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САДУША Ф. РЕЏИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

МОРАЛНЕ ОДЛИКЕ ЖЕНСКИХ ЛИКОВА 
У НАЈСТАРИЈИМ ПЈЕСМАМА ЈУНАЧКИМ: 

СОЦИОЛОШКА  АНАЛИЗА САДРЖАЈА2

САЖЕТАК. Резултати експлоративно-дескриптивног истраживања спроведеног са

циљем да, са становишта социологије морала, анализира ликове жена

у најстаријим српским епским песмама социолошком анализом садр-

жаја. Закључак упућује на друштвено вредновање моралних особина

жена, на моралне поступке и квалитете личности приписиваних жени

у најстаријим епским песмама, морално просуђивање, санкције и мо-

ралне императиве. Такође, индиректно указује на тадашњи друштвени

статус жене и количину друштвене моћи којом она располаже. Стиче се

и увид у део друштвених обичаја датог временског раздобља, понекад

нераздвојних од морала заједнице и моралних схватања народног пе-

вача. Женски ликови би требало да дају и поштују живот. Високо се

вреднује брачна верност жена, као и поштење, част, пожртвованост и

саосећање. Верској и националној припадности песници такође прида-

ју моралну вредност. Иако нису моралне особине, поштовање и поко-

равање ауторитету имплементирани су у морални лик жене и чине ње-

гов нераздвојни део.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: морал, еп, жена, анализа садржаја.
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2 Ра1 је 4римљен 26. мар;а 2015, а 4рихваћен за оCјављивање на сас;анку Ре1акције ЗCорника о1-

ржаном 22. јула 2015.
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Е4ске 4есме, као усмене уме;ничке наро1не ;воревине, на с4е-
цифичан начин о1ражавају 1руш;вену с;варнос; времена у коме
су нас;ајале, или чије 1оWађаје о4исују, о;кривајући ;а1ашњу
кул;уру и оCичаје, виђене кроз 4ризму наро1ноW с;вараоца. Иако
не можемо 4рецизно 1а у;вр1имо моралну 4раксу на основу 4е-
сама, можемо 1а у;вр1имо вре1носне с;авове 4есника, који се
(Cар) 1онекле 4окла4ају са о4ш;е4ривхаћеним с;авовима њеWо-
вих савременика, у смислу у коме ин1иви1уални морал са1ржи,
1онекле, норме 1руш;веноW морала. Наро1ни 4евач је оCликовао
и оцењивао женске ликове 1елимично 4рема личним уCеђењи-
ма, и ;а уCеђења су 1онекле израз о4ш;еW, наро1ноW 1уха. Цвијић
(1987, с;р. 362) је 4исао 1а своје вечи;е мисли наш наро1 изража-
ва 4есмама, 4ри4ове;кама, 4а и у 4осмр;ним ;ужCалицама – на-
рикачама. Тра1иција, коју чине вре1нос;и, и1еје, норме и оCича-
ји, са1ржани у ис;оријском сећању, као „нео1војиви 1ео кул;ур-
ноW и1ен;и;е;а 4оје1инаца, Wру4а, наро1а и човечанс;ва у цели-
ни” (Илић, 1993, с;р. 1204), са1ржана је у наро1ном с;варалаш;ву.
Књижевнос; је важна за 4роучавања мен;али;е;а јер је оWле1ало
кул;уре и наро1ноW 1уха (Јовановић, 1992, с;р. 13). Наро1на кул-
;ура ис4ољава наро1ну ин1иви1уалнос; и 1ух, верно осликава
4рилике и о1носе у ;ра1иционалном ср4ском 1руш;ву, ;е је важ-
на и за 4роучавања морала (Ђорђевић, 1984). Наро1но 4есни-
ш;во, које је њен 1ео, 4ре1с;авља вре1ан ис;раживачки извор.
Осим ;оWа, наро1но с;варалаш;во 4о4у; е4скоW је имало и вас-
4и;ну улоWу (Ђурић, 1955, с;р. 6), која је важна у формирању
морала.

У ра1у3 је 4рихваћено с;ановиш;е 1а су е4ове ис4евали ис;ак-
ну;и 4оје1ици (чес;о сами јунаци, Cорци или оC1арени љу1и –
калуђери, ученици), а касније су 4есме колек;ивно 4рерађиване
и уоCличаване, кроз 4евања (Дворниковић, 1939; Ла;ковић, 1987).
У ;ом 4роцесу колек;ивноW уоCличавања и санкционисања, неке
4есме су о1Cациване, неке 4рихва;ане и мењане 1ок нису 4ос;а-
ле колек;ивне ;воревине наро1а у којима „сам наро1 1аје 4ројек-
цију своW 1уха” (Дворниковић, 1939). Самим ;им, њихова вре1-
нос; 4ри 4роучавању 1руш;веноW морала је не4орецива. Е4
зах;ева у4рошћавање ра1ње и њено ош;ро, WруCо кон;урирање,
4ише Дворниковић. Чи;ава 4але;а женских врлина може 1а Cу1е
изражена само у је1ном, или неколико с;ихова кон;рас;иране
еWзис;енцијалне су4ро;нос;и. Чес;о се е4и;е;и 4онављају меха-

3 Ис;раживање је урађено за 4о;реCе маWис;арскоW ра1а.
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нички, „4о у;врђеној асоцијацији”, нере;ко и на нелоWичном ме-
с;у и са нелоWичном функцијом (на 4ример „4рокле;а” као
„украсни” назив за жене). Е4 је схема;изован и Cескрајно 4она-
вља 1оCро знане формуле, за;о ш;о је ;акав 4ос;у4ак Cио функ-
ционалан у време ка1а је ис4еван, као и за начин 4евања, ширења
и 4ре1авања: ;а о4ш;а мес;а и 4онављања су омоWућавала (вели-
кој, неукој, хомоWеној) 4уCлици 1а 4рими и разуме 1ело. Песме су
4ос;але ;акве какве су 4рошавши кроз калу4 колек;ивне с;или-
зације и селекцију, којима је с;ворен колек;ивно разумљив
уме;нички језик, оCлици нај4о1еснији за 1авање и 4ерце4цију.
Го;овим фразама и уоCичајеним формулама уме;ник-4евач се
лакше изражава, а 4уCлика их лакше разуме. Слушаоцу су ;е фор-
муле и фразе 1оCро знане, 4а му је лако 1а „ухва;и” са1ржину 4е-
сме, слушајући је, Cез моWућнос;и 1а чи;а. Е4 је 4есма аналфаCе;-
ских слушалаца (Дворниковић, 1939).

Дворниковић је ;акође свес;ан су4;илне 1иференциранос;и
нашеW језика и њеWовоW CоWа;с;ва у у;врђивању 4ојмова 1оCра и
зла, и уо4ш;е моралних ;ермина. Уос;алом, морал се формира,
мења и сао4ш;ава (4реноси) језиком. Он увиђа 1а (као и у наро1-
ним 4есмама) и у самом језику  има мноWо више ;ермина за зло
неWо за 1оCро и ;умачи ;о слојеви;ошћу и 4олиморфношћу зла, а
је1нос;авношћу и је1инс;веношћу 1оCра. Овакав развијен е;ич-
ки речник Wовори о наро1у који о1 1авнина и 1уCоко 4роживљава
морал, закључује он.

Није је1нос;авно о1ре1и;и ;ачан ис;оријски 4ерио1 који ове
4есме оCухва;ају. Лакше је о1ре1и;и ка1а се завршавају, неWо
ка1а 4очињу. Клице е4ске 4оезије можемо 4ронаћи још у 4ерио-
1у 1ивљаш;ва, а у 4ерио1у варварсва е4 1ос;иже врхунац (Ђу-
рић, 1955, с;р. 5, 11). БуWарш;ице (4есме 1уWоW с;иха) нас;ају око
че;рнаес;оW века, а 1есе;ерци (4есме кра;коW с;иха) се у СрCији
4евају о1 се1амнаес;оW века. Међу;им, мноWе о1 неис;оријских
4есама 1руWе Вукове књиWе 4евају о 1оWађајима из 4ре;хришћан-
ских времена, 1ок ис;оријске о4евају 4ерио1 о1 1ванаес;оW века
(најс;арије су о Немањићима и Мрњавчевићима), 1а Cи коначно
оCухва;иле 1оWађаје из 4е;наес;оW века о Јакшићима и Црноје-
вићима  (Јовановић, 1927).

У изCор узорка су ушле е4ске 4есме, за;о ш;о лирске Wоворе о
личним осећањима изазваним о1ређеним 1оWађајима, ш;о зна-
чи 1а имају ин1иви1уално-4сихолошку коно;ацију, 1ок е4ске
о4исују саме 1оWађаје: с;варне (1о1уше, чес;о не;ачне или изме-
њене о1 с;ране наро1ноW 4евача), или измишљене (ис;оријске и
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неис;оријске 4есме). С;оWа, иако је лирске 4есме моWуће 4о1вр-
Wну;и анализи са1ржаја са ис;им циљем и 1оCи;и корисне ин-
формације, за 4ре1с;ављено ис;раживање сма;ра се важнијим
ис;ражи;и е4ске 4есме, 4ош;о су у њима морална схва;ања из-
ражена моралним 4ојмовима који су социјално-ис;оријски
о1ређени4. ДруWа књиWа Вукове зCирке, књиWа најс;аријих е4ских
4есама оCухва;а 4ерио1 који ис;раживача ин;ересује и, ш;ави-
ше, она је о1 нарочи;е важнос;и за ис;раживања социолоWије мо-
рала, за;о ш;о је лексички најCоWа;ија моралним ;ерминима.
ЉуCинко Милосављевић (1991) је у;вр1ио 1а о1 уку4ноW Cроја
у4о;реCљених моралних 4ојмова у ис;раживању наро1не е4ике,
чи;авих 64,06% 4ри4а1а ;ој зCирци.

Екс4лора;ивно-1ескри4;ивно ис;раживање је имало за циљ
1а са с;ановиш;а социолоWије морала анализира ликове жена у
најс;аријим ср4ским е4ским 4есмама, уз 4ре;4ос;авку 1а жен-
ски ликови у наро1ној е4ској 4есми имају моралне карак;ери-
с;ике, 1а (нека) њихова чињења и Wоворења имају моралну ;ежи-
ну и 4о1лежу моралној оцени и санкцији, ;е су, с;оWа, 4рва
4и;ања која ис;раживач 4ос;авља сле1ећа: какви морални ква-
ли;е;и личнос;и се 4ри4исују жени у овим 4есмама? Како их ре-
Wис;рова;и? Какви 4ос;у4ци се у 4есмама сма;рају моралним,
о1носно неморалним? Ко 1аје морални су1 о ;им 4ос;у4цима?
Да ли су оцене 4ози;ивне или неWа;ивне? Како су (и 1а ли су?)
жене у 4есмама наWрађeне за врлину/кажњeне за моралне 4ре-
кршаје? Да ли су у 4есмама исказани морални им4ера;иви који
се о1носе на женске ликове? Да ли се женски ликови јављају у
улози чувара морала? Ис;раживање је с4рове1ено ;ехником на
коју сама ;ема и извор 4о1а;ака у4ућују: анализом са1ржаја5 нај-
с;аријих ср4ских е4ских 4есама у 1руWој књизи Ср�ских наро�них
�јесама Вука Караџића, Пјесме јуначке најс�арије (1969). Узорак, у
4оче;ку, чини свих с;о 4есама6. Ви1ови ис4ољавања или 4риме-
не морала7 који су ис4и;ивани, и чине основне ка;еWорије анали-
зе са1ржаја разложени су на 4о;ка;еWорије. Ис4и;ивани су: о1ре-

4 Моралне 4ојмове у ср4ској е4ици су 1е;аљно ис;раживали ЉуCинко Мило-
сављевић (1991) и Јован Бркић (1961). Њихови ра1ови су 4ослужили као ин-
с4ирација за ис;раживање.

5 Анализа је 4оче;но Cила замишљена као 4ревасхо1но лексичка, али је ;о-
ком ра1а 1оCрим 1елом 4рерасла у семан;ичку. Aнализа са1ржаја, уос;а-
лом, јес;е и квали;авна и кван;и;а;ивна, о1носно, нефреквенцијска и фре-
квенцијска (Вујевић: 2006, с;р. 155–156; ФајWељ, Кузмановић и Ђукановић:
2004, с;р. 208–212). 
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ђене осоCине (моралне врлине и мане) као манифес;ације
карак;ера, морални 4ос;у4ци, моралне оцене, моралне санкци-
је, Wрижа савес;и – кајање – ;ражење о4рос;а, морални им4ера-
;иви – 4оуке, као и случајеви ка1а се жене 4ојављују у улози чу-
вара морала. Анализирани су и са;исфакција моралнос;и и
не1ужнос;и, женска лукавс;ва, 4есме у којима моралнос; жен-
ских ликова није јасно 1ефинисана и 4есме изузеци. На основу
ових елемена;а моWуће је с;ицање уви1а у морални каракер и
норма;ивно-вре1носну хијерархију 4ри4исану женским лико-
вима у анализираним 4есмама, о1носно формирање 4ре1с;аве о
њиховом и1еалном, моралном лику, као и о ;и4ичним вре1но-
с;има женскоW морала у најс;аријим е4ским 4есмама и манифе-
с;ацијама морала које из њих 4роизилазе.

Је1иница анлизе са1ржаја је кон;инуирани о4ис (1оWађаја,
осоCине, су1а, моралноW им4ера;ива), не4рекину; с;ихом који
се не о1носи на ка;еWорије ис;раживања. Понека1 је ;о с;их, 4о-
нека1 више узас;о4них с;ихова са ис;им 4ре1ме;ом. Е;ички
квали;е;и личнос;и жене моWу Cи;и морални у ужем смислу

6  Ка;еWорије форме ;екс;а у овом случају не иWрају кључну улоWу, за;о ш;о су
;екс;ови 4есама ује1начени 4рема 4равилима е4скоW с;варалаш;ва (1есе-
;ерац и CуWарш;ица). О1 с;о 4есама у ужи изCор ушло је њих се1ам1есе; и
че;ири. У анализу нису ушле 4есме у којима нема женских ликова, или су
женски ликови на1реални, или се 4омињу у функцији оCјек;а, ;ако 1а су ;е
4есме ирелеван;не за анализу моралних карак;ерис;ика женских ликова.
У 4есмама је уочено неколико нивоа важнос;и женских ликова: 1) жена је
важан лик, носилац (или је1ан о1 носилаца) ра1ње, њени морални 4ос;у4-
ци и осоCине су очиWле1ни, јасно 1ефинисани и релеван;ни (;ри1есе; и је1-
на 4есма); 2) женски лик је с4оре1ан, али је у моралном смислу релеван;ан
(о1носно, релеван;не су њене речи или 1ела, иако им није 4освећено мноWо
4рос;ора у о1носу на целу 4есму, и а;риCу;и којима је о4исан су морално
релеван;ни – ;ри1есе; 4есама); 3) 4есме у којима моралнос; 1ела женских
ликова није јасно 1ефинисана, ни;и оцењена (1есе; 4есама); 4) женски лик
је с4оре1ан и у моралном смислу ирелеван;ан (иако му је мож1а 4освећен
већи 4рос;ор у 4есми – ;ри 4есме). Ове 4осле1ње 4есме не улазе у 1аљу ана-
лизу са1ржаја, а 4ре;4осле1ње је нео4хо1но анализира;и и са с;ановиш;а
семан;ичке анализе са1ржаја. Такође, женски ликови су ка;еWорисани 4ре-
ма носећој улози у 4есми на: 1евојке, жене, мајке, сес;ре и ос;ало (ћерке,
у1овице, роCиње, царице, јаранице и ;оме слично). Прве че;ири ка;еWорије
се јављају најчешће, њима наро1ни 4есник 4ри1аје највише значаја у мо-
ралном смислу, и свака ка;еWорија има своја нарочи;а морална оCележја у
4есмама. Пос;у4ци на;4риро1них и све;их женских ликова (виле, ОWњена
Марија…) 4ос;у4ци се не 4реис4и;ују, 4ош;о је моралнос; с4ецифично
љу1ска осоCина.

7 Де;аљни о4ис ка;еWорија се налази  у маWис;арском ра1у.
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(4ози;ивни, врлине) или неморални (мане, лоше осоCине). Врли-
не су уWлавном 4овезане у ком4лексе, које чине сро1не осоCине,
оне које 4роизилазе је1на из 1руWе, чије 4ос;ојање условљава и
4ос;ојање (макар ла;ен;но) 1руWе. Из ових ком4лекса су изве1е-
не и ка;еWорије чињења. О1 4е;наес; хиља1а шес;о 4е1есе; се-
1ам с;ихова, колико их уку4но има у 4есмама које су анализира-
не, њих хиља1у осам с;о;ина и 1еве1есе; се о1носи на ка;еWорије
ис;раживања. То значи 1а се у неш;о више о1 1ванaес; 4роцена-
;а о1 уку4ноW Cроја с;ихова 4омињу моралне си;уације, чинови,
осоCине, им4ера;иви и ос;але ка;еWорије овоW ис;раживања.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Динарски ;и4 Цвијићеве 4сихофизичке класификације Јужних
Словена (којеW чини ;ри че;вр;ине СрCа, ко1 којих су осоCине Ју-
жних Словена најизрази;ије и „најнационалније”), о1ликују, из-
међу ос;алоW, 4а;ријархалнос;, о1анос; 4рецима, енерWичнос; и
им4улсивнос;, склонос; мис;ичној лоWици и „жива маш;а”,
„живи 1ух и осећајнос; и ;анана ин;елиWенција, национални 4о-
нос”, лично 1ос;ојанс;во, час; и осећај че1нос;и и с;и1а, наро-
чи;о развијен ко1 жена. Национална свес; и национални морал
су у;емељени 1о ;е мере 1а 1елују као инс;инк;, о1ређујући 4о-
нашање чи;авоW наро1а, ма;еријални мо;иви су им мање важни
о1 моралних („високо морално 4оимање”,морална осе;љивос;,
којом разликују чес;о најфиније нијансе) и 1уховних – час; и
и1еал 4рав1е и слоCо1е су Wлавни узроци њихових 4окре;ачких
с;рас;и („јак и1еализам”), ;е су у с;ању 1а 1ају живо; за моралне
и националне циљеве; 1ух 4ожр;вовања и о1рицања, 4а;ње ра1и
националноW и1еала, 1уCоко осећање за 4рав1у и милосрђе (Цви-
јић, 1987, с;р. 354, 362). Колек;ивна 4а;ријархална ;ра1иција, у
са1ејс;ву са заје1ницом која је санкционисала не4ожељно 4она-
шање, у време нас;анка анализираних 4есама 1ик;ирала је чове-
ку ш;а 1а ра1и и како 1а се 4онаша, усађујући у њеWову „инс;инк-
;ивну 4сиху” врс;у  „моралноW ком4аса” (Дворниковић, 1939).
Па;ријархални морал развио се у сро1ничким Wру4ама орWани-
зованим за о1Cрану и о1ржање, соли1арнос; уну;ар Wру4е с4рам
ос;алих Wру4а које су их уWрожавале. У херојском 1руш;ву, какво
је Cило наше, „1оCар човек” је Cио храCар, час;ан, 4оуз1ан, с4ре-
ман на жр;ву за оCраз и час;, велико1ушан8. То је Cио морални
и1еал, морални узор. О 1оCрој  жени нема 4омена.
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Али, Дворниковић (1939, с;р. 769) 4ише и о „љу;им” (о;реси-
;им) женама, намрш;еним, енерWичним, вре1ним и 4риCраним,
које су веома цењене у нашем наро1у као с4осоCне и личнос;и
чврс;оW карак;ера9. Герхар1 Геземан (1992) на4омиње 1а су ср4-
ске жене Cиле веома осве;ољуCиве, али и 1а су Cиле с4ремне на
велике личне жр;ве ра1и 1оCра заје1нице/4оро1ице. Он о4исује
4ример који се о1иWрао на сва1Cи ко1 Језера ДроCњачких. У 4уца-
њу из весеља случајно је ус;рељено 1е;е у мајчиним рукама, али
је она „с;еWла срце, зале1ила сузе у очима и ћу;и”. Да је о1мах ре-
кла ш;а се 1оWо1ило, 1ошло Cи 1о сукоCа, сва;ови Cи се зава1или
и мноWи Cи изWинули из оCа јуначка 4лемена – оCјаснила је ка-
сније. У наро1у Cи Cила за4амћена као „крвому;ница”. Овако,
с4асила је мноWе живо;е, а и час; своје 4оро1ице. Наро1 ју је 4ро-
звао Баницом зCоW њеноW херојскоW 1ржања из 4лемен;их 4оCу-
1а. Јер: 

„[…] је1ан морални херој изWле1а као је1ан о;вор на звез1аној васи-
они, кроз који се Wле1а у вечнос;” (Велимировић, 2003. с;р. 109).

Генерално, с;ав наро1ноW 4евача 4рема женама се чини амCи-
вален;ним10. Као 1а ује1но и 4резире жену, и 4ош;ује је. Међу-
;им, ако  се амCиваленција ;умачи у си;уационом кон;екс;у и
с оCзиром на улоWу жене у њему, он1а се 1оCија рашчлањена сли-
ка. Сле1е за4ажања о моралу женских ликова 4рема ;и4олоWији
4римењеној у ис;раживању.

Девојке су у 4есмама, схо1но 4а;ријархалној ;ра1ицији, 4ре1-
с;ављене као Cу1уће су4руWе и мајке, о1 којих се очекује 1а Cу1у
о1ане Cу1ућим мужевима (чак иако их нису ни у4ознале)11, али и
1а 4окажу вис4ренос; и с4осоCнос; 1а 4омоWну, 1а се нађу љу1и-

8 И Сре;ен Вукосављевић (1992) 4омиње 1оCроW човека: „у наро1ском морал-
ном схва;ању Cио се изWра1ио и1еални лик човека узорна 4о јунаш;ву и 4о
јуначком човеш;ву: 1оCар човек, или лије4 човјек”. Овакави узори су ус4е-
шно уоCличавали 4онашање љу1и, чинећи 1а они не 4о1леWну ;рену;ним
4оривима, већ 1а 1елају херојски и 4ожр;вовано.

9 О 4онашању жена у за1руWама је 4исао 1а оCично занеме и „је1ва се може
чу;и њихов Wлас, све савршено у 4а;ријархалном с;илу”. Оне не се1ају са Wо-
с;има, већ ос;ају на ноWама. У за1руWама, 4ош;о има мноWо чланова, има и
мноWо свађа и мржње, како између жена ;ако и ко1 мушкараца, међу;им,
„нарочи;о је јака 4овика на жену: она разара за1руWу, 4ре1е и саку4ља 4рћи-
ју за своју 1ецу и ;ако 4ри4равља рас4а1 за1руWе” (ис;о, с;р. 685, 688).

10 И 1руWи ау;ори, као Алечковић (2001) и ТреCјешанин (2001) 4римећују амCи-
валенцију у ср4ској кул;ури и наро1ном с;варалаш;ву. Више о ;оме у њихо-
вим ра1овима.
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ма у невољи. Ср4ске 1евојке су 4ре1с;ављене у 4есмама махом
као че1не, ш;о је њихова велика врлина. Њихова нају4еча;љива
1ела која се ;ичу 4олноW морала су о1Cијање Cрака (или 4олноW
о1носа) са мушкарцима 1руWих нација и вероис4овес;и, ш;о Wо-
вори о о1анос;и наро1у и вери и чес;о 1оCија херојске 1имензи-
је12. Ка1а је реч о оCичајима и 4оро1ичним о1носима, оне Cи ;ре-
Cало 1а 1елају хе;ерономно13. У изузе;ним си;уацијама, оне ће
1ела;и ау;ономно и 4оказа;и за каква су 1ела  с4осоCне и колико
су му1ре. Такође, 1евојке су највише 4у;а 4омињане у кон;екс;у
о1анос;и наро1у и вери – че;ири 4у;а (1вос;руко више неWо се-
с;ре и ос;ало, а жене само је1ан 4у;). Највише 1оCрочинс;ава су
4очиниле ;акође  1евојке – 1ва1есе; и 1ва (ос;али женски ликови
шеснаес;, жене шеснаес;, мајке 4е;наес;), а и нај4ош;еније су –
;ринаес; 4у;а су 1евојке 4омену;е као 4ош;ене, ис;инољуCиве,
4равичне и часне (жене 1еве;, а сес;ре осам 4у;а). Оне рано ране,
4оказујући своју ра1инос; и умеју 1а Cу1у 4ожр;воване и храCре.

11 Оне ре;ко 1оCијају 4рилику 1а Cирају за коWа ће се у1а;и, као ш;о ;о чини 1е-
војка у 4есми „Ђевојка на1му1рила Марка”. О1Cијање у1аје за човека који је
1евојци о1ређен може се сма;ра;и Wрехом (Бркић, 1961, с;р. 44), а у сваком
случају је 1рас;ична не4ослушнос; и 4ро;ивљење вољи ро1и;еља.

12 На им4лици;ан начин, у 4есми „Марко Краљевић и Ара4ин”, 1евојка (иако
је „Туркиња ђевојка”) исказује вернос; наро1у и вери, 4ош;о ју је ис4росио
иноверац: „Јаох мене, 1о БоWа милоWа! За коWа сам лице о1Wајила! Да Wа љуCи
црни ара4ине!” Такође, у 4есми „Марко Краљевић уки1а сва1Cарину”, нала-
зимо с;ихове: „Волим, Cра;е, изуCи;и Wлаву, НеW’ љуCи;и свој земљи 1ушма-
на.” О1лука Јелице 1а се са су4руWом Cаци у реку 4ре1 најез1ом освајача, у
4есми Смр; војво1е Пријез1е, ан;олоWијски је 4ример оваквоW 1елања. До-
Cровољна 4оWиCија зара1 вишеW циља (слоCо1е, о1Cијања ро4с;ва и наси-
ља…) је1ан је о1 оCлика 4озива на 4ожр;вованос; и револуционарни Cун;
4ро;ив мучне са1ашњице у е4ској 4оезији (Ђурић, 1955, с;р. 17).

13 Изос;анак 4ош;овања неких оCичаја, 4оWо;ово свес;ан, ин;енционалан,
може Cи;и схваћен као увре1а, о1носно, као чињење лошеW са 4ре1умишља-
јем. Тако је, на 4ример, 4о;реCно 4ош;ова;и форму 1очекивања Wос;ију, 4о-
ш;о им се на ;ај начин указује 1ужно 4ош;овање, 4оказују се 1оCре намере
и жеља 1а се ус4ос;ави или о1ржи 4рија;ељс;во. У су4ро;ном, нељуCазно
1очекивање Cи моWло Cи;и схваћено као увре1а или заче;ак не4рија;ељ-
ских о1носа. Скромнос;, 4ослушнос; и смернос; 1евојке/сес;ре 1елимично
4ре1с;авља 4осеCан ви1 4ош;овања оCичаја и 4оро1ичних вре1нос;и, али
зCоW значаја који јој се 4ри1аје у 4есмама, из1војена је као 4осеCна ка;еWори-
ја. Тако, ка1а „сес;ра ;ихо о1Wовара” („Бан Милу;ин и Дука ХерцеWовац”), ;о
није само израз 4оје1иначноW карак;ера у о1ређеној 4есми, већ и1еалноW
;и4а 1евојке. Такође: „Зазор ми је у ;е 4оWле1а;и, а камоли с ;оCом Cесе1и-
;и” (у више 4есама) ка1а се 1евојка оCраћа Cу1ућем су4руWу, или жена
мужу. Такође, оCичај може 1а има 4рофилак;ичку фунцију (Павичевић,
1967), с4речавајући неморалан 4ос;у4ак.
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Али, 1евојке су ;акође највише 4у;а 4омињане и у чињењу 1ела
из сеCичнос;и – 1ванаес; 4у;а (жене осам, сес;ре 4е; 4у;а), и у
чињењу нехо;ичноW зла  – шес; 4у;а (;ри 4у;а више о1 жена и
ос;алих, шес; 4у;а више о1 мајки), ш;о се 1онекле може оCјасни-
;и њиховом мла1ошћу и неискус;вом. С оCзиром на ;о 1а још
нису 4ос;але су4руWе и мајке, нису научене 4ожр;вованос;и зCоW
Cлижњих. Али, за;о се 1евојке не 4омињу у смислу изневеравања
Cу1ућеW су4руWа, чињења 1ела из мржње, завис;и и злоCе, не4о-
ш;ења, 1воличнос;и и лажи (у ка;еWорији у којој су зас;у4љени
сви ос;али ликови). Девојке имају је1ну 4ози;ивну оцену и 1ве
неWа;ивне о1 с;ране учесника у ра1њи 4есме. Кажњене су свеWа
шес; 4у;а – најмање о1 свих ос;алих ка;еWорија ликова. Девојке
су, 4рема ;оме, уWлавном морални ликови. Оне чине мало ло-
ших, а скоро ;ри 4у;а више 1оCрих 1ела (1ва1есе; и 1ва нас4рам
шез1есе; и је1ан). Оне су 4ре че1не, неWо лоше, и као 1а су нес4о-
соCне за зло већих размера.

У е4ској 4оезији 4осеCно мес;о заузима ;ежак 4оложај жене у
;а1ашњем 1руш;ву и 4оро1ици. О;у1а и 4ри4исивање најс;раш-
нијих злочина женама, али и нај1ирљивих 4римера човеш;ва и
мучениш;ва (Ђурић, 1955, с;р. 25). Лако је закључи;и и уз 4оврш-
но чи;ање 1а се ко1 жена нарочи;о цени Cрачна вернос;, као и 1а
се Cраколомс;во ош;ро осуђује14. Брачно неверс;во је у 4есмама

14 Међу;им, има и изузе;ака. У 4есми: Царица Милица и змај о1 Јас;ре4ца,
Cраколомс;во се не сма;ра с;рашним моралним 4осрнућем, ни;и Wрехом,
верова;но за;о ш;о је 4очињено са на;4риро1ним Cићем, ш;о укључује и
немоћ царице с4рам змаја. Такође, 4ос;оји верова;ноћа 1а 4есник није х;ео
1а наружи лик царице Милице, 4а јој касније 1аје моWућнос; 1а учес;вује у
кажњавању змаја, 1ок она сама не ;р4и никакве санкције. У 4есми Јакшићи-
ма 1вори 4охарани, сес;ра Јакшића, Јелица, из1аје мужа 1руWе вере, који ју
је о;ео, 4омажући у њеWовом уCис;ву, ;ако 1а овај 4ос;у4ак улази и у ка;е-
Wорију о1анос;и вери и наро1у. У 4есми Жени1Cа Јова Бу1имлије Јана се не-
вољно у1аје за 1руWоWа, али воли Јову. За;о она, ка1а јој се укаже 4рилика,
Cежи са Јовом, али овај чин није неWа;ивно оцењен. На 4рви 4оWле1, 4роCле-
ма;ичан је 4есников закључак, оцена, којим он о1оCрава овакав чин. Он се
руково1и сле1ећом лоWиком: Cраколомс;во је лоше, али је и Cрак лош ако је
скло4љен мимо воље. Неос;варена љуCав ;акође је неш;о ;ужно, лоше. По
4риро1и, руково1ећи се ау;ономно, Јана ;ражи срећу за сеCе. По 1руш;ве-
ним законима, она је Cраколомка, и неморална, 4ош;о ос;авља су4руWа ра-
1и 4ос;изања ;е среће. Песник и4ак 1о4уш;а 1евојци љуCав и срећу и на-
Wрађује 1елање из љуCави, не санкционишући неWа;ивно морални 4ре-
кршај, верова;но за;о ш;о је 4есма нас;ала касније у о1носу на оне 4о4у;
Жени1Cа То1ора о1 С;алаћа, у којој 4окушај 4реу1аје 1евојка решава уCис-
;вом.
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;ре;ирано као Wрех (Бркић, 1961, с;р. 54) и морално 4осрнуће. Мо-
рал 4рецизно реWулише 4олне о1носе, ш;о се у анализираним 4е-
смама јасно 4римећује. Оне у 4есмама у 4о1је1накој мери и 4ош-
;ују и не 4ош;ују оCичаје (че;ири 4у;а), нису 4очиниле мноWо
храCрих 1ела, али су за;о најчешће 4омињане као 4ослушне,
смерне и скромне – се1амнаес; 4у;а (1евојке се1ам, ос;але ка;е-
Wорије че;ири, сес;ре ;ри 4у;а), 4ош;о имају веома изражен ;ај
зах;ев у о1носу на своје мужеве. Помиње се шеснаес; 4у;а 1оCро-
чинс;во, али  се1амнаес; 4у;а окру;нос; жена, о1узимање живо-
;а и че;рнаес; 4у;а не4ош;ење, 1воличнос; и лаж у1а;их жена
(ко1 ос;алих ка;еWорија 1есе;, ко1 мајки 4е; 4у;а, уWлавном у 4е-
сми „Јован и 1ивски с;арјешина”).

За разлику о1 1евојака, жене су у 4озицији 1а 4очине више 1о-
Cрих, али и лоших 1ела (53:65). Жене умеју 1а Cу1у веома зле и
окру;не, нарочи;о ка1а им 1руш;вени с;а;ус мужева ;о омоWу-
ћава, о;варајући канале за ис4ољавање самовоље (Јерина је и
1ан-1анас ос;ала у 4есмама и наро1у за4амћена као окру;на,
„4рокле;а”, зCоW силних јунака које је 4оWуCила у 4есмама, 1о1у-
ше не и у с;варнос;и). Жене имају 4о је1ну 4ози;ивну оцену о1
с;ране учесника и неWа;ивну о1 с;ране 4есника, 1ок је 1ва1есе;
неWа;ивних о1 с;ране учесника. Кажњаване су највише у о1носу
на ос;але ликове (че;р1есе; и 1ва 4у;а, 4о је1анаес; 4у;а кле;ва-
ма и смрћу, 1еве; 4у;а кри;иком, о1носно, 4резиром и зWражава-
њем), ш;о не чу1и, 4ош;о су 4очиниле највише лоших 1ела. Ако
изузмемо мајке, за које се 4омињу само ;ри лоша 1ела више о1
1оCрих, жене су је1ине које су 4очиниле (1ванаес;) више лоших
о1 1оCрих 1ела. Иначе, 1авнашњи о1нос мушкарца 4рема жени је
јасно окарак;ерисан и у наро1ним 4ословицама и 1руWим умо-
;воринама. Пословице исказују Wенерални 4резир 4рема жен-
ском Cићу (нарочи;о 4рема Wор1ој и ле4ој жени, а 4ре свеWа 4ре-
ма неро;кињи), али и 4ош;овање 4рема мајци, 1оCрој 1омаћици,
као и нежнос; и заш;и;нички с;ав 4рема сес;ри и 1евојци (Тре-
Cјешанин, 1985, с;р. 2001).

Мајке се у кон;екс;у 1оCрих 1ела најчешће 4омињу као 1оCро-
чини;ељке, оне које с4речавају зло, Cрину15, 1оCронамерне су
(4е;наес; 4у;а). Оне су са Wо1инама у Cраку, живо;ним иску-
с;вом и рађањем 1еце с;екле с;а;ус који зах;ева 4ош;овање,

15 Гојкова су4руWа, која, иако ће Cи;и узи1ана у Ска1ар, не мисли на сеCе, већ
на своје 1е;е, и како Cи му омоWућила 1а Wа 4о1оји још који 4у; 4ре неWо ш;о
умре („Зи1ање Ска1ра”). Ово је ;акође и чин Cрижнос;и 4рема 4римењеној
;и4олоWији и афирмација нај4лемени;ијих 4оCу1а (Ђурић, 1955, с;р. 150). 
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;ако 1а се не 4омињу у си;уацијама у којима 4оказују скромнос;,
4ослушнос; и смернос;, а не морају више ни 1а 1оказују вернос;.
Оне су чувари морала, својим саве;има с4речавају зло. Мајчин
Wлас је Wлас савес;и, и мора 1а се 4ослуша. Ако је 4оро1ица 4ри-
марни аWенс социјализације, 4а и оCликовања моралних суCјека-
;а, у;ицај мајке на ;о оCликовање је велики и очиWле1ан, јер је
она 4римарна социјализа;орка и учи;ељица морала (Јовановић,
2007, с;р. 160)16. И4ак, је1ном се 4омиње мајка која је мимоишла
4ош;овање оCичаја, а ;ри 4у;а је 4омену;о Cраколомс;во о1
с;ране мајке (у о1носу на је1анаес; 4у;а за жене). Ликови у Wлав-
ној улози мајке не чине 1ела из мржње, завис;и и злоCе, не4о-
ш;ења, 1воличнос;и и лажи, ни;и из1ају веру и наро1, али умеју
1а Cу1у окру;не, и 1а о1узму живо; – ;ринаес; 4у;а, 1а Cу1у не-
4ош;ене (4е; 4у;а) и самовољне (;ри 4у;а). Два 4у;а је 4омену;а
смр; мајке из моралних разлоWа. Мајке су је1ном оцењене неWа-
;ивно о1 с;ране 4есника и че;ири 4у;а о1 с;ране учесника. Мајке
су кажњене осам 4у;а, о1 ;оWа ;ри 4у;а кле;вом. Скоро је изје1на-
чен Cрој 4омињања лоших и 1оCрих 1ела мајки (27:24).

Сес;ре су нежна и 4ожр;вована Cића, са свеWа осам 4омињања
у неWа;ивном значењу њихових чињења, а ;ри1есе; 1оCрих 1ела
(о1нос сличан као ко1 1евојака). Оне највише о1 свих ликова 4о-
ш;ују оCичаје – шес; 4у;а, а крше их само је1ном. По осам 4у;а су
4омену;е као часне, ис;инољуCиве, 4равичне и 4ош;ене, као 1о-
Cрочини;ељке, Cрижне и с4речи;ељке зла. Оне не чине 1ела мо-
;ивисана мржњом, завишћу и злоCом, а само 4о је1ном су учини-
ле 1ело из не4ош;ења и окру;нос;и. Њихова највећа мана је
сеCичнос;, аWресивнос;, самовоља, не4ослушнос;, ;аш;ина или
нескромнос; (4е; 4у;а 4омену;о). Њихова љуCав 4рема Cраћи је
омиљена ;ема наро1них 4есника и њихов велики лични квали-
;е;17. Оне су 1ва 4у;а умрле из моралних разлоWа. Сес;ре су је1-
ном оцењене 4ози;ивно и ;ри 4у;а неWа;ивно о1 с;ране учесни-
ка, а ;ри 4у;а су „наWрађене” Cраком. Кажњене су уку4но 1есе;
4у;а, о1 ;оWа че;ири 4у;а кле;вом.

16 О високом вре1новању мајчинс;ва и 1ужнос;и које са соCом носи, у ср4ској
;ра1иционалној 4а;ријархалној кул;ури налазимо и 4исани 1оказ. Наиме,
за уCис;во оца, мајке, Cра;а, или 1е;е;а, 4рема Душановом законику (2002,
с;р. 93) сле1и смр;на казна с4аљивањем, али се у 4рвом 1елу реченице, који
о1ређује за коW уCијеноW члана 4оро1ице сле1и санкција, не 4омињу су4ру-
Wе, ни сес;ре.

17 На 4ример, сес;ра 4о1носи Cолну жр;ву (ки1ање косе) 1а Cи с4асила Cра;а у
4есми Жени1Cа краља Вукашина. 
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Међу;им, 4ос;оји и замка за чи;аоца е4ске 4оезије. Цвијић
(1987) закључује 1а је женска ле4о;а у 4есмама  веома оCазриво
о4исивана: ле4е су њихове очи, хо1, с;ас… (је1ино су Cосанске 4е-
сме смелије, 4о1 у;ицајем оријен;а). Високо моралне жене у е4-
ским 4есмама су чес;о и физички ле4е. Песник као 1а жели 1а
чи;алац у маш;и 4о1ари моралним женским ликовима и ле4о-
;у. И4ак, ;реCа има;и на уму 1а 4евач чес;о о4ева ле4о;у 1оCрих
женских ликова, али и ле4о;у вила, које су 4ре зле, неWо 1оCре,
;ако 1а ле4о;у не можемо 1ово1и;и у везу са моралношћу, није
о4рав1ано сма;ра;и је 4оказа;ељем моралнос;и у е4у, ни;и је на
неки начин на;4риро1но 4овезана са њоме. Такође, има и изузе-
;ака: сес;ра ка4е;ана Леке је веома ле4а, али на1мена и аWресив-
на, у4раво за;о ш;о је свесна своје изузе;не ле4о;е. За;о закључу-
јемо, 1а, иако ко1 Вукосављевића (1992) налазимо ис;означне
син;аWме 1оCар и лије4 човек, не 4ос;оји 4овезанос; између мо-
ралнос;и женских ликова и њиховоW изWле1а.

Морална смр;18 се 1оWађа (Cило 1а је свесно-1оCровољна, Cило
несвено 4рижељкивана) из емо;ивних разлоWа, као реакција на
не4рав1у или смр; вољеноW Cића, 1ражеW о1 со4с;веноW живо;а.
Као ш;о 4ише ЉуCинко Милосављевић, морална смр; је самоне-
Wација из моралних 4оCу1а, ви1 моралноW само4о;врђивања, или
осу1е, а њена сврха јој 1аје моралну ;ежину. Моралне смр;и нам
у 4оје1иним случајевима (као у 4есми Браћа и сес;ра) Wоворе и о
4о1ређенос;и жене мушкарцу и 4оро1ици. Ако су Cраћа нес;ала,
ни сес;ра, ни мајка више немају разлоWа 1а живе. Оне умиру о1
;уWе. Јасно је 1а Cи њих 1ве Cез 1воумљења жр;вовале со4с;вене
живо;е за Cраћу (синове), 1а су моWле 1а их с4асу. Смисао њихо-
вих живо;а је о1ређен 4оро1ичним оквирима. Поро1ица и 4ро-
1уже;ак  лозе мушком линијом, важнији су о1 живо;а мајке (која
је већ 1ала свој 1о4ринос ре4ро1укцијом), или сес;ре (која ће ио-
нако 4ос;а;и члан 1руWе 4оро1ице и њени 4о;омци ће Cи;и 4ро-
1уже;ак ;уђе лозе). На 4рви 4оWле1 неоCично је 1а ;ако личан
чин, као ш;о је смр;, Cу1е условљен хе;ерономно. Међу;им, ;ре-

18 У 4есми „Нахо1 Момир” сес;ра се уCија ка1а уви1и 1а јој је Cра; невин 4оWу-
Cљен. Ово 4ре1с;авља ул;има;ивну, коначну моралну осу1у очеве о1луке
1а 4оWуCи њеноW Cра;а, и све1очанс;во је њене љуCави 4рема Cра;у, која је у
наро1ној 4есми ;олико све;а и не1о1ирљива, 1а је јача о1 воље за живо;ом.
Такође, у 4есми „Браћа и сес;ра”, о1 ;уWе умиру и сес;ра зCоW Cраће, и мајка
зCоW синова. Смр; мајке ЈуWовића је свима 4озна;, емоцијама наWлашен, 4ри-
мер моралне смр;и.
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Cа се се;и;и како ин;ериоризацијом вре1нос;и 4ос;ају 1ео лич-
нос;и, ;е је он1а јасно 1а 4ро;ивуречнос;и нема.

Из моралних оцена чи;алац/слушалац схва;а ш;а је 1оCро, а
ш;а лоше у 4есмама. Иако се ;о 1а лако закључи;и и из кон;екс;а
4есме, 4онека1  наро1ни с;варалац морални су1 износи екс4ли-
ци;но. Као ви1 ис4ољавања или 4римене морала (Лукић, 1974)
1аје их 4есник, најчешће у ви1у закључка, или сами учесници у
ра1њи, 4онека1 женски ликови оцењујући сами сеCе, или 1руWе.
Оцене су чешће неWа;ивне неWо 4ози;ивне (свеWа ;ри на с;о 1еве-
1есе; и 4е; 4омињања 1оCрих чињења, а о1 ;оWа 1ва 4у;а женски
ликови оцењују сами сеCе, о1носно своја 1ела као морална), и че-
шће су им4лици;не, са1ржане у о1ређеном слоју реченоW, неWо
1ирек;не. Скоро 1ве ;рећине оцена се о1носи на у1а;е жене, че-
му 1о4риноси и чињеница 1а су „4о 4риро1и с;вари” само оне
криве за Cраколомс;во.

Моралне санкције19, коришћене у најс;аријим е4ским 4есма-
ма, веома су у4еча;љиве. Условно, 4ози;ивним санкцијама се у
овом ис;раживању (хи4о;е;ички, на самом 4оче;ку, ра1и ис4и-
;ивања не4ос;ојања наWра1е за моралнос; у е4ици) сма;рају 1о-
Cрочинс;во, 1аривање и Cрак. НеWа;ивне санкције су физичко ка-
жњавање (сакаћење као ;ежи оCлик физичкоW кажњавања),
кле;ва, кри;ика и Wађење, казна смрћу и изWнанс;во. Кри;ика и
Wађење су с4ечифичне моралне санкције. Смр; је крајњи, конач-
ни ви1 казне. ИзWнанс;во је ;акође моWућа казна.  У 4есмама се
у4еча;љиво чешће наилази на 4ример лошеW 4онашања жена
које се кажњава, неWо на 1оCро 4онашање које се наWрађује20, у о1-
носу 69:13. (Чи;аоцу/слушаоцу је ос;ављено 1а закључи 1а се
4о1разумева како је 4ожељан су4ро;ан мо1ел 4онашања, о1 оноW
које је санкционисано у 4есми.) Чи;алац/слушалац ће 1оCро
у4ам;и;и неWа;ивне санкције 4о њиховој суровос;и и Cолнос;и
за неморалне жене. Раза4ињање на коњским ре4овима, с4аљива-
ње живе жене која моли за милос;, о1сецање руку или ко4ање

19 Санкције су механизми 1руш;вене кон;роле у ви1у 4ос;у4ака (формалне/
неформалне наWра1е и казне) којима се оCесхраCрује или 4о1с;иче о1ређе-
но 4ос;у4ање. По1 санкцијом се 4о1разумева наWра1а или казна (Харалам-
Cос, 1989), о1носно мере које Cи ;реCало 1а у;ичу на 4онашање ликова ;ако
1а су 4осле1ица њихове 4римене 4ос4ешивање 1руш;вено 4ожељноW 4она-
шања и сузCијање 1руш;вено не4ожељноW. Моралне санкције се 4римењују
у оCлас;и моралноW 4онашања. Усвајање моралне норме ау;ома;ски 4овла-
чи за соCом осећање оCавезе 1а се за њено кршење 4римени санкција.
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очију су мен;ални 4ризори на које ум савременоW човека није на-
викну;, ;е су ;акве слике савременом чи;аоцу веома у4еча;љиве.

Морални им4ера;иви су мо1ели, оCлици 4онашања којих се
;реCа 1ржа;и (Павичевић, 1967): ;реCа и не ;реCа, ис4равно и не-
ис4равно. Понека1, у 4есми су изражени у ви1у 4ре4оруке, за-
кључка, 4оуке или наређења. Они су са1ржани у с;иховима које
изWоварају женски ликови, или се о1носе на женске ликове у 4е-
смама, о ;оме ш;а ;реCа чини;и, а ш;а не, или уо4ш;е о морал-
ном 4оре;ку. Моралне им4ера;иве најчешће изWоварају мајке
(4е; 4у;а, је1ном 1евојка и је1ном жена), а највише се о1носе на
сес;ре и жене (4о шес; 4у;а у о1носу на 1ва 4у;а за мајку и је1-
ном за 1евојку). О1 сес;ара се зах;ева 1а Cу1у 4ослушне и о1ане
Cраћи, 4римерено валоризацији CезWраничне и 4ожр;воване се-
с;ринске љуCави у наро1ним 4есмама, а о1 жена 1а Cу1у верне и
4окорне мужевима, 1ок је о1 мајки очекивана 4ре свеWа CезWра-
нична љуCав 4рема 1еци.

Као чувари морала који 4ро4аWирају морал и врше моралне
санкције у наро1ним 4есмама 4ојављују се очеви, мужеви, Cраћа,
синови који 4римењују санкције на морално 4осрнуле ћерке,
жене, сес;ре, мајке… Али, и женски ликови се јављају у улози чу-
вара морала, 4онека1 изWоварајући и моралне им4ера;иве. Саве-
;ујући или о4омињући, изWоварајући уо4ш;ени морални им4е-
ра;ив (4рименљив у свим си;уацијама), и женски лик се јавља у

20 Meђу;им, 4ози;ивне санкције, нарочи;о наWра1е ма;еријалне 4риро1е, ни-
су а1еква;на наWра1а за морално 1ело. А1еква;на са;исфакција се сас;оји у
свес;и о 4очињеном моралном 1елу, у 4о1изању нивоа со4с;вене морално-
с;и и човечнос;и. С4оља, са;исфакција 1олази у ви1у 4ош;овања и уважава-
ња о1 с;ране 1руWих љу1и зCоW моралноW чина. Па, и4ак, чини се 1а женски
ликови Cивају ;у и ;амо наWрађени за 1оCра 1ела. На наве1ених с;о 1еве1е-
се; и 4е; 1оCрих 1ела, уку4но је 4омену;о ;ринаес; „наWра1а” о1 с;ране
1руWих ликова у 4есми. Међу;им, ако се у4ус;имо у саWле1авање кон;екс;а
;аквоW наWрађивања, увиђамо 1а у си;уацијама које нису искључиво морал-
не не можемо ни очекива;и искључиво моралне санкције (услуWа за услуWу,
на 4ример, иако услуWа 4о1разумева 1а се 4очини 1оCро 1ело). Даље, ка1а
Cрак 1елује као 4осле1ица моралноW чина, можемо 1а уви1имо 1а Cрак није
морална санкција, већ санкција која се ;у нашла уз моралну, из неких 1ру-
Wих 4оCу1а (ако 1евојка 4омоWне момку 1а Cи је оженио, она јес;е учинила
1оCро 1ело, али не искључиво из моралних мо;ива, ;ако 1а ни касније скло-
4љен Cрак није ;ек наWра1а за морално 1ело, већ ис4уњење 1а;оW оCећања).
Још је1ан момена; је важан. Наиме, мушкарац који узима 1евојку која је 1о-
казала своју вре1нос; и моралнос; мож1а ;о уо4ш;е не чини из осећања
или оCавезе 4рема њој, већ 1а Cи сеCи оCезCе1ио жену која му неће за1ава;и
не4рилике.
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улози чувара морала (се1ам 4у;а, свих се1ам 4у;а су ;о мајке)21.
Женски ликови 4онека1а осуђују конкре;ан случај неморала
или кри;икују (;ри1есе; и че;ири 4у;а, о1 ;оWа 1ванаес; 4у;а 1е-
војке), зах;евају 4римену о1ређених санкција (чак и на сеCи!)
или их саме 4римењују (;ринаес; 4у;а, о1 ;оWа шес; 4у;а 1евој-
ке), у4озоравају на неморал (че;ири 4у;а), како 1руWе жене ;ако
и мушкарце.

Грижа савес;и и кајање су нарочи;и оCлици ис4ољавања мора-
ла, и нарочи;о ефикасни оCлици 4римене морала. Пре1с;ављају
4осеCну ка;еWорију за;о ш;о се о1 ос;алих санкција разликују 4о
;оме ш;о су уну;рашњеW ;и4а, а иначе су више о1 санкције – оне
су и ви1 самооцењивања и самокажњавања. Пош;о су међусоCно
Cлиско 4овезани (Wрижа савес;и изазива кајање), нису раз1воје-
ни у 4осеCне ка;еWорије. У 4есмама налазимо се1ам 4римера
Wриже савес;и, о1носно кајања за неморлана 1ела, рела;ивно
равномерно рас4оређених 4рема ка;еWоријама ликова.

Са;исфакцијом моралнос;и и не1ужнос;и су назване 4ојаве и
1оWађаји које се разликују о1 санкција, 4о ;оме ш;о не 4ре1с;а-
вљају класичну казну, ни;и наWра1у. Са;исфакцију с4рово1и 4о
4равилу виша сила, омоWућавајући 1а невинос; и морална ис-
4равнос; Cу1у изне;и на ви1ело. У анализираним 4есмама заCе-
лежено је 4е; оваквих случајева, и сви се о1носе на сес;ре22.

Да Cи учиниле 1оCро, жене, које немају моћи23 1а 1ирек;но
с4рове1у своју вољу, чес;о се корис;е лукавс;вима24. До1уше, ;о
чине и ка1а желе 1а нанесу зло.

Песме у којима моралнос; женских ликова није јасно 1ефини-
сана и 4есме-изузеци су 4есме у којима моралнос; женских ли-

21 На 4ример, као ка1а у више 4есама мајка саве;ује Марка Краљевића: „На
кумс;во се и1е 4о закону, На војску се и1е о1 невоље”, или: „Немој, сине, Wо-
вори;и криво, Ни 4о CаCу, ни 4о с;ричевима” […] „Већ 4о 4рав1и БоWа ис;и-
ноWа; Немој, сине, изуWи;и 1уше; Боље ;и је изWуCи;и Wлаву, НеWо своју оWр’је-
ши;и 1ушу.”

22 У 4есми Бо� ником �ужан не ос�аје 4очињено је велико зло из завис;и. ЗCоW
не1ела и лажи Cра;овљеве жене, сес;ра Cива Cру;ално уCијена. Међу;им,
виша сила чини 1а свима 4ос;ане јасно 1а је она невина за злочине који су
јој 4ри4исани: „Ђе је о1 ње ка4ља крви 4ала, Онђе рас;е смиље и Cосиље; ђе
је она сама соCом 4ала, Онђе се је црква саWра1ила”. Такође, ка1а је кривац
заслужено 4оWуCљен, из с;ихова се јасно ви1и ко је 4рави 4очинилац, који
4ос;хумно 1оCија и о1ређену врс;у казне, још је1ан ви1 са;исфакције за не-
вину: „Ђе је о1 ње ка4ља крви 4ала, Онђе рас;е ;рње и ко4риве; Ђе је она са-
ма соCом 4ала, Језеро се онђе 4ровалило, По језеру вранац коњиц 4лива, А за
њиме злаћена колевка, На колевци соко ;ица сива, У колевци оно мушко
че1о, По1 Wрлом му рука ма;ерина, А у руци ;е;кини ножеви”.
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кова није јасно оцењена о1 с;ране 4есника, или 4ос;оје нелоWич-
нос;и (о1носно, 4риви1не нелоWичнос;и) у оцењивању. Пи;ање
које чини ове 4есме на неки начин с4орним јес;е: 1а ли у њима
налазимо морално или неморално 1елање? О1носно, 1а ли ;реCа
окарак;ериса;и ;о чињење као морално, или неморално, ка1а је

23 Међу;им, оWраничи;и се на овакву ;вр1њу о рас4о1ели 1руш;вене моћи из-
међу 4олова не Cи Cило корек;но, 4ош;о је жена, у зависнос;и о1 4ри4а1но-
с;и 1руш;веном слоју, рас4олаWала и о1ређеном количином моћи, ;ако 1а
и с;алешка 4ри4а1нос; о1ређује њен 1руш;вени с;а;ус, а не само 4ри4а1-
нос; марWинализованој ро1ноW Wру4и. И4ак, ;реCа има;и у ви1у 1а о1 VIII ве-
ка СрCи живе у класном, раслојеном 1руш;ву (Динић, 2003). На 4ример, у
сре1њовековној СрCији су различи;е казне Cиле 4ре1виђене за 4ри4а1нике
различи;их 1руш;вених слојева, 4а и за жене различи;оW с;а;уса: „Аш;е
Cу1е о; влас;ел, ;о влас;елским наказанијем 1а наказује; се; аш;е ли о; ни-
жњих, ;о 4ро;иву ро1у 1а наказује; се” (Динић, 2003, с;р. 79). Или, ;акође
4рема Душановом законику (2002): ако Cи сеCар о1вео жену из своW с;алежа,
казна је Cила о1сецање оCе руке, ако Cи је узео на силу, још и 4арање носа.
Ис;о важи и за влас;елина који Cи узео влас;елинку. Али, ако Cи сеCар на4ао
влас;елинку, казна Cи Cила вешање! Ако Cи влас;елин силовао сељанку, за
њеWа у закону нису 4ре1виђене санкције, само зCоW ;оWа сељаци моWу сло-
Cо1но 1а се иселе са њеWове земље (више о 1руш;веном 4оложају жене у
ср4ској ;ра1иционалној 4ар;ријархалној кул;ури ко1 Реџић, 2011).

24 На 4ример, у 4есми „ДиоCа Јакшића”, ка1а се о1 ње зах;ева 1а уCије 1евера,
жена смерно 1аје 1еверу 1раWоцени 4оклон и моли Wа 1а јој заузвра; 4окло-
ни коња и сокола зCоW којих је њен муж желео 1а Wа уCије. На овај начин, учи-
нила је 1оCро 1ело, 4омиривши Cраћу, с4асила се о1 4ри;иска 1а 4очини
уCис;во, и 4ос;у4ила часно. Она 4о;ом сама сеCе 4ози;ивно оцењује: „Није-
сам ;и Cра;а о;ровала, Веће сам ;е с Cра;ом 4омирила”. „Жени1Cа Влашића
Ра1ула” и „Жени1Cа Марка Краљевића” ;акође су 4есме у којима наилази-
мо на лукавс;ва. Девојка Ра1улова је личнос; високоW морала, човекољуCи-
ва, му1ра и 1ови;љива. Она с4речава не4о;реCно уCис;во, узвраћа на 1ар
1аром. Као жена, она нема моћ којом Cи с4ровела своју о1луку, 4а за;о 4ри-
CеWава лукавс;ву 1а Cи ослоCо1ила о1ређеноW сужња из ;амнице своWа Cу1у-
ћеW су4руWа. И не само њеWа, већ и ос;але за;оченике. Њено лукавс;во се са-
с;оји из ус;рајавања у не4ослушнос;и, у комCинацији са смерним указива-
њем 4ош;овања члановима Cу1уће 4оро1ице, ш;о у 4оче;ку изазива Cес, ;е
је умало кажњена смрћу, али касније ус4ева 1а с4рове1е свој хумани наум,
на ра1ос; свих ликова у 4есми. Маркова невес;а, немајући ку1, корис;и лу-
кавс;во 1а Cи изCеWла нечасну ра1њу на коју је умало 4риморана о1 с;ране
кума, као и 1а Cи Cила у с;ању 1а 1окаже своју невинос;. Душанова сес;ра,
ка1а он хоће 1а је узме за жену, ;акође 4риCеWава лукавс;ву, 4ос;ављајући
му услове које је јако ;ешко ис4уну;и, 1а не Cи 1ирек;но о1Cила њеWову
жељу и ;име му се замерила, или чак 1овела сеCе у о4аснос;. У 4есми „Ра-
1ул-CеW и БуWарски краљ Шишман”, Cра; Cра;а Cаца у ;амницу са намером
1а Wа ;амо ос;ави 1о смр;и, али Wа снаха о1ржава у живо;у, Cез знања Ра1ул-
-CеWа, 1а Cи Wа извела 4ре1 њеWа ка1а му ;о Cу1е нај4о;реCније.
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4есник Cио суз1ржан? То су 4есме: „Змија мла1ожења” и „О4е;
;о, али 1рукчије”, „Девојка на1му1рила Марка”, „Царица Милица
и змај о1 Јас;ре4ца”, „Цар Лазар и царица Милица”, „Марко Кра-
љевић и кћи краља Ара4скоWа”, „Ро4с;во и жени1Cа Јакшића
Шће4ана”, „Жени1Cа Јакшића Ми;ра”, „Јакшићима 1вори 4оха-
рани” и „Жени1Cа Јове Бу1имлије”25.

На основу  1оCијених 4о1а;ака сле1и 4окушај о4иса норма;ив-
но-вре1носноW оCрасца у 4ре1с;ављању женских ликова у књизи
најс;аријих е4ских 4есама Вука Караџића.

Женски ликови Cи ;реCало, 4ре свеWа, 1а 1ају и 4ош;ују живо;.
За;о су казне за окру;нос; и о1узимање живо;а сурове, и за;о
има мноWо 4римера 1оCрочинс;ава, с4ашавања живо;а, 4а наи-
лазимо и на 4римере ра1осноW усвајања ;уђе 1еце, али и 4римера

25 У 4есмама „Змија мла1ожења” и „О4е; ;о, али 1рукчије” (ис;а ;ема), мајка
из најCоље намере (1а Cи сину који је рођен као змија заувек вра;ила љу1ски
оCлик) с4аљује змијску кошуљицу, мислећи 1а чини 1оCро и њему, и ро1и-
;ељима, и снаји. Међу;им, ;им 4ос;у4ком она уCија сина. Ово је 4роCлем
оCразлаWања и 1оказивања у е;ици – 1оCре намере и лоше 4осле1ице. Лико-
ви у 4есми је  кри;икују и куну, оцењујући њено 1ело као лоше. Девојка која
је на1му1рила Марка наизWле1 није 4ос;у4ила морално Cирајући мла1оже-
њу 4о својој вољи, а не 1о4ус;ивши 1а случај о1лучи, а о4е;, чини се 1а јес;е.
Њој је наложено 1а о1 1арова које су 4ре1 њу с;авили о1аCере је1ан, а ;име
и мла1ожењу. Ос;ају не4озна;и разлози заш;о Cи је Марко казнио 1а је о1а-
Cрала нечији 1ар. Мож1а је Марку 1раWо ш;о се 1евојка није машила за зла;о
и 4оказала ;име своју скромнос;, а мож1а је ;о Cио само још је1ан о1 њеWо-
вих хирова. У сваком случају, 1евојка је 4розрела њеWове намере, 4ош;о му
о1Wовара 1а је из с;раха о1 њеWове саCље именовала своW изаCраника, умес;о
1а узме је1ан о1 1арова. ОвоWа 4у;а, ау;ономно 1елање је с4асило 1евојку.
Царица Милица  4окушава 1а с4аси је1ноWа о1 своје Cраће о1 КосовскоW Cоја.
Она моли цара Лазара, и 1оCија њеWову 1озволу. Су;ра1ан, 4ре1 4олазак вој-
ске, она 4реклиње свакоWа о1 Cраће, али ни је1ан о1 њих не жели 1а ос;ане
ко1 куће и не о1е у важну Cи;ку. Ов1е је на 4рви 4оWле1 4роCлема;ичан ца-
ричин с;ав, о1носно, њени мо;иви. Она је свесна 1а је Cи;ка важна, и ;реCа-
ло Cи 1а, као царица, храCро 4о1несе жр;ву. Међу;им, из сукоCа улоWа као
4оCе1ник излази сес;ра, која из љуCави жели 1а сачува Cар је1ноWа Cра;а.
С је1не с;ране, ов1е као 1а имамо морално 4осрнуће Ср4киње која с;авља
лични циљ ис4ре1 колек;ивноW, а са 1руWе, 4окушај 1а се умању зло у ви1у
4оWиCије целе 4оро1ице – 1ва мо;ива који су су4ро;с;ављени је1ан 1руWоме
и чине је амCивален;ном, а оCа су у својој суш;ини морална. Царица на кра-
ју 4ос;у4а ау;ономно. Је1ини случај ка1а женски лик (1евојка) с;ра1а у4р-
кос, или зCоW 1оCрочинс;ва о4еван је у 4есми „Марко Kраљевић и кћи краља
Ара4скоWа”. Марко, за;очен, 1аје лажно оCећање 1евојци 1а ће је ожени;и
ако му 4омоWне 1а се ослоCо1и. Она 4рихва;а 1а;у реч и 4омаже му, али је
он, умес;о 1а ис4уни оCећање, уCија само за;о ш;о је ;амне 4у;и, „Ара4ка”.
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окру;нос;и и о1узимања живо;а, који су 4о;ом оцењени лоше и
с;роWо санкционисани.

Такође, високо се вре1нује Cрачна вернос;, јер је у ср4ском 4а-
;ријархалном 1руш;ву сексуалнос; ;есно 4овезана са морално-
шћу и кру;о 4ри1ржавање у;врђених с;ан1ар1а у сексуалном
4онашању је кри;еријум моралноW ин;еWри;е;а (Левин, 2006,
с;р. 48), ш;о нарочи;о важи за жене. И4ак, ;реCа има;и на уму 1а
су најс;арије, е4ске 4есме, 4есме с;роWоW морала, 1ок оне које ка-
сније нас;ају (4о4у; „Жени1Cе Јова Бу1имлије”) 1о4уш;ају
флер;, ашиковање и Cракове из љуCави.

Пош;ење, час;, 4ожр;вованос; и саосећање су осоCине које 4е-
сник цени ко1 женских ликова26.

Наро1ни 4евач неWује наWлашену о1вра;нос; 4рема 1руWим ра-
сама и ;уђој вери (Кос;ић, 1978, с;р. 135–139). Верској и нацио-
налној 4ри4а1нос;и, о1носно, њеном ис;ицању, 4есници 4ри1а-
ју моралну вре1нос;, ш;о је о1 велике важнос;и за 4ороCљен
наро1, ис;ицање њеWове соли1арнос;и и различи;ос;и о1 1ру-
Wих, и у скла1у је са Цвијићевим за4ажањима о и1еализму и на-
ционалној свес;и. Јер, и морал може 1а има ин;еWра;ивну функ-
цију за заје1ницу. За;о је женама заCрањено скла4ање Cракова са
мушкарцима 1руWих вероис4овес;и.

Приме;но је 1а мушкарац о1ређује женино мес;о у 1руш;веној
и 4оро1ичној с;рук;ури, мушкарац је ;ај који с4рово1и санкције,
осим у 1ва случаја у анализираним 4есмама (Cило 1а су нефор-
малноW ;и4а или 1а наређује њихово с4ровођење у улози с;аре-
шине), 1а је мес;о жене 4ре свеWа у 4оро1ичном круWу и 1а се о1
ње очекује 1а 4реузима оCавезе карак;ерис;ичне за 1оCру су4ру-
Wу и мајку (верна, 4ожр;вована, смерна, вре1на), као и оCавезе
које јој су4руW наWовес;и. Жена је у;олико Cоља, уколико се њен
Wлас мање чује, осим у изузе;ним си;уацијама. Ако жена на4ра-
ви ау;ономни искорак, Cиће 1оCро уколико је начињен у смислу
4ози;ивно санкционисане 1евијан;нос;и и 4о;врђивања морал-
нос;и и у ;ом случају ће Wа 4есник оцени;и 4ози;ивно, али не
увек. Уколико је 4ак ;ај искорак из шаCлона начињен ра1и ос;ва-

26 У ле;о4ису 4о4а Дукљанина (XII век) с;оји реченица која указује на ;о коли-
ко је Cила важна и цењена женска час;, која је њему на ;рећем мес;у, о1мах
4осле не4равичноW суђења и о1узимања имања: „Ш;о 4о1носи;е ;ако вели-
ке невоље о1 с;ране Грка? Не4раве1но вас су1е, о1узимају имања, 4рељуCе
чине на1 женама, оCешчашћују и срамо;е ваше ћерке 1евојке.” (А;лаWић и
Милу;иновић, 2002, с;р. 154)
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рења личноW циља, и 4ри ;оме 4ре1с;авља кршење норме, сле1и
казна (изузе;ак је 4есма „Жени1Cа Јове Бу1имлије”).

Иако нису моралне осоCине, 4ош;овање и 4окоравање ау;ори-
;е;у им4лемен;ирани су у морални лик жене и чине њеWов нера-
з1војни 1ео. О1Cијајући 1а искаже 4ош;овање и 1а се 4окори
жена очиWле1но чини неш;о лоше – реме;и 1руш;вену а;мосфе-
ру, наноси увре1у ау;ори;е;у, оWлушује се о 4оуну;рени им4ера-
;ив, су4ро;с;авља се зах;евима релиWије, оCичаја, 4а и а4с;рак;-
ним зах;евима морала. То је 1ео е;ике коју 1оминан;ни мушки
све; 4ре;4ос;авља женама у 4а;ријархалној кул;ури27.

У 4есмама су махом о4ре1мећени с;ерео;и4и женскоW и муш-
коW 4онашања и и1еолоWија 4ола: влас; мушкарца и 4окорнос;
жене. Оне 4о;врђују о4ш;е мес;о феминис;ичиких ;еорија: же-
ни 4ри4а1а 4рива;на сфера, а мушкарцу јавна. Жени 4ри4а1ају
1ом, 4оро1ица и 1еца, мушкарцу 4ослови, влас;, моћ о1лучива-
ња и ра;. И4ак, анализиране 4есме су нас;ајале у време 4а;ријар-
халних о1носа, које карак;еришу 1оминација и кон;рола с;ари-
јих мушкараца у 4рива;ној и јавној сфери живо;а, ау;ори;е;
оца/мужа – „очинско 4раво”, о1носно 4о1ређенос; жена у хије-
рархији 1руш;вених о1носа и 4а;рилинеарно сро1с;во као сре1-
с;ва 4реношења својине, 1руш;вених 4ривилеWија, моћи и ау;о-
ри;е;а међу мушким сро1ницима (Па4ић, 1993, с;р. 814–815),
ш;о 4овлачи и о1ређене карак;ерис;ике о1носа међу 4оловима,
не4овољне 4о жену. ТреCа има;и на уму, 1а 4оре1 своW исказаноW
4ош;овања 4рема женама у улози мајке, 4ожр;вованим су4руWа-
ма и о1аним 1евојкама, суCлимирана мржња 4рема жени може
Cи;и оCликована у 4ре;ерано 4ош;овање и ар;ифицијелну љу-
Cав (Алечковић-Николић, 2001, с;р. 184).

С;оWа се чини 1а није 4оWрешно јунакињама назва;и жене о4и-
сане у е4ским 4есмама и жене које су живеле у време њиховоW
нас;анка, зCоW њихове 4освећенос;и, 4о1ређенос;и,  4ожр;вова-
нос;и и ;р4љења, иако оне ре;ко имају 4рилику 1а чине кон-
кре;на јуначка 1ела. Ако 1ефинишемо ;ежак живо; у не4о1но-
шљивим условима као „;р4љење у 1ужнос;има” (Васић, 1992),
чини се 1а је живо; ;а1ашњих жена Cио у4раво ;акав. Свакако се
не може замисли;и њихова свако1невница као 4о;4уно лишена
личних 4о;реCа и изCора, или слоCо1е макар у си;ницама које
живо; чине 4уним и ра1осним, али 4о свему су1ећи (узевши у
оCзир Cројне ис;оријске изворе), ;акви ;ренуци ;ешко 1а су 4ре-

27 Више о 1руш;веном 4оложају жене у оCрађиваном 4ерио1у ви1е;и ко1
Реџић (2011). 
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;езали у о1носу на риWи1не 1ужнос;и свако1невнице и зах;ев за-
је1нице за личном 4ожр;вованошћу у корис; колек;ива (4оро-
1ице, нације). У4раво у овакву а;мосферу е4ске 4есме с;ављају
своје храCре, с;р4љиве, ;ихе, смерне и 4ожр;воване јунакиње.

Овакав 4риказ женских ликова у е4ским 4есмама није случа-
јан. Он је с;ворио својеврс;ан ми; о моралу Ср4киње, њеним 1у-
жнос;има и осоCинама, начинима њеноW 1елања у 1а;им 1ру-
ш;веним околнос;има, које су, као ;ра1иционално 4а;ријар-
халне, не Cаш 4овољне за жену. С;оWа, иако је ис;раживање
1ефинисано као екс4лора;ивно и 1ескри4;ивно, још је1ном28 за-
кључујемо 1а су моралне о1лике женских ликова у најс;аријим
е4ским 4есмама у служCи ;ра1иционалноW 4а;ријарха;а, о1нос-
но у функцији јачања и о1ржања 4а;ријархалних 1руш;вених
с;рук;ура.

28 Више ко1 Реџић 2011.
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SUMMARY MORAL CHARACTERISTICS OF THE FEMALE CHARACTERS IN THE OLDEST EPIC 
SONGS: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF CONTENT

£The study aims to, in terms of the sociology of morality, analyzes
the characters of women in the oldest Serbian epic poems using soci-
ological content analysis. The results indicate the social evaluation of
moral characteristics of women, moral actions and personal qualities
ascribed to women in the oldest epic poems, moral judgment, sanc-
tions and moral imperatives. Also indirectly indicate the former
social status of women and the amount of social power which she
possesses. One gets the insight into a part of the mores of a given
period of time, sometimes inseparable from the moral community
and moral beliefs of folk singers. Female characters should provide
and respect life. Highly valued marital fidelity of women, as well as
honesty, honor, sacrifice and empathy. To religion and ethnicity
poets also subjoin moral value. Respect and obedience to authority
are implemented in the moral character of women and form an
inseparable part, although they are not accurately moral qualities.
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