
 

   Наша народна поезија се дели на три групе песама: лирске, епске и 

лирско-епске. 

   Епским песмама припадају све оне у којима се опевају догађаји и 

јунаштва. 

   Епске - јуначке песме певају о борбама, догађајима, јунаштвима и 

збивањима на бојиштима и о јунацима.  

 

   У нашој народној поезији Марко Краљевић је најпопуларнији јунак. 

Према народним песмама, Марко Краљевић је живео триста година. Он је 

човек натприродне снаге и изузетне храбрости, заштитник слабих и 

нејаких. Као у народним бајкама, он чини добро животињама, што му оне, 

када се нађу у невољи, узвраћају. 

   У свим песмама о Марку Краљевићу помиње се и његов коњ Шарац, 

који му помаже у многим бојевима. Народне приче нам говоре да је Марко 

Краљевић до Шарца променио много коња, али га ниједан није могао 

носити. Приповеда се да је Марко Шарца добио од виле, као и да му је 

вила, захвална што јој је размрсио косу, прорекла да ће постати јунак над 

јунацима... 
ucibibapl.wordpress.com 

 

 

 

 

 

  

   Наша народна поезија се дели на три групе песама: лирске, епске и 

лирско-епске. 

   Епским песмама припадају све оне у којима се опевају догађаји и 

јунаштва. 

   Епске - јуначке песме певају о борбама, догађајима, јунаштвима и 

збивањима на бојиштима и о јунацима.  

 

   У нашој народној поезији Марко Краљевић је најпопуларнији јунак. 

Према народним песмама, Марко Краљевић је живео триста година. Он је 

човек натприродне снаге и изузетне храбрости, заштитник слабих и 

нејаких. Као у народним бајкама, он чини добро животињама, што му оне, 

када се нађу у невољи, узвраћају. 

   У свим песмама о Марку Краљевићу помиње се и његов коњ Шарац, 

који му помаже у многим бојевима. Народне приче нам говоре да је Марко 

Краљевић до Шарца променио много коња, али га ниједан није могао 

носити. Приповеда се да је Марко Шарца добио од виле, као и да му је 

вила, захвална што јој је размрсио косу, прорекла да ће постати јунак над 

јунацима... 
ucibibapl.wordpress.com 

 

 

 

 

 

  



 


