
ЕПСКЕ ПЕСМЕ О МАРКУ КРАЉЕВИЋУ 

Марко Краљевић је историјска личност. Био је син Вукашина Мрњавчевића, једног од најмоћнијих 
српских великаша у време владавине цара Стефана Уроша V Немањића – Уроша Нејаког. 
Мрњавчевићи – Вукашин и Угљеша – владали су областима у данашњој Македонији и јужној 
Србији. Велики политички успех Мрњавчевићи су постигли када је цар Урош Прогласио Вукашина 
за краља-савладара, а затим је Марко крунисан за младог краља, што је значило да је он 
наследник круне Немањића. 

Важан преокрет у Марковом животу, али и у српској историји била је Маричка битка. У овој бици 
против Турака, одиграној 1371. године, српска војска је поражена, погинули су Вукашин и Угљеша 
Мрњавчевић,  а Марко Мрњавчевић постаје турски вазал. Вазалство је означавало подређени 
однос према турском султану. Марко је са својим војницима морао ратовати за султана и смањена 
су му владарска права. Маркова престоница био је град Прилеп у Македонији. Претпоставља се да 
није учествовао у Косовском боју. 

Историја каже да је Марко погинуо у бици на Ровинама 1395. године, ратујући као турски вазал, на 
страни турске војске. Последње Маркове речи, изговорене наводно пред ту битку, биле су: „Ја 
кажем и молим господа да буде хришћанима помоћник, а ја нека будем први међу мртвима у 

овом рату.“ 

Међутим, Марков лик у народним епским песмама 
се много разликује од онога што о њему каже 
историја. Народ  другачије памти и обликује 
догађаје него историја јер не памти само оно што се 
стварно догодило, већ и оно што му је било 
потребно, а под турском влашћу био му је 
неопходан лик моћног јунака, борца за правду и 
заштитника. О Марку Краљевићу је толико песама 
испевано да чак има и свој тематски круг. Све ове 
песме чине његову епску биографију, пошто је у 
њима приказан цео живот јунака. 

У епским песмама Марко Краљевић син је 
Вукашина и Јевросиме. Јунаштво, снагу и 
правдољубивост наследио је од ујака, каже песма, а 
мудрост од мајке. 

Својим изгледом уноси страх у кости. Сабља, копље, буздован шестоперац, кожух од курјака, капа 
од курјака – све то ледило је крв у жилама Маркових противника. Кад кожух наопако окрене, 
зграби буздован, а из очију жива ватра сева – тешко ономе ко је близу Марка. 

Из свих мегдана изашао је као победник. Увек је био на страни слабих  и немоћних. Сви су га се 
плашили, имао је много непријатеља, али је имао своје побратиме. Посестрима му је била вила. 



Ипак, најбољи пријатељ и сапутник Марка Краљевића био је његов коњ Шарац, јер уз изузетног 
јунака у епским песмама увек иде и изузетан коњ. 

Песме које ћемо читати: 

Марко Краљевић укида 
свадбарину  

Марко Краљевић и Муса 
Кесеџија 

Марко Краљевић и вила 

Орање Марка Краљевића 

Марко пије уз Рамазан вино 

Смрт Марка Краљевића 

ОВЕ НЕДЕЉЕ ЧИТАМО ПЕСМУ 
Марко Краљевић укида 
свадбарину. 

  

 

 

 

 

 


