
ЈАБЛАНОВА МОБА
Посленичка народна песма

Посленичке лирске народне песме настале су у процесу рада и певају 
о различитим и бројним пословима. 

Мори Павке, Павке, дојњоморавке
ја те тражим на три стране,
прва страна Горња Морава,
друга страна Доња Морава,
трећа страна рамно Косово.

Не тражим те да ми копаш
но те тражим да ми појеш,.

Лирски субјект жели Павку не да му помогне у послу него да му пева 
и улепша му време проведено на послу.

Посленичка  песма  Јабланова  моба почиње  словенском  антитезом. 
Овај стереотипни почетак није уобичајен за лирску народну песму: карак-
теристичан  је  за  епску  десетерачку  песму.  Појава  оваквог  почетка  у 
лирској  песми сведочи  о  чињеници да  је  њен творац  народни певач  са 
богатим  искуством  у  стварању  и  певању  епских  десетерачких  песама. 
Овакав почетак,  међутим,  није пука  случајност:  он има пуно  уметничко 
оправдање.

Или грми, ил’ се земља тресе,
или бије море о брегове?
Нити грми, нит’ се земља тресе,
нити бије море о брегове,
већ то језди Јабланова моба.

Структуру  словенске  антитезе,  посебне  врсте  антитезе  (контраста), 
која је карактеристична за усмено песништво словенских народа (па отуд и 
име), чине питање, негативан одговор, позитиван одговор. Бука која се чује 
из даљине изазива недоумицу и питање: да ли грми, да ли се земља тресе, 
или су то удари морских таласа о брегове; следи негација тих претпоставки 
и  тачан  одговор:  то  језди  Јабланова  моба.  Овом  поетском  сликом  на-
говештена је бројност учесника мобе: толико их је да коњски ход (језде) 



изазива огромну буку.
У овој песми уочава се тематска сложеност лирске народне песме:
– ово је у првом реду песма о раду (моба);
– ово је и песма о љубави Јаблановој према госпођи која је остала 

сама „код двора“;
– ово је и родољубива песма – говори о животу народа под турским 

ропством, али и о његовој солидарности у тешким условима живота.
Песма садржи слике које разјашњавају у каквим је друштвеним окол-

ностима она настала:
Неће знати да је силна моба,
већ ће мислит да је турска војска;
млада, луда, поплашиће ми се,
танка, витка, преломиће ми се.

Поређење мобе са турском војском у функцији је истицања величине мобе: 
толико је учесника мобе да се има утисак наиласка војске. Поређење мобе 
и војске одсликава атмосферу времена. То је време ропства под Турцима, 
када се стрепело од најезде турске војске која је пљачкала, палила, ударала 
на образ, убијала. Зато би прва мисао Јабланове госпође, када би чула буку 
силне мобе, била да долазе Турци. Она ће радије скочити са двора и убити 
се („преломиће ми се“), него што ће дозволити да падне у турске руке.

У  таквим  околностима  негована  је  солидарност  –  силна  моба  се 
одазвала на Јабланов позив. То није само сила која ће савладати пољске 
послове, него и сила која може да се одупре евентуалном турском нападу.

О Јаблану као „јунаку“ лирске приче нема много директних информа-
ција у три стиха који га описују, али се он потпуније исказује речима које 
упућује моби. На основу оба сегмента песме може се докучити лик:

– он је јунак на коњицу;
– потиче из властеотског сталежа – двор, госпођа на двору;
– благородан је – у руци има струк бела босиљка;
– вољен је и цењен – окупила му се силна моба;
– воли своју госпођу, забринут је што је остала сама на двору;
– Јабланова нежна осећања према госпођи исказана су енклитиком 
МИ: „поплашиће МИ се“, „преломиће МИ се“.
О  госпођи  Јаблановој  казује  се  посредно,  речима  које  су  упућене 

моби.
– „Млада,  луда,  поплашиће ми се“.  Придев ЛУДА нема негативан 

смисао: „луда“ значи да је она премлада и неискусна; њиме се изражава 
нежност и љубав – као у примеру „Не бој ми се, лудо моје!“.

– „Танка, витка, преломиће ми се“. Придеви ТАНКА, ВИТКА указују 
на леп стас, лепоту, нежност, крхкост. ПРЕЛОМИЋЕ МИ СЕ – клонуће од 
страха, поломиће се бежећи преплашена, угасиће јој се живот од страха. 

– Све ово, на посредан начин, указује на савршену лепоту Јабланове 
госпође,  али  и  на  њену  душевну  лепоту  –  нежност,  благост,  морална 



чистота.

Питања, задаци, вежбе

1.  Објасните особености (и разлике)  десетерачких стихова из двеју 
различитих лирских народних песама:

Лако, лако, моја силна мобо
Јабланова моба

Мајка је буди, у очи љуби
Кад ђевојку чешљају

2. Какве асоцијације буди име ЈАБЛАН? Шта оно сугерише?


