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КУЛТ МАЈКЕ ЈУГОВИћА У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ ЕПИЦИ

Апстракт: У раду се говори о мотиву мајке Југовића у варијантама епских песама са 
Косовском тематиком. Мајчин долазак на Косово узет је као аксиом вредности најинтимније 
мајчине љубави. њена осћања кулминирала су у самом жртвовању и тиме постала племенита 
неимарка народне будућности. 

кључне речи: Српска епика, косовски циклус епских песама, култ мајке у српском пес-
ништву, колективни удес, бол и туга, лепота песме, одјек песме у познатом Гетеовом кругу.

У науци о народној књижевности указивано је из пера најбољих проучавалаца 
да су српске епске песме са косовском тематиком, најузорнији примери породичних 
и колективних трагедија. Пример једне од најпознатијих јуначких песама, са града-
цијски укомпонованим баладичним елементима је песма Смрт мајке Југовића.

Мајка Југовића у истоименој песми живи Јововски, преживљава све патње, али 
овога пута не физичке, већ духовне. Песма која је опсенила Гетеа, није усамљен пример 
у народној књижевности. У једној варијанти ове песме једнаког броја стихова (као и 
Вукова) коју је уврстио Владимир Бован у Антологију српске народне поезије косова и 
Метохије, мајци Југовића неће препукнути срце, већ ће она остати да теши своје снахе 
– девет удовица. Више казне од ове нема. Мора да и даље живи без плача и јадико-
вања. У Вуковој варијанти песме, догађај је завршен, заокружен, драма је реализована, 
испуњена до краја, а у другој варијанти, на још већу несрећу, отвара се нова драмска 
ситуација. На тужној сцени остаје девет удовица и десета мајка Југовића. Али ниједна 
од њих није похулила на Бога, као што није похулио ни библијски Јов. 

За нашу детаљнију анализу узели смо Вукову варијанту песме, коју је Вук добио 
од слепе анонимне певачице из Српске Крајине зато што је у нашем памћењу нашла 
своје непомерљиво и незамењиво место. Поменимо и то да је Вукова варијанта дуже 
присутна на нашим просторима. Она је просто језички отворенија и разумљивија 
широј народној заједници. 
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Песма садржи осамдесет четири десетерца који се у својој структури могу по-
делити на неколико целина. То су: мајчино обраћање Богу да јој омогући да одлети 
на Косово, њен сусрет на Косову са ужасним призором, јер најмилије своје налази у 
крви, одвођење са Косова коња, соколова и лавова, узимање бојне опреме, мајчин 
повратак кући и сусрет са снахама, слика ноћи (пред зору) када коњи, соколови и 
лавови постају узнемирени, јер су их господари у то време научили да иду на пут, 
долазак у освит јутра злослутних птица и бацање у мајчино крило Дамјанове руке, 
мајчин разговор са снахом и синовљевом руком и на крају смрт поносне мајке. 

Све су целине тако естетски повезане да су најчеднија осећања мајчине туге 
кулминирала у тужној исповести (тужбалици) на самом крају. Поменимо само да 
сличнe примерe тужбалица срећемо и у другим српским епским песмама као што су 
Женидба Милића барјактара, косовка дјевојка, и др., о којима је доста писано. 

У првој композиционој целини сатканој у десетак стихова, песникиња интимно 
улази у нијансирање лика мајке Југовића, која преживљава очај и неизвесност: 

Мили Боже, чуда великога!
кад се слеже на косову војска, 
у тој војсци девет Југовића 
и десети стари Југ-Богдане.
Бога моли Југовића мајка 
да јој Бог да очи соколове
и бијела крила лабудова
да одлети на косово равно, 
и да види девет Југовића 
и десетог старог Југ-Богдана.

Мајка Југовића не може да одоли своме срцу, а да не пође на Косово. 
У следећој целини песник уноси тужну исповест. По Божјој вољи „долијеће“ на 

Косово и доживљава стравичан призор. Среће само мртве и рањене српске јунаке, 
никога од својих најближих не види, налази само њихово бојно оружје (поред девет 
добрих коња и девет љутих лава). 

Песничком сликом и ту мајка тврда срца била / да од срца сузе не пустила ука-
зује се на величанственост мајке која ће у градацијски савлађивати црну стварност 
до последњег даха. Свака наредна слика по интензитету је јача, тужнија. Ту је њен 
сусрет са снахама, плач девет сиротица, вриштање коња, лајање лава, кликтање со-
колова. Опет је мајка неустрашива и несаломљива. Срце јој неће посустати ни онда 
када чује вриштање Дамјановог Зеленка. Снаха јој каже да Зеленко жали свога госпо-
дара „што га није на себи донио“. 

Појава дана је слика без светла. Ту су ужасне слике кљунова црних гавранова, 
бацање мајци у „криоце“ синовљеве руке. Туга се интензивира у разговору свекрве 
и снахе: 

Узе руку Југовића мајка, 
окретала, превртала с њоме, 
па дозивље љубу Дамјанову, 
– Снајо моја, љубо Дамјанова, 
би л’ познала чија ј’ ово рука? 
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Снахин одговор, рекли бисмо, да је очекиван. Мајчина туга нараста у том јутру 
(дану) без сунца, без зрачка светлости. Наговештена је само зла коб. То је снажно ка-
зано у стиховима:

Свекрвице, мајко Дамјанова!
Ово ј’ рука нашега Дамјана, 
јера бурму ја познајем, мајко,
бурма са мном на вјенчању била.

Коначно сазнање да су гавранови донели Дамјанову руку, у мајчиној души настаје 
пустош и очекује се њен коначни физички крах. О овој песничкој слици Милош Ђурић 
каже: ... „Јер, то није само она рука што се неуморно, часно и радосно, борила за крст 
часни и слободу златну, него је то и она рука што је у топлом крилу мајчиноме расла 
и драгу мајку благодарно грлила и миловала.“� Ту је голема исповест љубе Дамјанове, 
која каже „Ово ј’ рука нашега Дамјана!“ Она, дакле, не каже мојега Дамјана већ нашега. 
Овај изузетак би упућивао на неодољиву љубав према овом прекрасном јунаку. 

Рука је расла и цветала као зелена јабука на топлом мајчином крилу па је симбо-
лика посебно тужна. Ту је и бурма Дамјанова за коју Милош Ђурић каже да „дигне цео 
устанак белих јата од оних рајских успомена којима се одолети не може“ и „развале 
гвоздену капију њених тврдих груди“.�

Врхунац мајчиног узбуђења је управо у стиху Моја руко, зелена јабуко. Дамјанова 
рука, та мајчина зелена јабука, дошла је из кљуна злогласног гаврана. У том тренутку 
мајка сазнаје и још једну страхоту – да синовима и мужу неће никада гроба знати. Тако 
дуго узджани бол мора да излије и да коначно гаси свој живот. Док је у претходним 
сликама имала још своје физичке снаге, у овој последњој прелази у коначни крах како 
каже песникиња: 

Надула се Југовића мајка, 
надула се, па се и распаде ....

Овим последњим стихом казано је како превелики бол кулминира и тако оста-
не јака и стална тема најбољих песничких остварења.

У самој структури песме незамењиво место имају симболи: гаврана (у песнико-
вом стиху два врана гаврана), бурма позлаћена, очи соколове, крила лабудова, зелена 
јабука. Знала је песникиња за леп симбол зелене јабуке. Ова врста симболике је стара 
колико је и старо песништво уопште. И у Библији сретамо такву симболику. А у срп-
ској обредној поезији имамо мноштво примера (на пр. у сватовском обреду и сл.). 
Песникињи је овај симбол послужио да га вешто инкорпорира у епску песму на коју 
су указивали бројни домаћи и страни проучаваоци. 

Ова тема је инспирисала и друге песнике у остварењу својих дела. Поменимо 
само за ову прилику да је песник из књиге Мартић – Јукић „Погибио Југовића“ за-
нимљив поетски пример како мајка соколи своје невестице: 

� Ђурић, Милош: Смрт мајке Југовића, Загреб, 1918, стр.117.Ђурић, Милош: Смрт мајке Југовића, Загреб, 1918, стр.117.
� Исто.Исто.
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Не лудујте, моје невестице!
Богу хвала на његову дару
па их млада ни родила нијесам
да ми леже на меку душеку,
већ да бране земљу од душмана. 

Оваква утеха је снажна, херојска, рекли бисмо спартанска, трагом слика у 
хомеровој илијади. Ту је и опомена и дубока патриотска порука исказана посебно 
у стиховима:

Ак’ и јесу одлетјели ждрали,
остали су птићи ждраловићи. 

С правом је већ речено да је мајка Југовића већа од мајке родитељке. њена љубав 
је исконски мирис мајчине душе која извире из непресушног извора. Мајка Југовића 
стоји као узвишени стожер, напојена је бесмртним сликама бола и ужаса на једној 
страни и непобедивог чојства, на другој. О овој песничкој драми, о људском битисању, 
о животу и смрти уопште. Нема у литератури краћег песничког текста са толико снаж-
ног лирског сензибилитета. Високо су је вредновали и оценили најумнији европски 
филолози и песници. Ту су, поред Вука: Гете, Грим, Пушкин, Копитар и др.
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CULT OF MOTHER JUGOVIĆ IN SERBIAN EPIC POETRY

Summary

The poetry about Kosovo is а poetry about the Fenix Bird and torture. Because of its esthetic 
worthiness it is included in the greatest poetry accomplishments of Serbian people and the 
human kind in general. The Death of the Mother of Jugović is the poem in which spirit trolds the 
central position. The nature of this mother is characterized by two most supreme human feelings: 
patriotism and maternity. The poem accumulates pain reaching enormous power of personal, 
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family and collective misery. Love of the mother of Jugovic is always fresh because it rises from 
the never ending spring of a mother’s soul. Only great poets such as: Sofocles in antigona, Aesylus 
in Prometheus Bound, Shakespeare in hamlet, Njegos in the Mountain Wreath and some particular 
poets of the Bible created similar poetic branches.

The cult of the mother of Jugović needs to be breaded new generations may reach new 
cognitions and new worlds. 

Key words: Serbian epic poetry, Kosovo cycle of epic poems, the cult of mother in Serbian poetry, 
collective fate, pain and sadness, the poem’s beauty, the poems echo in the famous Goethe circle.


