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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ЉУБА КРАЉЕВИЋА МАРКА У ЕПСКИМ 
НАРОДНИМ ПЕСМАМА СА КОСОВА И 

МЕТОХИЈЕ
(,ово� за суко� и кључ разрешења)2

САЖЕТАК. Љуба Краљевића Марка у јуначким песмама са Косова и Метохије за-
узима значајно место. Било да дела директно или је њена улога при-
кривена, евидентно је да је без ње епска биографија јунака непотпуна.
Верна љуба своју верност доказује у одсудним тренуцима и тиме
оправдава поверење свога господара. Неретко, она је директан повод за
сукоб, а у одређеним ситуацијама се о њој може говорити као о инди-
ректном покретачу проблема и кључу за његово разрешење. 
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о9ржаном 19. маја 2015.
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У срDској наро9ној еDици међу Jројним јунацима3 значајно ме-
сLо заузима Марко Краљевић. О овој исLоријској личносLи4 Dо-
сLоји чиLав циклус, који није имао није9ан срDски јунак, и о ње-
:овим Dо9визима Dевало се вековима.5

Поре9 Dесама које је заJележио Вук СLефановић Караџић (СНП
II), DосLоје заDиси еDских Dесама о Краљевићу Марку и Dре и Dо-
сле Вука6. НајсLарији заDис о Марку Краљевићу је Dесма „Марко
Краљевић и Jрајен му Ан9ријаш” (ХекLоровић, 1555), а међу сLа-
рије заDисе уJрајају се Jу:аршLице и 9есеLерачке Dесме из Ду-
Jровачко: рукоDиса7 и Dесме у „Ерлан:енском рукоDису”8. На Ко-
сову и МеLохији су јуначке Dесме о Марку Краљевићу заDисивали
Иван СLеDанович ЈасLреJов9, Дена ДеJељковић10, Вла9имир Бо-
ван11 и 9ру:и12. У свим заDисима оDеван је лик Марка Краљевића
чија је исLоријска личносL из XIV века LрансDонована у Dесму.

3 Кнез Лазар, Милош ОJилић, Мусић СLефан, СLарина Новак, Ђурађ Сенковћ,
Иван Сенковић и 9ру:и.

4 „Марко Краљевић (1331–1395), срDски сре9њовековни вла9ар (1371–1395),
син Вукашина Мрњавчевића; у време ње:ово: савла9арсLва с царем Урошем
о9 1366, Jио је мла9и краљ. После Маричке JиLке (1371), насле9ио је смање-
ну LериLорију с :лавним :ра9ом ПрилеDом, крунисао се и вла9ао као Lурски
вазал у врло Lешким условима. По:инуо у Jици на Ровинама, DроLив вла-
шко: војво9е Мирча. По КонсLанLину Филозофу, Марко је уочи Jоја зажелео
DоJе9у хришћана, мaкар и сам Dо:инуо” (Пешић, Милошевић-Ђорђевић,
1996, сLр. 145).

5 Ви9еLи ра9 Војислава Јовановића, „СрDско наро9но DеснишLво у Dрошло-
сLи”, оJјављен у књизи „СрDске наро9не Dесме”, анLоло:ија, V из9ање,
Бео:ра9, 1927.

6 Марко Краљевић оDеван је и у Jу:арским наро9ним Dесмама, маке9онским,
словеначким, као и у Dесмама са Косова и МеLохије. У вези с Lим, Иван Зла-
Lковић и Милан Лукић, заDисали су: „Марко Краљевић Dре9сLавља симJол
усмене наро9не кулLуре СрJа, јужнословенских и Jалканских наро9а. Пе-
сничка ле:ен9а о Марку је Lворевина различиLих националних и верских
сре9ина које – у вишевековном раз9оJљу и скла9у са соDсLвеним Lра9и-
цијама и уLицајима – 9оDриносе сложеносLи, Jо:аLсLву и слојевиLосLи Мар-
кове каракLеризације” (ЗлаLковић, Лукић, 2005, сLр. VII).

7 ВалLазар Бо:ишић, „Наро9не Dјесме из сLаријих, највише Dриморских заDи-
са”, Гласник срDско: учено: 9рушLва, Бео:ра9, 1878.

8 Герхар9 Геземан, „Ерлан:енски рукоDис сLарих срDскохрваLских наро9них
Dесама”, Сремски Карловци, 1925.

9 Степановичъ Ястребовъ, Обычаи и ,ѣсни турецкихъ сербовъ, С. Петербург,
1886.

10 Дена ДеJељковић, Ср,ске наро�не умо�ворине са Косова, Dрире9ио Dроф. Вла-
9имир Бован, 1984.

11 Бован, Вла9имир, Наро�на књижевнос� Ср�а на Косову и Ме�охији, Dрви Lом, Је-
9инсLво, ПришLина, 1989.

12 „Само еDске Dесме са Косова и МеLохије заDисивали су Вук СLефановић Ка-
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ЕDска Jио:рафија Марка Краљевића заDочиње ње:овим рође-
њем. У еDским Dесмама са Косова и МеLохије нема фанLасLичних
елеменаLа13. Марко је јунак чија се еDска сна:а оJјашњава крвним
сро9сLвом са славним DреLком Dо женској линији. У DоменуLим
Dесмама он је сесLрић војво9е Момчила14:

Па он узе Момчилову сес�ру,
њу !у узе за вијерну љу�у.
�о! му �а�е је�но мушко че�о,
мушко че�о, Краљевића Марка. 

(ДеJељковић, 1984, сLр. 228)

ИсLоријски Dо9аци о војво9и Момчилу све9оче 9а је насLра9ао
исDре9 зи9ина :ра9а ПериLериона15, а ње:ова смрL оDевана је и у
еDским Dесмама (ДеJељковић, 1984, сLр. 224, СНП II, сLр. 83).16

Како јунак Dосе9ује еDска оJележја  која :а чине изузеLним и
знамениLим (ЗлаLковић, 2006, сLр. 28), он у еDској Dесми :оLово
ника9 није Jез своје саJље, коња и љуJе (верне или неверне). За
су9Jину еDско: јунака  изJор љуJе је чесLо су9Jоносан. ЗJо: жене
се каLка9а во9е раLови и Dа9ају :ра9ови, али она, Lакође, сDасава
:осDо9ара, Dомаже савеLима у о9суLном Lрену и својим о9лука-
ма сDречава крвоDролића (Самарџија, 2008, сLр. 107).

13 О у9елу фанLасLике у Dореклу јунака Марка Краљевића Dева Jу:аршLица
„Краљ Вукашин ухваLи вилу и жени се њоме”. 

14 „СличносL међу овим еDским јунацима каракLерише се на нивоу унуLра-
шњих, еLичких и Dсихолошких чинилаца, сDољашњих елеменаLа и миL-
ских аLриJуLа. Марко Dреузима моралну и физичку :ран9иозносL сво:
DреLхо9ника (ујака Момчила), која се 9ово9и у конLрасL са ликом Марково:
оца, али се и ње:ови аLриJуLи (коњ и оружје) DосмаLрају у конLексLу миL-
ских Dре9сLава на којима Dочива изузеLносL јунака као шLо је Момчило
(крилаLи коњ ЈаJучило, Момчилова саJља ’са очима’). Марко на Lај начин
сLиче значајне еDске и виLешке црLе, као и осоJена и миLска својсLва, шLо
Dре9сLавља основне елеменLе ње:ове еDске Jио:рафије” (ЗлаLковић, 2006,
сLр. 20).

15 „Iako nema sumnje da se u svim epskim pesmama koje pominju vojvodu Momčila
(Vuk II, 25; Vuk III,10; SM 147) radi o ovom, crnogorskom Pirlitoru, istorijski voj-
voda Momčilo vezuje se za grčki primorski grad Periteorion i nema mnogo slično-
sti sa svojim epskim alijasom” (Detelić, 2007, str. 328).

16 Више о овоме ви9еLи у: Нена9 ЉуJинковић, „Војво9а Момчило у сувреме-
ним хроникама и усменој еDској наро9ној Dесми”, 1991, сLр. 223–224).

раџић, Гиљфер9ин:, Серафим РисLић, КрсLа Божовић, СрJољуJ ЉуJиJра-
Lић, Гри:орије Божовић, ТаLомир Вукановић, Ка9ри Халими. Број њихових
заDиса је мањи о9 Dе9есеL. ИсLина, Дена ДеJељковић је из9војио 9ва свежња
своје рукоDисне зJирке засеJно и у њима су само еDске Dесме, и Lо је је9на
о9 највећих зJирки еDских наро9них Dесама” (Бован, 1977, сLр. 265).
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Наро9ни Dевач са Косова и МеLохије не осLавља Dо9аLке о Lоме
о9акле је и ко: је ро9а и Dлемена верна Маркова љуJа. Бу9ућа
љуJа великих јунака увек се 9ово9и из 9алека, из оLмених 9воро-
ва ЛаLина, Бу:ара, ДуJровчана, чиме се учвршћују везе и инLере-
си 9вају наро9а. То није случај и са љуJом Марка Краљевића у Dе-
смама са Косова и МеLохије. Ње:а је Dривукла роJиња из
ПрилеDа коју, на мајчин савеL, Dроси, али која му не DосLаје жи-
воLни DраLилац.17 У Dесми је на LренуLак нарушена хармонија:
Поче киша њима �а !и врне,/и кроз кишу крвав сне! �а ,а�а (ДеJељко-
вић, 1984, сLр. 245), чију равноLежу иDак усDева 9а DовраLи Марко
Краљевић не чинећи инцесL18 и чиме се не 9озвољава 9а LаJу ин-
цесLа и ен9о:амије у овој Dесми Jу9е Dрекршен.19

ЉуJа Марка Краљевића у Dесмама са Косова и МеLохије заузи-
ма значајно месLо које јој, Dо функцији коју у Dесмама врши, и
DриDа9а.20 За разлику о9 Dесама које DриDа9ају сLаријим заDиси-
ма (ЕР, 1978, сLр. 299), као и у Вуковим Dесмама (СНП II), у Dесма-
ма са Косова и МеLохије, љуJа Марка Краљевића је верна.21 Он9а
ка9а је јунак си:уран у њену верносL: 

И�и, каже, у Приле,у !ра�у,
Ако ,ревариш верну љу�у моју,

17 Ко9 Вука СLефановића Караџића у исLоименој Dесми Марко Dроси ћерку
краља Шишманина коју кум 9уж9 о9 МлеLака Dро9аје сLаром сваLу Земљи-
ћу СLјеDану за Lри чизме Jла:а. И Dоре9 нарушених закониLосLи 9уховно:
сро9сLва, љуJа иDак усDева 9а се сачува о9 оJљуJљивања, а невернике каж-
њава сам Марко Краљевић. 

18 „По9 уLицајем LаJуа и не:аLивних Dре9сLава у нашој наро9ној Lра9ицији,
9о ро9оскрвнућа ника9 не 9олази, чиме се еLички, Jиолошки и Dриро9ни
ко9 не 9ово9и у DиLање” (ЗлаLковић, 2006, сLр. 176).

19 „Uostalom, rodoskrvni odnosi su shvaćeni kao verski prekršaj i u okviru nekih vi-
ših, monoteističkih religijskih sistema (na primer hrišćanstvo). Može se, prema
tome, zaključiti da u pojedinim kulturama zabrana incesta i endogamije dobija ka-
rakter tabua” (Bandić, 1980, str. 337).

20 Анђелија или Гроз9ана (име Маркове љуJе у Dесмама са Косова и МеLохије)
сDрема сво:а :осDо9ара за Dолазак на DуL, Dомаже му 9а се ослоJо9и, Dреру-
шавајући се, Dева у :ори ка9 је он на:овори, Dије са њим вино, и 9очекује Dри
DовраLку.

21 „Мож9а су варијанLе са Kосова и МеLохије о верној љуJи DоLекле из Dесама
с моLивом о неверној љуJи Dа су касније моLив о неверсLву љуJе DреоJраLи-
ле у верносL. ВероваLно је наро9ни Dевач извршио ову измену ка9а су Dесме
с моLивом о неверној љуJи Dрионуле за име Марка Краљевића. ЗаLо Jи има-
ло разло:а 9а се оне 9ове9у у везу с варијанLама о неверној љуJи из 9ру:их
крајева” (Бован, 1977, сLр. 413).
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Превариш је, а и о�љу�иш је,
Прос�о �е�и моја руса !лава! 

(Бован, 2001, сLр. 499)

О�ложи се Марко Краљевићу,
О�ложи се с Турчин �ели�ашу,
О�ложи се у С�ам�ола !ра�а,
,ре� само!а цара и �ванајес везира,
Да !овори Турчин �ели�аша,
Да ,ревари он Маркову љу�у. 

(ДеJељковић, 1984, сLр. 248)

она оDрав9ава Dоверење. Наиме, царев 9елиJаша, укра9ено:
и9енLиLеLа (DреоJучен у Марково о9ело и на Марковом коњу)
о9лази Марковој љуJи 9а је Dревари и оJљуJи. Она Dримећује 9а
јунак није њен :осDо9ар: По ’аљине, како �а је Марко,/ ,о јунака, ка �а
није Марко (ДеJељковић, 1984, сLр. 249) и каже својој То�и измећар-
ки 9а коња веже :9е :а Марко ника9а не везује, 9а Dослужи :ос-
Dо9ску вечеру коју Марко ника9 не вечера и 9а не засDе зе ће нама
,ревара �а �и�не (ДеJељковић, 1984, сLр. 250)22. Царев 9елиJаша ус-
Dева 9а о9сече косу То�и измећарки: 

Те о�сече То�е измећарке,
�е !у о�сече �есну с�рану косе,
је�нак о�сече, ,а о�мах ,о�еже.

(ДеJељковић, 1984, сLр. 250)

и на Lај начин он сLвара услове за Марково Dо:уJљење. Верна љу-
Jа Краљевића Марка иDак сLиже на време, Dре Dо:уJљења :осDо-
9ара:

Гајре�, Марко, !ајре� !ос,о�аре,
Неће �е�е ,ревара �а �и�не,
варају �и �воје измећарке.

(ДеJељковић, 1984, сLр. 251) 

Њен 9олазак Dроузроковао је оJрL сиLуације: неусDела Dревара
и кажњавање DроLивника: 

22 Није неочекивано 9а љуJа Jла:овремено оLкрије Dревару. Она чесLо, у Dе-
смама, сDрема коња сво: :осDо9ара, исDраћа :а и 9очекује. На Lај начин љу-
Jа DосLаје акLивни DроLа:онисL заLо шLо својом 9осеLљивошћу Dомаже сво-
ме мужу, чиме 9ирекLно уLиче на разрешење заDлеLа.
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Ту ми зи,и Марко Краљевићи,
�у ми зи,и на јуначке но!е,
�е �ова�и са�љу �имискињу,
�е ,о!у�и Турчин �ели�ашу,
,а ,о!у�и �ванајес везира, 
и ,о!у�и �ве иља�е војску.

(ДеJељковић, 1984, сLр. 251)

У јуначким Dесмама о Марку Краљевићу са Косова и МеLохије
оDева се и 9ру:овање и сукоJи јунака са јунаком и наLDриро9ним
Jићем (Бован, 1989, сLр. 303) чији се моLив (заJрана Dевања у
:ори) 9ово9и у везу са Dоје9иним Dесмама (ДеJељковић, 1984,
сLр. 246, Бован, 2001, сLр. 491), у којима верна љу�а има важну уло-
:у. Песме су значајне јер Dриказују Марка ко:а уло:а мужа 9ово-
9и у незави9ан Dоложај 9а Jи, на крају Dесме, Dрешла у уло:у
освеLника.

О9лазак мла9енаца у DосеLу невесLином ро9у у наро9у је ши-
роко расDросLрањен оJичај.23 Како је Косово и МеLохија крај који
9ржи 9о DошLовања Lра9иције (Цвијић, 2000, Ђорђевић, 1958), не
чу9и шLо је наро9ни Dевач са Косова и МеLохије у Dесму инфил-
Lрирао и Lај оJичај.24 Тихомир Ђорђевић овај оJичај назива вели-
ки !ос�и (Ђорђевић, 1958, сLр. 483), а у наро9у се корисLе и сле9еће
речи: !олеми !ос�и, ,рвич, ,оврћање, ,рвиш�е, ,овра�ак (Торњански
Брашњовић, 2013, сLр. 139).

Гроз�ана невес�а (ДеJељковић, 1984, сLр. 246) и њен :осDо9ар
Марко Краљевић, Dосле 9евеL :о9ина о�лазе у ро�. Како је о9лазак
у ро9 њен Dре9ло:, смаLрамо је узроком DроJлема који ће насLа-
Lи њиховим Dроласком кроз :ору. Гора је „JиLан чинилац у кон-
LексLу 9инамизирања ра9ње, јер моLив јунаково: Dроласка кроз
:ору најчешће условљава и иницира 9аљи развој еDских зJиLија”
(ЗлаLковић, 2006, сLр. 129). У њој и насLаје DроJлем. Уморан Мар-
ко Lражи о9 своје љуJе 9а му Dева. Она Lо о9лучно о9Jија уз оJ-
разложење 9а се Dлаши сво: Dрво: Dросиоца Мије арамJаше.
Тиме љуJа на LренуLак сумња у зашLиLу коју о9 сво:а :осDо9ара
може 9а 9оJије, али сумњу Марко Dреки9а:

23 Ви9еLи књи:у СвеLлане Торњански Брашњовић: „Сва9Jене Dесме и оJре9ни
смех”, КњижевносL и језик, Бео:ра9, 2013. :о9ине.

24 У Ср,ским наро�ним ,јесмама Вука СLефановића Караџића није оDеван овај
моLив, шLо се може 9овесLи у везу са 9инарским крајем и варијеLеLом који
лирске моменLе није уносио у еDску Dесму. О 9инарском варијеLеLу ви9еLи
у књизи Јована Цвијића: „Балканско DолуосLрво”, СрDска ака9емија нaука и
умеLносLи, Заво9 за уџJенике и насLавна сре9сLва, 2000.
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Викни, љу�о, �а �е �о! у�ије,
не се �оји Мије арам�аше! 

(ДеJељковић, 1984, сLр. 247) 

Пролазак кроз :ору Марка 9ово9и у незави9ан Dоложај: куси
Мијајло искоришћава је9ну лирску осоJину Марка Краљевића,
осећајносL Dрема немоћнима, везује му руке и о9во9и Мији
арамJаши. Из Dозиције Dреварено: и немоћно:, Марка изJавља
ње:ова љуJа која женску 9осеLљивосL и лукавсLво корисLи вео-
ма DамеLно, у Dресу9ном LренуLку: 

Де си, Мијо, �е си, арам�ашо,
�е си ,рви мој невернику,
�и си мене ,рви за,росија,
,а ме Марко јунак ,ре,росија:
�ај ми мене а �у ос�ру са�љу,
�а исечем Марку русу !лаву. 

(ДеJељковић, 1984, сLр. 248)

Лаковерни и освеLе жељан DроLивник олако Dоверује у речи
љуJе Марка Краљевића којима она у сLвари оJезJеђује своју и Jу-
9ућносL сво:а :осDо9ара. ДоJивши ос�ру са�љу, она оLвара Марку
DуL 9о слоJо9е и освеLе25: 

Па �ова�и Марко Краљевићи,
,а �ова�и ону ос�ру са�љу,
,а !у о�рне на лево и на �есно,
о� �ри�есе� шес�есе� на,рави,
сал ос�а�е ај�уче Мијајле,
,а му кра�и но!е �о колена,
и му кра�и руке �о лак�ева,
,а му вр�и оне црне оче,
,а !а носи на че�ири �рума... 

(ДеJељковић, 1984, сLр. 248) 

Ал ос�ави кусо!а Мијајла,
,а !а во�и �оле на �румове,
,а му ва�и оне очи чарне,

25 „ПрашLање неDријаLељу, Dа и љуJав Dрема њему, као највиши морални
и9еал хришћанско: учења, реLко се исLиче у наро9ним Dесмама. Оне су, на-
DроLив, Dуне о9маз9е и освеLе за DреLрDљено зло и неDрав9у” (Про9ановић,
1932, сLр. 51).
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,а му кра�и ону �есну руку:
,а са� !услај за �во!а живо�а.

(Бован, 2001, сLр. 494) 

У јуначким Dесмама о Марку Краљевићу исDеваним на Косову
и МеLохији 9аLа је и инLернационална Lема о 9елији 9евојци26

(ДеJељковић, 1984, сLр. 251, Бован, 2001, сLр. 496, ЈасLреJов, 1886,
сLр. 210). 

НасLанак Dесама Dре9сLавља еLноDсихолошки условљену
Lему, сLо:а су DоменуLе Dесме а9екваLан Dример за исLицање
о9ређених каракLерних црLа Краљевића Марка на чије формира-
ње уLиче љуJа. Како је наро9 на Косову и МеLохији „међу Dрвима
осеLио зла 9оласком Турака” (Бован, 1977, сLр. 279), Jио је Dрину-
ћен 9а Dрими „све шLо је Lурско и арJанашко осим вере” (Цвијић,
2000, сLр. 265). Мно:и су, нажалосL, силом DоLурчени јер им је,
DрихваLајући ислам као своју нову веру, Jио за:аранLован жи-
воL. Иако је и у Dесмама оDеван у Dозицији Lурско: вазала, за еD-
ско: Марка је Jило неDрихваLљиво DоLурчиLи се. ЗаLо оџин ко-
менLар: „Авај, каже, �о�ро!а јунака,/ Још �а ’оће лу�и �а се �урчи”
(ДеJељковић, 1984, сLр. 251) Марка Dокреће на акцију. Он кажња-
ва оџу који :а је својом изјавом увре9ио, али :а Турци Lа9а зароJе.
Наро9ни Dевач са Косова и МеLохије налази начин 9а Марко
оDрав9а свој у:ле9 у 9рушLву (јунак великих размера); у Dесму
уво9и ње:ову љуJу коју Марко Dозива 9а, Dрерушена у калуђера,
9ође и изJави :а из невоље: 

Да ми ,уш�иш косе низ ,лећима,
�а ми �уриш ка,у мириће,ку,
�а ми о,ашеш са�љу �имискињу,
и �а узнеш коња крила�ицу,
и �а узнеш коња лас�авицу,
,а �а �ођеш у С�ам�ола !ра�а,
у С�ам�ола на мало вешало!

(ДеJељковић, 1984, сLр. 252)

26 ДЕЛИЈА ДЕВОЈКА. ИнLернационална Lема о 9евојци-раLнику, DреоJученој у
мушко о9ело; налази се и у нашим еDским Dесмама, „ЗлаLија сLарца Ћеива-
на” (Вук II, 40). Девојка о9лази 9а о9мени оца, у царевој војсци DосLаје везир
у узJу9љивим искушењима не 9озволи 9а Jу9е оLкривена, 9ок се сама не
Dокаже. У 9ру:ој :рани ове Lеме Dева се о жени, о9носно заручници, која се
оJлачи у мушко о9ело 9а Jи на9му9рила, или о9 невоље сDасла изаJраника
(„ЉуJа хај9ук-Вукосава”, Вук II, 49). Ова Dесма je Dослужила Лази КосLићу
као Lема за 9раму „Гор9ана” (Пешић, Милошевић-Ђорђевић, 1996, сLр. 66).
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Како јој је Марко на,исао,
�ако она мла�а учинила:
О�укла је руо калуђерско,
Турила је ка,у камилајку,
�урила је ,ушке ку�урлије,
о,асала са�љу �имискију.

(ЈасLреJов, 1886, сLр. 211)

Верна љуJа Краљевића Марка на Lај начин DосLаје 9елија 9е-
војка, која се о9 осLалих 9евојака иDак разликује. Занимљиво је
њено Dрерушавање у калуђера, чиме се оLвара DиLање и9еје о
DреоJлачењу у калуђерско о9ело. На Косову и МеLохији налази
се велики Jрој манасLира у које су СрJи чесLо о9лазили на свеLу
лиLур:ију. МанасLир је Jио месLо у којем се чувала вера и је9ино
су они Jили „сLожер очувања националне свесLи, у Lешком вре-
мену зулума” (ПиLулић, 2007, сLр. 181). СLо:а је разумљиво Lо
шLо наш јунак Lражи о9 своје љуJе 9а свој и9енLиLеL замени ка-
луђеровим. Је9ино Lако ће он усDеLи 9а завара Lра: свом неDри-
јаLељу, чиме ће сеJи куDиLи време и извући се из Lешке сиLуаци-
је. Својим Dојављивањем у калуђерском руху љуJа сDасава сво:
:осDо9ара, она својим DосLуDком „разрешава исхо9 9о:ађаја”
(Самарџија, 2008, сLр. 107). Ко9 Ивана СLеDановича ЈасLреJова љу-
Jа Краљевића Марка је и Dрава 9елија 9евојка: 

Но чујеш ли, моа верна љу�о!,
Ако �а си јуначко колено,
И ако 'оћеш мене �а из�авиш,
�и с' о�учи у руво �елијско,
,а о,аши са�ља оча�ница,
и ,ојаши �е�ела �ора�а

(ЈасLреJов, 1886, сLр. 296)

У овој Dесми верна љуJа излази на ме:9ан са својим :осDо9а-
рем, како Jи са њим DоJе:ла њиховом 9ому. На ње:ов Dозив она
се Dрерушава у јунака и, о9лично се DреLварајући 9а је мушка-
рац, чини Lежак зулум Турцима. Том 9елији (верној љуJи) је9и-
но може 9а Dарира Марко Краљевић који се Jори, Lако Jар Турци
мисле, DроLив сво: неDријаLеља: Марко л’же, Турци !а верује�
(ЈасLреJов, 1886, сLр. 298). 

О значају љуJе и њеној улози у јуначким Dесмама са Косова и
МеLохије све9очи и Dесма „Марко на сва9Jи своје жене” (ДеJељ-
ковић, 1984, сLр. 253) у коју је уклоDљен инLернационални моLив
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мужa на сва9Jи своје жене. Песма је инLересанLна и зJо: Lо:а шLо
су у њој, кроз о9ређене DосLуDке уLамничено: Марка Краљевића
и ње:ове „зароJљене” љуJе, Dриказани сваLовски оJичаји косов-
скомеLохијско: краја, на шLа указује DрисусLво кићених сваLова,
кума и сLарејка, сурле и :очева. Из араDске Lамнице Марка не
сDасава 9евојка коју JраLими, ниLи Jило који 9ру:и 9уховни
сро9ник27. Ко Dомаже Марку?: 

Пуш�и Гос,о� ве�ар и виришће,
о� �амнице вра�а ,оломија:
искочија Краљевићи Марко,
Право и�е как Приле,а !ра�а. 

(ДеJељковић, 1984, сLр: 254). 

Пре изласка из Lамнице DреLхо9ила је молиLва ГосDо9у коју је
Dроузроковао сан, а на који је, условно речено, уLицала љуJина
о9лука 9а се Dреу9а. Овај каузалиLеL сLвари оDрав9ава DиLање 9а
ли љуJа својом о9луком 9а се Dреу9а заисLа ослоJађа Марка роD-
сLва у Lамници и 9о9ељује сеJи уло:у DокреLача. Своју верну
љуJу у DоменуLој Dесми Марко назива ласLавицом која је у нашој
Lра9ицији Dовезана са мрLвима (Карановић, 2010, сLр. 225) и чије
:нез9о „у кући или на крову значи срећу” (Кулишић, ПеLровић,
ПанLелић, 1988, сLр. 288). Тако 9олазимо 9о закључка 9а је љуJи-
на о9лука о Dреу9аји (након 9, о9носно 12 :о9ина) Jила моLиви-
сана жељом ( ма колико Lо аDсур9но звучало) 9а сачува о:њишLе
које је Марковим Lамновањем :уJило на значају, а шLо је СрJима
са Косова и МеLохије Dре9сLављало DриориLеL. У овој Dесми
љуJа Dре9сLавља и кључ за разрешење DроJлема јер не осLаје
нема на меLафору сво:а :осDо9ара. Говорећи мајци 9а DиLа мла�а
�амничара ко: је ро9а и Dлемена, она разрешава 9о:ађај у за-
је9ничку корисL. Тиме њена уло:а DосLаје DоLDуна.

Као узрок значајних 9о:ађаја у Dоје9иним Dесмама са Косова и
МеLохије, љуJа Марка Краљевића Dре9сLавља и кључ за разре-
шење DроJлема у који је њен :осDо9ар заDао. Марков о9нос Dрема
њој Lемељи се на великом Dоверењу, који она као „а9амско коле-
но” (ЈасLреJов, 1886, сLр. 273) ника9а не:аLивно не искоришћава.
Како „конфликL или Dо9ршка чланова Dоро9ице Dресу9но уче-
сLвују Dри развијању ра9ње и оJликовању DорLреLа” (Самарџија,
2008, сLр. 86), Lако љуJа Краљевића Марка својим ан:ажовањем у

27 „Осим јунашLва и у:ле9а на основу којих се усDосLавља (и :оLово Dо9разу-
мева) 9уховно сро9сLво, DоJраLим/DосесLрима може се сLећи и у најLежим
живоLним околносLима” (Самарџија, 2008, сLр. 117).
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ексLремним сиLуацијама уLиче на расвеLљавање ње:ово: лика.
И, ма9а се за ње:ово име у:лавном везују ме:9ани, корDус Dесама
са Косова и МеLохије које су Jиле на расDола:ању Dоказује 9а је
наро9 на Косову и МеLохији велику уло:у 9ао жени. То и не чу9и
ако се у оJзир узме чињеница 9а је Косово и МеLохије Jила Jаш-
Lиник визанLијско: и срDско: сре9њовековно: наслеђа у којем је
жени DриDа9ало значајно месLо.
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„9елије-9евој-
ке”

љуJино DреDо-
знавање :осDо-
9ара и осLанак у 
ње:овом 9вору

ЗНАЧАЈ ЉУБЕ

љуJа сDасава 
Марку живоL

љуJа сDасава 
Марку живоL

љуJа сDасава 
Марку живоL

DреDознавањем 
сво:а :осDо9ара 
љуJа сDасава за-
је9ничко о:њи-
шLе
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SUMMARY LOVE OF MARKO KRALJEVIĆ IN EPIC FOLK POEMS 
FROM KOSOVO AND METOHIJA

(MOTIVE FOR CONFLICT AND RESOLVING KEY)

 Love of Marko Kraljević in heroic poems from Kosovo and Metoh-
ija has а significant place. Whether she is directly involved or her
role is veiled, it is evident that without her epic biography of hero
would not be complete. Faithfull love proves loyalty in crucial
moments and with that justifies trust of her master. Often, she is
direct motive for conflict and in the specific situation she is
described like indirect problem initiator as well as the key for its
resolving.

KEY WORDS: Kraljević Marko, Kosovo and Metohija, faithfull love, initiator, key.




