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ДЕВОЈКА, МЛАДОЖЕЊА И МОМАК 

Анализа три песме из Вукове збирке наводи аутора да уочи и ближе размотри два моти 
ва која се јављају у све  три песме: младожењин позив супарнику на свадбу; и да  је  девојка, 
односно женска особа, покретач разрешења  драматичне ситуације. 

Кључне речи: девојка, младожења, супарник. 

У Вуковој  збирци народних песама три песме се издвајају по извесној необично 
сти. Свака од њих, чини се, описује конкретан догађај који се у стварности збио, и по 
седује и своју специфичност. Обједињује их исти сиже: девојку удају или се удаје за 
нежељеног. Младожења  позива  момка,  свог  супарника,  на  свадбу.  У  све  три песме 
драматична ситуација се решава на сличан начин, и то у корист заљубљених. 

Кроз  песме  смо  у  могућности  да  сагледамо  схватања  у  патријархалној  средини, 
као и међуљудске односе. Оне нам на, не баш уобичајени начин, осликавају и положај 
жене. 

Песма  Удаја  сестре  Љубовића  1  је  најдужа  и  најзаокруженија,  па,  самим  тим, 
пружа и највише материјала за анализу. Она објективно приповеда догађај, али тако 
да је главна личност девојка, за разлику од друге две песме које збивања сагледавају 
из угла напуштеног момка. 

Прелепој девојци Хајкуни обраћа се брат, бег Љубовић, следећим речима: 
„Тебе мајка како је родила,  45 
Одмах те је другом нам’јенила: 
Сад те просе многи просиоци, " 

и затим, описујући јој два најупорнија просца, старог и богатог Мустафаагу и младог 
али сиромашног Зуку од Удбине, каже: 

„Сад ти бирај, мила моја сејо!  58 
Кажи брату, за ког’ волиш поћи." 

Она њему смерно и покорно одговара: 

1 Ову песму је Вук Ст. Караџић објавио у Пјеснарици 1814. под називом "О удатби Хајкуне сестре бега 
Љубовића" у другом делу, где су песме "мужеске" бр. п. 6. с напоменом у загради испод наслова "Србаља му 
хамеданског  закона". Та напомена  је касније изостављена. Песма има 125 стихова; наиме, у њој недостаје 
стих "Кад говори канда голуб гуче", који се појављује у истој песми објављеној у СНП III под називом "Уда 
ја сестре Љубовића" п. 82. и има 126 стихова.
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„Ја ћу поћи за ког ме ти дадеш."  62 

али одмах затим слободно изражава своју жељу да би волела поћи за младог, па ма 
кар и сиромашног, завршавајући: 

Није благо ни сребро ни злато  66 
Већ је благо што је коме драго. 2 

Али брат даје сестру „преко воље њене“ (ст. 69) за старца. Мустафаага у сватове 
позива и свог супарника „да му носи барјак пред сватов’ма“ (ст. 74). Кад су сватови 
повели девојку, она девера пита „који јој је суђен ђувегија“ (ст. 85), а затим се распи 
тује ко  је лепи барјактар. Кад чује да  је то Зуко, одбијени просац, падне на земљу и 
нико је од сватова не може подићи док не дође Зуко 

Пак ђевојци пружи десну руку  111 
Ђевојка се и сама подиже 
И усједе зањга на коњица. 

Акадмладожења захтева од сватова да мудевојкуповрате сви углас повичу: 
„Нека носи кобац препелицу,  123 
Нека носи и јесте за њега  124 
За те није онака ђевојка."  126 

Песма нам осликава веома разнолике односе. 
Бег Љубовић, из незнаних разлога, не одржава обећање својих родитеља. И тиме кр 

ши традицију. Он изгледа либералнији и наизглед пружа сестри могућност да сама од 
лучује о својој субини. При том она бира „на слепо“, јер своје просце није ни видела. 
Међутим, приликом доношења одлуке брат преузима улогу патријархалног господара 
и ставља девојку у традиционално подређен и обесправљен положај. Из тога произла 
зи да је само формално питао девојку за кога би се удала. 

У разговору с братом девојка најпре истиче своју покорност, али затим доста нагла 
шено исказује своју жељу. Она се покорава братовљевој одлуци и полази са сватовима. 
До драмског заплета долази у тренуткукад види коме је дају. И тада девојка, неочекива 
но, виспрено сама гради ситуацијутакода спроведе својувољуиоствари свој избор. Она 
тиме крши устаљене традиционалне друштвене норме. 

Младожења  позива  у  сватове  свог  супарника  и  даје  му  важно место  барјактара. 
Онако стар, он последњи долази да подигне девојку, а кад види да му је девојка одве 
дена, виче на сватове "шта гледате, те не отимате!" (ст. 121). 

Занимљиво  је  да  сватови,  који  овде представљају „јавно мњење“,  изричито  одо 
бравају бекство заљубљених речима „нека носи и јесте за њега“. Зашто кад је то дра 
стично кршење друштвених норми? И то их још крши женско! 

Чини се да се тим последњим стиховима, који представљају и поруку песме, изра 
жава једно поштовање „закона вишег реда“, природног закона, да млади треба да бу 
ду са младима. Напоменимо још да се стихом „нека носи кобац препелицу“ иниција 

2 Ови стихови су у Пјеснарици штампани великим словима. Исти стихови се јављају и у Вук СНП I , п. 
313 "Шта је благо?" 

Варијације на тему у Пјеснарици 1815. п. 19 и Вук СНП I п. 310 "Драги и недраги" и у Пјеснарици 1815. 
п. 23 и Вук СНП I п. 312 "То је благо што је коме драго".
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тива и акција приписују мушкарцу, а догађај сагледава као отмица девојке, дакле тра 
диционално познат облик понашања. 

Ова песма нам истовремено приказује и традицију и одступање од ње. Приказује 
прихватање формалног обрасца и кршење устаљених норми, па чак и, што је зачуђу 
јуће, да то кршење одобрава друштвена средина. 

У  по  Вуку,  лирској  песми Шта  је  коме  суђено  3  описује  се  сличан догађај,  али 
главна личност је момак. 

Челебија Јово се  јада друговима да му се драга удаје, и то за његовог првог ком 
шију  који  га  зове  у  сватове  да му буде  кум или девер. После мучног премишљања, 
преовлађује жеља да види драгу. У тренутку кад су му дали „да јој прстен меће“ 4 он је 
шапатом пита зашто га је изневерила. Она, пошто му каже да је крива његова мајка, 
изговара судбоносне речи: 

„Него сада али икадаре!"  31 

на шта је Јово зграби и почне бежати. За њим појури младожења вичући да му врати 
девојку, али му Јово одговара да је девојка најпре била његова. 

Очигледно је да сусе Јовои девојка познавали, волели и једнодругом обећали. 
Неспоразум међу заљубљенима је изазвала Јовина мајка, која је нешто учинила да 

девојка поверује да ју је Јова напустио и зато се удаје за другога. 
Девојку проси Јовин први комшија, за кога је тешко претпоставити да није знао за 

Јовину љубав. Он  је тај који зове Јову у сватове, нудећи му уважено место кума или 
девера. Дакле, младожења 5  зове на свадбу свог супарника. 6 

До разрешења међу заљубљенима долази у тренутку прстеновања. Схвативши да 
је момак још увек воли девојка је та која покреће акцију. 

На младожењине повике момак одговара: 

3 Вук , СНП V п. 393 стих 1  39. 
4 У лирским народним песмама често је опевано прстеновање девојке пред извођење из родитељске куће. 

Прстенује је посредник, најчешће девер, отуда стих: "О ђевере, злаћани прстене" (Вук, СНП I, п. 56). в. Л . 
Ђаповић, Заклетва у вереничком и свадбеном ритуалу, Македонски фолклор 29  30, Скопје 1982. 

5 У Вуковој Пјеснарици 1814. п. 38 "Последњи благослов" и СНП I п. 362 "Благослов" девојка зове на 
свадбу бившег момка. Он не одлази, али јој шаље благослов, који је у ствари клетва. Момак је, како се из пе 
сама види, много више повређен и не одлази на свадбу кад позив долази од девојке, него од младожење. То 
је вероватно зато што девојка тим позивом ставља момку на знање да га више не воли. Међутим, младоже 
њин позив супарнику у патријархалној средини, очигледно, не мора значити да је то девојчин избор, и пре 
станак љубави с девојчине стране. 

6 Мотив да младожења зове супарника јавља се у Пјеснарици 1814. и у п. 47 "Жалосни девер" и у СНП I 
иста песма под бр. 544 

Синоћ мени црна књига дође 
Црна књига, а у црно доба: 
Да се моја драга препросила; 
Да за кога, ни по јада мога, 
Већ у село за мог побратима, 
Мене побро у дјеверство зове. 
Како ћу јој тужан дјевер бити: 
Кад јој станем чашу наздрављати 
Ил’ ћу рећи: здрава, снахо моја  1 
Ил’ ћу рећи: здрава, драга моја?  10 
Јади поћи, а двои не поћи; 
Ал’ ћу поћи, макар ћу не доћи.  15
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„Од пријед је моја цура била!" 7 

Реакција сватова се из песме не види, све остаје на личном нивоу. 
И у лирској песми Алибего и дјевојка  8  описује се како је Алибегу дошао позив 

на свадбу од „једног из села јунака“ (ст. 15) који се жени девојком с којом је Алибего 
седам година чувао овце и за коју каже: 

„Не виђех јој скуца ни рукавца 
Ни бијела лица ни њедарца, 
Е млидијах да ће бити моја, 
Али моја, али брата мога." 

10 

Мајка га саветује да се лепо обуче и поучи га да при испијању чаше наздрави де 
војци следећим речима: 

„Мило ми је, е си се вјерила, 
Још милије, е си се удала, 
На коме си чедо оставила 
што је нами у припаши било“ 

43 

Момакпослушамајку. Кад стари сват чује момкове речи, повиче сватовима: 
„Калајмо јој злаћана вијенца“  76 

Кад су девојку без венца извели из куће, Алибего то једва дочека, стави је испред 
себе на коња, с љубављу је привеза за себе пасом да не би пала, и поведе својој кући. 

И у овој песми, као и у претходној, догађај је описан из момковог угла. 
Алибего добро познаје девојку и она му се веома свиђа. Мислио је да ће бити ње 

гова.  Речи  „али  брата  мога“  могу  се  тумачити  да  истовремено  изражавају  и љубав 
према брату за кога жели тако дивну девојку, и поштовање девојчине воље, тј. кога од 
њих двојице она изабере. 

И овде, као у претходне две песме, младожења је тај који зове свог супарника на 
свадбу. 

За разлику од раније наведених песама, у овој се девојчина воља и жеља може са 
мо претпоставити. 

Али покретач акције у корист заљубљеног момка је и у овој песми женска особа, 
момкова мајка. Међутим, у складу са својим годинама, она то чини смиреније и му 
дрије, она не нарушава традицију, она користи строга патријархална схватања да би 
постигла жељени циљ. 

У патријархалном друштву ако би се показало да невеста није била чедна, брак би 
се  развргавао,  а  девојка  је  враћана  родитељима. Али некад није нужан доказ већ  је 
довољна и ружна реч за девојку. Куђеној или осрамоћеној девојци смањени су изгле 
ди  на  добру  удају  или  удају  уопште.  Стога  се  куђење  девојке  сматрало  највећим 
грехом. 9 

7 Вук , Пословице: Ко прије ђевојци онога је ђевојка (2525). 
8 Вук , СНП V, п. 392 стихови 1  99. 
9 У Вук, СНП V п. 219 Сестре св. Петра говори се како сестре Св. Петра силазе у пакао. Тамо горе три 

момка: првом руке до рамена, јер је замахнуо на родитеље, другом гори глава до очију, јер је обљубио куму, 
а трећи цео гори, јер је "кудио свачије ђевојке". Сестре за прву двојицу предлажу смањење казне, а за трећег 
кажу:
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Знајући  све  то,  мајка  баш  зато  саветује  сина  да  тако  страшно  опањка  невесту, 
претпостављајући да ће то изазвати развргавање брака и да ће девојка опет бити сло 
бодна, те ће он моћи да се њоме ожени. 10 

И стварно, сватови, „јавно мњење“, у складу са традицијом узвикују: 
„Врћимо је мајци на трагове." 11 

И у овој песми женска особа је, иако на нешто другачији начин, покретач разрешења 
драматичне ситуације, што се посредноинаглашава у последњем стиху: 

Здраво пође, весела му мајка.  99 

Два мотива која се  јављају у све три песме, по нашем становишту, веома су зна 
чајна и занимљива. 

Један је звање супарника на свадбу. Поступак, бар према песмама, уобичајен. На 
меће се питање: који је разлог таквог поступка? Он у себи несумњиво носи известан 
ризик.  На  први  поглед,  из  данашње  перспективе,  такав  поступак  изгледа неумесан, 
изазивачки, могло би се чак рећи суров, и као злурадо наглашавање своје победе. 

Међутим, уопште, позив на свадбу представља знак уважавања, пријатељства, па 
и поверења. Он би се могао тумачити и као: „Такмичили смо се, ја сам победио, буди 
мо и даље у добрим односима." 

Додељивањем супарнику значајне улоге барјактара, кума или девера, истиче се да 
га младожења уважава и има у њега поверења. Тим указивањем поверења и уважава 
њем  покушава  се  смањити  супарникова  повређеност,  неутралисати  његове  могућне 
непријатељске намере, а, самим тим, и избећи конфликтна ситуација. 

У песмама се наглашава мука и дилема позваног „јад је поћи, а горе не поћи“ (ст. 
17). Њему није јасно како ће то поднети и шта ће се десити али одлучује „хоћу поћи, 
да нећу ни доћи“ (ст. 21) 12 Па ипак, осим у Алибего и дјевојка, позвани момак нити 
смишља нити предузима неку акцију. Он ступа у акцију тек, и искључиво, на иниција 
тиву саме девојке. 

Други  упечатљив мотив  у  овим песмама  је  да  девојка,  односно женска особа,  за 
коју се види да  је под стегама и готово без права одлучивања о својој судбини у па 
тријархалном  друштву,  да  је  она  та,  која  драматичну  ситуацију  разрешава,  односно 
покретач је решења те ситуације. Неагресивно. Домишљато. 

У првој наведеној песми то чини девојка на путу ка младожењиној кући, у другој 
при прстеновању, а у трећој, према мајчином савету, разрешење се дешава чак после 
венчања, али пре конзумирања брака. Можемо се упитати зашто. Женска особа је под 
влашћу родитеља или брата, а затим под влашћу мужа. У тренутку напуштања роди 
тељског дома, она више није под њиховим старатељством, али званично још није ни 

"А ономе што куди ђевојке  39 
Јошт он’лико огња приставите." 

10 Отуда овде момково куђење девојке не подлеже греху, јер оно не умањује девојчину могућност да се 
уда. 

11 Сватови, за које се сматра да су мета и да лако падају под утицај злих сила или завидљиваца, никада 
не иду истим путем. Претпостављамо да овде речи "на трагове" значи жељу да се неприлична млада, за ка 
зну, баш изложи злим силама. 

12 П.Шта је коме суђено.
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под влашћу мужа. Отуда она тај моменат interregnumа користи да испољи и спрове 
де своју вољу. 

У овим песмама је показано како се жена, и у патријархалном друштву, није либи 
ла да у одсудном тренутку разруши устаљене норме, или, чак, помоћу њих, извргава 
јући их, оствари свој циљ. 

Lasta ĐAPOVIĆ 

THE GIRL, THE GROOM AND THE YOUNG MAN 

The author analyses three folk poems from Vuk’s collection with similar contents. The girl marries the man she 
does not like. The groom invites his rival to the wedding. The initiative of the happy ending of dramatic situation is a 
female.

After analysing of each poem separately, the author showed to and analysed two motifs: invitation of the rival to 
the wedding and initiative of the girl, in fact female person for solving dramatic situation.


