
 

               Милош  Војиновић  у  епској  песми  „ Женидба Душанова“ 

 

    Милош Војиновић је главни лик песме „ Женидба Душанова“, из преткосовског циклуса. 

Народни певач је показао велику наклоност према младом јунаку. 

У његов лик уградио је особине обичног човека, иако је Милош припадао слоју српског 

средњовековног племства. 

    Милош је био скроман, није се хвалио својим богатством, није витез из раскошних дворова, већ 

човек са планине. Својим начином живота и по понашању разликовао се од господе, иако је царев 

сестрић. Чувао је овце у планини, носио грубо планинско одело. Милош је био: храбар, спретан, 

сналажљив, упоран, одлучан, духовит...Када му шићарџије нуде дукате за коња, он им мудро и 

духовито одговара: 

                          „ Шта ће мени стотину дуката? 

                  На кантар их мјерит не знадем, 

        А бројем их бројити не умјем.“ 

Показао је велико лукавство када треба да нахрани свог коња, преку нарав када га шићарџије 

увреде. 

       Права искушења долазе када сватови стигну у Леђане. Милош је незван отишао међу сватове , 

јер је наслућивао да ће доћи до подвале. У њему се јавила велика љубав и жеља да помогне ујаку 

у невољи. На мегдану са младим Латинчетом Милош показује своју храброст, витештво и 

јунаштво. Када прескаче три коња и три пламена мача до изражаја долазе мудрост и 

сналажљивост. Затим гађа кроз прстен јабуку јер је упоран и одлучан. На ред долази и четврта 

препрека када Милош треба да препозна Роксанду девојку. Он врло лукаво и мудро скида 

неугледну пастирску ношњу и појављује се као прави витез: 

                         „ Сину Милош у пољу широку, 

                            Као јарко иза горе Сунце.“ 

Роксанда се захваљујући Милошевој досетљивости сама открила. Савладавши све ове препреке 

Милош је био све ближи царевом срцу. Такође , Милош побеђује троглавог Балачког војводу са 

триста јунака. Креће граду Вучитрну говорећи свом ујаку: 

                                           Мој ујаче, српски цар Стјепане! „ 

Рекао је то врло једноставно, народски, а ујак је схватио његову поруку: 



                     „ Тешко свуда своме без својега.“ 

                     „Нико ти не може тако помоћи као ближњи свој.“ 

        Анализирајући лик Милоша Војиновића сазнала сам за све врлине које поседује. Он је човек 

са особинама о каквим је народ сањао и маштао. Народу је такав јунак био потребан, а ја сам 

изабрала да пишем о њему због свих позитивних особина које поседује. 

       „ Збогом, остај, мили мој ујаче, 


