
                                            Народна епска песма: Урош и Мрњавчевићи

Песма Урош и Мрњавчевићи нас враћа у времена распада српске средњовековне државе, 
коју деценију пре Косовског боја. Она говори о себичним, грамзивим и охолим 
великашима који се на Косову отимају око права на наслеђивање царства Немањића. У 
песми се указује на неслогу великаша као разлог за пропадање средњовековне државе.

Прочитај у читанци  песму  Урош и Мрњавчевићи  и одговори на следећа  питања у 
школску свеску.

Како почиње песма Урош и Мрњавчевићи? На које историјске одјеке наилазимо 
већ на самом почетку песме? Ко све претендује на престо Немањића? Због чега су 
претенденти на престо дошли са војском (таборима) на Косово? Због чега је окупљање 
хришћанске господе на Косову везано за цркве и манастире? У којој још песми имамо 
такво слично окупљање? 

Како су описани чланови породице Мрњавчевић? Којима од њих је посвећена 
највећа пажња? Шта мислите, због чега?

Како се Мрњавчевићи понашају према законитом наследнику царства? По чему се 
лик цара Уроша издваја међу њима? 

Зашто завађени великаши позивају протопоп Недељка да пресуди? Шта је у 
књигама староставним записано? Зашто их он упућује на Марка? 

Како се чауши понашају према протопоп Недељку, а како према Марку? Шта то 
говори о њима и о власти коју представљају? На који начин улазе у цркву? Шта ви 
мислите о таквом њиховом понашању?

На основу којих мерила Марко доноси одлуку о наследнику царства? Какав савет 
Јевросима даје сину? Шта јој је најважније? Шта значи судити „ни по бабу ни по 
стричевима”? Чије је моралне ставове Марко усвојио, очеве или мајчине?

Како изгледа Марков сусрет са оцем и стричевима на Косову, а како са кумом 
Урошем? Шта му они све нуде? Зашто је Гојко Марка Краљевића упоредио са златном 
јабуком? Шта је тиме хтео да истакне? Зашто му Урош ништа не обећава? Које 
карактерне особине он испољава? 

Ко најбурније реагује када чује Маркову пресуду? Објасните зашто тако реагује. 
Како је приказан сукоб оца и сина? Како се Марко опходи у том сукобу према оцу? Да ли 
је такав Марков поступак кукавички или честит? Образложите своје гледиште

Како се разрешава драма између оца и сина? Зашто су више силе приморане да се 
уплету у људске послове?

Обратите пажњу на клетву и благослов које Марку изричу отац и кум. Које 
историјске одјеке налазимо у њима?




