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ПРЕДГОВОР

Не постоји сличан пример да је један јунак стекао толику 
славу међу бројним суседним народима као што је то 
случај са Марком Краљевићем. Он је национални јунак 
Срба, али и свих јужних Словена, па и околних наро-
да. О Марку је сачувано на стотине епских и лирских 
песама и још најмање толико легенди и других предања 
широм Балканског полуострва. О њему се певало од 
Јужних Алпа, јадранских острва и грчких земаља на 
југу све до панонских и украјинских равница на северу. 
Повлачећи се заједно са својим народом пред Турци-
ма, певачи су ширили славу свог јунака и далеко изван 
граница Балкана. У предању Марко Краљевић је постао 
најславнија средњовековна личност са ових простора 
и симбол победе народног духа над свим историјским 
искушењима. 

Оно што Марка Краљевића издваја од других нацио-
налних јунака није само величанствена слика коју је ство-
рио народни геније, већ и чињеница да се ради о човеку 
који је заиста постојао. Често се заборавља да је Марко 
био стварна историјска личност, човек који је својим 
животом и поступцима заслужио поштовање савреме-
ника и потомака. О томе говоре и речи, од пре век и по, 
Вука Караџића који је сакупио највише песама о Марку 
Краљевићу: „Он заиста да није био неки особити човек, 
не би се такове небројене приповјетке о њему, између 
народа, распространити могле, нити би се толико име 
његово пјевало и славило.“

Упркос томе што је о животу једног од најпознатијих 
Срба сачуван значајан број историјских података, готово 
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невероватно звучи податак да до сада не постоји нијед-
на свеобухватна биографија Марка Краљевића. Тако 
је с временом створена погрешна представа о нашем 
националном јунаку као литерарном лику, који је плод 
народне маште и претеривања, или као о маргиналној 
политичкој фигури о којој се најпре зна да је био турски 
вазал. Насупрот овој површној и погрешној слици, исто-
ријски Марко Краљевић је био важна личност свог доба, 
човек који је провео преко три деценије у самом врху 
власти и кога су и његови савременици изузетно пошто-
вали. Ова књига покушаће да исприча целу и истиниту 
причу о његовом животу и да одговори на питање зашто 
је баш он постао највећи херој наших простора. 

Прича о историјском Марку Краљевићу није само 
прича о једном човеку, већ и о времену у коме је живео 
и средњем веку на нашим просторима. Као владар и 
ратник он је учествовао у бројним ратничким окршаји-
ма, али је водио и обичан свакодневни живот какав је 
био уобичајен за људе његовог времена. Доста је путо-
вао, попут других средњовековних племића проводио 
је време у лову или читању, присуствовао прославама 
и венчањима. Женио се најмање три пута, а о његовом 
приватном животу сачувани су и неки готово невероват-
ни подаци. Људи који су му били савременици препри-
чавали су најновије догађаје из његовог живота и пам-
тили речи које је говорио. Ипак, Марко Краљевић је пре 
свега био витез. Тако је самог себе схватао, а тако га је 
доживљавала и његова околина, па и народно предање. 
Због тога је прича о историјском Марку Краљевићу и 
прича о средњовековном витештву које је обележило 
његово доба. 

УВОД



УВОД
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СРБИЈА У ВРЕМЕ РОЂЕЊА
МАРКА КРАЉЕВИЋА

Марко Краљевић је рођен и одрастао у 14. веку, у 
време када је у Србији владао цар Душан. Ово 
доба обележили су бурни догађаји не само у 

нашим крајевима, већ у читавој Европи. Поче т ком 14. 
века на српском престолу још увек је седео Душанов 
деда краљ Милутин, припадник дина сти је Немањића 
која је већ скоро век и по била на челу државе. 

Дуга Милутинова владавина била је праћена економ-
ским, војним и културним напретком државе, али и ком-
пликованим политичким односима. Његов најстарији 
син и будући краљ Стефан морао је да оде код Татарског 
кана и да на његовом двору као талац проведе скоро 
четири године. Када се 1297. коначно вратио у земљу, 
отац му је, као свом будућем наследнику, доделио на 
управу област Зете, данашње Црне Горе. Ту се Стефану 
родио старији син Душан, будући српски цар. 

Када је 1321. године Стефан Дечански наследио на 
престолу свог оца Милутина, Душан је крунисан за 
младог краља и његовог наследника. Као што је то био 
обичај, српски престолонаследник је традиционално 
добијао на управу област Зете пре него што би преу-
зео власт у читавој земљи. Међутим, владавину Сте-
фана Дечанског обележили су догађаји са самог краја 
његовог живота. Први је Битка код Велбужда, која се 
одиграла 28. јула 1330. године близу српско-бугарске 
границе. Она је одлучена изненадним и силовитим јури-
шем српске тешке коњице, а том приликом живот је 
изгубио и бугарски цар Михајло Шишман. Овом вели-
ком победом Србија је постала водећа војна сила на 
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Балкану, али краљ није могао дуго да ужива у плодовима  
свог тријумфа. 

 Стефан је трпео критике властеле због слабости пре-
ма својој другој жени Гркињи и да је, попут свог оца 
Милутина, превише попустљив према Византији. Неза-
довољне присталице преврата у земљи почеле су да се 
окупљају око двора младог краља Душана. После неко-
лико напетих месеци, у зору 31. августа 1331. године, 
Душан се са малом групом одабраних војника изненада 
појавио на двору старог краља у Неродимљу, на Косову. 
Стефан Дечански је покушао да побегне на коњу, али је 
ухваћен и спроведен у оближњу тврђаву Звечан. Ту је и 
умро 11. новембра 1331. године. Касније су се појавиле 
гласине да је задављен по наредби свог сина, али за тако 
нешто нема доказа, а судећи по осталим Душановим 
поступцима и понашању овакав злочин не би ни био у 
складу са његовом личношћу. Стари краљ Стефан није 
остао упамћен у народу ни по великој победи на бојном 
пољу нити по неком другом догађају из свог бурног 
живота, већ по славном манастиру Дечанима који је 
подигао. Заправо, завршетак градње и украшавање фрес-
кама обавио је његов син Душан, али је све заслуге за то 
препустио свом оцу. 

ПОЧЕТАК ВЕЛИКИХ ОСВАЈАЊА

Одмах по ступању на власт Душан је започео при-
преме за поход против Византије. Била је то ста-
ра жеља српске властеле која је још од Милутина 

очекивала освајања пограничних провинција Источног 
царства ослабелог услед грађанског рата. Ове области 
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су већином биле насељене словенским живљем који је 
током векова под византијском влашћу био изложен 
хеленизацији, а последњих деценија и интензивној алба-
низацији. Душанов долазак на престо означио је почетак 
остварења великих циљева. 

Први српски војни поход био је усмерен ка градовима 
Прилепу, Охриду, Струмици и Костуру, 1334. године. 
Њихово заузимање олакшала је помоћ једног угледног 
Византинца, Сиргијана, који је пребегао у Србију. Након 
првих великих успеха Душанова војска се запутила у 
освајање Солуна, другог по величини града у Визан-
тијском царству. Видећи колику му штету наноси његов 
дојучерашњи поданик, сада у војном табору младог срп-
ског краља, византијски цар је послао плаћеног убицу 
који је успео да се пробије до Сиргијана, припреми му 
заседу и убије га. Овај неочекивани догађај осујетио је 
даље Душанове планове, а напредовање је морало бити 
прекинуто и због напада Мађара са севера. Након што 
је склопио примирје са Византијом, Душан се сместа са 

СРЕДЊОВЕКОВНА БИТКА
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војском упутио на други крај своје државе где је одбио 
напад Мађара и успоставио границу на Сави. 

Спремајући се за остварење својих великих планова 
Душан је на самом почетку владавине обезбедио добре 
односе са осталим суседима. Тако се већ у пролеће 1332. 
године оженио сестром бугарског цара Јеленом, чиме су 
успостављене трајне пријатељске везе између две земље, 
које ће углавном остати такве све до краја средњег века. 
На западним границама државе, још за време Стефана 
Дечанског, босански бан и Дубровчани окупирали су 
област Хума, али заузет другим плановима Душан није 
могао да предузима и поход у некадашње западне земље 
Немањића. Одлучио је да одложи обрачун са босанским 
баном, а да Дубровчанима преда територије које су они 
већ држали у својим рукама. Тако су град Стон и полу-
острво Пељешац 1333. године продати Дубровнику за 
суму од 8.000 сребрних перпера и сваке наредне године 
још по 500 перпера. 

После кратког затишја на јужним границама државе, 
1341. године букнуо је нови грађански рат у Византији, 
а у Србију је ускоро стигао и нови угледни трчки пребег 
Јован Кантакузин. Пошто је претрпео пораз у борби за 
цариградски престо, овај византијски племић састао 
се са Душаном и са њим склопио споразум. Договоре-
но је да два савезника одвојено крену у поход према 
југу и да свако задржи оно што буде освојио. Тако је 
до 1343. године у српске руке пала готово цела област 
византијске Македоније, заједно са значајним градо-
вима Бером и Воденом, као и највећи део Албаније. У 
међувремену Јован Кантакузин је ојачао своје позиције у 
Византији, па је прекинуо савез са Душаном. Али српско 
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напредовање више није могло да се заустави. Убрзо је 
освојено полуострво Халкидики, заједно са Светом 
Гором, а септембра 1345. године пао је и велики град 
Сер, који су називали трећим градом царства. Децем-
бра исте године Душан се овде прогласио за цара Срба 
и Грка, да би пет месеци касније, на Ускрс, 16. апри-
ла 1346, у својој престоници Скопљу обавио свечано 
крунисање. Након што је 1348. године епидемија куге 
прокрстарила овим крајевима, српска војска је заузела 
и богате области Епира и Тесалије на југу Грчке, чиме су 
Душанова освајања коначно била заокружена. 

Српски владар није проводио време само на војним 
походима, већ је предузео и реформу државне админи-
страције и судства. Сачинио је, 1349. године, познати 
Душанов законик који се сматра једним од најважнијих 
средњовековних правних споменика словенских народа. 
Његов отац остао је упамћен по манастиру Дечанима, а 
деда Милутин по зидању Грачанице, Бањске, Богоро-
дице Љевишке и многих других грађевина које су данас 
сврстане међу најважније споменике светске културне 
баштине. Душанова величанствена задужбина Мана-
стир Светих Арханђела код Призрена није се међутим 
сачувао јер је порушен током турске власти. У време 
Душанове власти у земљу су стизали многи образовани 
и способни људи из свих крајева, а посебно из Визан-
тије где су се дела античких писаца вековима чувала и 
изучавала. Тамо су била позната и бројна знања старог 
света, као на пример да Земља није равна већ округла и 
да се окреће око Сунца, а не Сунце око Земље, како се у 
остатку Европе веровало све до појаве Николе Коперни-
ка, Колумба и Галилеја. У Душаново доба многа од ових 
знања почела су чешће да стижу у Србију. 
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ЕВРОПА У 14. ВЕКУ

У 
Европи је почетак 14. столећа био обележен раз-
војем и економским напретком градова. Кључни 
подстицај десио се у претходном столећу када је, 

након освајања Цариграда од стране крсташа, до тада 
незапамћени плен завршио највећим делом у Венецији 
и другим западним градовима. Византији је пошло за 
руком да се опорави и поново успостави власт у својој 
престоници, али више није могла да поврати и свој 
монопол на трговину са Кином и Индијом који јој је 
у прошлости доносио огромне приходе. Тако је похле-
па крсташа довела до промене светских токова новца, 
који су почели да се сливају у градове западне Европе. 
Фиренца је израсла у европски финансијски центар, а 
њен златник – флорин постао је главна валута међуна-
родне трговине. Али економски напредак изненада је 
прекинула једна велика природна катастрофа.

Почетком пролећа 1315. године у Западној и Север-
ној Европи почеле су да падају неуобичајено велике 
кише које месецима готово нису престајале. Убрзо су 
се подигле речне бујице које су рушиле све пред собом, 
а од претеране влаге храна за људе и животиње почела 
је да се квари и трули. Кише су наставиле да падају и 
наредне две године, што је довело до великог страдања 
људи, који су масовно умирали од глади. Период од 
1315. до 1317. године остао је упамћен у Европи као 
„велика глад“, а процењује се да је током њега у погође-
ним областима изгубило живот између десет и двадесет 
пет одсто целокупног становништва. 

Наредна велика несрећа која је погодила Европу у 
првој половини 14. века био је почетак Стогодишњег 
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рата. Сукоб који је избио 1337. године између Енглеске 
и Француске убрзо је захватио њихове суседе, а одразио 
се и на привреду целог континента. Права катастрофа 
наступила је када је енглески краљ Едвард III прогласио 
банкрот, што је 1345. године довело до пропасти две 
највеће европске банке Барdи и Перуци, у Фиренци. 

Након похлепе, глади и рата ускоро је у Европу сти-
гао и четврти јахач апокалипсе. На ђеновској галији 
која је у октобру 1347. године допловила на Сицилију 
налазили су се и путници који су оболели од смртоносне 
болести. Била је то бубонска куга, познатија као „црна 
смрт“. Епидемија је до тада већ била прошла Азијом, 
где је однела на милионе живота пре него што је стигла 
и до Европе. Болест се брзо проширила у Француску, 
Низоземску, Немачку и друге делове континента. Прве 
жртве у Енглеској забележене су јуна 1348, а до почетка 
наредне године куга је владала читавом земљом. Људи 
су умирали у хиљадама, док су читава села па и градови 

ЧЕТИРИ ЈАХАЧА АПОКАЛИПСЕ
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остајали готово пусти. Сматра се да је током ове епиде-
мије у Европи страдало око двадесет пет милиона душа. 
Куга је стигла и до наших крајева, где је однела многе 
жртве, али се чини да последице ипак нису биле толике 
као у неким другим деловима континента. О томе коли-
ко је болест озбиљно схваћена говори податак да је цар 
Душан са својом породицом и пратњом зиму 1347/8. 
године провео на изолованој Светој гори чекајући да 
епидемија прође. 

Четири библијска јахача апокалипсе, похлепа, рат, 
глад и смрт, прошла су Европом током прве полови-
не 14 века. Велика страдања недужних и немоћ да се 
молитвама спрече несреће пољуљали су веру у цркву 
и поредак. Суочени са безнађем, многи су се окренули 
крађи, а смањење броја радно способног становништва, 
услед великих страдања од куге и ратова, довело је до 
повећања цене радне снаге. Због тога је у Енглеској 1351. 
године ограничена висина надница радника и сељака, 
као и њихова могућност да напуштају земљу свог феу-
далца, што је довело до немира, али су они брзо угуше-
ни. Ускоро ће се сељаци и обичан народ побунити и у 
Француској, а овај устанак, познат као Жакерија, остаће 
симбол народне побуне.

ОД ДАНТЕА ДО БОКАЧА 

На пољу културе и уметности током 14. века ствари 
су се одвијале као и у другим областима живота. 
Опис путовања Марка Пола у Кину, који је објављен 

крајем 13. века, у 14. столећу постао је општепознат 
и проширио је дотадашње видике средњовековног 
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друштва. Док је у архитектури готика доживљавала свој 
процват, у Италији и другде почели су да се јављају и 
први весници једног сасвим новог духа. Почетком 14. 
века Дантеова Божансtвена комеdија најавила је важне 
промене, али ће проћи још доста времена до периода 
када ће личности попут песника Петрарке, књижевника 

ПОРТРЕТ ДАНТЕА АЛИГИЈЕРИЈА
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Бокача или сликара Ђота у другој половини столећа 
јасно наговестити долазак новог доба. Доба хуманизма, 
ренесансе и великих географских открића које ће ипак 
морати још мало да сачека. 

I
Марково детињство  

и породица
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ПОРЕКЛО ПОРОДИЦЕ

Марко Краљевић потиче из српске властелинске 
породице Мрњавчевића. Његов отац Вукашин 
и мајка Јелена имали су четири сина, Марка, 

Андрејаша, Иваниша и Дмитра, и једну, по имену 
познату, ћерку Оливеру. Неки извори помињу још јед-
ну Маркову сестру Милицу, а могуће је да је имао још 
браће и сестара који нису доживели узраст одраслих. 
Прве вести о његовом оцу Вукашину и стрицу Угљеши 
јављају се средином 14. века, али су порекло и ранија 
историја породице Мрњавчевић добрим делом пре-
кривени велом тајне. Зна се само да у почетку нису 
припадали кругу најмоћније властеле у држави и да 
су своје уздизање морали да започну као припадници 
нижег племства.

Најстарији подаци о пореклу породице Марка 
Краљевића потичу из Херцеговине. Дубровачки писац 
Мавро Орбин забележио је у 16. веку предање да је 
родоначелник породице био један сиромашни племић 
по имену Мрњава, из области Захумља, и да су његови 
синови рођени у граду Ливну, у данашњој Западној 
Херцеговини. Најстарији поуздани историјски податак 
о Мрњавчевићима заиста потиче са простора Херцего-
вине. Властелин по имену Мрњан помиње се око 1280. 
године у служби српске краљице Јелене Анжујске, у 
Требињу. У овом Херцеговачком граду, средишту старе 
области Травуније, 1346. први пут је забележено име 
марковог стрица Угљеше, који је тада био намесник 
цара Душана. 
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ДЕТИЊСТВО НА ЦАРЕВОМ ДВОРУ

Тачна година и место рођења Марка Краљевића нису 
познати, али се доста поуздано може претпостави-
ти да је рођен између 1335. и 1340. године. У једној 

повељи коју је Вукашин издао Дубровчанима, априла 
1370. године, он наводи своју жену Јелену, и два пуно-
летна сина: „…многовољеним синовима краљевства ми, 
Марком и Андрејашем“. По средњовековним обичајима 
пунолетство се стицало са петнаест година, што значи 

Херцеговина

Земља која се данас зове Херцеговина у стара време-
на састојала се од неколико мањих области, Травуније, 
Захумља, Конавала и Паганије. Оне су настале убрзо 
пошто су се Срби доселили на ове просторе, а на челу 
су им били жупани и кнезови. Највећа међу њима била је 
Захумље, или касније само Хум. Херцеговина је добила 
данашње име у 15. веку, када се војвода Стефан Вукчић 
Косача, који је владао овим областима, прогласио се за 
херцега од Светог Саве. Највећи градови у Херцегови-
ни били су Требиње, престоница старе Травуније, а у 
Захумљу Благај и Стон на морској обали, док је Мостар 
тек доста касније израстао у највећи херцеговачки град. 
Ова кршевита земља, смештена између Босне и јадран-
ске обале, одувек је, као и суседна Црна Гора, рађала 
јунаке. Људи из ових крајева били су познати по свом 
високом стасу, а по савременим мерењима Црногорци и 
Херцеговци су и данас највиши људи на свету.
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да је и Андрејаш рођен пре 1355. године. Чињеница да 
Вукашин не помиње своја преостала два млађа сина, 
Иваниша и Дмитра, указује да они у том тренутку нису 
били пунолетни, што значи да су рођени после 1355. 
године. Занимљиво је да у овој повељи Вукашин своју 
жену назива Леном, „кира Леном“, иако се она у дру-
гим приликама наводи као Јелена. То би најпре могао 
бити знак посебне Вукашинове пажње и нежности према 
својој жени. Маркова мајка је уживала значајну пажњу од 
свог мужа, који је чак ковао и новац са њеним именом, а 
и касније је задржала свој посебан положај у породици. 

Марков живот започео је у доба када је Србија 
крупним корацима ширила своје границе и видике. 
У време његовог рођења млади краљ Душан је управо 
учврстио власт и спремао се за велика освајања, а поро-
дица Мрњавчевић је спадала међу властелу која је била 

ЗИДИНЕ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ПРИЛЕПА
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потпуно посвећена његовим војним походима. Вукашин 
Мрњавчевић је у ово време постао царев жупан у При-
лепу, па је значајан део свог детињства Марко провео 
у том граду на северу Македоније. Прилеп је био међу 
првим градовима које је Душан освојио на почетку своје 
владавине, 1334. године, и ту је подигао један од својих 
дворова. Српски цар је више пута лично боравио у овом 
граду, а ни његова главна престоница Скопље није била 
далеко. Освајањем Прилепа Душан је показао да је рас-
крстио са неодлучном политиком својих претходника и 
да се спремао за нова ширења ка југу.

У предвечерје великих војних похода, који тек што 
нису отпочели, браћа Мрњавчевићи припадали су оној 
групи Душанове властеле која није носила звучне титу-
ле, али је представљала ударну снагу његових ратних 
подухвата. Оно што их је ипак издвајало од другог нижег 
племства било је то што су стекли поверење неких од 
најмоћнијих људи на краљевом двору. 

ПАЈА ЈОВАНОВИЋ, КРУНИСАЊЕ ЦАРА ДУШАНА,  
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
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Када се Душан на Ускрс 1346. крунисао за цара у 
Скопљу, Марко је имао десетак година и нема сумње да 
га је отац повео са собом да присуствује том величан-
ственом догађају. У узрасту када се упијају најснажнији 
утисци и погледи на свет Марко је растао заједно са Срп-
ским царством. Од овог времена, захваљујући највише 
војничким способностима, почиње, најпре постепен, а 
затим све бржи успон Маркове породице, односно њего-
вог оца Вукашина и стрица Угљеше. У доба Душанових 
ратних похода они су почели да играју све значајнију 
улогу у земљи.

СРПСКИ ПРИНЦ У ХЕРЦЕГОВИНИ 

Околности под којима су браћа Мрњавчевићи почела 
свој успон сежу у саме почетке Душанове влада-
вине. Као наследник краљевског престола Душан 

је у раној младости добио од оца управу над Зетом, 

Стара Херцеговина 

Тамо где се у ваздуху осећа мирис камена и меди те-
ран ских трава деца проводе своје време ходајући по 
непрегледним пространствима планинских пашњака. 
Од малих ногу слушају песме о херојима из давнина и 
сањају њихове подвиге. По овим чистим и нетакнутим 
пределима, тако близу небу, камени гробови ратника 
могу вековима да стоје и сачувају причу о свом хероју. 
Све док једног дана неки дечак случајно не наиђе на 
усамљени камен и не чује хук песме о древном чојству 
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данашњом Црном Гором. Тада се српски престолона-
следник окружио поузданим људима из ових делова 
краљевства, а ти Зећани, Которани и Херцеговци кас-
није ће га верно пратити током целе његове владави-
не. У ово време Мрњавчевићи су и даље били сувише 
ниског рода да би стајали у близини владара, али су 
се приближили некима од важних људи из његовог 
најближег окружења. 

Први државнички задатак младог Душана био је да 
уреди прилике у западним деловима краљевства – Хуму, 
Травунији и Конавлима. У пролеће 1326. године српски 

и јунаштву. Када одрасте у јунака, и сам ће поћи да све-
том пронесе славу ових стихова. Свугде ће их радос-
но и са поносом носити на уснама, чак и онда када 
му куцне задњи час. Људи из ових предела одавно су 
схватили да је камен вечан, а да једино јуначка слава 
може да га надживи.
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Легенде о Мрњавчевићима 

Од бројних легенди о пореклу Мрњавчевића занимљи-
ва је једна која је забележена у Западној Херцеговини 
још средином 18. века. У имотском крају налази се село 
Ловреч, које се раније звало Опанак, и у њему засе-
ок Мрњавци. Локално предање каже да је цар Душан 
дошао у ове крајеве и да је овде пошао у лов са својом 
пратњом. Том приликом срео је браћу Мрњавчевиће и, 
пошто су му се свидели, повео их је са собом да учест-
вују у његовим војним походима. О томе говоре стихови: 

Гоји мајка три сина нејака, 
у Ловрећу ниже Опанака, 

једном име Угљеша бејаше, 
а други се Гојко зовијаше, 

трећи бише дете Вукашине, 
баш бабајко Краљевића Марка. 

Биху дица рода господскога, 
господскога али убогога. 

Бабо им се Мрњавац зовише, 
он старином Херцеговац бише, 

од Ловрећа града бијелога, 
оданлем је племе Краљевића. 

Иако се у овом предању налазе и неке грешке, попут 
тога да је Вукашин био најмлађи брат, или постојања 
трећег брата Гојка Мрњавчевића, који се помиње у још 
неким народним песмама, али ни у једном историјском 
извору, оно ипак осликава раширеност и снагу легенде 
о пореклу породице Краљевића Марка.
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принц, коме је тада било свега осамнаест година, допу-
товао је у Требиње, где се састао са босанским баном и 
представницима Дубровника. Током ових преговора уз 
њега су били стари херцеговачки војвода Војин и војвода 
Младен, родоначелник Бранковића. Након Душанове 
посете овим областима краљевства смењени су жупа-
ни у Требињу и Конавлима, а људи који су дошли на 
њихова места касније ће постати кључне личности у 
његовим походима на грчке земље. Наредних деценија 
име Мрњавчевића појављиваће се управо тамо где су 
ови моћни људи и њихове породице највише деловали. 

 
ДУШАНОВА ВЛАСТЕЛА

Како се Душанова држава ширила, тако је у његову 
службу ступало све више способних људи из разних 
крајева. Ипак, највише царевих блиских сарадника 

потицало је из старих српских области. Један од оних 
који су пратили Душана у његовим првим подухватима 
био је Милош Војиновић, најстарији син војводе Војина. 
Иако је умро млад и без потомака, Милош Војиновић 
је постао главни јунак једне од најпознатијих народних 
песама преткосовског циклуса – Душанова жениdба. 
Душан се заиста оженио на самом почетку своје владави-
не, 1332. године, бугарском принцезом Јеленом, у време 
док је Милош Војиновић још увек био жив. У то доба 
јуначки подвизи брзо су стизали у стихове, а гуслари су 
на дворским свечаностима и другим слављима обич-
но стајали иза својих владара и певали песме. Можемо 
замислити младог српског краља и његову властелу како 
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седе за богатом трпезом и слушају тек насталу песму о 
Душановој женидби и Милошевом јунаштву.

Можда најповерљивији Душанов војник и човек 
који је најдуже провео у његовој служби био је Ђураш 
Илијић. Овај Зећанин био је уз младог Душана и пре 
него што се он попео на престо. Пратио га је и приликом 
његовог дрског и лудо храброг подухвата, када се у лето 
1331. са групом одабраних ратника изненада појавио 
на двору свог оца, заробио га и тако преузео власт у 
земљи. Ђураш је био и један од двојице царевих најпо-
верљивијих официра које је овај у јесен 1355. године 
послао на своју последњу мисију. Тада су се, по Душано-
вој наредби, Ђураш и немачки витез Палман запутили 
далеко на запад, у Далмацију, да помогну Душановој 
сестри Јелени која је владала градовима Клисом и Скра-
дином. Док су на челу својих одреда оклопника запосе-
дали ова утврђења, нису ни слутили да њихов господар 
у том тренутку већ лежи мртав у својој постељи. На 
Светомихољској превлаци крај Тивта, у Боки которској, 
откривена је камена надгробна плоча са натписом који 
помиње извесног Ђураша, трећег витеза цара Душана. 
Неки верују да је управо ово гроб царевог највернијег 
команданта. 

Међу људима који су од самог почетка пратили Душа-
на био је и Которанин Никола Бућа. Он је био царев 
протовестијар – главни благајник, што би данас био 
министар финансија, човек од царевог највећег пове-
рења. Овај образовани племић, трговац и дипломата 
остао је до краја живота, преко двадесет година, уз цара 
Душана. Никола је потицао из старе и угледне породи-
це которских племића чији су чланови били у служби 
српских владара још од доба краља Милутина.


