


 I. Historische achtergrond – de verovering van de Balkan door het 

Osmaanse Rijk – 1361 – val van Edirne; 1387 – val van 
Thessaloniki,1389 – slag op het Merelveld ; 1396 – val van 
Nikopolis; 1453 – val van Constantinopel; 1522 – val van Rodos; 
1529 – eerste beleg Wenen. 

 

 II. Schriftelijke bronnen over het bestaan van een levende 
mondelinge overlevering van voor - en na - de kerstening in de 
10de eeuw: 

 De Kroniek van pater Dukljan  - 14de eeuw 

 Marvo Orbini – Il Regno dei Slavi  - 1601 

 B.Kupripešić – Journey through Bosnia, Serbia, Bulgaria , Rumelia – 
1530 

 Erlangen manuscript – 1720 

 Vuk Stefanović Karadžić – Srpske narodne pjesme – 1814-1824 

 



 1. Milman Parry Collection of Oral Literature 

 2. De oral formulaic theorie –  

 Servische desetarac  - 4 + 6 lettergrepen per 
regel – “Vino pije, Kraljeviću Marko “ 

 Herhalingen, vaste epitheta (“knjigu piše”, “kad je 

zora  I bijela dana” …), beschrijving van kleding en 
uitrusting, vaste volgorde, vaste thema’s – 

 The return song, The rescue song, 

 The wedding song, 

 The battle song. 

 



 Avdo Medjedovic (1875-
1953) – Montenegrijnse 
Bosnische guslar 

 Zong voor Lord het  lied 
De bruiloft van Meho 
Smailagić – 12.323 regels 

 De Balkan Homerus 
 http://www.youtube.com

/watch?v=8buaCDlYU2U 
  Sućo Nurković– moderne 

guslar 
 http://www.youtube.com

/watch?v=pmLfs9Sk1tw 
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 Albanië, Bulgarijë, 
Bosnië, Kosovo, Servië, 
Kroatië, Macedonië, 
Montenegro – 

 Een snaar, houten 
klankkast  (esdoorn), 
bespannen met een 
geitenvel, ornament – 
adelaar, paardenkop… 



 Servisch heldenlied cycli: 

 1. Mythische liederen – draak, vila, Bulg. lamja 

 2. Voorkosovo cyclus – onstaan van het Servische 
vorstendom – Stefan Nemanja (1113- 1199), Stefan 
Dušan (1308-1355) 

 3. Kosovo ( slag) cyclus – De slag om het Kosovo 
merelveld - 1389 

 4. Marko Kraljevic cyclus 

 5. Onder de Turken cyclus 

 6. Rovers en ballingen cyclus – hajduk (-ci) 

 7. De Servische opstanden ( 1804, 1815) cyclus 



 15 juni ( 24 juni) 1389 – 
Kosovo, Het merelveld – 
Sultan MURAD I (1326 – 
1389) – vorst (tsar) LAZAR 
HREBELJANOVIĆ (1329-
1389), aan Servische kant – 
Vuk Branković, de Jugovići, 
Banović Strahinja, Miloš 
Obilić, Tsaritsa Milica… 

 

 

 Heilige tsaar Lazar – 
mythe – tsaar Lazar 
verkiest het ‘hemelse 
koningdom’ 

 mythe – Vuk Branković’s 
verraad 

 mythe – MilošObilić ‘ 
opoffering. 

 Encomium Lazara  
(1401)– door de non 
Jefimija – geborduurd op 
de lijkwade van Lazar 
 



 Vorstendom rond Prilep ( Macedonië), vader Vukašin 
Mrnjavčević – Macedonia, Kosovo, Metohija. 

 De slag van Maritza – 1371 – Marko Turkse vazal. 

 De verering van prins Marko – van een middelmatige vorst en 
vazal van de Turken tot de grootste Balkan epische held. 

 De hart van de epische traditie in de Middeleeuwen – rond 
Prilep; vorst Marko bekend met zijn feesten en liefde voor de 
guslari – overwinteren rond Prilep. Verspreid zich naar Bosnië, 
Dalmatië, Albanië, Bulgarijë, Roemenië. 

 Vukašin, Marko en zijn broer Andrijaš – van historische 
figuren naar epische helden. 

 Marko – de strijder tegen de Turkse vijand – de zwarte 
Arabier, Musa de Struikrover… 



 VILA - proto-European vi – heilige, geest; Croatië – 

vilenice, Bul. samovila, samodiva, Gr. nymph, Russ. rusalka, 
Noords – valkyrie; apsara – Hindu en Budhist – water en wolk 
geest. 

 Helpt de held, maar kan ook kwaadaardig en tegendraads 
zijn. 

 Volksgeloof – vila’s zijn de geesten van jonge meiden, 
gestorven voor hun bruiloft . 

 In de Zuidslavische folklore – POSESTRIMA – het belang van 
familie en bloed verwantschap – GEZWOREN  

   BROER OF ZUS – door een eed afleggen in de 

 Kerk – gezworen familieband tot de 

 Dood. 

 Een bijzondere band tussen broer en zus. 



 Literatuur: 
 Heldensagen en legenden van de Serviërs , Woislav M. 

Petrovich, 1915, als e-book (2006) te downloaden ( Ipad – 
gratis). 

 The ballads of Marko Kraljevic – Trans. D.H.Low, Cambridge, 
1922 

 Prince Marko, The Hero of South-Slavic Epics, Tatyana 
Popovic, 1988, Suracuse University Press 

 The Singer of Tales, Albert B. Lord, 1960, Harvard University 
Press  

 The Fall of Constantinople 1453, Steven Runciman, 2012, 
Cambridge University Press   


