је жи вео исто риј ски Мар ко Мр
њав че вић. вре мен ска гра ни ца се бри ше и по во дом пе са ма ко је опе
ва ју де спо та ђур ђа и Си би ња нин Јан ка као Мар ко ве са вре ме ни ке. 
На дру гој стра ни, ње гов жи вот ни век се по ве ћа ва и он жи ви у јед ном 
бро ју пе са ма чак 300 го ди на. Флек си бил ност у трет ма ну вре ме на 
по ста је то ли ка да пе ва чи по не кад пре ста ју да во де ра чу на чак и о 
хро но ло шкој ве ро ват но ћи опе ва не рад ње, па та ко за ти че мо при ме ре 
по пут пе сме Мар ко Кра ље вић и Ђе мо Бр ђа нин по во дом ко је Ба на ше
вић за па жа: „од мах па да у очи, по ред свег ње ног ле пог при ча ња, 
јед на ве ли ка не ло гич ност ове пе сме: цео се до га ђај, с пу то ва њем од 
При ле па до охри да, ву чи тр на, Зве ча на и на траг, са за др жа ва њем у 
ме ха ни, де ша ва за ма ње од јед ног да на, јер је Мар ко сти гао да до ђе 

131 ло ма, Исто, 13.
132 ло ма, Исто, 7.
133 Ми лен ко Фи ли по вић, Трач ки ко ња ник, Про све та, Бе о град, 1986.
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на траг на сво ју сла ву“.134

Сход но ова квом трет ма ну вре ме на, и број Мар ко вих при ја те ља и 
не при ја те ља се уве ћа ва, баш као и ра ди јус ње го вог фи зич ког кре
та ња, да ле ко из ван ге о граф ског је згра тра ди ци је, чак до да ле ких 
ис точ них и арап ских пре де ла. У исти мах, на ма тич ном тлу, Мар ко 
по чи ње да се до во ди у ди рект ну ве зу са еп ским ју на ци ма из ван ње
го вог те мат ског кру га, ме ђу ко ји ма се на ро чи то из два ја Ми лош оби
лић, цен трал ни хе рој пе са ма о Ко сов ском бо ју. Та ко у пе сма ма по пут 
Мар ко Кра ље вић и ви ла или Се стра Ле ке Ка пе та на, Мар ко и Ми лош 
се опе ва ју као по бра ти ми, што већ са мо по се би го во ри у при лог уки
да њу јед не тра ди ци о нал не гра ни це о ко јој се у прет ход ним вре ме ни
ма ви ше во ди ло ра чу на, без об зи ра на уче ста ло тип ско и тра ди ци
о нал но по бра тим ство ве ли ких ју на ка. Пе сме о Ми ло шу сва ка ко да 
су по зни јег на стан ка, па је и Мар ко ва уло га Ми ло ше вог по бра ти ма 
ре зул тат ка сни јих про це са сти ли за ци је и иде а ли за ци је.

На дру гој стра ни, Мар ко се опе ва и у ју жно сло вен ским сре ди на ма 
чи је ге о граф ске и кул тур не од ли ке ма ње или ви ше упа дљи во од
у да ра ју од оних у је згру ма тич не тра ди ци је. ево, на при мер, ка ко 
за по чи ње пе сма о јед ном Мар ко вом љу бав ном под ви гу, очи глед но 
за пи са на не где у дал ма ци ји:

во зи ла се јед на ма ла бар ка 
У њој ми је Кра ље ви ћу Мар ко, 
На сло њен је на ру ци де сни ци, 
На ру ци му пр стен ди ја ман та, 
а у ру ци ти ца па па га ла, 
на гр лу му ко лај на од зла та. (лу кић, Злат ко вић, 41)

Као што ви ди мо, опис ју на ка ви ше асо ци ра на ли ко ве по мо ра ца и 
гу са ра са ре не сан сних гра ву ра, не го на тра ди ци о нал ног Мар ка Кра
ље ви ћа. По то ња рад ња ову ди со нант ност још ви ше по ја ча ва. По сле 
рас пи ти ва ња из ве сне љу бе Ива но ве, са зна је мо да је пр стен, па па гај 
и злат ну ко лај ну Мар ко до био на по клон од кћер ки ће са ра код ко јег 
је слу жио слу жбу. љу ба Ива но ва зо ве се би Мар ка у ку лу где је овај 
и об љу би. Утом на и ла зи Иван и про на ла зи Мар ка са кри ве ног у сан
ду ку. до овог мо мен та, еп ски Мар ко је ско ро не пре по зна тљив, јер 
на и ла зи мо на пре гршт де та ља ко ји га опе ва ју у са свим нео че ки ва ној 
уло зи љу бав ни ка, на лик оним из ре не сан сних но ве ла или усме них 
ро ман си са еро ти зо ва ним мо ти ви ма. Али, по што Иван про на ђе Мар
ка са кри ве ног у сан ду ку, овај му је „ти ха бе си ди ја“:

134 Ба на ше вић, Исто, 89.
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„да је си ла у го ри би би ла, 
нек је бо ља по срид дво ра тво га!“

По том усле ди јед на већ по зна та сце на: Иво се ма ши за до ла му 
и да је Мар ку „ша ку це ки на“, обра ћа ју ћи се Мар ку, на лик тур ском 
ца ру из срп ске епи ке: „На ти, Мар ко, па се на пиј ви на!“ Мар ко се 
на ово „по диг ни ја и го ри цом здра во од ле ти ја“. Иван, пак, по што му 
Мар ков па па гај от кри је љу би ну не ве ру, из вр ши осве ту и у јед ном ти
пич ном еп ском ма ни ру у не ти пич ном еп ском ам би јен ту, сво јој љу би 
от ки не гла ву.

У пи та њу је за и ста не сва ки да шњи при мер ви тал но сти јед не тра
ди ци је да, чак и у јед ном та ко про ме ње ном спо ља шњем ам би јен ту, 
очу ва иден ти тет и пре по зна тљи вост сво јих ју на ка. На осно ву овог и 
прет ход них за па жа ња на ме ће се за кљу чак да јед ном оформ ље на ин
ди ви ду ал на пре по зна тљи вост еп ског ју на ка по го ду је ка сни јем уки
да њу вре мен ских и про стор них гра ни ца си жеа у ко ји ма се он до та да 
ја вљао. У исти мах, еп ски ју нак по при ма атри бу те мит ског ју на ка, 
не ко га ко са вла да ва, бри ше и обез вре ђу је гра ни це уоби ча је ног вре
ме на и про сто ра. У том кре та њу ју нак је тај ко ји осва ја вре ме и ши ри 
гра ни це соп стве не ак тив но сти, при том па зе ћи да ње го ва ин ди ви ду
ал ност не бу де до ве де на у пи та ње. У су прот ном, ју нак оста је обез ли
чен, до кра ја сту па ју ћи у иден ти тет са уло гом мит ског ју на ка у ко
јој за ње го ву ин ди ви ду ал ну по себ ност ви ше не ма ме ста, на сли чан 
на чин као што се то до го ди ло у по ми ња ном при ме ру са Ан ђел ком 
ву ко ви ћем и ње го вим са мо по ре ђе њем са Мар ком. еп ска тра ди ци ја 
о Мар ку Кра ље ви ћу је у та квој ис трај но сти код нас је дин ствен при
мер, са ка сни јим ре флек сом чак и у пи са ној књи жев но сти.135

На дру гој стра ни, у по гла вљу о не га тив ном ју на ку као осно ви Мар
ко вог еп ског пор тре та, већ смо ука за ли ко ли ко су Мар ко ви са вре
ме ни ци има ли дру га чи ји ути сак и ре зо но ва ње по во дом лич но сти 
Мар ка Мр њав че ви ћа у од но су на ге не ра ци је ко је су ство ри ле ње
го ву иде а ли зо ва ну сли ку. ове две раз ли чи те еп ске сли ке све до че 
и о фе но ме ну на ко ји смо већ скре та ли па жњу, тј. о иде а ли за ци ји 
као про ме ње ној, тран сфор ми са ној сли ци про шло сти. ова про шлост, 
раз у ме се, ни је про ме ње на у сми слу исто риј ске фак то гра фи је и чи
ње ни ца о ми ну лим до га ђа ји ма. Про ме на ма су, пре све га, у епи ци 
135 Та ко у драм ском ко ма ду Сан Мар ка Кра ље ви ћа Јо ва на Сте ри је По по
ви ћа, као и у са ти ри Мар ко Кра ље вић по дру ги пут ме ђу Ср би ма Ра до ја до
ма но ви ћа, две ве ро ват но нај по зна ти је ли те рар не ин тер пре та ци је Мар ко вог 
ли ка у срп ској књи жев но сти, си же се ба зи ра на дру гом по врат ку Мар ко вом 
и ње го вој спо соб но сти да пре ва зи ђе ба ри је ру вре ме на и као из ба ви тељ се 
по ја ви у са да шњо сти. За ни мљи во је да та кву вр сту ме си јан ског оче ки ва ња 
на ша тра ди ци ја ни је га ји ла ни пре ма ко јем дру гом ли ку из на ше на ци о нал не 
про шло сти.
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би ли под ло жни емо ци о нал ни до жи вљај про шло сти и, са мим тим, 
раз у ме ва ње ње них узро ка и по сле ди ца. Па ра докс ова кве емо ци о
нал не ре кон струк ци је је сте све ве ће осло ба ђа ња ми ну лих до га ђа ја 
од при стра сне ви зу ре са вре ме ни ка, чи ју објек тив ност ка сни је ак
ту е ли зу је и до во де у пи та ње не са мо ин ди ви ду ал на ори ги нал ност 
опе ва них ак те ра, већ и пред сто је ћи до га ђа ји, углав ном по ве за ни са 
на пе то сти ма и ме на ма дру штве ног жи во та. За то, еп ска про шлост у 
срп ској ју нач кој по е зи ји ни је ста бил на, за у век утвр ђе на ка те го ри ја, 
већ је она и је дан по тен ци јал у нео бич ној за ви сно сти од бу ду ћег до
ба, об ли ко ван по сле ди ца ма чи је су вре мен ске гра ни це огра ни че не 
тра ја њем епи ке као умет нич ког ме ди ју ма.

У том сми слу, мо же се за кљу чи ти да су емо ци је пра шта ња, за
хвал но сти или ка ја ња по во дом опе ва них лич но сти и до га ђа ја, у епи
ци би ле мо гу ће са мо на кон што је про то тип окон чао сво ју фи зич ку 
ег зи стен ци ју у вре ме ну, пре ста ју ћи да бу де обје кат ту ђег опа жа ња 
и ре ак ци је. У при лог ова квом уви ду го во ри и јед на од нај по зна ти јих 
те о ри ја по пу лар но сти Мар ка Кра ље ви ћа, она ко ју је из нео Ми ха ил 
Ха лан ски, тво рац пр ве и нај о бим ни је сту ди је о Мар ку Кра ље ви ћу. 
он је у Мар ко вој суд би ни ви део тра ги ку не срећ ног вла да ра и гу
бит ни ка, чи ме је Мар ко иза звао са у че шће у на ро ду као „не вољ ни 
стра дал ник, не моћ ни вла да лац, ко ји стра да без кри ви це дру гих или 
бо ље ре ћи, за кри ви це дру гих (...) Са о се ћа ње пре ма суд би ни, а мо же 
би ти и пре ма са мој лич но сти Мар ко вој, би ло је ве ро ват но, глав ни 
узрок ње го ве по пу лар но сти и рас про стра ње ња при ча о ње му по свој 
Ср би ји и Бу гар ској“.136

На исто ве тан за кљу чак на во де и на ша раз ма тра ња о иде а ли зо ва
ном Мар ку Кра ље ви ћу, на ро чи то о ње го вој по ли тич кој ре ха би ли та
ци ји на ко ју по сред но ука зу је жи ти је Кон стан ти на Фи ло зо фа и ту ма
че ња Јо ва на де ре ти ћа.

136 Пре вод ци та та пре у зет из пред го во ра Ми ла на лу ки ћа и Ива на Злат
ко ви ћа у Ан то ло ги ја на род них пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу, прир. М. лу кић и 
И. Злат ко вић. Бе о град, 1996, Xii). 
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ТворцИ МАрКовоГ лИКА

Мар ков еп ски лик је у на шој тра ди ци ји и кул ту ри по гла ви то из
гра ђен на осно ву ву ко вих за пи са у дру гој књи зи Срп ских на род них 
пје са ма. Као што при ме ћу је вла дан Не дић, „из два де се так пе са ма и 
ду го га и крат ко га сти ха,137 ко ли ко их је о Мар ку Кра ље ви ћу при бе
ле же но до 1815. го ди не, ви ди се ја сно да лик на шег нај ве ћег еп ског 
ју на ка још ни је био за вр шен. У до та да шњој ски ци, за тим, од ви ше 
су би ле ис так ну те там не цр те: су ро вост и убо ји штво. Тек су пе ва чи 
ву ко вог вре ме на ли ку Мар ка Кра ље ви ћа да ли ре љеф и ве ли ку при
влач ност.“138

Као и у слу ча ју ве ћи не ву ко вих об ја вље них ју нач ких пе са ма, и 
за пе сме о Мар ку су нам по зна та име на њи хо вих пе ва ча. С об зи ром 
на ин ди ви ду ал ну ни јан су и ори ги нал ни афи ни тет сва ког од пе ва ча, 
за ни мљи во је да обра ти мо па жњу на њи хо ве осо бе но сти и по је ди не 
раз ли ке у ти пи за ци ји Мар ко вог ли ка, на ро чи то са аспек та раз ма
тра ња о еп ској иде а ли за ци ји.

1) Марков лик у песмама Тешана Подруговића
Пе вач ко га је вук нај ви ше це нио и чи јих пе са ма је нај ве ћи број 

од штам пао у сво јим пе сма ри ца ма, ујед но је и глав ни кре а тор Мар
ко вог ли ка из ву ко вих збир ки. Мар ко ве пре по зна тљи ва фи зич ке и 
пси хо ло шке од ли ке су пре вас ход но, ка ко на во ди вла дан Не дић, „По
дру го ви ће ва ви зи ја“, па у том сми слу Не дић уоча ва број не окол но сти 
из По дру го ви ће ве би о гра фи је ко је су по го до ва ле пе ва че вој ин спи ра
ци ји.139 У По дру го ви ће вој ти пи за ци ји, Мар ко је „ви ше хај дук не го ли 
сред њо ве ков ни ви тез“,140 а ње гов фи зич ки из глед и ге сто ви су обо га
ће ни по је ди но сти ма ко је, ма ко ли ко да нас из гле да ле пре по зна тљи ве 
нај ши рој пу бли ци, на ла зи мо ис кљу чи во у ње го вим пе сма ма. вук је 
у сво ју збир ку, по соп стве ном све до че њу, увр стио осам По дру го ви
ће вих пе са ма о Мар ку: Мар ко Кра ље вић и Љу ти ца Бог дан, Мар ко 
137 Не дић ов де ми сли на бу гар шти це и пе сме из ер лан ген ског ру ко пи
са.
138 вла дан Не дић, Ву ко ви пе ва чи, Рад, Бе о град, 1990, 29
139 Не дић на во ди раз ло ге ко је су због ко јих је По дру го вић осе ћао ве ли
ку срод ност са Мар ко вим ли ком: „И он је био из ван ред ног те ле сног ра ста, 
пра ви го ро стас; и он је био ју нак над ју на ци ма; и он је шти тио сла бе, по чев 
од оне де вој ке из ро ди тељ ске ку ће у Ка зан ци ма; и он је, и на бо сан ским дру
мо ви ма и на дрин ском ра ти шту, во је вао ва зда на сво ју ру ку; и он је, у ду ши, 
остао увек хај дук. Баш за то, Те шан је нај ду бље осе тио Мар ков лик. он га је 
ство рио и пре ма за те че ној еп ској гра ђи и пре ма са мо ме се би”, 31.
140 Не дић, Исто, 31.
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Кра ље вић и Ву ча џе не рал, Же нид ба Мар ка Кра ље ви ћа, Мар ко Кра
ље вић по зна је очи ну са бљу, Мар ко Кра ље вић и кћи кра ља арап ско га, 
Мар ко Кра ље вић и Ара пин, Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја, и Мар
ко Кра ље вић и Ђе мо Бр ђа нин. Не дић овом бро ју, усва ја ју ћи хи по те зу 
Све то за ра Ма ти ћа, при до да је још и пе сму Мар ко Кра ље вић и Фи лип 
Ма џа рин.141

Ме ђу осо бе но сти ма ко је пр ве при вла че па жњу по во дом По дру го
ви ће вих пе са ма о Мар ку је сте и та да оне при па да ју кру гу тзв. не ис
то риј ске епи ке, тј. оне ко ја не ма пре тен зи ју да бу де „исто ри ја у на ро
ду“, већ ак це нат ста вља на мо ти ве ју нач ких и љу бав них по ду хва та. 
Из у зе так је пе сма Мар ко по зна је очи ну са бљу у ко јој се ево ци ра ву ка
ши но ва по ги би ја на Ма ри ци, и то на на чин ко ји ву ка ши на при ка зу је 
у по зи тив ном све тлу. већ и са ма та окол ност, да је ву ка шин по стао 
ли шен тра ди ци о нал не ан ти па ти је пе ва ча, ја сно све до чи о по сто ја
њу еп ске пу бли ке ко ја је би ла у ста њу да при хва ти та кву вр сту де
ли мич но из ме ње не, иде а ли зо ва не сли ке про шло сти. Та ко ђе, ту је и 
спе ци фи чан од нос По дру го ви ће вих пе са ма о Мар ку пре ма исто ри ји. 
Ма ко ли ко ове пе сме на гла ша ва ле Мар ко ве ју нач ке атри бу те, углав
ном кроз пу бли ци до па дљи ве мо ти ве мег да на и об ра чу на са псе у до
и сто риј ским и ле ген дар ним лич но сти ма, уз број не ко мич не де та ље 
и драм ске не из ве сно сти, оне ипак од ра жа ва ју и га је јед ну раз ви је ну 
свест о Мар ко вом исто риј ском ли ку, као и о ње го вој про ти ву реч ној 
тра ди ци о нал ној по за ди ни. Јед на ко као и у пе сми Мар ко Кра ље вић 
по зна је очи ну са бљу, и у већ ана ли зи ра ној пе сми Мар ко Кра ље вић 
и Му са Ке се џи ја ра ван исто риј ске про шло сти је мо ме нат тра гич ког 
пре по зна ва ња, не че га што из обла сти за бо ра ва на гло ис пли ва ва у 
пр ви план до га ђа ја, на под сти цај ак ту ел ног, те шког мо мен та ко ји 
опе ва пе сма. овај увид за Мар ка је обич но пре су дан у бор би са про
тив ни ком, али је у исти мах и дво сми слен, јер га до во ди до са зна ња 
ко је ква ри сли ку из во је ва не по бе де: у бор би про тив Му се, он уби ја 
„бо љег ју на ка“ од се бе, а у Мар ко Кра ље вић по зна је очи ну са бљу, он 
је при мо ран да се, у јед ној по ни жа ва ју ћој фор ми, не осве ти сул та ну 
због уби је ног оца, већ чак и да му ис ка же ло јал ност.

Та ко ђе, дво сми слен је и од нос По дру го ви ће вих пе са ма пре ма до
та да шњој тра ди ци ји о Мар ку. Не са мо да у Мар ко вој ка рак те ри за
ци ји По дру го вић пред овом тра ди ци јом не за тво ра очи, већ је, баш 
на про тив, на не сва ки да шњи на чин ак ту е ли зу је. У освр ту на пе сму 
Мар ко Кра ље вић и кћи кра ља Арап ско га, већ смо се уве ри ли у афи
ни тет пе ва ча да у пр во бит ном об ли ку ожи ви је дан од нај ста ри јих и 
ујед но нај мрач ни јих мо ти ва епи ке о Мар ку. ли ко ви Мар ко вих про
тив ни ка, по пут Му се Ке се џи је, ђе ме Бр ђа ни на и Џи на од ла ти на 

141 Не дић, Исто, 29, 30.
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асо ци ра ју ју на ке слич не, па са мим тим и нај ви ше кон ку рент не Мар
ку, што опе ва ним до га ђа ји ма да је осо би ту драм ску и пси хо ло шку 
те жи ну, на на чин ко ји не про на ла зи мо у пе сма ма дру гих пе ва ча. 
Му са Ке се џи ја, на при мер, не са мо да је лик чи је од мет ни штво од 
ца ра, ан ти тур ске бор бе и пуч ко по ре кло им по ну ју пу бли ци, не го је и 
лик ко ји на фа та лан на чин на ли ку је хе ро и зо ва ном Мар ку из но ви је 
тра ди ци је. У том сми слу, илу стра ти ван је при мер пе сме Мар ко Кра
ље вић и Не де Џи до ви на, чи ји са др жај пре но си Ба на ше вић:

„У тој пе сми, вр ло ка рак те ри стич ној по свом са др жа ју, на 
збо ру бу дим ске го спо де, Не да, за ко га ви ди мо да се ме ша с 
Ги ном (ђе мо, Му син брат, прим. П. Г.), Ми ном и Ни ном, хва
ли се да је отац Мар ка Кра ље ви ћа:

„Знаш ли, мо ре, ко те је ро дио? 
Знај, ко пи ле, ја сам те ро дио! 
Кад су Ср би Бу дим по а ра ли, 
Ја сам тво ју об љу био мај ку.“

Мар ко, ко ји је при су тан, не уста је ка ко би се оче ки ва ло, да 
опе ре ову сра мо ту, не го иде сво јој мај ци да је пи та ко му 
је пра ви отац. Мај ка му ка зу је да ју је Не да за ро био и по
ку шао об љу би ти кад јој је би ло ше сна ест го ди на, али га је 
спре чио ву ка шин ко ји ју је по сле узео за же ну. ње гов је да
кле отац краљ ву ка шин. Мар ко се ору жа, опра шта од сво је 
мај ке, од ла зи на Не дин двор, иза зи ва га на дво бој и уби ја. 
ова пе сма ни је пот пу но уса мље на, јер се у јед ној дру гој пе
ва ка ко је убио ´Му су Ар ба му су ,́ ко ји се хва ли да је ње го во 
ко пи ле“.142

овај мо тив ука зи ва ња на срод ство Мар ка и Му се сва ка ко да је 
дра сти чан, пре ви ше на гла шен при мер по и сто ве ћи ва ња Мар ка са 
ње го вим про тив ни ком. У По дру го ви ће вој пе сми Мар ко Кра ље вић и 
Му са Ке се џи ја, ме ђу тим, слич но сти је ус по ста вље на на ви шем сте
пе ну: на њу се ниг де из рав но не ука зу је, већ се она гра ди по сред но 
и по сте пе но. Слич ност се до ча ра ва од опи са фи зич ке сна ге где Му са 
„то пу зи ну ба ца у обла ке, до че ку је у би је ле ру ке“, пре ко ве за но сти 
за са ве зни ке из фан та стич ног све та, па чак и до та квих де та ља као 
што су по ду дар ни ини ци ја ли њи хо вих име на. да кле, сли ка ју на ка 
се код По дру го ви ћа ре флек ту је у сли ци ње го вог про тив ни ка. они 
су ли це и на лич је јед не исте ин ди ви ду ал но сти. Са мим тим, отва ра 

142 Ба на ше вић, Исто, 105106.
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се и мо гућ ност да се, уз по моћ ова квог драм ског по ступ ка, при бли
жи мо и јед ној не при стра сној сли ци ју на ка, ка дрој да у нај ве ћој ме ри 
об је ди ни све ње го ве про ти ву реч но сти, а да га то у исти мах не ли ши 
иден ти фи ка ци је и сим па ти је нај ве ћег де ла пу бли ке.

Та ко ђе, еп ски ху мор, ка рак те ри сти чан за По дру го ви ће ве пе сме о 
Мар ку, има и јед ну ам би ва лент ну, за стра шу ју ћу но ту о ко јој смо већ 
го во ри ли по во дом пе сме Мар ко Кра ље вић и Љу ти ца Бог дан. Та ква 
вр ста ху мо ра огле да се у опе ва њу хи пер бо ли са ног фи зич ког из гле
да ју на ка, као и у ње го вим, до кра ја ни ка да до вољ но пред ви дљи
вим по ступ ци ма. У исти мах, мо же се за па зи ти да су ко мич не цр те 
оно што у По дру го ви ће вим пе сма ма Мар ка упа дљи во раз ли ку је од 
ње го вих про тив ни ка, су мор них мрач ња ка и не у стра ши вих сил ни ка 
по пут Му се, Џи на од ла ти на, Ара пи на или ву че Џе не ра ла. У сце на
ма об ра чу на, упра во ко мич не Мар ко ве цр те на њих де лу ју нај ви ше 
за стра шу ју ће. По ред по ме ну тог при ме ра из пе сме Мар ко Кра ље вић 
и Љу ти ца Бог дан, узе ће мо и при мер пе сме Мар ко Кра ље вић и Ара
пин. По што Мар ко по гу би ку ма и де ве ра у Ара пи но вим сва то ви ма, 
до Ара пи на сти же глас:

„Зла ти сре ћа, не зна ни ју на че! 
„Ко ји те је ђа во на вра тио, 
„да ти до ђеш у мо је сва то ве; 
„Коњ му ни је ко њи ка ко ви су, 
„ве ће ша рен, ка ко и го ве че; 
„Нит’ је ју нак ко’ што су ју на ци: 
„На ње му је ћу рак од кур ја ка, 
„На гла ви му ка па од кур ја ка, 
„Не што му се у зу би ма цр ни 
„Као јаг ње од по ла го ди не; 
„Ка ко сти же, он за мет ну кав гу, 
„И про го ни стра жње ми мо пр ве, 
„По гу би ти ку ма и ђе ве ра“.

Мар ко ве ко мич ни из глед и ре ак ци је код По дру го ви ћа су углав ном 
спо ља шњи од раз уну тра шњег ста ња ју на ка. По не кад, као у пе сми 
Мар ко Кра ље вић и Ву ча Џе не рал, Мар ко ско ро у пот пу но сти кон тро
ли ше сво је по ступ ке. Пи смо у ко јем га Ми лош од По цер ја зо ве у по
моћ Мар ко до би ја ис пред цр кве, у „све ту не ђе љу“, у сим бо лич ним 
окол но сти ма ко је, већ са ме по се би, пси хо ло шки иде а ли зу ју Мар
ко ву увод ну по зи ци ју. По том, као што смо већ по ми ња ли у освр ту 
на ову пе сме, Мар ко не по гре ши во, су здр жа ва ју ћи сна гу до од суд ног 
мо мен та, осло ба ђа Ми ло ша и ефект но из вр ша ва од ма зду над ву
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чом.
Че шће су, ме ђу тим, си ту а ци је код По дру го ви ћа у ко ји ма ко мич ни 

де та љи од ра жа ва ју и не ко те шко, про ти ву реч но уну тра шње ста ње 
ју на ка. Увод не си ту а ци је за то че ни штва, као оне из пе са ма Мар ко 
Кра ље вић и Му са Ке се џи ја или Мар ко Кра ље вић и кћи кра ља Арап
ског, као и ка рак те ри стич ни де та љи Мар ко ве мр зо во ље и ћу тљи во
сти, на ро чи то у од но су са тур ским ца рем, сли ка су и јед ног тра у ма
ти зо ва ног ју на ка, ка дрог да се упу сти у ак ци ју без пот пу не све сти о 
ње ним по сле ди ца ма. Без об зи ра на по вре ме не ко мич не ефек те, ова 
си ту а ци ја ју на ка уво ди и у јед ну очи глед ну тра гич ку ра ван, при бли
жа ва ју ћи га исти ни ко ја ће ње го ву по бе ду или осло ба ђа ње на кра ју 
пе сме учи ни ти дво сми сле ном.

Са стра не тех нич ког из во ђе ња, јед на од за ни мљи во сти код По дру
го ви ћа је и та да он, ка ко вук све до чи, сво је пе сме ни је пе вао, не го 
их је го во рио. „ње го ва је сва ка пе сма би ла до бра“, на во ди вук, „јер је 
он (осо би то ка ко ни је пе вао, не го је са мо ка зи вао) пе сме раз у ме вао 
и осе ћао, и ми слио је, шта го во ри.“143 Па ра докс ове по ја ве се огле да 
нај ви ше у то ме што сти че мо ути сак као да је дра ма ти ка По дру го ви
ће вих пе са ма би ла усме ре на упра во на ње но ме диј ско из во ђе ње, тј. 
на ефек те ко ји до пу ног из ра жа ја до ла зе по гла ви то уз пе ва ње и гу
сла ње. Та ко, на при мер, иако са бро јим сце на ма на си ља, По дру го ви
ће ве пе сме су ве о ма ефект но при пре мље не прет ход ном рад њом. ове 
сце не су ли ше не бру тал но сти ка кве за ти че мо у пе сма ма ко је опе ва ју 
слич не мо ти ве, и обич но се на ла зе на кул ми на ци ји де ша ва ња. На во
ди мо не ке од нај по зна ти јих при ме ра:

„Још му ћа ше ду жде го во ри ти, 
ал' не да де Кра ље ви ћу Мар ко, 
Ма ну са бљом, от ки де му гла ву. 
По бе же му Зе мљи ћу Стје па не, 
Сти же ње га Кра ље ви ћу Мар ко, 
И ње га је са бљом уда рио, 
од јед ног дво ји цу огра ди.“ (вук, ii, 56) 
 
„За гр ли ме цр ни јем ру ка ма, 
кад по гле дах, мо ја ста ра мај ко, 
она цр на а би је ли зу би, 
То се ме ни муч но учи ни ло, 
Ја по те гох са бљу око ва ну, 
Уда рих је по сви ле ном па су, 
Кроз њу са бља, ма ти, про ле ће ла.“ (вук, ii, 64) 

143  вук, IV, Vii.
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„до ђе ње му ду бро вач ки кра љу, 
он ми шља ше и оче ки ва ше, 
да ће ње га да ри ва ти Мар ко; 
Ма ну Мар ко то пу зи ном те шком, 
Мр тав кра ље па де на ка пи ју.“ (вук, ii, 79)

Или, на во ди мо при мер Мар ко вог уз бу дљи вог окр ша ја по истам
бул ским ули ца ма и чи та вог јед ног еп ског ур не бе са на рас пле ту пе
сме Мар ко Кра ље вић и Ара пин. Као увер ти ра мег да на Мар ка и Ара
пи на, пр во се по би ју Мар ков Ша рац и Ара пи но ва ко би ла, где Ша рац 
од гри зе ко би ли уво. По том усле ди ово:

да је ко ме ста ти, те ви ђе ти, 
Кад уда ри ју нак на ју на ка: 
Цр ни Арап на Кра љи ћа Мар ка! 
Ни ти мо же по гу би ти Мар ка 
Нит’ се да де Арап по гу би ти; 
Сто ји зве ка брит ки јех са ба ља. 
ће ра ше се че ти ри са ха та; 
Ка да ви ђе цр ни Ара пи не, 
да ће ње га осво ји ти Мар ко, 
он окре не тан ку бе де ви ју, 
Па по би је же кроз Стам болчар ши ју. 
За њи ме се на ту рио Мар ко; 
Ал’ је бр за пу ста бе де ви ја, 
Бр за му је, као гор ска ви ла, 
И ти ја ше да уте че Шар цу; 
Па де Мар ку на ум то пу зи на, 
Пак за љу ља по крај се бе њо ме, 
Стиж’ Ара па ме ђу пле ћи жи ве, 
Арап па де, а Мар ко до па де, 
од сје че од Ара па гла ву, 
И ува ти тан ку бе де ви ју; 
он се вра ти кроз Стам болчар ши ју, 
Ал’ од сва та ниг ђе ни ког не ма, 
Са ма сто ји ли је па ђе вој ка, 
И око ње два на ест то ва ра, 
ли је пог ру ха ђе во јач ког. (вук ii, 66)

Мо жда баш за то што су би ле ка зи ва не, а не пе ва не, По дру го ви ће
ве пе сме се из два ја ју сво јом са же то шћу из ра за и ком по зи ци је, без 
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не по треб них по на вља ња и не ја сних де та ља или ди гре си ја. У исти 
мах, ње го ве пе сме че сто успе ва ју да за до во ље раз ли чи те ни вое ко
му ни ка ци је, по чев од оних ко ји пр вен стве но слу же за ба вља њу пу
бли ке, па и до не ких ве о ма ап стракт не, ду бин ске при ро де. У том 
сми слу, на ро чи то се ис ти че већ че сто на во ђен при мер пе сме Мар ко 
Кра ље вић и Му са Ке се џи ја, ко ја у се би про бле ма ти зу је чи та ву јед
ну еп ску пред и сто ри ју мо ти ва. Узи ма ју ћи тран сфор ма ци ју Мар ко вог 
не га тив ног ли ка за соп стве ну те му, она не за о би ла зи ско ро ни јед ну 
од дво сми сле них од ред ни ца из прет ход не тра ди ци је, по пут те ме о 
Мар ко вом ва зал ству, ње го вом пле ме ни том по ре клу, од но су са мај
ком, ње го вој „раз ма же но сти“, итд.

Ко ли ко год да се са пра вом мо же за кљу чи ти да су пе сме Те ша
на По дру го ви ћа у ву ко вим збир ка ма пре суд но ути ца ле на ства ра ње 
јед не рас про стра ње не сли ке о Мар ку Кра ље ви ћу, то ли ко се мо же и 
ре ћи да је ова сли ка за свој пред у слов мо ра ла има ти већ прет ход
но из гра ђе ну иде а ли зо ва ну пред ста ву ме ђу пу бли ком. Без та квог 
ко лек тив ног рас по ло же ња, ове пе сме не би би ле ни ис пе ва не. Тај 
пред у слов се у По дру го ви ће вим пе сма ма осе ћа у њи хо вој ви со кој 
стил ској и драм ској уоб ли че но сти, као и у ла ко ћи са ко јом се, без 
ус те за ња пе ва ча и цен зу ре сре ди не, тре ти ра ју не ке од нај о се тљи ви
јих те ма епи ке о Мар ку. Ин ди ви ду ал ни та ле нат, зре лост јед не тра
ди ци је, уста нич ке при ли ке са по чет ка 19. ве ка, као и окол ност да 
су ове пе сме уоп ште оста ле за пи са не за хва љу ју ћи ву ку, јед на су од 
дра го це них по ду дар но сти у на стан ку Мар ко вог иде а ли зо ва ног еп
ског ли ка, али и чи та ве јед не кул ту ре ко ју је у на ред ним вре ме ни ма 
об ли ко ва ла на ша на род на епи ка.

2) Маркова смрт у вишњићевим стиховима
вук је од Фи ли па ви шњи ћа за бе ле жио са мо јед ну пе сму о Мар ку, 

Смрт Кра ље ви ћа Мар ка. У пе сми на ла зи мо не ко ли ко уста ље них де
та ља из пе са ма и пре да ња о Мар ко вој смр ти, али уоб ли че ње еп ске 
при че је ов де је дин стве но и, по све му су де ћи, има ло је пре су дан ути
цај на по је ди не ка сни је ва ри јан те овог мо ти ва.144

Ми смо се на ову пе сму у до са да шњем из ла га њу освр та ли у ви ше 
на вра та, као јед ном од из ра зи тих при ме ра иде а ли зо ва не Мар ко ве 
еп ске сли ке. По што му ви ла пред ска же смрт, Мар ко уми ре у ду бо кој 
ста ро сти, са на пу ње них бли зу 300 го ди на жи во та, во љом Бо га, „ста
ро га крв ни ка“. Мар ко уни шта ва сво ју са бљу и ко пље, да не до пад не 
Тур ци ма, а то пуз ба ца „у си ње у де бе ло мо ре“, про ри чу ћи:

144 Пре све га ми сли мо на вер зи ју у Ми лу ти но ви ће вој Пје ва ни ји (Ми лу
ти но вић, 121).
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„Кад мој то пуз и мо ра из иш‘о, 
„он да ва ки ђе тић по ста нуо!“ (вук, ii, 74)

За тим лег не ис под је ле, где и уми ре. ње го во те ло про на ла зе ка лу
ђе ри ко ји га пре ве зу у Све ту Го ру и, уз при кла дан об ред, са хра њу ју 
га на не по зна том ме сту у бли зи ни Хи лан да ра.

Пе сма ак цен ту је и по је ди не Мар ко ве не га тив не осо би не и де та ље 
из прет ход не тра ди ци је, кроз већ по ми ња ни мо тив усну лог Мар ка 
ко јег ни ко не сме да про бу ди, ње го ве ве за но сти за де мон ски свет, 
итд. Упр кос то ме, ни јед на пе сма о Мар ку ни је ис пе ва на у та ко ле
ген дар ном, ре ли ги о зном ду ху, где се вер ност ју на ка пре ма хри шћан
ским и на ци о нал ним иде а ли ма ве ли ча до ме ре ко ја Мар ку при да је 
чак и ме си јан ске атри бу те.

Као и ве ћи на дру гих об ли ка на род ног ства ра ла штва, и на ша еп
ска по е зи ја је сво је вр сна ри зни ца сим бо ла од пси хо ло шког зна ча
ја. У том сми слу, по во дом ове пе сме се мо же по ста ви ти и пи та ње 
о еп ској иде а ли за ци ји као не кој вр сти пси хо ло шке ин ди ви ду а ци је 
или обо же ња.145 Без на ме ре да се по дроб ни је упу шта мо у рас пра ву 
о овом сло же ном пи та њу, слич но сти се са ме по се би на ме ћу, упр кос 
окол но сти што, у на шем слу ча ју, су бје кат та квог раз вој ног про се ца 
ни је пси хо ло ги ја чо ве ка, већ умет нич ког ли ка. У том сми слу, срп ска 
епи ка је је дин ствен при мер у умет но сти уоп ште. На и ме, де ли кат
ност рас пра ве о еп ској ин ди ви ду а ци ји се пре све га огле да у пи та њу 
ко у та квој ин ди ви ду а ци ји ин ди ви ду и ра: еп ски лик, или, уз ње го ву 
по моћ, исто риј ски про то тип? У ви ше на вра та смо већ ука зи ва ли на 
усло вље ност јед не еп ске ти пи за ци је сли ком ње ног про то ти па као 
ини ци јал не ин спи ра ци је. Сва ки при пад ник еп ског ауди то ри ју ма 
под ра зу ме ва да до га ђа ји и лич но сти, она ко ка ко су опе ва ни у на
род ној пе сми, ни су и не мо гу би ти исто риј ски исти ни ти у мо дер ном 
сми слу, али је у исти мах он у ста њу да осе ти и јед ну ду бљу, уну
тра шњу ло ги ку и ве ро до стој ност, ону ко ју спо ља шњи вид до га ђа ја 
у сва ко днев ном жи во ту обич но за кла ња. Са ста но ви шта прак тич не 
пси хо ло ги је, чак је ло гич ни је оче ки ва ти да је за до ме те та кве ин
ди ви ду а ци је у умет но сти ви ше за ин те ре со ван про то тип, а не ње гов 
еп ски ана ло гон.

По пи та њу иде а ли за ци је, у ви шњи ће вој пе сми на ро чи ту па жњу 
при вла чи на чин на ко ји је у њој при ка зан Мар ков ан ти тур ски став. 
Чи тав ри ту ал уни шта ва ња Мар ко вог оруж ја, сце на по чи ва ња ње го

145 Фе но мен и ар хе ти пи пси хо ло шке ин ди ви ду а ци је је, као што је по
зна то, јед на од цен трал них те ма пси хо ло ги је К. Г. Јун га. На те ре ну раз ма тра
ња еп ских пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу, Јун го ве сим бо ле и ар хе ти пе до са да је 
нај ви ше уочио и ана ли зи рао Зво ни мир Ко стић у сво јој обим ној књи зи Мар ко 
Кра ље вић у срп ској на род ној пе сми (Прин цип, Бе о град, 2002).
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вог те ла по ред бу на ра, као и са хра њи ва ње на не по зна том ме сту, мо
ти ви са ни су стра хом од тур ске осве те и скр на вље ња. „Свет при та је
ног стра ха“ о ко јем го во ри Ко ље вић по во дом ове пе сме, очи глед но је 
ин спи ри сан ат мос фе ром срп ских уста на ка и тур ског зу лу ма, о че му 
су ви шњи ће ве пе сме у на шој епи ци, као што је по зна то, оста ви ле 
нај бо ље све до чан ство. Упра во овај де таљ је, ме ђу тим, нај ви ше спо
ран са ста но ви шта Мар ко ве еп ске би о гра фи је, јер до ти че де ли кат но 
пи та ње Мар ко вог ва зал ства. ви шњић је то сва ка ко мо рао има ти у 
ви ду, па је у том сми слу за ни мљи во на ко ји је на чин ова не са оп
ште на чи ње ни ца о Мар ко вом ва зал ству опре де ли ла и об ли ко ва ла 
са др жај чи та ве пе сме. Мар ко код ви шњи ћа не до ла зи у не по сре дан 
кон фликт са Тур ци ма, баш као што у чи та вој пе сми ни је при ка зан 
ни је дан Мар ков мег дан ни ти ан та го ни ста. ње гов је ди ни про тив
ник у пе сми је, за пра во, Бог, „ста ри крв ник“. Упр кос то ме, Мар ко је 
ока рак те ри сан као за штит ник ра је и си ро ма шних у јед ном уни вер
зал ном, хри шћан ском сми слу. У опро штај ном пи сму Мар ко из ме ђу 
оста лог на во ди:

„Код Мар ка су три ће ме ра бла га, 
„Ка ква бла га? Све жу та ду ка та, 
„Је дан ће му ће мер ха ла ли ти, 
„Што ће мо је ти је ло уко па ти, 
„дру ги ће мер нек се цр кве кра се, 
„Тре ћи ће мер кља сту и сли је пу, 
„Нек сли је пи по сви је ту хо де, 
„Нек пје ва ју и спо ми њу Мар ка.“

Та ко ђе, при зор пре ми ну лог Мар ка за ко јег се чи ни као да спа ва, 
иза зи ва зеб њу код сва ког ко му се при бли жи. дис тан ца ко ју иза зи
ва Мар ко ва по ја ва иста је и у жи во ту и у смр ти, и за Тур ке и за ра ју 
под јед на ко.

На дру гој стра ни, упр кос ње ном еле гич ном то ну и сво је вр сној мо
ну мен тал но сти, пе сма ак цен ту је и про бле ма тич не стра не Мар ко вог 
ли ка. Као што смо већ по ми ња ли, реч је о Мар ко вој ве за но сти за је
дан ти пи чан па ган ски ам би јент, као и за окол ност ње го вог са хра њи
ва ња на не по зна том ме сту. Иако то оста је не са оп ште но, Мар ку се, 
као што то при ме ћу је Ми о драг Па вло вић,146 у пе сми не што при пи су
је као грех, а о ка квом гре ху се тач но ра ди, ло гич но је за прет по ста
ви ти да се он пре вас ход но ти че Мар ко вог ва зал ства. Као што те ма 
Мар ко вог ва зал ства пре ма Тур ци ма сво је вре ме но ни је би ла до вољ на 
да се по во дом ње обра зу је ста бил на не га тив на еп ска ти пи за ци ја, та

146 ви ди стр. 85.
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ко ни са да, на са мом из ма ку тра ди ци је, она ни је до пу сти ла ства ра
ње и јед не по зи тив не, иде ал не сли ке о Мар ку. ову про ти ву реч ност 
је Фи лип ви шњић, као сво је вр сни хро ни чар ан ти тур ских уста на ка, 
мо рао осе ћа ти и он јој је, на се би осо бит на чин, у сво јој пе сми дао 
пре суд ну ва жност.

Ипак, у пе сми пре о вла да ва ра фи ни ра на, хри шћан ска емо ци ја 
опра шта ња од Мар ко вог ли ка. опра шта ње ни је са мо у од но су на 
Мар ко ву фи зич ку смрт, већ и у ши рем сми слу, у од но су на не га тив
не Мар ко ве стра не пре ма ко ји ма су прет ход не ге не ра ци је га ји ле је
дан са свим дру га чи ји емо ци о нал ни став. Мо же се чак сло бод но ре
ћи да су не ка да шња про кли ња ња, на при ме ру ове пе сме, пре тво ре на 
у бла го сло ве, и то на на чин ко ји не мо же да се упо ре ди ни са јед ним 
дру гим при ме ром из на ше епи ке.

3) Милијино виђење Марка Краљевића
о Ми ли ји ној пе сми Се стра Ле ке Ка пе та на смо по дроб ни је го во

ри ли у не ко ли ко прет ход них на вра та, на ро чи то у све тлу ње не „ин
тер пла нар но сти“ о ко јој је пи сао Алек сан дар ло ма. На осно ву ву ко
ве жи во пи сне анег до те о за пи си ва њу пе са ма од стар ца Ми ли је,147 
за и ста је те шко на слу ти ти пе ва ча ко ји је мо гао има ти пу ну свест о 
на сле ђе ним сло је ви ма тра ди ци је уну тар соп стве них пе са ма, што у 
исти мах, раз у ме се, не опо вр га ва оправ да ност ло ми них хи по те за о 
њи хо вом по сто ја њу.

Ми ли ји на пе сма је ујед но и нај ду жа пе сма о Мар ку Кра ље ви ћу ко
ју је за бе ле жио вук (570 сти хо ва) и, са мим тим, по себ но се ис ти че. У 
по ре ђе њу са оста лим пе сма ма ву ко ве збир ке, она ба ца нај ве ћу сен
ку на Мар ков лик. У увод ним сце на ма Мар ко вог опре ма ња на сва то
ве, ка рак те ри стич но је да хи пер бо лич ни опи си ни су ко мич но ин то
ни ра ни. Мар ко во обла че ње у „го спод ске ха љи не“, опа са ва ње оруж ја 
и ки ће ње ко ња, опе ва ни су по дроб но и са де та љи са њем ко је уве ћа ва 
дра ма ти ку до га ђа ја, на на чин ина че ка рак те ри сти чан за Ми ли ји не 
пе сме и њи хо ву екс по зи ци ју. ово га пу та, ри ту ал окон ча ва ка да слу
ге до не су два ча бра ви на:

Је дан да ше ко њу од мег да на, 
Кр вав ко њиц до уши ју до ђе, 
дру ги по пи на по хо ду Мар ко, 
Кр вав Мар ко до очи ју до ђе; (вук, ii, 40)

Мар ков коњ у пе сми ни је Ша рац, а кон траст ове сце не у од но су 
на спо ља шњи сјај прет ход ног обла че ња и ору жа ва ња, ефект но зло

147 вук, IV, iXX.
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слу ти бу ду ће до га ђа је. И мо ме нат ка да Мар ко стиг не до свог пр вог 
по бра ти ма, вој во де Ми ло ша, ка рак те ри сти чан је по упо зо ре њу ко је 
Ми лош из ри че сво јим слу га ма, пре не го што до че ка ју Мар ка:

„Не мој те му ску ту оби ски ват“, 
„Не мој те му са бљу при ва та ва ти, 
„Ни ви к Мар ку бли зу при ла зи ти; 
„Мо же би ти, да је љу тит Мар ко, 
„Мо же би ти, да је пи јан Мар ко, 
„Па вас мо же с ко њем пре га зи ти 
„И грд ни јех, ђе цо, оста ви ти;“

У кон тек сту пе сме, ни ово упо зо ре ње ни је ко мич но, већ вер но 
осли ка ва јед но опа сно уну тра шње ста ње ју на ка, али и ри зич ност 
по ду хва та у ко ји се упу шта ју срп ске вој во де. У пе сми пре о вла да ва
ју там ни то но ви, а вук чак на два ме ста у фу сно та ма скре ће па жњу 
чи та о цу да реч „ве сео“, у упо тре бље ном кон тек сту, има су прот но 
зна че ње од уоби ча је ног. У по ре ђе њу са оста ле две срп ске вој во де, 
иако са го спод ским и ју нач ким атри бу ти ма, Мар ко је опи сан као 
„ве сео“ и „ја дан“, тј. као нај ин фе ри ор ни ји и са нај ма њим шан са ма да 
при ву че сим па ти је ле ки не се стре. Упр кос то ме, је ди ни он успе ва да 
смог не сна ге и са оп шти ле ки раз лог њи хо ве по се те. Та ко ђе, Мар ко 
је тај ко ји на кра ју са ка ти и осле пљу је пр ко сну ле по ти цу.

По ред на ве де них за па жа ња о со ци јал ној и исто риј ској по за ди ни 
мо ти ва ко је је учи нио Алек сан дар ло ма, на ме ће се и јед но за па жа
ње ко је до дат но мо ти ви ше Мар ков по сту пак. На и ме, у по ре ђе њу са 
оста лим Ми ли ји ним пе сма ма у ву ко вој пе сма ри ци, лик Ро сан де се 
из два ја од оста лих жен ских ли ко ва на је дан спе ци фи чан на чин. Ко
ли ко год да је ста рац Ми ли ја имао раз у ме ва ња за по зи ци ју не вер не 
љу бе Ба но вић Стра хи ње, или за по зи ци ју ла тин ске не ве сте у Же
нид би Мак си ма Цр но је ви ћа, Ро сан дин лик у пе сми Се стра Ле ке Ка
пе та на опе ван је као из ра зи то не га ти ван ак тер, ли шен са о се ћа ња 
и оста лих ли ко ва и са ме пу бли ке. док у оста лим пе сма ма по зи ци
ја жен ског ли ка осли ка ва мрач но на лич је јед ног спо ља шњег сја ја 
и дру штве не ста бил но сти, у Се стри Ле ке Ка пе та на лик ле по ти це 
Ро сан де, са свим су прот но, та кво спо ља шње ла жно ста ње ин спи ри
ше, об ли ку је и одр жа ва. ефект ни увод ни сти хо ви пе сме „од ка ко је 
свет по ста нуо, ни је ве ће чу до на ста ну ло“, као и опи си ње не ле по те 
и из у зет них усло ва од ра ста ња, асо ци ра ју чак и из ве сне де мон ске 
атри бу те ле ки не се стре. Ис прав ност Ро сан ди них за мер ки упу ће них 
срп ским вој во да ма де вал ви ра упра во та ква ње на сим бо лич на по зи
ци ја, чи је усло ве ни је у ста њу да за до во љи ни је дан про сац. Као и у 



129

оста лим пе сма ма стар ца Ми ли је, и ов де се про вла чи иде ја о тра гич
ној ну жди да се одр жи јед на на из глед са вр ше на спо ља шња сли ка 
дру штва, на на чин ко ји прет по ста вља и јед ну стро гу, бес по штед ну 
до ми на ци ју у по ро дич ним и му шкожен ским од но си ма. У раз об ли
че њу та квог ста ња, сво јим ка жња ва њем Ро сан де, Мар ко пре у зи ма 
функ ци ју ко ју су у оста лим Ми ли ји ним пе сма ма оли ча ва ли жен ски 
ли ко ви.

Ипак, Мар ко ва по зи ци ја је, баш као и у слу ча ју оста лих ве ли ких 
еп ских ли ко ва из пе са ма стар ца Ми ли је, ком плек сна и тра гич ки 
про ти ву реч на. њи хо ви по ступ ци од ра жа ва ју сло жен и не у рав но
те жен ка рак тер ју на ка, као и јед на ко сло же не, не ста бил не и ла ко 
уру ши ве дру штве не и оби чај ноправ не од но се. Та ко ђе, ве ли ка ште
та и рас кол ко ји ма за вр ша ва ју Ми ли ји не пе сме не пред ста вља ју са
тис фак ци ју ни за јед ног од ак те ра. њи хо ви ћу дљи ви, ира ци о нал ни 
по ступ ци су рет ко усме ре ни на при до би ја ње сим па ти је или ан ти па
ти је пу бли ке, већ их пе вач не пре ста но одр жа ва на не кој вр сти емо
ци о нал не дис тан це. Упра во у Мар ко вом слу ча ју, ова дис тан ца је ус
пе ла да у Ми ли ји ној пе сми на је дин ствен на чин ожи ви и чи тав је дан 
ком плекс не га тив не ти пи за ци је из прет ход них вре ме на.

4) Марков лик у песмама старца Рашка
С об зи ром на зна чај ко ју вук при да је стар цу Ра шку у по пи су ње

го вих пе ва ча,148 ста вља ју ћи га на че твр то ме сто иза стар ца Ми ли је, 
на слу ћу је мо ва жност Ра шко вих пе са ма о Мар ку у пе сма ри ци „нај
ста ри јих вре ме на“. У пи та њу су пе сме Урош и Мр њав че ви ћи и Смрт 
Ду ша но ва. Урош и Мр њав че ви ћи су, као што смо по ми ња ли у ви ше 
на вра та, јед на од цен трал них пе са ма иде а ли зо ва не тра ди ци је о Мар
ку. У њој се ак ту е ли зу ју те ме из про шло сти на је дин ствен на чин, без 
ви дљи вог при др жа ва ња у од но су на на сле ђе не мо ти ве и де та ље из 
прет ход не, вре мен ски нај бли же тра ди ци је. Али, да у та квом свом ту
ма че њу ста рац Ра шко ни је био про из во љан ко ли ко се по не кад чи ни, 
све до чи ко мад пе сме Смрт Ду ша но ва и увод на сце на у ко јој се ца ру 
на са мр ти краљ ву ка шин жа ли на са мо во љу и кав га џиј ско по на ша
ње свог си на. Ка ко пе сма ни је за пи са на у це ло сти, те шко је го во ри ти 
не што ви ше о кон тек сту ове сце не, као и укуп не ка рак те ри за ци је 
ли ко ва. Ипак, на осно ву прет ход них раз ма тра ња о фе но ме ну ак ту е
ли за ци ји дав не исто ри је у нај мла ђем сло ју тра ди ци је, ста рац Ра шко 
је очи глед но имао осо би ту ин ту и ци ју о ве ро до стој но сти мо ти ва ко је 
је опе вао. Шта ви ше, ни код јед ног дру гог ву ко вог пе ва ча се не осе ћа 
то ли ка по тре ба да се исто риј ски из но ва „ре кон стру и шу“ и до ча ра ју 
по је ди но сти опе ва них мо ти ва.

148 вук, IV, Xi.
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По пи та њу та квог ула же ња у пред и сто ри ју мо ти ва, на ро чи то се 
из два ја Ра шко ва пе сма Мар ги та де вој ка и Рај ко вој во да (вук, iii, 10). 
У овој пе сми Мар ги та де вој ка ку не Рај ка вој во ду што не су зби ја тур
ски зу лум по Сре му, и жа ли за вре ме ном вој во де Мир ка ка да је на род 
жи вео мир но. У од го во ру на ње не за мер ке и кле тве, Рај ко од го ва ра 
да је вој во да Мир ко во је вао у до ба нај ја чих срп ских вој во да ка да му 
је би ло мно го лак ше да се од бра ни од Ту ра ка. Име на и гра до ве срп
ских вој во да Рај ко на во ди у јед ном оп шир ном ка та ло гу ко ји, у овој 
пе сми од 151 сти ха, за у зи ма чи та вих сто ти ну. Ка рак те ри стич но је 
да се у пе сми име Мар ка Кра ље ви ћа по ми ње по след ње, пре не го што 
Рај ко име ну је и са мо га се бе као је ди ног пре о ста лог вој во ду, за о ста
лог „као су во др во у пла ни ни“ по сле тур ских осва ја ња.

Пе сма на во ди на зна чај не за кључ ке по во дом Ра шко вог ви ђе ња 
исто ри је у ње го вим пе сма ма, а на ро чи то у пе сми Урош и Мр њав че
ви ћи. оп шир но на бра ја ње срп ских вој во да и њи хо вих гра до ва, као и 
опи си њи хо вог сја ја и ве ли чи не, у пе сми ни су мо ти ви са ни Рај ко вом 
на ме ром да про на ђе из го вор због то га што је вој во ди Мир ку би ло 
мно го лак ше не го ње му да се ус про ти ви Тур ци ма. На и ме, на кон што 
на ве де име на срп ских ју на ка и вој во да, Рај ко из вр ши са мо у би ство, а 
за њим то учи ни и Мар ги та. ње не по след ње ре чи су:

„Бра ћо мо ја, Срп ске вој во де! 
„Ка ко би сте, ка ко пре ми ну сте, 
„А ка ко ли ро бље оста ви сте! 
„Ро бље на ше све Тур ско под нож је, 
„На ма сти ри Тур ске пот пр ди це!“ (вук, iii, 10)

очи глед но је да бли ста ва, рас ко шна и до у де та ље до ча ра на сли ка 
не ка да шње мо ћи, за ли ко ве пе сме не пред ста вља по моћ, охра бре ње 
ни ти из го вор, као што то мо жда у пр ви мах из гле да, не го баш су
прот но — бол ну фру стра ци ју, по ни же ње и тра гич ну бес по моћ ност у 
са да шњо сти. Не ка да шњи сјај по сто је ћу бе ду чи ни још ви дљи ви јом, 
мрач ни јом и не под но шљи ви јом. Увид у исто риј ску ре ал ност је не што 
са чи ме се ин ди ви ду ал на ак ци ја не мо же по ми ри ти ни ускла ди ти, а 
свест о то ме мо же по не кад би ти то ли ко уни жа ва ју ћа и бол на да, као 
у на ве де ном слу ча ју, ли ко ви у пе сми по чи не са мо у би ство.

На сли чан на чин, и у пе сми Урош и Мр њав че ви ћи је до ча ра на сли
ка јед не рас ко шне исто риј ске про шло сти. Ни у јед ној дру гој пе сми 
о Мар ку се то ли ко не осе ћа ат мос фе ра им по зант не др жав не мо ћи, 
оли че не у вој ним та бо ри ма, двор ским про то ко ли ма, по зла ће ном 
оруж ју, сви ле ним ду ше ци ма, итд. По врх то га, сјај и ве ли чи на ду ша
но вог цар ства код Ра шка је обо га ће на и јед ном исто риј ском хи по те
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зом о Мар ко вом ре гент ству, на на чин ко ји не за ти че мо у прет ход
ној тра ди ци ји. Пе вач је то ли ко уве рен у сво је ту ма че ње исто ри је да 
Мар ку сло бод но при до да је и не ке но ве, до та да не по зна те осо би не. У 
пе сми, на при мер, про то поп Не дељ ко чак пра ви алу зи ју о Мар ко вој 
уче но сти као ва жну пре по ру ку за Мар ко ву уло гу ар би тра у круп ном 
ди на стич ком спо ру:

„А од Мар ка, до мо је га ђа ка, 
Код ме не је књи гу на у чио, 
код ца ра је Мар ко пи сар био, 
У ње га су књи ге ста ро став не, 
И он зна де на ко ме је цар ство“ (вук, ii, 34)

За и ста је те шко прет по ста ви ти да би не ки са вре ме ник Ер лан ген
ског ру ко пи са, на при мер, био у ста њу да пре по зна Мар ка у уло зи 
уче ног цар ског пи са ра. Слу ша о цу ко ји по зна је ше пр тљи вог, не до ра
слог и си ро вог Мар ка из пе сме о ње го вом ора њу, из гле да ло би не
ве ро ват но, ско ро тра ги ко мич но да га истом при ли ком при хва ти и у 
уло зи чу ва ра „књи га ста ро став них“, и то у јед ном та квом осе тљи вом 
др жав ном тре нут ку.

Ипак, фе но мен исто риј ске ре кон струк ци је уну тар јед не тра ди ци је 
је ини ци ран и по тре бом да се од ре ђе не чи ње ни це са чу ва ју и пре не
су на на чин ко ји ће но вим ге не ра ци ја ма омо гу ћи ти да се оне по но во 
ис ку се као но ве и не по зна те. Као што то ја сно по ка зу је пе сма Мар ги
та де вој ка и Рај ко вој во да, на из глед при влач на и оча ра ва ју ћа, иде
а ли зо ва на сли ка про шло сти у пе сма ма стар ца Ра шка је у сво јој су
шти ни и тра гич ки дво сми сле на. Се ћа ње на не ка да шњи сјај срп ског 
цар ства, при влач но и ин спи ра тив но за ге не ра ци је срп ских уста ни ка 
у вре ме ну ка да је вук за пи си вао сво је пе сме, у исти мах мо же де ло
ва ти и јед на ко раз о ча ра ва ју ће и тра у ма тич но, јер опо ми ње на по сто
је ћу бе ду. док се у пе сми Урош и Мр њав че ви ћи ово ста но ви ште на
слу ћу је по сред но, на осно ву чи ње ни ца о рас па ду цар ства ко је пе сма 
на осо бит на чин пре ћут ку је, до тле је оно у пе сми Мар ги та де вој ка и 
Рај ко вој во да до кра ја обе ло да ње но, као ње на глав на те ма.

Је дин ствен афи ни тет стар ца Ра шка за еп ско ту ма че ње исто ри је, 
за ву ка је очи глед но био ве о ма дра го цен у са ста вља њу ње го вих пе
сма ри ца. За то ни је слу чај но што је Урош и Мр њав че ви ћи, иако пе сма 
са очи глед ним но ви на ма у ту ма че њу и ка рак те ри за ци ји ли ко ва, до 
са да би ла нај че шћи по вод за хи по те зе о узро ци ма Мар ко ве еп ске 
по пу лар но сти.
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5) Стилизације слепих певачица
Што се ти че Мар ко вог ли ка у пе сма ма оста лих пе ва ча у ву ко вој 

збир ци „нај ста ри јих“ ју нач ких пе са ма, из два ја ју се још име на две 
же не: сле пе жи ва не и же не из Гр гу ре ва ца. од сле пе жи ва не је вук 
за пи сао две пе сме о Мар ку: Мар ко Кра ље вић и Алилага и Мар ко Кра
ље вић и 12 Ара па. обе пе сме при па да ју јед ној из ра зи тој иде а ли зо ва
ној тра ди ци ји, у ме ри у ко јој Мар ков лик по при ма цр те ле ген дар ног 
ју на ка, гу бе ћи при том не ке од сво јих ка рак тер них и иде о ло шких 
од ред ни ца из пре о ста лог де ла тра ди ци је. Као из ба ви тељ ро би ње у 
пе сми Мар ко Кра ље вић и 12 Ара па, или као не у стра ши ви мег дан џи
ја у Мар ко Кра ље вић и Алилага, он чак пре ва зи ла зи и од ред ни цу 
на ци о нал ног хе ро ја. Увод пе сме га обич но за ти че у не кој да ле кој, 
не и ме но ва ној арап ској по кра ји ни, са про тив ни ци ма се бо ри сам или 
у дру штву не знат них, „не кол’ко Гр ка и Бу га ра“. У пе сми о су ко бу са 
Алилагом и ње го вим ја њи ча ри ма, на при мер, по сле јед ног за Мар
ка, као и за чи та ву на шу епи ку не ти пич ног над ме та ња стре ла ма, 
по чет но не при ја тељ ство се пре тва ра у при ја тељ ство и са ве зни штво, 
без по ми ња ња њи хо вих вер ских и на ци о нал них раз ли ка. Та ко ђе, 
осло ба ђа ње или за до би ја ње же не, као по сле ди це Мар ко ве ак ци је, 
упа дљи во је ли ше но сек су ал них атри бу та. По бе ђе ни ага же ли да 
ис пу ни обе ћа ње и Мар ку да ру је сво ју љу бу, али Мар ко га од би ја ре
чи ма:

„о Тур чи не, жив’ те Бог убио! 
Буд ме бра тиш, што ми же ну да јеш? 
Ме не тво ја же на не тре бу је, 
У нас ни је, ка но у Ту ра ка, 
Сна ши ца је као и се стри ца; 
Ја на до му имам љу бу вер ну, 
Пле ме ни ту Је ли цу го спо ђу;“ (вук, ii, 61)

На сли чан на чин, и у пе сми Мар ко Кра ље вић и 12 Ара па, осло бо ђе
ну ро би њу Мар ко до во ди ку ћи не као сво ју љу бу, већ као по се стри му 
о ко јој ће да се бри ну ње го ва ста ра мај ка и бра ту чад из ку ће ди зда
ри ћа.

од сле пе из Гр гу ре ва ца, вук је за бе ле жио са мо јед ну пе сму о Мар
ку, Мар ко Кра ље вић уки да свад ба ри ну. Ка рак те ри стич но је да је од 
исте же не вук за пи сао још три пе сме — Про паст цар ства срп ског, 
Ко сов ка де вој ка и Обре те ни је гла ве кне за Ла за ра. У пи та њу су не ке 
од цен трал них пе са ма те мат ског кру га о Ко сов ком бо ју, па је са мо 
по се би за ни мљи во што се Мар ков лик код ву ка је ди но у овој пе сми 
ди рект но укљу чу је у ко сов ски те мат ски круг. Као за штит ник ра је 



133

и на ци о нал ног ин те ре са, Мар ко по ла зи у мег дан да спа се Ко сов ку 
де вој ку на чи ју част, јед на ко као и на част свих мла де на ца, на ср ће 
опа ки Ара пин. Чи тав Мар ков по ду хват је обо јен огор че но шћу због 
на ци о нал ног по ни же ња ко је оли ча ва по ро бље но Ко со во, па су у том 
сми слу ка рак те ри стич не Мар ко ве ре чи:

„ој да во ри, ти Ко со во рав но! 
„Шта си да нас до че ка ло ту жно, 
„По сле на шег кне за че сти то га, 
„да Ара пи сад по те би су де!“ (вук, ii, 69)

ово је је дин ствен при мер из епи ке о Мар ку, јер он про го ва ра као 
за штит ник на ци о нал не ча сти и ко сов ског кул та. У не кој ра ни јој тра
ди ци о нал ној фа зи, та кав мо но лог би са ве ли ком по те шко ћом мо гао 
да му се при пи ше, баш као и јед на од нај гла сни јих по хва ла упу ће них 
Мар ку, из ре че на упра во у овој пе сми:

„Бог да жи ви Кра ље ви ћа Мар ка! 
Ко ји зе мљу од зла из ба вио, 
Ко ји са тр зе мљу зу лум ћа ра; 
Про ста м’ би ла и ду ша и те ло“.
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песМе о МАрКУ У вУКовИМ рУКопИсИМА

Ре до след ко јим су у дру гој књи зи Срп ских на род них пје са ма об ја
вље не пе сме о Мар ку, вид но илу стру је и је дан од кри те ри ју ма ко ји ма 
се вук ру ко во дио у њи хо вом ода би ру. У пи та њу је кри те ри јум исто
риј ске хро но ло ги је, по чев од пе са ма ко је опе ва ју вре мен ски нај у да
ље ни је до га ђа је и лич но сти, ка они ма из, са ста но ви шта ан то ло ги
ча ра, ње му све бли же и ско ри је про шло сти. У том сми слу, при лич но 
је очи глед на ву ко ва на ме ра да сво јим ан то ло ги ја ма „ју нач ких пје са
ма“ пре зен ту је и што пот пу ни је ком пле ти ра сво је вр сну еп ску сли ку 
срп ске исто ри је, од ње них за че та ка до са вре ме но га до ба. Исто риј ски 
кри те ри јум, да кле, бит но је опре де љи вао ву ков ода бир, а са мим тим 
и ње гов иде о ло шки под текст. ве ћи на пе са ма „нај ста ри јих“ вре ме на 
je по сред но или не по сред но по ве за на са те ма ма о рас па да њу срп
ског цар ства и ње го вог пот па да ња под Тур ке, иде о ло шке не при ја те
ље од ко јих је Ср би ја за по че ла осло ба ђа ње упра во у ву ко во до ба.

За то је ка рак те ри стич но што је у ву ко вој дру гој књи зи Срп ских 
народ них пје са ма пр ва од об ја вље них пе са ма о Мар ку, на кон ус по
ста вље ног срод ства из ме ђу Мар ка и мит ског вој во де Мом чи ла у Же
нид би Ву ка ши но вој, баш Урош и Мр њав че ви ћи. Као што смо ви де ли 
из прет ход них раз ма тра ња, број ни де та љи ове пе сме све до че о но ви
на ма и од сту па њи ма у од но су на го ле мо за ле ђе ње не тра ди ци о нал не 
по за ди не. Пе сма очи глед но при па да нај мла ђем сло ју иде а ли за ци је 
Мар ко вог ли ка, али је вук у сво јој ан то ло ги ји упр кос то ме на во ди 
као „нај ста ри ју“ о Мар ку, од мах иза пе сме Смрт Ду ша но ва. По то
њи ре до след пе са ма о Мар ку је код ву ка при лич но сло бо дан и пре
пли ће се са пе сма ма ко је опе ва ју лич но сти и до га ђа је из ко сов ског 
те мат ског кру га. Та кав ре до след очи глед но на сто ји да оста ви ути
сак пре крет ни це ко ју је у „нај ста ри јим“ вре ме ни ма имао Ко сов ски 
бој, па се у том сми слу код ву ка мо же го во ри ти о „до ко сов ским“ и 
„по ко сов ским“ пе сма ма о Мар ку, тј. они ма ко ји се за ње го ву еп ску 
би о гра фи ју ве зу ју пре и по сле бо ја на Ко со ву. Сле де ћи ову ло ги ку, 
ве ћи на пе са ма о Мар ку опе ва вре ме на кон Ко сов ског бо ја, а глав ни 
кри те ри јум за та кву ву ко ву про це ну до ти че се де та ља ко ји Мар ка 
до во де у кон текст ње го вих од но са са Тур ци ма, би ло као сул та но вог 
по да ни ка, би ло као ан ти тур ског хе ро ја.

Ме ха нич ност ове по де ле, ме ђу тим, при лич но је очи глед на. На 
при мер, Се стра Ле ке Ка пе та на је свр ста на у „до ко сов ски“ пе ри од 
Мар ко ве би о гра фи је, иако она, као што смо то прет ход но раз ја сни
ли, ука зу је на исто риј ско ста ње ко је је у ју жним де ло ви ма срп ског 
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цар ства на сту пи ло на кон ко сов ског по ра за. Та ко ђе, са ста но ви шта 
про це са иде а ли за ци је, не ке од пе са ма ко је вук хро но ло шки од ре ђу
је као „нај ста ри је“, по пут Мар ко Кра ље вић и ви ла, на при мер, но се 
ви дљи ва обе леж ја нај мла ђег сло ја (раз ви јен иде а ли зо ван, хи пер бо
ли сан Мар ков из глед и ка рак тер, при су ство ли ка Ми ло ша оби ли ћа 
као по бра ти ма, итд.). На дру гој стра ни, ме ђу пе сма ма ко је опе ва ју 
по ко сов ски пе ри од, за ти че мо и не ке од са чу ва них нај ста ри јих мо ти
ва о Мар ку, по пут Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра и Мар ко Кра
ље вић и кћи кра ља Арап ско га. очи глед но, на гла сак у ву ко вом ода
би ру пе са ма о Мар ку је био на те жњи да оне, јед на ко као и ве ћи на 
дру гих увр ште них ју нач ких пе са ма, сво је мо ти ве и ју на ке при ка жу 
и раз ја сне ре до сле дом исто риј ских до га ђа ја. овај при ступ је бит но 
об ли ко вао иде а ли зо ва ну еп ску сли ку о Мар ку Кра ље ви ћу, али ко ли
ко се Мар ков лик по не кад опи рао та квом ву ко вом исто ри зму, нај бо
ље све до че пе сме ко је вук ни је увр стио у сво ју ан то ло ги ју.

Па жњу при вла чи пре све га њи хо ва број ност, знат но ве ћа од пе са
ма ко је су би ле од штам па не. Увид у ове, за ву ко вог жи во та нео бја
вље не пе сме све до чи о ша ро ли ко сти јед не још увек жи ве и ди на мич
не еп ске тра ди ци је, као и о кри те ри ју ми ма ко ји ма се вук ру ко во дио 
у са ста вља њу сво јих пе сма ри ца. Гру бо узев ши, у нео бја вље не за пи
се мо же мо убро ја ти ва ри јан те об ја вље них пе са ма о Мар ку, за тим 
за пи се чи ја ду жи на ни је од го ва ра ла кри те ри ју ми ма ан то ло ги је, као 
и зна тан број пе са ма ко је су жан ров ски, те мат ски и иде о ло шки од у
да ра ле од Мар ко ве сли ке у дру гој књи зи Срп ских ју нач ких пје са ма.

Што се пр ве гру пе пе са ма ти че, оне ко ја об у хва та ју ва ри јан те об ја
вље них пе са ма, на ро чи ту па жњу при вла чи мо тив по зна ва ња очи не 
са бље и опе ва ње Мар ко ве смр ти. У по ре ђе њу нео бја вље них ва ри јан
ти Мар ко Кра ље вић по зна је очи ну са бљу, на ви де ло из ла зе сви естет
ски ква ли те ти об ја вље не По дру го ви ће ве пе сме. Иако ду жа за све га 
око 30 сти хо ва, По дру го ви ће ва ва ри јан та по кри ва је дан не у по ре ди
во ши ри план рад ње. У њој Тур ки ња де вој ка из ла зи на ре ку Ма ри цу 
да опе ре ру бље, при ли ком че га угле да те ло ра ње ни ка на оба ли. Зо
ве бра та у по моћ, али он не по ма же ра ње ни ку, не го се по ла ко ми на 
ње го ву са бљу и уби је га. По том Тур чин од ла зи у вој ску и хва ли ше се 
оте том са бљом, све док је не пре по зна Мар ко: у пи та њу је са бља ње
го вог оца ву ка ши на. Тур чин при зна је ка ко је до шао до са бље, на кон 
че га га Мар ко уби је.

Али, у ва ри јан ти ано ним ног ауто ра, пе сма по чи ње сли ком те ла
ла ко ји огла ша ва про да ју сво је са бље. Пр ви за ин те ре со ван ку пац је 
Мар ко. У же љи да ис пи та по ре кло са бље, од во ди те ла ла по ред Ма
ри це и ту са зна је од ње га да је са бљу отео од ра ње ни ка на Ко со ву. 
Уме сто да га из ле чи од ра на, те лал је ра ње ни ка убио. Мар ко уби ја 
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те ла ла и ње го во те ло ба ца у ре ку. ов де пе сма окон ча ва и у њој из о
ста је По дру го ви ћев епи лог, сце на у ко јој се Мар ко, прав да ју ћи свој 
по сту пак, је два уз др жи да не по гу би сул та на.

Пе сма из нео бја вље них ру ко пи са ви ше на ли ку је дру гој штам па
ној ва ри јан ти Опет то, ма ло дру га чи је (вук, ii, 57). Ма њи број сти хо
ва у пот пу но сти пра ти склоп нео бја вље не ва ри јан те, а њен по че так 
и крај су мно го ефект ни ји и ја сни ји. Те лал ни је не ки ано ним ни Тур
чин, не го ца рев те лал и до ла зи као прет ход ни ца сул та но ве вој ске. 
На за вр шет ку, ја њи ча ри пи та ју Мар ка шта се до го ди ло са те ла лом, 
а Мар ко ла же да је те лал по бе гао са за ра ђе ним па ра ма. Ипак, нео
бја вље на ва ри јан та ак цен ту је јед ну нео бич ну сце ну. У пи та њу је мо
ме нат ка да на бо ји шту, тра га ју ћи за пле ном по сле бит ке на Ко со ву, 
Тур чин на и ђе на ша тор у ко јем се на ла зи ра њен ка у рин. опис ме ста 
и ра ње ни ка асо ци ра ју из у зет ност и ви со ки ранг ра ње ни ка:

На ме ра ме на ме ри ла би ла 
На пре кра сне зе ле не ша то ре, 
Зе лен ша тор од зе ле не сви ле, 
На ње му је ја бу ка од зла та 
И ва ши је два на ест кр сто ва, 
Под њим ле жи кр вав ка у ри не, 
На гла ви му кру на по зла ће на, 
На пле ћи му ко ла ста азди ја, 
По азди ји по јас по зла ћен, 
вран му пер чин по јас пре ма шио, 
За по ја сом ова са бља брит ка“. (СА НУ, ii, 38)

док се у об ја вље ним ва ри јан та ма из у зет ност ра ње ни ка ак цен ту је 
ис кљу чи во кроз де таљ ње го ве са бље (у По дру го ви ће вој ва ри јан ти, 
ње го во те ло је тек јед но у ни зу ко је на оба лу из ба цу је реч ни та лас), 
нео бја вље на ва ри јан та по ја ча ва ути сак о рас ко шној и им по зант ној 
ву ка ши но вој по ја ви. По што све три ва ри јан те ову по ја ву об зна њу ју 
пре не го што се от кри је иден ти тет ра ње ни ка, на де лу је јед но ве о
ма ефект но драм ско уво ђе ње, не са мо у кон тек сту рад ње, не го и у 
кон тек сту чи та ве тра ди ци је о ву ка ши ну, уз по ка зи ва ње са о се ћа ња 
и пред ста вља ње из у зет но сти ју на ка. очи глед но, ра ди се о већ по ме
ну том при ме ру ути ца ја иде а ли за ци је Мар ко вог ли ка, где се сим па
ти ја пу бли ке са Мар ка по врат но пре сли ка ла на ње го вог оца.

док По дру го вић са па жњом и при лич но вер но узи ма у об зир хро
но ло ги ју исто риј ских до га ђа ја ко је опе ва (ву ка шин је, као и у исто
ри ји, ра њен у Ма рич кој би ци, а екс по зи ци ја пе сме се од и гра ва на 
оба ли Ма ри це), дру ге две ва ри јан те ње го ву по ги би ју до во де у ве зу 
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са ко сов ским бо јем. Нео бја вље на ва ри јан та, шта ви ше, ву ка ши но ву 
смрт опе ва на ко сов ском бо ји шту, увр шћу ју ћи га ти ме у гру пу ко сов
ских ју на ка.149 еп ска иде а ли за ци ја је у овој пе сми то ли ко очи глед на 
и пре на гла ше на да је, ве ро ват но, то би ло ме ђу глав ним раз ло зи ма 
због ко јих она ни је об ја вље на.

Ко ли ко је ова кав тип иде а ли за ци је сме тао ву ку, све до че и нео бја
вље не ва ри јан те о Мар ко вој смр ти. оста вља ју ћи по стра ни на ве де не 
пред но сти и из у зет не естет ске ква ли те те ви шњи ће ве ва ри јан те, у 
нео бја вље ним, знат но сла би јим пе сма ма о Мар ко вој смр ти, при су
тан је и је дан из ра зит мо ме нат иде а ли за ци је и иде о ло ги за ци је. У 
јед ној од ва ри јан ти (вук, Vi, 27), Мар ко је опе ван као по след њи бра
ни лац срп ског цар ства, сто ти ну го ди на по сле смр ти кне за ла за ра. 
Ту га за Мар ком, са оп ште на кроз ре чи Са ве ка лу ђе ра ко ји при че
шћу је Мар ка на са мр ти, узро ко ва на је и стра хом од тур ског осва
ја ња. Ако умре Мар ко, твр ди се у пе сми, Ср би ја ви ше не ма дру гог 
за штит ни ка про тив Ту ра ка. И за и ста, на кон што Мар ко из дах не и 
са хра не га у „Ко со во цр кви“, ка ко то са оп шта ва не и ме но ва ни пе вач 
из Бо ке Ко тор ске, „по том Тур ци при ти ско ше цар ство“.

дру га чи ји је слу чај са јед ном скра ће ном ва ри јан том ви шњи ће ве 
пе сме (СА НУ, ii, 62). Нај о чи глед ни ја раз ли ка је из о ста нак ан ти тур
ског еле мен та, као и, на дру гој стра ни, на гла шен хри шћан ски мо
ме нат. Игу ман ва са и ђак Иса јиа са хра њу ју Мар ка у „би је лој цр кви“ 
по ред мо ра, на на чин ко ји ни ма ло и ни у ко јем по гле ду не ба ца сен ку 
на Мар ков иде а ли зо ван лик, као што је то слу чај код ви шњи ћа.

овај, као и прет ход но на ве ден при мер ва ри јан те о „по зна ва њу 
очи не са бље“, све до чи о за и ста ба лан си ра ним кри те ри ју ми ма ву ко
вог ода би ра при об ја вљи ва њу пе са ма о Мар ку. он је очи глед но био 
све стан јед не не при ме ре не иде а ли за ци је у од ре ђе ном бро ју пе са ма, 
али је у исти мах на сто јао да ње го ве ан то ло ги је пру же што ком плет
ни ју сли ку ле ген дар не исто ри је, кло не ћи се гру бих исто риј ских не
ло гич но сти и алу зи ја. То је ве ро ват но био и је дан од нај ва жни јих 
раз ло га за што вук ни је об ја вио пе сму Тур ци не да ду пи ти у сла ву 
Бож ју (вук, Vi, 20). Упр кос ње ним већ спо ми ња ним естет ским ква
ли те ти ма, он очи глед но ни је мо гао да при хва ти јед ну та кву исто
риј ску им про ви за ци ју, у ко јој је Мар ков лик био до ве ден у ве зу са 
де спо том ђур ђем и ње го вом же ном Је ри ном. Из у зе так је, до не кле, 
об ја вље на пе сма Же нид ба Ђур ђа Сме де рев ца (вук, ii, 79), о вен ча њу 
ђур ђа и Је ри не, али где се Мар ков лик по ја вљу је на је дан упа дљи во 
фор му ла ти ван на чин, уну тар ка та ло га нај у глед ни јих еп ских ју на ка, 
ђур ђе вих сва то ва, па са мим тим и без оне из ра зи те ин ди ви ду ал не 

149 ово се по ду да ра и са ка та ло гом ју на ка по ги ну лих у Ко сов ском бо ју, 
из пе сме Про паст цар ства срп ског (вук, ii, 46), ме ђу ко ји ма је и ву ка шин.
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бо је из нео бја вље не пе сме.
Ме ђу нео бја вље ним пе сма ма о Мар ку, про на ла зи мо и оне за ко

је прет по ста вља мо да сво јом не до вољ ном или пре ве ли ком ду жи ном 
ни су од го ва ра ле ву ко вим ме ри ли ма. ов де не пре по зна је мо са мо 
тех нич ки, већ и су штин ски раз лог ко ји је бит но ути цао на сли ку 
о еп ском Мар ку Кра ље ви ћу. На осно ву по је ди них, прет ход но на ве
де них при ме ра смо већ има ли при ли ке да се уве ри мо у ме диј ски и 
из во ђач ки аспект еп ске пе сме, где је њен текст пред ста вљао са мо 
део умет нич ке ко му ни ка ци је. За то, при ме ри ша блон ских, али ве о
ма оп шир них пе са ма по пут оне о Мар ко вом вен ча њу (вук, Vi, 24), 
од 565 сти хо ва, сва ка ко да ни су мо гли би ти за ни мљи ви за чи та о це, 
што не мо ра да зна чи да они то ни су би ли и за слу ша о це. Ме ђу ву
ко вим нео бја вље ним ру ко пи си ма на ла зи мо и зна ча јан број пе са ма 
ду жи не од око 200 и ви ше сти хо ва, са чи сто ју нач ким мо ти ви ма, о 
су ко би ма и мег да ни ма са чи та вим ка та ло гом еп ских по бра ти ма или 
про тив ни ка по пут де да Џи до ви не, ђер зе лез Али је, Ара пи на, Фи ли
па дра ги ло ви ћа, Се ку ле Ба но ви ћа, ог ња нин ву ка и др. У по ре ђе њу 
са об ја вље ним ву ко вим пе сма ма слич них или исто вет них мо ти ва, 
оне из гле да ју стил ски и ли те рар но си ро ма шни је, што у исти мах не 
зна чи да оне при ли ком ме диј ског из во ђе ња ни су има ле исто вет ни 
ква ли тет до жи вља ја код пу бли ке.

Што се оних, пак, ису ви ше крат ких пе са ма ти че, ме ђу њи ма про
на ла зи мо и чи тав те мат ски круг о Мар ко вом од но су са ви ла ма, у пот
пу но сти од су тан ме ђу об ја вље ним пе сма ма на та ко ди рек тан на чин. 
На при ме ри ма из не ких дру гих ан то ло ги ја,150 ви де ли смо ко ли ко су 
ове, углав ном ве о ма крат ке пе сме, сво ју уче ста лост и атрак тив ност 
ба зи ра ле на сво јим очи глед ним ме диј ским, а не тек стов ним еле мен
ти ма. Та кав је слу чај и са ву ко вим нео бја вље ним ва ри јан та ма (вук, 
Vi, 27, СА НУ, ii, 35, 36, 37), исто вет них већ раз ма тра ним мо ти ви ма из 
дру гих пе сма ри ца. очи глед но, код ву ка је по во дом пе са ма о ви ла ма 
пре ваг нуо је дан чи сто ли те рар ни кри те ри јум, где су се оне по ка за ле 
као ису ви ше са же те, фраг мен тар не и стил ски си ро ма шне. На дру гој 
стра ни, фраг мен тар ност и не за вр ше ност ву ку очи глед но ни је пред
ста вља ла смет њу код об ја вље них „ко ма да од пје са ма“, уко ли ко су 
би ли за сно ва ни на не ким ефект ним, бо га тим еп ским сли ка ма и опи
си ма ка кав, на при мер, за ти че мо у пе сми Мар ко Кра ље вић у Азач кој 
там ни ци (вук, ii, 65).

Не до вољ на ду жи на је ве ро ват но би ла и нај ва жни ји раз лог за
што вук ни је од штам пао мо жда нај за ни мљи ви ју нео бја вље ну пе сму 
исто риј ске те ма ти ке, Мар ко Кра ље вић и цар Сте фан (СА НУ, ii, 34). 
У њој, као што смо већ по ми ња ли, Мар ко при го ва ра срп ском ца ру на 

150 ви ди стр. 67, 68.
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„не бо жањ стви ма“ на ца ре вој Кр сној сла ви, на кон че га га цар оте ра. 
Ма ко ли ко да је у овој пе сми Мар ко играо јед ну сво ју ти пич ну, пре
по зна тљи ву еп ску уло гу са мо вољ ног по да ни ка, по ја ва срп ског ца ра 
у њој је не по треб но отва ра ла пи та ња о свом при су ству. Све га 33 сти
ха пе сме, у окви ри ма јед ног из ра зи то фор му ла тив ног си жеа, као и 
не у о би ча јен иде о ло шки кон текст, сва ка ко да ни су де ло ва ли до вољ
но увер љи во да ову пе сму вук ода бе ре за об ја вљи ва ње.

Нај по сле, прет ход ни при ме ри уво де нас и у ону нај ве ћу гру пу ву
ко вих нео бја вље них пе са ма о Мар ку, о ју нач ким под ви зи ма са по
зна тим и не по зна тим про тив ни ци ма, као и пе сме са мо ти ви ма из 
ње го вог при ват ног и по ро дич ног жи во та. Ујед но, то је и она гру па 
пе са ма о чи јој број но сти и осо би тој по пу лар но сти све до че све оста ле 
ан то ло ги је на род них пе са ма, пре и по сле ву ка.

Ко ји су би ли раз ло зи њи хо вог нео бја вљи ва ња? већ и ле ти ми чан 
по глед на ове пе сме је у ста њу да по ну ди не ке од од го во ра. Ме ђу 
нео бја вље ним те мат ским кру го ви ма на ро чи то па жњу при вла че пе
сме о Мар ку и Ан дри ја шу. Као што је по зна то, у ву ко вој зби ри се 
Ан дри јаш по ми ње са мо у не ко ли ким сти хо ви ма, упр кос број ним ру
ко пи сним ва ри јан та ма о Мар ку ко ји на вре ме или пре ка сно спа са ва 
за то че ног бра та, по сле че га усле ди Мар ко ва осве та (вук, Vi, 16, 17, 
СА НУ, ii, 47). ву ку је очи глед но сме тао на гла шен ути цај тра ди ци је 
о хај ду ци ма и уско ци ма у пе сма ма о Мар ку и Ан дри ја шу, пре по зна
тљив у већ спо ми ња ним де та љи ма бру тал не осве те, као и у укуп ном 
од но су два бра та, опе ва ном у ам би јен ту хај дуч ких пре па да и ја та ко
ва ња. Та кав од нос за и ста ни је мо гао да од го во ри кри те ри ју му ву ко
вог исто ри зма ко ји ни је то ле ри сао ве ли ки сте пен им про ви за ци је у 
опе ва њу и ту ма че њу Мар ко вих по ро дич них од но са. Ко ли ко је у та
квом свом ода би ру и сво је вр сној ин ту и ци ји вук имао пра во, све до чи 
нај ве ћи па ра докс де се те рач ке епи ке о Мар ку и Ан дри ја шу, тј. да она 
не на ста вља и не об на вља нај ква ли тет ни ји мо тив са са мих за чет ка 
ове тра ди ци је, опе ван у бу гар шти ци о Мар ко вом бра то у би ству.

На сли чан на чин, при ме ћу је мо да је те мат ски круг ко ји је вук у 
пот пу но сти из о ста вио при об ја вљи ва њу онај о про бле ми ма у Мар
ко вом по ро дич ном жи во ту, на ро чи то ко ји об ра ђу је те му о же ни ној 
не ве ри или ку ша њу ње не вер но сти (вук, Vi, 75, СА НУ, ii, 52, 53, 54). 
И ови де се тер ци су, као и они о Мар ку и Ан дри ја шу, ису ви ше ша
блон ски, са број ним ути ца ји ма пе са ма о хај ду ци ма и уско ци ма, на
ро чи то у већ по ми ња ним при ме ри ма окрут них ка жња ва ња Мар ко
ве не ве сте. Пе сме очи глед но ни су од го ва ра ле ву ко вом кри те ри ју му 
исто рич но сти, због њи хо вог ве о ма сло бод ног, ме ђу соб но раз ли чи тог 
трет ма на пи та ња и од но са у Мар ко вом по ро дич ном жи во ту. Тач ни
је, ове пе сме ни су по ла га ле ни ка кву од го вор ност у по гле ду њи хо ве 
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исто риј ске и тра ди циј ске по за ди не, а као де ли ми чан из у зе так се 
из два ја пе сма Мар ко Кра ље вић ку ша љу бу (СА НУ, ii, 53), сво је вр сна 
ва ри јан та пе сме Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра. У овој се пе
сми, до ду ше, Ми на не по ми ње, ни ти се у њој об ра ђу је мо тив љу би не 
от ми це и ха ра ња Мар ко вих дво ро ва, али је екс по зи ци ја пе сме исто
вет на фор му ли мо ти ва о су ко бу са Ми ном. Раз лог Мар ко вог од ла ска 
у ца ре ву вој ску је, у овом слу ча ју, да Мар ко сво ју но во вен ча ну су пру
гу же ли да ста ви на про бу брач не вер но сти у тра ја њу од де вет го ди
на и че ти ри ме се ца. По по врат ку ку ћи, љу ба не пре по зна је Мар ка, 
али упр кос то ме, успе шно ре ша ва ку шње пред ко је је Мар ко ста вља 
и ти ме по твр ђу је сво ју вер ност.

Мно го ус пе ли ју, раз ви је ни ју и исто риј ски ло ци ра ну пе сму Мар
ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра, вук је ода брао за штам па ње као 
је ди ну из при лич но ша ро ли ког те мат ског спек тра пе са ма о Мар ко
вом брач ном жи во ту и про бле ми ма у тро у глу љу бамај каљу бав ник. 
Ујед но, мо тив ове пе сме је и је дан од нај ста ри јих из тра ди ци је о Мар
ку, па за то и ов де, јед на ко као и по во дом нео бја вље них де се те ра ца о 
Мар ку и Ан дри ја шу, пре по зна је мо јед ну нео че ки ва ну по ду дар ност: 
ву ков кри те ри јум исто рич но сти и естет ског ква ли те та се, хо ти ми це 
или не, по ду да рио и са осе ћа јем о ста ро сти по је ди них еп ских мо ти
ва.

Та ко ђе, мо же се при ме ти ти да ву ко ве нео бја вље не пе сме о Мар
ку сво јим бро јем пре ма шу ју об ја вље не, обе ло да њу ју ћи ву ков за и ста 
ши рок увид у сло је ви тост тра ди ци је и ње них то ко ва у епи ци о Мар
ку. Ме ђу нео бја вље ним пе сма ма за ти че мо и оне у ко ји ма до ла зе до 
из ра жа ја Мар ко ве не га тив не цр те кав га џи је, ира ци о нал ног на сил
ни ка и уби це. Та ко се упра во ме ђу овим пе сма ма на ла зи већ ана ли
зи ра на пе сма Мар ко Кра ље вић и Ара пин (СА НУ, ii, 49). Та ко ђе, ту је 
и пе сма Мар ко Кра ље вић и Ог ња ни Вук (вук, Vi, 19), као ва ри ја ци ја 
уче ста лог мо ти ва о Мар ко вом су ко бу са бли ским ро ђа ком, обич но 
се стри ћем ко ји на кра ју би ва без раз ло жно уби јен.

На дру гој стра ни, у ву ко вим нео бја вље ним пе сма ма су и че сти 
при ме ри Мар ко вих на из глед по зи тив них ка рак тер них цр та, као по
сле ди ца јед не пре на гла ше не иде а ли за ци је и иде о ло ги за ци је. Та ко, 
на при мер, у пе сми Мар ко с мај ком (вук, Vi, 22), Мар ко пред мај ком 
хва ли соп стве ну хи трост у не дав ном мег да ну, на је дан уси љен, са
мо хва ли сав на чин. И нео бја вље на ва ри јан та Мар ко пи је уз Ра ма зан 
ви но (СА НУ, ii, 43), кроз јед ну тип ску, оп шир ну и ко мич ну епи зо ду 
о Мар ко вом бу ђе њу из сна, по тен ци ра ћу дљи ву, кав га џиј ску стра ну 
Мар ко ве лич но сти, на гла ше ни је не го што је то слу чај са об ја вље ном 
ва ри јан том. Иако је ова кав, по ма ло хај дуч ки тип ју на штва за це ло 
ужи вао по пу лар ност код ве ли ког де ла пу бли ке, вук га очи глед но 
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ни је сма трао до вољ но при клад ним за об ја вљи ва ње.
При во де ћи кра ју раз ма тра ње о ву ко вим нео бја вље ним пе сма ма о 

Мар ку Кра ље ви ћу, на ме ће нам се и не ко ли ко за кљу ча ка о кри те ри
ју ми ма ко ји ма се вук ру ко во дио у свом ода би ру. Је дан се ти че кри
те ри ју ма исто рич но сти, тј. по тре бе да, на ро чи то ка да је у пи та њу 
дру га књи га Срп ских на род них пје са ма, об ја вље не пе сме пре зен ту ју 
и што за о кру же ни ју сли ку ле ген дар не исто ри је Ср ба. Са је дин стве
ном ин ту и ци јом ан то ло ги ча ра, вук је осе ћао уну тра шњу ло ги ку ове 
по ет ске исто ри је и ње но раз ли ко ва ње од пу ке хро но ло ги је исто ри
о граф ских чи ње ни ца. Тај осе ћај га је ру ко во дио при из о ста вља њу 
на ро чи то оних пе са ма ко је су за ди ра ле у те ме Мар ко вог при ват ног 
жи во та и по ро дич них ре ла ци ја, уоча ва ју ћи у њи ма од сту па ња и пре
ве ли ку им про ви за ци ју у од но су на исто риј ске чи ње ни це, као и на за
ле ђе до та да шње тра ди ци је. оне су се и у жан ров ском сми слу ви ше 
при бли жа ва ле пе сма ма „на ме ђи“ (ба ла дич ним и но ве ли стич ким 
об ра да ма по ро дич них су ко ба), не го што су пред ста вља ле вр хун ске 
до ме те еп ске по е зи је. Ко ли ко год да су ова од сту па ња би ла и по
сле ди ца јед не већ оформ ље не иде а ли за ци је, вук је умео да про це ни 
њи хо ву пре те ра ност или не а де кват ност у по је ди ним слу ча је ви ма. У 
ову гру пу сва ка ко тре ба убро ја ти и оне, ма ло пре по ми ња не при ме ре 
нео бја вље них пе са ма ко је Мар ка свр ста ва ју у гру пу ко сов ских ју на
ка, ве ли ча ју ћи га као из ра зи тог на ци о нал ног за штит ни ка. Иде о ло
шки ак це нат, очи глед но, за ву ка ов де ни је био од лу чу ју ћи у пре зен
то ва њу еп ске сли ке на ци о нал не исто ри је.

дру ги кри те ри јум ко ји је ру ко во дио ву ка у об ја вљи ва њу пе са ма 
о Мар ку се до ти че њи хо вог ли те рар ног ква ли те та. У по ре ђе њу об
ја вље них и нео бја вље них ва ри јан ти истих мо ти ва, вук се ско ро без 
из у зет ка опре де љи вао за ли те рар но ква ли тет ни је пе сме, тј. за оне 
са оп се жни јим, ефект ни јим, бо га ти јим и ра фи ни ра ни јим ре пер то а
ром упо тре бље них стил ских де та ља, фи гу ра и драм ски об ли ко ва них 
епи зо да. По при ро ди ства ри, да кле, он ни је мо гао да пре зен ту је и 
до ча ра ме диј ско окри ље ју нач ке епи ке, чи ји је текст пе сме био са мо 
је дан, по не кад ма ње би тан део. Ни пу бли ка ко јој се вук обра ћао сво
јим ан то ло ги ја ма ни је би ла она у ко јој је жи ве ла и ге не ра ци ја ма се 
об на вља ла ју нач ка епи ка. Са мим тим, естет ски кри те ри јум об ја вље
них пе са ма се пре вас ход но ба зи рао на њи хо вим ли те рар ним, а ма ње 
на ме диј ским ква ли те ти ма ко ји су, не рет ко, ег зи сти ра ли је дан на у
штрб дру гих. Јер, као што смо већ ви ше пу та ис ти ца ли у прет ход ним 
раз ма тра њи ма, ли те рар но сла би је или не за вр ше не еп ске пе сме ни су 
ну жно под ра зу ме ва ле и сла би ји ква ли тет ре про ду ко ва ња у њи хо вом 
аутен тич ном ме диј ском кон тек сту. Шта ви ше, број ни раз ло зи нас на
во де на то да су мно го ве ћи ме диј ски ефе кат под сти ца ле епи зо де 
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и де та љи ко је са вре ме ни чи та лац пре по зна је као ни жу ли те рар ну 
вред ност и по мањ ка ње до брог уку са, а ко је пре о вла ђу ју ме ђу нео
бја вље ним пе сма ма о Мар ку. Тра же ћи ана ло ги је у са вре ме ном до бу 
ме ђу тзв. ре про дук тив ним умет но сти ма, би ло би то слич но као и 
ка да, не та ко рет ко, у по зо ри шту или на фил му, на осно ву осред њег 
драм ског тек ста или филм ског сце на ри ја на ста ју вр хун ска умет нич
ка де ла. о ме диј ском по тен ци ја лу еп ских пе са ма вук, раз у ме се, ни
је мо гао во ди ти ра чу на ни ти осе ћа ти оба ве зу при ли ком са ста вља ња 
сво јих ан то ло ги ја. Са мим тим, по то ње ге не ра ци је су у ве ли кој ме ри 
оста ле ли ше не уви да и у не ке там ни је стра не Мар ко вог ли ка, чи
јој ме диј ској атрак тив но сти је епи ка о Мар ку бит но ду го ва ла то ком 
свог ви ше ве ков ног тра ја ња и раз вит ка.



143

МедИЈсКА (сАМо)дезИНТеГрАцИЈА

За ми сли мо јед ног пи сме ног, европ ски обра зо ва ног чо ве ка са по
чет ка 19. ве ка ко јем, у не кој има ги нар ној си ту а ци ји, тре ба об ја сни
ти су шти ну и функ ци о ни са ње не ког од умет нич ких ме ди ја у ње му 
да ле кој бу дућ но сти, као што је, на при мер, са вре ме ни игра ни филм. 
ње му би ве ро ват но мно го то га би ло мо гу ће да се об ја сни од тех
нич ких аспе ка та пра вље ња фил ма као „по крет них сли ка“, мо жда би 
би ло мо гу ће да му се до ча ра и ви зу ел но бо гат ство та квог об ли ка 
умет нич ке ко му ни ка ци је, функ ци ја сце на ри ја или мон та же у на
стан ку фил ма, али пра ви осе ћај и деј ство филм ске илу зи је за ње га 
би оста ла не по зна ни ца, са мо као пред мет ње го вих прет по став ки и 
ма шта ња.

Али на дру гој стра ни, за са вре ме ног чо ве ка је под јед на ко те шко 
ми ре ње са иде јом да је и он, у раз у ме ва њу ста рих кул ту ра и њи хо
вих те ко ви на, у ве о ма слич ној си ту а ци ји као и ње гов пре дак у на
ве де ном при ме ру. ово не ра зу ме ва ње је мо жда нај ве ћа пре пре ка у 
раз ма тра њи ма о срп ској епи ци као вр сти умет нич ке ко му ни ка ци је. 
ње ни по је ди ни ни вои за са вре ме ног чо ве ка су са свим не ви дљи ви, 
не схва тљи ви и по гре шно схва ће ни, из ми чу ћи мо гућ но сти ма аде
кват не пер цеп ци је и раз у ме ва ња, осим у рет ким сре ди на ма и кул
тур ним зо на ма где епи ка још увек жи ви, ви ше као ку ри о зи тет сво је 
вр сте, не го као ре пре зен та тив на фор ма умет но сти. По те шко ћа из
гле да још и ве ћа ако се узме у об зир ис кљу чи во књи жев ни кон текст 
уну тар ко јег се епи ка по гла ви то про у ча ва, са пот пу ним пре ви ђа њем 
ње ног тра ди ци о нал ног ме диј ског кон тек ста, као и ње го ве естет ске 
и пси хо ло шке свр хе. Ту се ујед но кри је и нај ве ћи узрок не спо ра зу ма 
у раз у ме ва њу мно гих пи та ња, ме ђу ко ји ма је и оно о од но су по е зи је 
и исто ри је, тј. ве ли ког рас ко ра ка из ме ђу ле ген дар не исто ри је ка кву 
пре по зна је мо у епи ци и, на дру гој стра ни, исто ри о граф ских чи ње
ни ца по во дом јед них те истих до га ђа ја. Мо же се чак ре ћи да су не
спо ра зу ми овог ти па стал ни пред мет ин те ре со ва ња по во дом на ше 
епи ке, још од пр вих по ку ша ја ње ног про у ча ва ња до да нас.

Је дан при мер из но ви јег вре ме на илу стру је не сма ње ну ак ту ел
ност ових не спо ра зу ма. У по зо ри шној се зо ни 1990/1991, у из во ђе
њу На род ног по зо ри шта из Бе о гра да пре ми јер но је, у ре жи ји пи сца, 
пра и зве ден драм ски текст Је ли би ло кне же ве ве че ре? ви де ог ње но
вић. овај, је дан од зна чај ни јих на ших са вре ме них драм ских тек сто
ва, на осо бен на чин илу стру је хи по те зу из те о ри је срп ског усме ног 
пе сни штва, о то ме да је пре да ње о Ко сов ском бо ју на ста ло и оп ста
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ја ло у вре ме ну као из раз пер ма нент не по ли тич ке и иде о ло шке ма
ни пу ла ци је. У са ти рич ком то ну ова ко ме ди ја по у ча ва да су исто ри
ја и по е зи ја две раз ли чи те, че сто су прот не ства ри чак и при ли ком 
опи си ва ња истих до га ђа ја, а рад њу свог ко ма да пи сац сме шта у XiX 
век, при ка зу ју ћи из ме ђу оста лог и ре ак ци је на пр ве исто ри о граф ске 
чи ње ни це Ила ри о на Ру вар ца, ина че јед ног од про та го ни ста и глав
ног ре зо не ра ко ма да. На при ме ру ву ка Бран ко ви ћа чи ју ле ген дар ну 
из да ју исто ри ја ни је ни кад до ка за ла, већ је ус пе ла да и опо врг не, у 
дра ми је, са свим у ду ху кри тич ке исто ри о гра фи је, ука за но на по тре
бу да еп ска по е зи ја ни ка да не сме да се по и сто ве ћу је са исто ри о гра
фи јом, те да јав но мње ње о ли ко ви ма ко је је ство ри ла на род на пе сма 
углав ном не тач но.

Иако ко мад Је ли би ло кне же ве ве че ре? за свој глав ни пред мет 
има ре ак ци ју на пр ва до стиг ну ћа на ше кри тич ке исто ри о гра фи је у 
све тлу по ли тич ке бор бе ме ђу угар ским Ср би ма на кра ју 19. ве ка, 
он под ра зу ме ва и илу стра ци ју јед ног че стог те о риј ског по и ма ња, 
ина че свој стве ног огром ној ве ћи ни по зо ри шних дра ма ти за ци ја са 
мо ти ви ма из срп ске на род не епи ке у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, па и 
оне, до са да нај у спе ли је о Мар ку, Кра ље вић Мар ко Бо ри сла ва Ми
хај ло ви ћа Ми хи за. На по зо ри шним сце на ма ли ко ви гу сла ра су ов де 
ре до ван си но ним за по ли тич ке ма ни пу лан те, шпе ку лан те и фал си
фи ка то ре исто ри је нај ра зли чи ти је вр сте. ово при лич но упро шће но 
иде о ло шко схва та ње о еп ској по е зи ји и ње ној ле ген дар ној исто ри ји 
ни је би ло са мо ка рак те ри стич но за по зо ри шне пи сце, већ и за по је
ди не хи по те зе Мар ко ве по пу лар но сти. Ми сли мо пре све га на оне хи
по те зе ко је су од ре ђе не мо ти ве у на род ним пе сма ма по ку ша ва ле да 
про ту ма че њи хо вом со ци јал ном или иде о ло шком по за ди ном, по пут 
оних о тур ској или хри шћан ској цен зу ри као пре суд ним фак то ри ма 
у об ли ко ва њу Мар ко вог еп ског ли ка. Као и у прет ход ним вре ме ни
ма, и ов де су, ово га пу та са на уч ног ста но ви шта, но ве ге не ра ци је у 
сво јим ви ђе њи ма учи та ва ле ин те ре со ва ња и афи ни те те соп стве ног 
до ба, али не у свр ху тра ди ци о нал не над град ње, већ у свр ху јед не 
не хо тич не раз град ње ка кву, мо же се сло бод но ре ћи, струк ту ре тра
ди ци је до та да ни су ис ку си ле.

На по ре до са овом, до го ди ла се и још јед на епо хал на про ме на — 
пре власт пи са не над усме ном књи жев но шћу. о не га тив ним ути ца
ји ма пи са не књи жев но сти на усме ну тра ди ци ју мно го се пи са ло и 
го во ри ло, а и ми смо о то ме на по чет ку већ на ве ли не ко ли ко ми шље
ња.151 еп ска по е зи ја је, на и ме, све ви ше пре ра ста ла у ре ци то ва ње 

151 Сли ко вит при каз та кве де струк ци је ко јом је пи са но бе ле же ње ути
ца ло на усме ну тра ди ци ју дао је Ал берт лорд у по гла вљу „Пи са ње и усме на 
тра ди ци ја“, у лорд, Пе вач при ча (i). 
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и пи са но бе ле же ње, а ње на ма сов на пу бли ка је по че ла да се оси па. 
Са мим тим, и по је ди не ме диј ске за ко ни то сти су по че ле да се дез
ин те гри шу, не са мо услед же ље на род них пе ва ча да се угле да ју на 
ак ту ел не пе сни кели те ра те, већ и услед од вра ћа ња ин те ре со ва ња 
но вих ге не ра ци ја од ова квог ти па умет нич ке ко му ни ка ци је. Но во 
вре ме дик ти ра ло је и но ве по тре бе у умет но сти, а ве ли ка про ме на 
са усме ног на пи са ни стил углав ном је ту ма че на као узрок, али и као 
до каз да је ју жно сло вен ска на род на епи ка на гло пре се че на у свом 
раз во ју, те да због то га она ни је ус пе ла да сво је број не мо ти ве по ве
же у те мат ски и си жеј но ин те гри са не це ли не, то јест, у епо ве. На чин 
на ко ји је ју жно сло вен ска епи ка из у ча ва на у 20. ве ку упа дљи во иде 
у по ме ну том прав цу, због че га Ал берт лорд, на при мер, на шу епи ку 
схва та тек као ме ђу фа зу ко ју су пре жи вља ва ли не ки ста ри ји и по
зна ти ји свет ски епо ви. Али, као што је при ме тио Ми о драг Па вло вић 
по во дом пе са ма из Ко сов ског кру га, „оно што су ти до бро на мер ни 
љу ди (пр ви за пи си ва чи на ше по е зи је, прим. П. Г.) ус пе ли да за пи шу, 
го во ри у при лог то ме да се је дан прет ход но по сто је ћи еп ко ма да, а 
не да се уоб ли ча ва.“152 У по гла вљу „Симп то ми де ге не ра ци је и из у
ми ра ња на род ног епа“ у ње го вој Ка рак те ро ло ги ји,153 двор ни ко вић 
та ко ђе на во ди чи ње ни це и до ка зе о срп ској еп ској Му зи ко ја се у 
ње го вом до бу већ уве ли ко на ла зи ла на са мр ти. ово на во ди мо као 
ус пут на за па жа ња, јер нас при мер иде а ли за ци је цен трал ног ју на
ка срп ске епи ке, Мар ка Кра ље ви ћа, на во ди на уне ко ли ко дру га чи је 
за кључ ке. Је дан је, на при мер, тај да је за пи си ва ње еп ских пе са ма, 
као кул тур на ак ци ја са по чет ка 19. ве ка, под стак ну та у то вре ме и из 
ју жно сло вен ских сре ди на и из евро пе, за и ста до при не ло од у ми ра њу 
тра ди ци о нал не еп ске по е зи је и ње ног ме диј ског ам би јен та. Али, то 
уми ра ње ни је би ло из не над но и не при пре мље но, већ се од ви ја ло у 
јед ном ду жем вре мен ском ин тер ва лу, омо гу ћа ва ју ћи да се не ке те
мат ске це ли не за о кру же и при ве ду свом ло гич ном, ка квомта квом 
уоб ли че њу. У при лог то ме све до чи по ја ва да су про це си ве за ни за 
раз вој по је ди них еп ских струк ту ра и њи хо вих си жеа у но вим окол
но сти ма упа дљи во ин тен зи ви ра ни. При мер та квог про це са је би ла 
упра во иде а ли за ци ја Мар ка Кра ље ви ћа у нај мла ђем сло ју тра ди ци
је. овај про цес је у том до бу до шао под удар сна жне, углав ном не
при ме ре не иде о ло ги за ци је, али је нај по сле ипак ус пео да, на се би 
свој ствен на чин, бу де до ве ден до свог оп ти мал ног уоб ли че ња.

Јер, ка да ка же мо да је на род на пе сма већ то ком дру ге по ло ви не 
19. ве ка пре ста ја ла да бу де нео дво ји ви део тра ди ци о нал ног ам би

152 М. Па вло вић, Огле ди о на род ној и ста рој срп ској по е зи ји, СКЗ, Бе о
град, 1993, 1567.
153 двор ни ко вић, Ка рак те ро ло ги ја, 571575.
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јен та ко ји ју је ства рао, то не зна чи да су пе ва чи и за пи си ва чи та
да шњих еп ских пе са ма оста ја ли ли ше ни ко лек тив не ве ри фи ка ци је 
ко ју је под ра зу ме ва ла та да још увек жи ва еп ска пу бли ка. Сво ју од лу
та лу пу бли ку, све ре ђи али та лен то ва ни пе ва чи мо гли су, са исти на 
мно го ве ћим на по ром не го до та да, да осе те ви ше не у епи ци, не го у 
дру гим об ли ци ма ко лек тив ног из ра жа ва ња и ства ра ла штва. У том 
сми слу, уло гу на род не пе сме из гле да да је по ло ви ном 19. ве ка на 
се бе по ку ша ло да пре у зме по зо ри ште, у ко јем и до да нас уоча ва мо 
ве ли ку по пу лар ност те ма из до ма ће исто ри је, чак ве ћу од оне ко ју 
ужи ва ју ко мич ки жан ро ви. Су де ћи по ве ли кој, за да на шње пој мо ве 
из у зет ној по се ће но сти по зо ри шних пред ста ва у дру гој по ло ви ни 19. 
ве ка,154 по зо ри ште је при вре ме но успе ва ло да од го во ри на ве ли ко 
ин те ре со ва ње пу бли ке за ли ко ве из на ше епи ке, из ме ђу оста лог и 
за то што су ву ко ве пе сма ри це слу жи ле драм ским пи сци ма као из
вор и гра ђа за пра вље ње драм ских за пле та. И нај ве ћа те ко ви на срп
ског по зо ри шта до да на шњих да на, Сте ри јин те а тар, свој по ста нак 
бит но ду гу је упра во овој вр сти ен ту зи ја зма, по те клог из из у ми ру ћег 
ам би јен та ју нач ке епи ке.155 Ипак, су же на мо гућ ност по и сто ве ће ња 
са ли ко ви ма на сце ни, од су ство по ду да ра ња еп ских и драм ских жан
ро ва, као и ско ро не знат на мо гућ ност да пу бли ка ути че на драм ски 
са др жај у ме ри и на на чин на ко ји је то на ви кла да чи ни у на род ној 
по е зи ји, учи ни ли су да по чет на по пу лар ност по зо ри шних пред ста ве 
оста не про ла зан фе но мен. За то, из ме ђу оста лог, кри ви цу сва ка ко 
сно си и по зо ри шна не ве шти на та да шњих драм ских пи са ца од ко је 
ни је остао по ште ђен ни Мар ков лик.156

154 Фе но мен по пу лар но сти исто риј ске дра ме об ра ђи вао је нај ви ше вла
сти мир ер чић у сво јој књи зи Исто риј ска дра ма у Ср ба од 1763. до 1860, (Ин
сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град, 1974). Ре чи ти су и по да ци о из
во ђе њу Смерт Уро ша пе та го Сте фа на Сте фа но ви ћа, ко је ер чић при ла же у 
из да њу По че ци срп ске дра ме, Бе о град, Но лит 1987.
155 о не по зо ри шним ути ца ји ма ко ји су пре суд но до при не ли на стан ку 
Сте ри ји ног те а тра и ње го вих спе ци фич них од ли ка, пи сац ове док тор ске те зе 
се по себ но ба вио у свом ма ги стар ском ра ду Иде ја те а тра и ко ме ди је Јо ва на 
Сте ри је По по ви ћа, од бра њен на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 1998. г.
156 Го то во све до нај но ви јих вре ме на, у дра ма ма са те мом из на род не 
епи ке Мар ков лик је без из у зет ка опи си ван са иде а ли зо ва ним цр та ма и са
свим по на че ли ма ро ман ти чар ске дра ма тур ги је. По пу ли стич ки, а не по пу
ла ран ка рак тер на ше исто риј ске дра ме пре суд но се од ра зио и на мо ти ва ци ју 
ли ко ва у њој, па та ко Мар та Фрајнд, на при мер, ука зу је на од нос драм ских 
ли ко ва пре ма на род ној пе сми: „њи хо ве ка рак тер не од ли ке ни су се мо гле 
мно го раз ви ја ти, а на ро чи то се ни су сме ле ме ња ти та ко да по ре ме те већ 
уста ље ну сли ку ко ју је о овим ли ко ви ма има ла пу бли ка од га је на на на род
ној пе сми. ова кав ути цај на род не пе сме и ње не ин тер пре та ци је исто ри је 
на свест драм ских пи са ца и њи хо вог гле да ли шта ни је мо гао а да не ума њи 
драм ске ква ли те те по зо ри шних тво ре ви на. он је та ко ђе узрок мно гих раз ву
че них и пра во ли ниј ских за пле та или цр них и бе лих фи гу ра у драм ској рад
њи уме сто раз ви је них ка рак те ра”. (М. Фрајнд, „По ли ти ка и ле ген да у срп ској 
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Сти че се ути сак, ме ђу тим, да не стан ком по пу лар ног ме ди ју ма ка
кво је би ло усме но пе сни штво, у ње го вом ге о граф ском је згру ви ше 
ни ка да ни је про на ђе на аде кват на за ме на ко ја би ожи ве ла кре а тив ну 
ко му ни ка ци ју нај ши рег пу ка. То ком дру ге по ло ви не 19. ве ка, до дат
ни под сти цај иде а ли за ци ји и иде о ло ги за ци ји Мар ко вог ли ка, и не 
рет ко збр ци ко ја је из то га про и за шла, до шао је и услед окол но сти да 
је за пи си ва ње на род них пе са ма на и шло на при јем по нај пре у ро ман
ти чар ским кру го ви ма срп ске књи жев но сти. Пре о вла ђу ју ћи ин те рес 
за на ци о нал не и по ли тич ке те ме то га до ба, код на ших ро ман ти ча ра 
је дик ти рао и раз у ме ва ње епи ке и ње них ју на ка, па је услед то га 
до шло и до, ка да је реч о Мар ку Кра ље ви ћу, по је ди них збу њу ју ћих 
по сле ди ца. Не слу чај но, њих су пр ви за па зи ли они на ши ро ман ти
ча ри на ко је је пре су дан ути цај вр ши ла не на ци о на ли стич ка, не мач
ка стру ја ро ман ти зма, услед че га се код њих раз вио ра фи ни ра ни ји 
осе ћај за пси хо ло шке те ме и култ ин ди ви ду ал но сти. о то ме све до чи 
и по знат на пад ла зе Ко сти ћа на Ј. Ј. Зма ја у Књи зи о Зма ју где се, из
ме ђу оста лог, де таљ но ана ли зи ра ју иде о ло шка ком по нен та и ње не 
не га тив не по сле ди це у Зма је вом пе снич ком трет ма ну Мар ко вог ли
ка. За то Ко сти ће ва кри ти ка Зма је вих пе са ма о Кра ље ви ћу Мар ку, у 
по гла вљу „Кра ље вић Мар ко Зма јо вин“, мо же да се про ту ма чи и као 
сли ко ви та, по дроб на ди јаг но за све оп ште аго ни је Мар ко вог ли ка под 
убр за ним при ти сци ма иде а ли за ци је и хе ро и за ци је чи је је по ре кло 
би ло из ван на род не пе сме.

од Ко сти ће ве књи ге ско ро да не ма мо бо љу илу стра ци ју иде а ли
за ци је Мар ко вог ли ка у ње го вој по след њој тра ди ци о нал ној ета пи, 
ка да се она ни је огра ни чи ла са мо на епи ку. Зма је ва усред сре ђе ност 
на овог ју на ка по Ко сти ћу ни је слу чај на и ба зи ра се на пси хо ло шкој 
струк ту ри Зма је ве лич но сти: „Ја бих ре као да је пра ви раз лог што је 
Кра ље вић Мар ко у сво јој ду шев ној осно ви, ка ко га на род пе ва, мно
го на лик на на шег Зма јо ву. Као што у Зма јо ви има два ство ра, Змај и 
Јо ва, или Змај и Сла вуј, та ко има и два Мар ка Кра ље ви ћа“. „Је дан је“, 
по Ко сти ћу, „нај све тли ји, нај ду шев ни ји ви тез у свих на ро да и вре ме

исто риј ској дра ми“, у Исто риј ска дра ма XIX ве ка (i), ур. М. Фрајнд, Бе о град, 
Но лит, 12.) Ипак, баш из тог вре ме на је по те кла јед на од нај за ни мљи ви јих 
дра ма о Мар ку Кра ље вић до да на шњих да на, а реч је о ко ма ду Сан Мар ка 
Кра ље ви ћа Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. Иако се гну шао ре во лу ци о нар них до
га ђа ја соп стве ног до ба, Сте ри ја је по зо ри шну умет ност и драм ску фор му у 
сво јим по зна тим ко ме ди ја ма по сма трао као ре во лу ци о нар ни ре то рич ки мо
дел, а по во дом сво јих исто риј ских дра ма, на ро чи то у ко ма ду Сан Мар ка Кра
ље ви ћа из 1847. го ди не. Ко ри сте ћи уто пиј ски мо дел ба рок не дра ме, у по ве
за но сти два вре мен ска ам би јен та, оног еп ског у ко јем је ка рак те ри стич но 
ам би ва лент ни Мар ко за спао у пе ћи ни, и оног са вре ме ног, из пр ве по ло ви не 
19. ве ка, Сте ри ја у њи хо вом спо ју про на ла зи ре во лу ци о нар ну искру пред сто
је ћег осло ба ђа ња од Ту ра ка.
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на“, а дру ги је „не згра пан згра нов, пу ки на ср тљи вац и на бо ди ца“.157 
Ко стић за па жа да, ову су прот ност у еп ској ка рак те ри за ци ји Мар ка 
Кра ље ви ћа Змај не ви ди или не ће да је ви ди: „То не сме та ко оста ти, 
Мар ко Кра ље вић, пр ви, нај слав ни ји, нај о пе ва ни ји срп ски ју нак, иде
ал срп ства, па — бра то у би ца! Та се ља га мо ра збри са ти“,158 при том 
за кљу чу ју ћи да је „Змај хтео уз ви си ти Мар ка над на род ним Мар ком, 
хтео је над зма ји ти Мар ко во змај ство!“159 У Зма је вом ста ву ла за Ко
стић пре по зна је де вал ви ра ње епи ке од ко је се по ла зи, као кул тур ну 
по ја ву оне вр сте ко ју на зи ва „мо рал ним ха ри ки ри јем“, а у ко јој се 
за рад днев не, „ро до љуб не“ ак ту ел но сти до во ди у пи та ње и сам оп
ста нак тра ди ци о нал ног ква ли те та као та квог.

Ко сти ће ва ана ли за Зма је вих пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу ско ро да 
се у пот пу но сти мо же при ме ни ти и на по ја ве ко је је иде о ло ги за ци
ја уне ла у са му на род ну пе сму. Иде о ло ги за ци ја и иде а ли за ци ја се у 
на род ном пе сни штву, па са мим тим и у пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу 
вр ши ла сва ка ко и пре за пи са у ву ко вим збир ка ма, има ју ћи у ви ду 
пре све га пе ри од ан ти тур ских уста на ка на по чет ку 19. ве ка. док је 
Мар ко од не га тив ног ли ка не ми нов но тра ве сти рао ка по зи тив ном 
ли ку, та ко је у ме ђу вре ме ну на род на пе сма по ста ја ла ауто ри тет у 
кон зер ви ра њу иде а ли зо ва не исто ри је и тра ди ци је. ова про ме на под
ра зу ме ва ла је и је дан нов, по пу ли стич ки ка рак тер на род не пе сме, о 
че му у но ви јим вре ме ни ма го во ри из ме ђу оста лог и упе ча тљив до
жи вљај Ма ти је Мур ка ко ји, ка ко пре но си двор ни ко вић, „са оп шта ва 
ка ко је у ло зни ци упо знао јед ног се ља ка ко ји је знао мно го пе са ма 
о Мар ку, али ни је хтео да их пе ва јер је до знао исто риј ску исти ну о 
Мар ку: да је био 'тур ски удво ри ца', да је пио а у Ко сов ски бој ни је по
шао!“160 о но вој, пре на гла ше ној еп ској иде о ло ги за ци ји, као и о ста њу 
за бо ра вље не тра ди ци је, на ве де ни по да так до вољ но је ре чит.

Но, на ци о нал ни култ ко ји је по ди за ла на род на пе сма око по је ди
них ли ко ва и до га ђа ја из исто риј ске про шло сти, не са мо да је не при
јат но из не на дио цр кве не кру го ве, о че му је прет ход но би ло ре чи, већ 
је на ње га, да ле ко ра ни је пре на стан ка кри тич ке исто ри о гра фи је, 
ре а го ва ла и са ма на род на пе сма, ко ја се на шла у очи глед ној по те
шко ћи да Мар ков лик уса гла си са но вим по тре ба ма иде о ло ги за ци је. 
Ако је Мар ков лик ус пео да у ме ђу вре ме ну иза зо ве иден ти фи ка ци ју 
код пу бли ке и до та да шње не сим па ти је пре о кре не у сим па ти је, ипак 
се те жња ка на гла ше ном ве ли ча њу и от кла ња њу све га што је мо гло 
да ба ци сен ку на улеп ша ну сли ку про шло сти, у но вом до бу са по те

157 л. Ко стић, Књи га о Зма ју, Бе о град, БИГЗ, 1984, 301.
158 Ко стић, Исто, 366.
159 Ко стић, Исто, 378.
160 двор ни ко вић, Исто, 574.



149

шко ћом ка ле ми ло на Мар ков тра ди ци о нал но ком плек сни, ма њеви
ше уоб ли чен и пре по зна тљив еп ски лик.

При мер ути ца ја та кве иде о ло ги за ци је на ро чи то пру жа ју ва ри јан
те о Мар ку као за штит ни ку ра је и на ци о нал ног ин те ре са у те шким 
вре ме ни ма. до та да, Мар ко је сво је ју на штво пре вас ход но до ка зи
вао у мег да ни ма са ју нач ким ри ва ли ма и у при ват ним ре ла ци ја ма, 
а са да и у од но су пре ма ра ји и на ци о нал ним ин те ре си ма. оно што је 
не ка да опе ва но као Мар ко ва не га тив на цр та, са да је по при ми ло су
про тан ко мен тар и нов ре пер то ар из ра жај них сред ства. Та ко за раз
ли ку од мо ти ва од бра не де во јач ке ча сти ко ју у пе сма ма угро жа ва ју 
ту ђи ни и на сил ни ци оли че ни нај че шће у ли ко ви ма Ара пи на, исти 
мо тив, као на при мер у пе сми Мар ко Кра ље вић уки да свад ба ри ну, 
пре ста је да бу де ма ни фе ста ци ја ин ди ви ду ал ног ју на штва, баш као 
што и не срећ на де вој ка пре ста је да бу де не ка без и ме на ле по ти ца. 
же на чи ју част Мар ко спа са ва ни је чак ни де вој ка, већ осе де ла Ко
сов ка де вој ка, сим бол обеш ча шће не на ци о нал не ле по те, хе ро и на на
ци о нал ног ми та. По ла зак у осве ту је опе ван кроз за стра шу ју ћи опис 
„ср ди тог“ Мар ка и ње го вог Шар ца из чи јих но здр ва ли же пла мен, а 
под ко пи ти ма се ва ју вар ни це. У исти мах, про цес еп ске иде а ли за ци
је у пе сма ма овог ти па ни је смео да оста ви ме ста сум њи око Мар ко ве 
по зи тив не уло ге, па је за то из на ђе но не ко ли ко по ет ских обра за ца 
„кро ће ња“ Мар ко вог ли ка. При мер та квог „кро ће ња“ при ме ћу је мо 
у, сход но оче ки ва њи ма, кул ми на ци ји де ша ва ња, код опи са по гу бље
ња Ара пи на и ње го вих че тр де сет слу гу. Не ула зе ћи у де та ље све га 
оно га што ова пе сма опе ва, за др жа ће мо се са мо на за вр шном, ве о
ма илу стра тив ном од лом ку ко ји ја сно обе ло да њу је санк ци о ни са ње 
Мар ко вог тра ди ци о нал но ком плек сног ли ка. То ком од суд ног дво бо
ја, на и ме, Ара пин свом сна гом на ср не на Мар ка, али Мар ку то ни
шта не на у ди, већ он ре а гу је на је дан, у фор мал ном по гле ду, ве о ма 
осо бит на чин:

На сме ја се Кра ље ви ћу Мар ко: 
„о, ју на че, Ара пи не цр ни! 
Ил' се ша лиш, ил' од зби ља би јеш?“ 
Ци чи Арап, као зми ја љу та: 
„Не ша лим се већ од зби ље би јем.“ 
Али Мар ко по че бе се ди ти: 
„А ја ми слим, да се ша лиш, ту жан, 
А кад мо ре, ти од зби ље би јеш, 
И ја имам не што бу здо ва на, 
да те куц нем три че ти ри пу та; 
Ко ли ко си ме не уда рио, 
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То ли ко ћу те бе уда ри ти, 
Па ћем, он да, на по ље из и ћи, 
И из но ва меј дан за по че ти.“ 
Тр же Мар ко бу здо ва на сво га, 
Пак уда ра Ара пи на љу та, 
Ка ко га је ла ко уда рио, 
Ис ки де му из ра ме на гла ву! 
На сме ја се Кра ље ви ћу Мар ко: 
„Бо же ми ли, на свем те би ва ла, 
Кад брж' оде са ју на ка гла ва! 
Кан' да ни је на ње му ни би ла!“ (вук, ii, 69)

већ на пр ви по глед, упр кос опе ва ној ак ци ји, за па жа мо зна чај но 
при су ство ди ја ло га и упа дљи ву пре власт вер бал ног над ге сту ал ним. 
У пе сми сна жни ји ути сак оста вља ју ре чи од ак ци је. По то ме она за
це ло спа да у ре пре зен та тив не при ме ре вер бал ног ху мо ра у на шој 
епи ци, али пре вас ход но по сво јој на ме ри да за сме је, а не и да уз бу ди 
или упла ши слу ша о це. Уоча ва мо да ефе кат ко мич ног ов де не из ви ре 
из Мар ко ве ак ци је, већ пре вас ход но из ре чи не ка да тра ди ци о нал но 
ћу тљи вог, а са да при лич но рас при ча ног Мар ка. ово је ху мор у ко јем 
ре чи над вла да ва ју по кре те, чак и то ком нај у за вре ли је ак ци је и ју
нач ког окр ша ја, чи ме је Мар ко ва уни шта ва ју ћа ак ци ја оста ла убла
же на и ста вље на у дру ги план рад ње.

По ја ва раз ви је ног ди ја ло га и схе мат ских ли ко ва у пе са ма о Мар ку 
Кра ље ви ћу до каз је не са мо по ја ча не иде а ли за ци је и иде о ло ги за ци
је, већ и но ве те жње ка по ет ској сти ли за ци ји, пре све га кроз сли
ко ви тост и ла пи дар ност из ра за, као и сма њи ва ње не е ко но мич них 
по на вља ња. Ипак, про цес иде о ло ги за ци је ши ри се по не кад без об
зир но, до пот пу них су ко ба и не ло гич но сти у од но су на прет ход ну 
тра ди ци ју, о че му све до че и по је ди не те зе о по пу лар но сти Мар ка 
Кра ље ви ћа. Та ко се у хи по те зи Сре те на Стој ко ви ћа, на при мер, из
не се ној у пр вим го ди на ма 20. ве ка, на во ди ни ма ње ни ви ше не го 
че тр на ест Мар ко вих „ти пич них“ вр ли на ко је су, на вод но, пре суд но 
ути ца ле на сим па ти је Мар ко вих са вре ме ни ка. У од но су на Мар ков 
тра ди ци о нал ни еп ски лик, про ти ву реч ност ско ро да је ко мич на.161

Па ипак, ко ли ко год да је у том пе ри о ду све при сут на иде а ли за ци
161 Та ко су на овом ме сту рев но сно по бро ја не сле де ће Мар ко ве вр ли не: 
вр ши ду жност пре ма сви ма; одан ца ру; одан ве ри и цр кви; иде у цр кву на ли
тур ги ју; по шту је на род не и вер ске оби ча је; во ли и по шту је сво је ро ди те ље; 
ве ран син мај ци Је вро си ми; ро до љу бив, во ли род би ну и дом, бра ћу и се стре, 
одан се стри; одан и ве ран муж; ду шев ност, не се бич ност, чо веч ност и ми
ло ср ђе; за у зи ма ње у ко рист жен ски ња; уки да ње свад ба ри не, бро да ри не и 
дру гих зу лу ма. (С. Стој ко вић, Кра ље вић Мар ко, Бе о град, Го ди шњи ца Ни ко ле 
Чу пи ћа, 1907.)
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ја и иде о ло ги за ци ја би ла но ви на у од но су на прет ход ну тра ди ци ју о 
Мар ку Кра ље ви ћу, она се до не кле мо же раз у ме ти и као оче ки ва ни 
за вр ше так про це са иде а ли за ци је ко ју је, у ам би јен ту рас па да ме диј
ских кон вен ци ја, на род на пе сма не пре ста но под сти ца ла око Мар ко
вог ли ка. По је ди не иде а ли зо ва не Мар ко ве цр те ре зул тат су из гра
ђе не и за о кру же не, до не кле већ ис цр пље не тра ди ци је, као што је 
слу чај са сти хо ви ма већ по ми ња не ва ри јан те Тур ци у Мар ка на Сла
ви. На ве де ни сти хо ви162 не са мо да у пот пу но сти прав да ју Мар ко ву 
ва зал ну уло гу, не го от кри ва ју и пе ва чев „по глед уна зад“ (а Мар ков 
„по глед уна пред“) у тра ди ци о нал но на сле ђе, где се Мар ко ви по ступ
ци прав да ју сла вом бу ду ћег пе ва ња и при по ве да ња.

У по след њим фа за ма иде а ли за ци је, да кле, Мар ко је до био не ке 
но ве ка рак те ри сти ке и за и грао као про та го ни ста по је ди них мо ти ва 
ко ји су, по пут пе са ма о Уро шу и Мр њав че ви ћи ма, до та да има ли тек 
спо редан или мо ди фи ко ван об лик и зна чај. Сти че мо ути сак као да 
се у по след њој ета пи тра ди ци је до го ди ла не ка ве ли ка и из не над на 
про ме на, у ко јој су број ни ти пич ни де та љи ре ла тив но бр зо тра ве сти
ра ли у сво је су прот но сти, а Мар ков лик до био нео че ки ва ну озбиљ
ност, чак и у окви ри ма не ких до та да пре вас ход но ко мич них еп ских 
за пле та на лик оним о Мар ко вом ора њу. Ујед но, ова про ме на је би ла 
од раз и јед не епо хал не про ме не ко ја се од ви ја ла на дру штве ном пла
ну. Ге не ра ци је ко је су има ле при ли ке да се осве до че у сим бо лич
ку вред ност еп ских пе са ма као сли ка ле ген дар не исто ри је, у њој су 
осе ћа ли ин спи ра ци ју то ком раз до бља др жав ног осло ба ђа ња по чет
ком 19. ве ка. Та ко ђе, за хва љу ју ћи ко лек тив ном, јед но вре ме ном до
жи вља ва њу и ожи вља ва њу еп ске исто ри је, сва ка ин ди ви дуа се уну
тар аутен тич ног ам би јен та на род не пе сме осе ћа ла про та го ни стом 
и кре а то ром та кве исто ри је, ти ме за до во ља ва ју ћи и чи тав низ сво
јих пси хо ло шких по тре ба. ова иден ти фи ка ци ја би ла је глав на коп ча 
у на стан ку иде а ли зо ва не исто риј ске сли ке и као ре во лу ци о нар ног 
ре то рич ког мо де ла. Тај је мо дел сва ка ко био усло вљен кон тек стом 
ви ше ве ков ног ро бо ва ња под Тур ци ма, али је он и у та квим усло ви
ма не пре ста но под сти цао јед ну дво сми сле ну сли ку исто ри је — то је 
би ла улеп ша на сли ка про шло сти ко ја је хра бри ла на по бу ну и осло
бо ђе ње од роп ства, али и пси хо ло шка фик ци ја ко ја је, у не ми нов ном 
су да ру са ствар но шћу, под ра зу ме ва ла бол но отре жње ње и, у су шти
ни, по че так не ми нов не са мо де зин те гра ци је.

А ко ли ко је ово отре жње ње за и ста би ло не при јат но чак и по во дом 
епи ке о Мар ку Кра ље ви ћу, све до че и ре ак ци је от по ра на пр ве кри
тич ке по ку ша је исто ри о граф ске ре кон струк ци је у 19. ве ку. По во дом 
ових по те шко ћа, на при мер, Ра де Ми хаљ чић на во ди сле де ће:

162 ви ди стр. 139.
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„Ни је ла ко са чи ње ни ца нео сет но и без бол но ски да ти на
но се пре да ња ко је се об ли ко ва ло око исто риј ског је згра, 
пре да ња ко је се то ком вре ме на ис ко ри сти ло и по при ми ло 
об ли ке вре ме на у ко ме је на ста ло и де ло ва ло, пре да ња ко је 
је по ста ло део ствар но сти, под ло га на род не исто риј ске све
сти и све сти о ет нич кој по себ но сти и, на кра ју, пре да ња ко је 
је ка сни је осми шље но као по ли тич ки про грам у де лу из у
зет не књи жев не вред но сти. овај за да так бес ком про ми сно 
су оба ви ли Ила ри он Ру ва рац и љу бо мир Ко ва че вић, осни
ва чи кри тич ке шко ле у срп ској исто ри о гра фи ји. Мо ра се, 
ме ђу тим, на гла си ти да су у исти ни тост при че о из да ји (по
во дом пе са ма о Ко сов ском бо ју, прим. П. Г.) пр ви по су мља
ли стран ци Алек сан дар Гиљ фер динг и Кон стан тин Ји ре чек. 
Али ти ме се не ума њу је за слу га Ила ри о на Ру вар ца и љу бо
ми ра Ко ва че ви ћа, по го то во ако се узме у об зир чи ње ни ца да 
се око ре ше ња мо ти ва из да је из гра ђи ва ла кри тич ка шко ла 
у срп ској исто ри о гра фи ји. они су има ли сна ге да баш о пет
сто тој го ди шњи ци ко сов ске бит ке са оп ште ис тра жи вач ке 
ре зул та те ко ји су се ко си ли са ро ман ти чар ским схва та њи
ма не у ких ро до љу ба. Ила ри он Ру ва рац и љу бо мир Ко ва че
вић не дво сми сле но су по ка за ли да вук Бран ко вић ни је из
не ве рио на Ко со ву.“163

Не што слич но је о овим по те шко ћа ма пи сао и Све то зар Ма тић:

„Те шко је би ло та да на шим на уч ним рад ни ци ма уста ти про
тив на род не тра ди ци је и пе сме, на ро чи то ко сов ске. ву ка 
Бран ко ви ћа, ко га је суд од лич них исто ри ча ра осло бо дио од 
стра шне оп ту жбе да је из дао на Ко со ву, Но ва ко вић је по но
во из вео на суд. Ру ва рац је у сво јој књи зи о кне зу ла за ру, у 
пред го во ру, при знао да га је књи га ‘до ста му ка ста ла’; и да 
са мо ма те ри сво јој, чи јем име ну по све ћу је сво ју књи гу, ‘сме 
и ни ком дру гом не би смео по све ти ти’, ‘при пи са њу ко је ни је 
имао сна ге да се уз др жи не го је пу стио да и ср це, оно ћу
тљи во и ћу дљи во ср це го во ри’. И сав тај ли ри зам Ру вар чев 
из пред го во ра и из не ких ме ста у са мој књи зи по ти цао је у 
ства ри од то га што је пи сац сво јом књи гом ру шио и уни шта
вао дра ге срп ске ле ген де“.164

163 Рaде Ми хаљ чић, Ју на ци ко сов ске ле ген де, Бе о град, БИГЗ, стр. 112.
164 Све то зар Ма тић, Но ви огле ди о на шем ју нач ком епу, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад, 1972, 200.
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Ци тат смо на ве ли пре вас ход но због на по ме не o осо би тој емо ци
о нал ној ан га жо ва но сти ко јом је сво је вре ме но ин то ни ра но из но ше
ње ових исто ри о граф ских от кри ћа, као ку ри о зи те ту по себ не вр сте. 
Та ко, на при мер, ко ли ко нам то овом при ли ком мо гућ но сти до зво
ља ва ју, у де лу Ила ри о на Ру вар ца О кне зу Ла за ру за ти че мо за да на
шњи афи ни тет нео би чан и, у нај ма њу ру ку, емо тив но по ви шен тон 
из ла га ња. Из ме ђу оста лог, на во ди мо ка рак те ри сти чан од ло мак у 
ко јем Ру ва рац по би ја тврд ње и ве ро ва ња да је кнез ла зар, а не вук 
Бран ко вић, не ка да вла дао Сре мом овим ре чи ма: „И ви сте тра жи ли 
кне за ла за ра у По ду на вљу, но тра же ћи кне за ла за ра, ис те ра ли сте 
ву ка, ву ка Бран ко ви ћа; тра жи ли сте и пи та ли сте, рас пи ти ва ли сте, 
ку ми ли сте и ла ти не ста ре ва ра ли це и лу ка ве Гр ке, да вам ка жу 
за кне за ла за ра гла ва ра, ца рем Сте па ном по ста вље но га гла ва ра у 
По ду на вљу. ла за ра сте тра жи ли, али сте на шли ву ка, ву ка Бран ко
ви ћа и у Бра ни че ву и у Ку че ву и у По ду на вљу!“165 Или, ма ло да ље, 
на ме сту где по би ја на род но ве ро ва ње да је кнез ла зар имао ти ту лу 
ца ра: „Шта на о па ко! Зар кнез ла зар ни је по стао, ни је био при зна
ни и вен ча ни цар срп ски? Зар с́рп ски цар ла зар, зе мље го спо дар́  
ни је био пра ви, цар ским вен цем овен ча ни цар?“ По том на ста вља, 
обра ћа ју ћи се чи та о ци ма чи ју не на кло ност, очи глед но, не до во ди у 
пи та ње: „Стр пи те се, по че кај те мал ко, ужа сну та го спо до срп ска; та 
то је са мо она ко уна пред и као про роч ким гла сом ре че но, и ка ко је у 
ства ри би ло, и да ли ће се или се не ће ис пу ни ти то про ро чан ство, то 
ће ка за ти по ве сни ца.“166

Уоп ште, у тек сту че сто на и ла зи мо на ди рект но обра ћа ње чи та о цу 
са ко јим је пи сац ма њеви ше у не пре ста ном спо ре њу и чак отво ре ној 
сва ђи. На во ди мо не ке од ка рак те ри стич них од ло ма ка: „И ми слиш 
ли ти, Ср би не и срп ски си не, да ме ни ни је жао, што ти то про сто 
ка жем? (...) обо ји ца смо се пре ва ри ли: ја у те би а ти у ме ни, бра те 
Ср би не и срп ски си не! Ја сам ми слио, да си ти, ро де мој, трп ске на
ра ви, да мо жеш мно го под не ти, и да не тре баш ‘дри јем ка’; но сад 
ви дим да ни си та ки, већ да си не сно сан, раз дра жљив и нер во зан и 
да не мо жеш би ти без ‘дри јем ка’ те је му ка иза ћи на крај са то бом. 
И што бли же кра ју, све то ве ћа му ка на ста је за ме не.(...) Исти ну и ја 
те би ка жем, Ср би не бра те и срп ски си не, да ће мо обо ји ца про па сти, 
ако се не по пра ви мо, не ис пра ви мо и не из ле чи мо, ти од тво је а ја од 
сво је бо ле сти — и раз дра же но сти.“167

Са да на шњег ста но ви шта, ско ро да је за ни мљи ви ји на чин из ла га
ња од оно га што се у овом по зна том тек сту из но си. Ко ли ко год ње гов 

165 Ила ри он Ру ва рац, О кне зу Ла за ру, Но ви Сад, 1887, 78.
166 Ру ва рац, Исто, 125.
167 Ру ва рац, Исто, 191193.
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тон од у да рао од ра зло жног и не при стра сног из но ше ња на уч них чи
ње ни ца ка кав се оче ку је у ова квој вр сти тек ста, у Ру вар че вом емо
ци о нал ном ста ву ка рак те ри стич не „раз дра же но сти“ са ко јом пи ше 
сво ју сту ди ју, пре по зна је мо и ону вр сту „уз бу дљи ве на ра ци је“, по ви
ше ног емо ци о нал ног ан га жо ва ња, сво је вр сног тран са и опи је но сти 
са ко јим се не ка да, уз звук гу са ла из ла га ла, ту ма чи ла и пре и спи
ти ва ла еп ска исто ри ја у ње ном аутен тич ном ме диј ском ам би јен ту. 
Та ко ђе је нео бич но и то да ову ин то ни ра ност код Ру вар ца не за ти
че мо та мо где би смо је мо жда пре оче ки ва ли, код ње го вих освр та и 
раз ми шља ња о при ро ди еп ске исто ри је и ње ног на ста ја ња. Та ко, на 
при мер, на ме сту где Ру ва рац не ги ра мо гућ ност да су Ми лош оби
лић и вук Бран ко вић би ли зе то ви кне за ла за ра, он на во ди да „це ло 
ка зи ва ње то ни је ни шта дру го не го већ на род но или ти пуч ко при ча
ње, то јест при ча ње пу ка, ко ји се ни ка да не за до во ља ва с оним, што 
се зби ло, већ ми сли и сми шља, ка ко се што зби ло и за што се то та ко 
зби ло и до го ди ло и не ми ру је, док ле по не сми сли и не ство ри при
чу о до га ђа ју, ко ји се дав но до го дио.“168 Сли чан нео це њи вач ки став 
пре по зна је мо и ма ло да ље, у ње го вој кон ста та ци ји да „у ду ши на ро да 
има сна га, ко ја не пре ста но ра ди и ко ја мо же да на до пу ни оне пра
зни не, да ис пле те мре жу, по ве же од лом ке и јед но с дру гим у све зу 
до ве де и да та ко ство ри при чу, ле по сми шље ну при чу о до га ђа ју из 
ста ри на.“169

Ко ли ко год, да кле, био груб и не ми ло ср дан пре ма на род ним ве
ро ва њи ма, Ру ва рац исто вре ме но уви ђа ло ги ку ле ген дар не исто ри је, 
њен на пор да се пра зни не и про ти ву реч но сти из про шло сти по пу не 
и из гла де, на на чин ко ји ће пре све га да за до во љи естет ску, а тек 
по том иде о ло шку свр ху. У том сми слу, Ру вар че ва књи га се мо же по
сма тра ти као пре лом на тач ка не са мо у на ста ја њу на ше кри тич ке 
исто ри о гра фи је, већ и у кул ту ро ло шком сми слу, као пре крет ни ца 
јед не ши ро ке емо ци о нал не ан га жо ва но сти, ко ја се са те ре на еп ске 
по е зи је пре се ли ла у дру ге об ли ке дру штве ног жи во та и умет но сти, 
од ра жа ва ју ћи се и на суд би не еп ских ју на ка по пут Мар ка Кра ље ви
ћа. Та ква емо ци о нал на стру ја ња, са сво јим ка рак те ри стич ним ам
пли ту да ма, мо гу се уочи ти чак и до да нас, где год срп ско дру штво 
осе ћа по тре бу за сво јим ма сов ним уче шћем, у раз ли чи тим об ли ци
ма умет нич ке и не у мет нич ке ко му ни ка ци је.

168 Ру ва рац, Исто, 317318.
169 Ру ва рац, Исто, 318319.
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зАКљУчАК

Срп ска ју нач ка епи ка, као са став ни сег мент усме ног ства ра ла
штва, јединe кул тур не те ко ви не Ср ба то ком ро бо ва ња под Тур ци ма, 
ујед но је и дра го цен при мер у исто ри ји умет но сти. ова по е зи ја на 
је дин ствен, ма њеви ше пре гле дан на чин раз от кри ва уну тра шњу ло
ги ку естет ске иде а ли за ци је, као и ди на ми ку ње ног раз вит ка ин спи
ри са ног ствар ним лич но сти ма и до га ђа ји ма. По ред лич но сти и до га
ђа ја као про то ти по ва еп ске по е зи је, у про це су иде а ли за ци је уче шће 
узи ма ју и из ра жај не еп ске тех ни ке, као и емо ци о нал ни став пе ва ча/
слу ша о ца по во дом опе ва не те ме.

При мер Мар ка Кра ље ви ћа и пре о бра жај емо ци о нал ног ста ва са 
ко јим је о ње му чу ва на и пре но ше на усме на тра ди ци ја, од сли ка ва
ју уну тра шњу ло ги ку иде а ли за ци је као по ет ске тех ни ке, али и као 
про це са ко ји се раз ви ја то ком вре ме на. У вре мен ском ра спо ну иде
а ли за ци је, њен пра вац је че сто опре де љен ак ту ел ним мо мен ти ма, 
обич но ве за ним за те ку ћи исто риј ски тре ну так или по сто је ћу дру
штве ну кли му. Али, без об зи ра на те ути ца је, пре вас ход ни циљ овог 
ра да био је да ра све тли уну тра шње по тен ци ја ле иде а ли за ци је у мо
мен ту ње ног за чи ња ња, јер по гла ви то она је та лен то ва ним пе ва чи
ма до зво ља ва ла сло бо ду у из бо ру бу ду ће ка рак те ри за ци је ју на ка, а 
да то бит но не на ру ши ње го ву пре по зна тљи вост и ве ро ват но ћу.

Чи ни се да је нај ве ћи па ра докс еп ске иде а ли за ци је у то ме што су 
ње не нај бо га ти је до ме те вре ме ном оства ри ва ли упра во они ју на ци и 
до га ђа ји ко ји су се ис пр ва вред но ва ли не га тив но, са не сим па ти јом, 
ру га њем или мр жњом. По чет ни мо ме нат иде а ли за ци је у том слу ча ју 
уоп ште и не ли чи на иде а ли за ци ју, већ са свим су прот но, пре по зна је 
се као ру га ње или исме ја ва ње не ке са вре ме не лич но сти или до га
ђа ја у нај ши рем сми слу. Нај ста ри ји за пи си, као и од ре ђе ни те мат
ски сло је ви у ве ћи ни нај по зна ти јих пе са ма о Мар ку, све до че о тра го
ви ма ове по чет не не сим па ти је, очи глед но ин спи ри са не при ват ном 
и по ли тич ком суд би ном кра ља Мар ка Мр њав че ви ћа. већ на ред не 
ге не ра ци је иза ње га су, ка ко то по сред но све до чи Жи ти је де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа Кон стан ти на Фи ло зо фа, дру га чи је вред но ва ле 
Мар ков лик, ти ме ути ру ћи пут нај ве ћој иде а ли за ци ји јед ног ју на ка 
у срп ској и ју жно сло вен ској епи ци. Упр кос то ме, пр во бит на ин спи
ра ци ја је очи глед но би ла то ли ко ја ка и из ра зи то не га тив но обо је на, 
да се она, као аутен ти чан ути сак о про то ти пу, ду бо ко уре за ла и са
чу ва ла до нај мла ђих сло је ва тра ди ци је.

Пот пу но су про тан при мер иде а ли за ци је од ра жа ва пе сма Ан ђел ко 
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Ву ко вић и Си нан Ке се џи ја, ка рак те ри стич на на ро чи то за уста нич ку 
епи ку „но ви јих вре ме на“ и пе сме ло кал ног зна ча ја.170 Те жња да се 
уве ли ча и у нај леп шој успо ме ни са чу ва не чи ји ју нач ки лик или под
виг, по не кад је већ у за чет ку обе сми шља ва ла мо гућ ност иде а ли за
ци је, као и пам ће ња опе ва ног мо ти ва. На тај на чин, иде а ли за ци ја не 
са мо да је пре и спи ти ва ла те мат ски ква ли тет и ве ро до стој ност не ког 
до га ђа ја, већ и вр сту при стра сно сти ко ји ма је он по чет но ин спи ри
сан. У том сми слу, за иде а ли зо ва ну сли ку еп ског ју на ка се мо же ре
ћи и да је она тран сфор ми са на сли ка про то ти па, а че сто и по ет ских 
и ти по ло шких кли шеа јед не тра ди ци је. Та ко ство рен ју нак ни је био 
јед но став но улеп ша на, ла жна или кри во тво ре на сли ка исто риј ског 
све до че ња, већ пре о бли ко ва на енер ги ја, сли ка на но во ожи вље не и, 
са мим тим, из ме ње не про шло сти.

Та ко ђе, би ло нам је осо би то ва жно да уочи мо и раз ли ку из ме ђу 
иде а ли за ци је ко ју је, уз по моћ еп ских кли шеа и фор му ла, под ра зу
ме ва ло ини ци јал но ви ђе ње про то ти па, и иде а ли зо ва не сли ке ко ја је 
на ста ја ла и раз ви ја ла се то ком вре ме на. Као што се ви ди на при ме ру 
епи ке о Мар ку, емо ци о нал ни пред знак сим па ти је или не сим па ти је 
из ме ђу ова два мо мен та у иде а ли за ци ји мо же би ти са свим су про тан. 
Шта ви ше, он и не мо же би ти јед нак, баш као што ни сли ка ју на ка 
са по чет ка и са кра ја иде а ли за ци је ни је исто вет на. Упр кос то ме, оба 
ни воа иде а ли за ци је су под јед на ко усме ре на ка осо би том не ги ра њу 
ма те ри јал них чи ње ни ца о про то ти пу, на ро чи то оних из ка те го ри је 
исто ри о граф ских чи ње ни ца. док по чет ни мо ме нат иде а ли за ци је ове 
чи ње ни це обез вре ђу је и уки да, по то ња иде а ли за ци ја их, ако до ње 
уоп ште и до ђе, пре ва зи ла зи, оства ру ју ћи је дан знат но ши ри план 
са гле да ва ња ју на ка и суд бин ског скло па ње го вог про то ти па. Та ко 
смо у иде а ли зо ва ном сло ју тра ди ци је о Мар ку Кра ље ви ћу на и шли 
чак и на фе но мен исто риј ске ре кон струк ци је, тј. сло је ви тог уоча ва
ња и оправ да ва ња Мар ко ве исто риј ске по зи ци је, а да то, у су шти ни, 
ни чим ни је угро зи ло ње го ву у ме ђу вре ме ну на ста лу еп ску ти пи за
ци ју.

У том сми слу, по во дом еп ске иде а ли за ци је би мо гла да се упо тре
би и хри шћан ска па ра бо ла о пше нич ном зр ну ко је мо ра да умре не 
би ли да ло пло да171, тј. да би се ју нак по ја вио на но вом вред но сном 
пла ну, он пре то га мо ра да обез вре ди и пре ва зи ђе сва она фак то
граф ска, ма те ри јал нопо јав на ви ђе ња про то ти па као кри те ри ју ма у 

170 У овај ни во иде а ли за ци је мо гу да се увр сте и број ни при ме ри за бо
ра вља ња мотива, као и при ме ри су прот них ка рак те ри за ци ја по је ди них ли
ко ва из пе са ма „ста ри јих” и „сред њих” вре ме на – по чев од не у трал не или 
по зи тив не оце не, па до не га тив них „ти по ва”, по пут при ме ра ли ко ва Је ри не и 
де спо та ђур ђа у ста ри јим и ву ко вим за пи си ма.
171 Јо ван, 12,24.
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фор ми ра њу сли ке о са мо ме се би. да би се не чи ји лик са чу вао у еп
ском пам ће њу, да кле, он се пре то га на из ве стан на чин мо ра за бо ра
ви ти, тј. уки ну ти у свом до та да шњем об ли ку, са не из ве сним из гле
ди ма да се из та кве вр сте за бо ра ва он уоп ште ика да по вра ти.

Уко ли ко, ме ђу тим, он пре мо сти овај по чет ни ни во иде а ли за ци је 
и отрг не се ње ној пр во бит ној сли ци, за но ву сли ку ју на ка исто ри
о граф ска исти ни тост пре ста је би ти од лу чу ју ћи кри те ри јум. већ и 
са ма по тре ба да се ова вр ста исти ни то сти на мет не као пред у слов 
у пре но ше њу еп ских мо ти ва, као што се то код нас де си ло у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка са по ја вом кри тич ке исто ри о гра фи је, био је знак 
опа да ња јед не тра ди ци је и не мо ћи но вих ге не ра ци ја да у пот пу но
сти са гле да ју, до жи ве и пре не су јед ну ви ше ди мен зи о нал ну сли ку 
про шло сти. Јер, као што по ка зу је при мер Мар ка Кра ље ви ћа, еп
ска исто ри ја је и сво је вр сна ан тиисто ри ја: она не са мо да по чи ва 
на лич но сти ма и до га ђа ји ма чи ји зна чај исто ри о гра фи ја не до вољ
но по твр ђу је, не го их че сто от кри ва и као при ме ре не праг ма тич ног, 
ира ци о нал ног и де струк тив ног по сту па ња, по не кад у дру гом пла ну 
исто риј ске сце не, али баш у њи ма слу те ћи нео че ки ва ни осло нац код 
бу ду ћих ге не ра ци ја.

Ипак, осе тљи ва је гра ни ца из ме ђу исто риј ског по сту па ња са де
струк тив ним по сле ди ца ма и оног ко је је „не по пу лар но“ у свом вре
ме ну, али са учин ком чи ју свр хо ви тост епи ка от кри ва тек у на сту
па ју ћем до бу. У оба слу ча ја, ви ђе ње ју на ка ис по чет ка је обо је но 
сна жним им пул си ма при стра сно сти ко ја за на ред не ге не ра ци је мо
же би ти ре чи ти ја не го са чу ва не исто риј ске чи ње ни це, ка сни је по
ста ју ћи и са ма пред ме том њи хо ве про це не и осу де. Упра во ова вр ста 
при стра сно сти, ис по ље на као из ру ги ва ње, огор че ност, мр жња или 
про кли ња ње, у епи ци је би ла дра го цен под сти цај ка сни јој иде а ли за
ци ји. Нај по сле, пе вач је мо гао да сво јем ју на ку при сту пи са пот пу но 
опреч них ста но ви шта сим па ти је или ан ти па ти је, а да упр кос то ме 
овај за др жи, па чак на до гра ди и обо га ти сво ју ин ди ви ду ал ну по себ
ност. Це на те осво је не не за ви сно сти и њен пред у слов у епи ци о Мар
ку Кра ље ви ћу био је ње гов не га тив но вред но ван лик у нај ста ри јим 
сло је ви ма тра ди ци је.
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рецеНзИЈА

Ру ко пис Пе тра Гру ји чи ћа са сто ји се од осам по гла вља (Увод, Кра
ље вић Мар ко – не га ти ван еп ски ју нак, еп ска иден ти фи ка ци ја, Иде
а ли зо ва ни лик, Твор ци Мар ко вог ли ка, ву ко ве нео бја вље не пе сме о 
Мар ку Кра ље ви ћу, Ме диј ска (са мо)дез ин те гра ци ја и За кљу чак), на
кон ко јих је при ло же на би бли о гра фи ја из во ра и ли те ра ту ре, из раз
ли чи тих на уч них ди сци пли на.

опре де лив ши се за ком плек сну те му и би о гра фи ју еп ског ју на ка 
о ко јој је то ком два ве ка на ра ста ла ра зно род на ли те ра ту ра, Пе тар 
Гру ји чић је са из у зет ном па жњом ис тра жио са бра ну гра ђу. У ње го
вом ис тра жи вач ком по љу на шли су се: нај ста ри ји за пи си пе са ма о 
Мар ку (бу гар шти це и де се те рач ке ва ри јан те из при мор ских пе сма
ри ца, Ер лан ген ски ру ко пис), ва ри јан те из об ја вље них и ру ко пи сних 
збир ки ву ка Ка ра џи ћа и ње го вих са вре ме ни ка, при ме ри пе ва ња о 
Мар ку из дру ге по ло ви не 19. ве ка. осим ву ко вих, Са рај ли ји них, Пе
тра но ви ће вих збир ки и еди ци је Ма ти це хр ват ске, ис тра жи ва ња су 
укљу чи ла и по је ди не за пи се из Ма ке до ни је и Бу гар ске, део при ло га 
из пе ри о ди ке и ан то ло гиј ске из бо ре (С. Стој ко вић, в. ђу рић, лу кић
Злат ко вић).

Про блем Мар ко ве по пу лар но сти кон ти ну и ра но се мо же пра ти ти у 
исто ри ји књи жев но сти. Ин ди рект но тај фе но мен по кре ћу већ оскуд
на исто риј ска све до чан ства о кра љу Мар ку Мр њав че ви ћу, ви ђе ње 
ове лич но сти из пер спек ти ве Кон стан ти на Фи ло зо фа у Жи ти ју де
спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, пр ва за бе ле же на бу гар шти ца о Мар ку 
из 1555/1556. 

ди рект но, пи та ња о по за ди ни, узро ци ма и ис хо ди шту Мар ко ве 
„сла ве“ по ста вио је већ 1814. вук сво јом бе ле шком у Пје сна ри ци, да 
би се њи хо вим ра све тља ва њем по све ти ли го то во сви про у ча ва о ци 
срп ске епи ке: М. Ха лан ски, в. Ја гић, А. Се рен сен, С. Но ва ко вић, Т. 
Ма ре тић, С. Стој ко вић, Н. Ба на ше вић, в. ђу рић, С. Ма тић, С. Ко ље
вић, М. Па вић, љ. Зу ко вић, Ј. де ре тић, све до нај но ви јих син те за Н. 
љу бин ко ви ћа, Б. Су вај џи ћа, М. лу ки ћа и И. Злат ко ви ћа. И ка да су 
ис тра жи вач ки при сту пи кре та ли у дру га чи јем прав цу, нпр. ка ти
по ло ги ји (еп ских) ју на ка — в. двор ни ко вић, М. Пе тро вић, А. ло ма 
— ни је би ло мо гу ће за о би ћи раз у ђе ну и кон тро верз ну Мар ко ву би о
гра фи ју. Уто ли ко је за да так Пе тра Гру ји чи ћа био те жи, јер је аутор 
на сто јао да основ ни про блем осве тли и из пер спек ти ве исто ри је (од 
И. Ру вар ца до Р. Ми хаљ чи ћа), те о ри је књи жев но сти (М. Бах тин, Ј. 
лот ман) и уз по моћ те о ри је дра ме.
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Мно го гла сје те о риј ских при сту па, ме ђу тим, ни је од вра ти ло ис тра
жи вач ку па жњу од при мар ног кор пу са тек сто ва. При хва та ју ћи прет
по став ку да епи ка до би ја им пулс и из тра ди ци је и из не по сред не, 
исто риј ске ствар но сти, Гру ји чић је Мар ко ву еп ску би о гра фи ју раз
ло жио на осно ву вре ме на бе ле же ња ва ри ја на та и пре ма те мат ском 
кри те ри ју му. Ана ли за је по ка за ла да у нај ста ри јем сло ју Мар ков лик 
по чи ва на не га тив ној ка рак те ри за ци ји, што се огле да и на пла ну сти
ли зо ва них мо де ла (бра то у би ство, уби ство срод ни ка – се стри ћа/не ћа
ка; по ро дич ни од но си). Ис пр ва не у трал на по зи ци ја пред ста вља га 
као ца ре вог слу гу, док се не га тив ни при звук овог ре флек са исто риј
ске по је ди но сти и ње ног пам ће ња у тра ди ци ји осве тлио у ва ри јан ти 
јед ног од нај бо љих ву ко вих пе ва ча. Ме ђу нај ста ри јим сло је ви ма из
дво је но је на лич је хе рој ских од ли ка и по сту па ка. Про во ка тив не и за 
усме не ства ра о це и за по то ње про у ча ва о це, ове су ва ри јан те ина че 
иза зи ва ле раз ли чи те ре ак ци је и про тив реч на ту ма че ња. По ку ша ва
ју ћи да ре кон стру и ше и ком плек сну при ро ду усме не ко му ни ка ци је, 
Гру ји чић је у за себ ним по гла вљи ма сам чин спе ва ва ња осве тља вао 
као „уз бу ђе ну на ра ци ју“. ове ана ли зе су по твр ди ле и ана хр о ни зме у 
сти ли за ци ји, јер су Мар ку као ју на ку ста ри је епо хе при пи са не осо
бе но сти ре а ли ја и ети ке хај дуч ких и ускоч ких вре ме на.

Као по себ ну ета пу из град ње пор тре та, Гру ји чић је из дво јио еле
мен те иден ти фи ка ци је, ну жне у за ко ни то сти ма еп ске по е зи је, по ку
ша ва ју ћи да при ме ни Бах ти но ву ти по ло ги ју на ета пе и по ступ ност 
из град ње Мар ко вог ли ка. За вр шна фа за кон сти ту и са ња ју на ко ве 
по себ но сти из дво је на је као иде а ли за ци ја, свој стве на мла ђим за пи
си ма из сре ди шње еп ске зо не (ву ко ва ан то ло ги ја). Ка те го ри ја иде
а ли за ци је раз ло жи ла се на по ступ ке „уозби ља ва ња“ и про це се „ре
кон струк ци је“ на ци о нал не по ве сти. При ана ли зи уде ла про сто ра и 
вре ме на у еп ској сти ли за ци ји, сход но те о ри ји ре цеп ци је и прет по
став ка ма о емо тив ном ан га жо ва њу уче сни ка усме не ко му ни ка ци је, 
Гру ји чић је по ка зи вао ка ко се кроз ши ре ње еп ске би о гра фи је од
ра жа ва ју ста во ви сва ке ге не ра ци је. Тра ди ци ја ни је по сма тра на као 
са мо за тво рен, већ флу и дан и ди на ми чан си стем, ко ји до пу шта (пре)
вред но ва ња про шло сти, у за ви сно сти од ти по ва емо тив нопси хо ло
шке и исто риј ске дис тан це, од но сно ши рег кул тур ног кон тек ста.

По гла вља у ко ји ма је до ми ни ра ла ди ја хро ниј ска пер спек ти ва, 
афи ни тет ко лек ти ва и по ку шај ре кон струк ци је „ге не зе“ еп ског 
пор тре та Гру ји чић је до пу нио ана ли зом уде ла по је дин цапе ва ча у 
ни јан си ра њу Мар ко вог ли ка. обра тив ши па жњу на ре пер то ар нај
бо љих ву ко вих пе ва ча, аутор је по ступ ке иде а ли за ци је уоча вао на 
ми кро пла ну, оцр та ва ју ћи осо бе но сти раз ви ја ња тип ских цр та, пре у
сме ра ва ње ар ха ич них сло је ва, до жи вљај на ци о нал не исто ри је и под
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ви га, ши ре ње сфе ре де ло кру га итд. За ни мљи ве ре зул та те да ли су 
освр ти на гра ђу ко ју вук ни је штам пао. већ чи ње ни ца да ру ко пи си 
об у хва та ју не у по ре ди во ви ше за пи са о Мар ку не го „ста ри ја вре ме
на“ Беч ког из да ња, као и њи хо ва те мат скомо тив ска и ти по ло шка 
срод ност са ста ри јим за пи си ма по ка зу ју пре суд ну уло гу зна ме ни тог 
са ку пља ча у ус по ста вља њу (иде а ли зо ва не) еп ске би о гра фи је, ко ја 
се из свог усме ног при род ног ам би јен та пре ме шта или при бли жа ва 
но вом, дру га чи јем ти пу кул ту ре.

оде љак о ме диј ској (са мо)дез ин те гра ци ји об у хва тио је и про це се 
из град ње дру гих еп ских би о гра фи ја (кра ља ву ка ши на, ву ка Бран
ко ви ћа и ко сов ских ју на ка), али и сна гу тра ди ци је у од но су на скуп 
исто риј ских чи ње ни ца. Раз гра на то пе ва ње о Мар ку, ко је је про ла зи
ло раз ли чи те ме не то ком вре ме на и ускла ђи ва ло се са кул тур ним и 
исто риј ским окол но сти ма бал кан ских про сто ра, су о ча ва ло се и са 
га ше њем иде ал ног ам би јен та на стан ка, раз у ме ва ња, пре но ше ња и 
функ ци је еп ске пе сме. У ме диј ским из ме на ма умет нич ке ко му ни
ка ци је, при ме ћу је Гру ји чић, емо ци о нал на ан га жо ва ност из ко је се 
скла па ла еп ска иде а ли за ци ја по ста ја ла је основ дру гих об ли ка дру
штве ног жи во та, раз ли чи тих умет но сти, па и кри тич ке исто ри о гра
фи је и на у ке.

При ту ма че њу бо га те, ам би ва лент не и сло је ви те Мар ко ве еп ске 
би о гра фи је Пе тар Гру ји чић је укр штао ан тро по ло шке, фол кло ри
стич ке, књи жев ноте о риј ске, пси хо ло шке, ет ноп си хо ло шке при
сту пе са еле мен ти ма те о ри је ре цеп ци је и до жи вља јем еп ске пе сме 
у раз ли чи тим кул тур ним окви ри ма. Не гу бе ћи из ис тра жи вач ког 
хо ри зон та еп ску це ли ну, ана ли зи рао је и ка рак те ри стич не де та ље 
(пор тре ти са ње Мар ко ве мај ке; фи не се у об ра ди Мар ко вог ора ња; ме
сто Мар ко вог име на у ка та ло гу итд). ода бра ни при ме ри илу стру ју 
ти по ве иде а ли за ци је, ма да се они не мо гу ис кљу чи во по сма тра ти у 
хро но ло шком сле ду од не га тив не ка рак те ри за ци је ка иде а ли за ци
ји. При ис ти ца њу емо ци о нал ног аспек та тра ја ња и ре цеп ци је епи
ке, сло же но сти од но са „исто риј ске“ и „не ис то риј ске“ пе сме, тек ста 
и кон тек ста (епо хе и спе ва ва ња), ни је за не ма рен низ књи жев но и
сто риј ских по ја ва бит них за „ста тус“ Мар ка Кра ље ви ћа у кул ту ри 
и књи жев но сти срп ског на ро да (од сред њо ве ков ног жи ти ја, пре ко 
Зма је ве и Ко сти ће ве сли ке о Мар ку до им пул са ко ји је еп ски Мар ко 
да вао драм ском ства ра ла штву у нас све до кон ца 20. ве ка). Пра ће ни 
су по ступ ци дра ма тур шких за пле та, удео ћу та ња, ху мо ра, по кре та 
и па то са, на ту ра ли стич ких при зо ра и суп тил них од но са ме ђу уче
сни ци ма еп ских су ко ба. Укр ште ни ис тра жи вач ки при сту пи по себ но 
су осве тли ли про це се бит не за из град њу еп ског пор тре та, чи ме су 
по е тич ке нор ме при бли же не дру штве ноисто риј ским и кул тур ним 
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чи ни о ци ма кон сти ту и са ња еп ске би о гра фи је. Стил ски про чи шће на, 
Гру ји чи ће ва сту ди ја мо же се по сма тра ти као шти во за ни мљи во за 
пу бли ку раз ли чи тих ин те ре со ва ња, те је све срд но пре по ру чу јем. 

др Сне жа на Са мар џи ја  
редовни ро фе сор Ка те дре за срп ску књижев ност Фи ло
ло шког фа кул те та

У Бе о гра ду, 12. 11. 2007.
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Petar Grujičić: 
Techniques of idealizing  

Marko kraljević

The absTracT

the study analyses the phenomenon of idealization in the Serbian epic 
poetry, using as an example its most famous hero, Marko Kraljević (historical 
prince and king, Marko Mrnjavčević, 13551395). For this purpose, it 
endeavours to reconstruct the layers and periods of the tradition in which 
the character of Marko is valued in various ways, often quite opposite, and 
also to discover the causal relationship between them. at the same time, 
the idealization in the epic poetry is discussed as one of the basic technique 
of portraying the contemporary characters and events, and also of passing 
them down from generation to generation. in that regard, the Serbian epic 
poetry is a unique example in the history of art, revealing idealization not 
merely as an aesthetic technique, but also as an evolving process of forming 
the future, transformed image of the prototype. 

this study is also unique in the sense that it puts a special emphasis on 
the character of Marko which is valued negatively in the oldest layers of the 
tradition. it is endeavoured to reconstruct this character on the basis of the 
thematic and compositional models, in which Marko’s character had been 
initially portrayed. Such models not only reflected the view of the historical 
figure King Marko, but also responded to a great demand for a specific type 
of hero and motifs amongst the epic poetry audience, thus paving the way for 
the forthcoming transformation of Marko’s character.  

apart from pointing out some of the transitional forms of the idealization, 
special attention is given to the peculiarities of the idealized epic hero. this 
image is neither glamorized nor falsified image from the previous tradition, 
but rather the one that endows the hero with the stability of characterization 
and the individual recognizability, which does not depend on the partiality of 
the singer. Peculiarities of the image formed in such a way are reflected in, 
among other things, repressing the comic elements, attempting the historical 
reconstruction of the bygone events, as well as in denying common temporal 
and spatial coordinates in which the hero had been portrayed until then.  

in the thesis there are separate sections that are concerned with Marko’s 
character as it is portrayed in the works of Vuk Karadžić, both published 
and unpublished, as well as with Vuk’s relation to the influences of the 
idealization and the ideologization in the most recent layer of the epic poetry 
on Marko.
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о АУТорУ

Пе тар Гру ји чић је ро ђен у Бе о гра ду 1967. године. 
ди пло ми рао је дра ма тур ги ју на бе о град ском Фа кул те ту драмских 

уметности, као и на гру пи за ју го сло вен ске и оп шту књи жев ност 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, где је по том ма ги стри рао и док
то ри рао. 

Пи ше за по зо ри ште и филм.
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