
                                            Народна епска песма: Женидба Душанова (одломак)

Стефан Душан Немањић (1308‒1355), син Стефана Дечанског, један је од 
најзначајнијих српских средњовековних владара. Од 1331. до 1345. године био је краљ 
Србије, а 1345. постао је и први српски цар. Српску архиепископију подигао је на ранг 
патријаршије 1346. На два велика државна сабора, у Скопљу 1349. и у Срезу 1354, доноси 
Законик – најважнији акт средњовековне Србије. Био је ожењен бугарском принцезом 
Јеленом. Цар Стефан Душан је био највећи војсковођа међу Немањићима, те је због тога у 
историји и традицији назван Силни. Умро је 1355. године. Сахрањен је у својој 
задужбини, манастиру Св. Архангела код Призрена.
Прочитај у читанци одломак песме Женидба Душанова и одговори на питања у школску 
свеску.

Који догађаји из песме су на вас оставили најјачи утисак? Који вам се лик највише 
допао? Због чега? Опишите како сте га замислили. Шта је бајковито у песми „Женидба 
Душанова“? Како замишљате војводу Балачка? Где лежи његова изузетна снага? На које 
вас митско биће подсећа?

Ко је главни јунак народне песме „Женидба Душанова“? На основу чега то 
закључујете? У ком моменту излази пред цара? Како реагује цар када види Милоша? 
Зашто сумња у то да ће Милош извршити задатак? Због чега су се Латини обрадовали 
када су видели Милоша као царевог заступника? У чему они греше? На који начин је 
Милош решио први задатак?

Шта су остали задаци? Како их Милош решава? Које препреке је савладао снагом 
и храброшћу, а које разборитошћу и мудрошћу? Због чега је Милош у последњем задатку 
скинуо бугар-кабаницу? Шта је тиме постигао? Са чиме га је народни певач упоредио? 
Који је по вашем мишљењу најтежи задатак од свих? Објасните зашто.

Обратите пажњу на сукоб Милоша са троглавим Балачком. На који начин је 
Милош успео да га савлада? 

Како сте разумели значење последњег стиха: „Тешко свуда своме без својега”. На 
који начин се та народна мудрост потврдила у песми Женидба Душанова? Шта нам овај 
стих поручује? 


