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ЕПСКА НОЋ И ЊЕНЕ ФОРМУЛЕ1

У раду се указује на аналогију између модерне физике и древних космологија, које – у отклону од антропоцентризма и противно основној људској
перцепцији – примат дају црној материји и мраку/ноћи, а не светлости. Даље
се – на основу атрибуције и дистрибуције формула – прати моделовање опозиције дан : ноћ у епском жанру. Указује се на чињеницу да је, од целог система
еквивалентних парова, епика у датом случају фаворизовала конотацију јавно
: тајно, и да је употреба формула „ноћи“ – различитих по стабилности и степену развијености – одређена контекстом сваке појединачне песме. Особена
независност епске ноћи од формула доводи се у везу са чињеницом да је њена
конотативност дубља и старија од епског певања уопште, за шта је упориште
тражено у околности да се већ и само увођење мотива (ноћи) препознаје као
формулативно, чак и у случајевима када нема одговарајућег понављања и
варирања у корпусу.
Кључне речи: усмена епика, време, ноћ/дан, јавно/тајно, епска формула

Ниједан демијург, ни у једној досад познатој космогонији,
не почиње стварање еx nihilo: пре сваког креативног чина, у
сваком универзуму, постоје мрачни хаос и бездан у чијим дубинама, факултативно, бораве чудовишта, односно комеша се нека
недефинисана материја или вода (упор. Дух Господњи лебди над
detelic.mirjana5@gmail.com
Овај текст настао је у оквиру плана рада на пројекту 178010 „Језик, фолклор
и миграције на Балкану“ (Балканолошки институт САНУ), који финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
*
1
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водама – Пост 1).2 Демијургов први креативни чин јесте стварање
светлости и њено одвајање од таме. То значи да је ноћ заправо
прва и нестворена, једнако као и вода на дну хаотичног бездана,
за разлику од светлости, која је ексцентрична појава, воља и хир
њеног творца.
Савремена наука се просто чудесно слаже са старим космогонијама. По најновијим открићима, свемир је у самој основи
састављен из црне материје и црне енергије (у фолклору би се
рекло „од црног мрака“), и све што је осветљено довољно да се
може опазити из било које људске позиције (са земаљског тла,
из орбите, са било којег места у сунчевом систему) заправо је
уроњено у мрак.3 Црно је првобитно, свеприсутно и немерљиво,
а светлост појава кратког даха јер долази од сунаца којима се
живот мери фазама: црвеног џина, белог патуљка, (супер)нове
и црне рупе. Свако ко пожели да види како изгледа свемир и
како је то бити у њему, само нека ноћу без месечине, најбоље у
неком ненасељеном пределу, гледа у небо: то је природно стање
свега постојећег. Човек на Земљи никад није у већој мери део
космоса него тада.
Традиционална хришћанска Књига Постања почиње са „У почетку, Бог
створи небо и земљу...“, док се у Јеврејској библији Постање 1, 1–3 описује
стање Хаоса непосредно пре Божјег стварања. И у Енума Елиш и у Књизи
Постања, стварање је дело божанске речи – Енума Елиш описује време пре
стварања као „време, када небо и земља још нису имали име“, док у Књизи
Постања опис стварања сваког од њих почиње са „И Бог рече, нека буде...“.
Даљи след стварања је исти: светлост, чврста, сува земља, небеска светлила
и човек. И у Енума Елиш и у Књизи Постања првобитни свет је безобличан
и празан, једино што постоји је водени амбис који је постојао и пре стварања
(Тиамат у Енума Елиш). У оба текста чврста земља је створена усред првобитне воде како би раздвојила небо и земљу (Пост 1,6-7, Енума Елиш 4,137–140).
Дан и ноћ, и у једном и у другом случају, претходе стварању небеских светлила (Пост. 1, 5, 8, 13 и 14, и Енума Елиш 1, 38), чија је сврха да дају светлост и
утврде време (Пост. 1, 14 и Енума Елиш 5, 12–13).
3
“All astronomical observations indicate that our universe is flat and it consists of
approximately 72% dark energy, 21% dark matter, 4,5% baryon matter and 0,5%
others like radiation, etc.” (Cai, Wang 2005: 2; в. такође и Sahni 2005).
2
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На планетарном нивоу ствари, наравно, изгледају друкчије:
трајање се релативизује, време – као мера трајања – уситњава и
убрзава, свет се прилагођава човековим димензијама и на сцену
ступа култура. Демијург је постављен изван људског универзума,
а његово место у свакодневном животу заузимају прво многи
делокругом дефинисани богови, а потом само један бог без
ближих професионалних одређења. Време и простор нису више
космичке творевине, већ фундаменталне културне категорије.4
Такви улазе и у епику.
Опет много сличније космичким него земаљским физичким законима, епика не моделује простор према њутновским и
еуклидовским поставкама као изотопни континуум, већ према
својим потребама – што ће рећи у форми дискретних низова чије
јединице чине одабрана, епски јака места. Због тога је кретање
епског јунака скоковито и нереалистично (прелази велике раздаљине за сувише кратко време, из једног места стиже у друго
без савлађивања међупростора итд.), али ипак мање настрано од
субатомских честица квантне физике које постоје у исто време
на више места под условом да не гледамо у њих.5
Ово важи за планету Земљу јер смо ми на њој, али би исто морало бити применљиво и на сваку другу настањену планету чија би владајућа интелигентна
бића свакако имала потребу да се оријентишу у времену и простору. Било би
занимљиво упоредити земаљске културне/цивилизацијске константе са другима (кад би нам биле познате), као и са могућом поновљеном Земљом у овом
или паралелном универзуму свеједно.
5
„Činjenica da se valna funkcija sistema od više čestica ne može uvijek lijepo rastaviti na sastavne dijelove ilustrira još jednu čudnu osobinu kvantne mehanike: dvije
čestice između kojih je u jednom trenutku bilo interakcije, takve da je njihov sistem
bio opisan jedinstvenom valnom funkcijom, ostaju na misteriozan način povezane
čak i ako su udaljene svjetlosnim godinama. Ovo je fenomen kvantnog sprezanja (quantum entanglement). Kada se nešto dogodi jednoj čestici, odgovarajuća
stvar se dogodi drugoj čestici bez obzira na udaljenost, te je Einstein ovaj fenomen
opisao kao ’sablasnu akciju na daljinu’.“ Šredingerova jednačina: „Pretpostavimo
da postoji čestica mikroskopskih dimenzija koja može biti na jednom ili drugom
mjestu, sve dok je ne krenemo posmatrati. Model o kolapsu valne funkcije bi tvrdio
kako je ovim promatranjem u potpunosti rješena stvar, čestica se prilikom posma4
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Време, пак, у епику улази или као конвенционална јединица мере (секунд, минут, сат, дан, недеља, месец, година итд.)
блиска природном току ствари, или као социјална категорија
која служи за даље класификације (на светли и тамни период
дана и на њихове конотације: позитивне, негативне, паралелне,
супротстављене). И једно и друго огледа се у атрибуцији која уз
њих иде: уз дан – бео/био/бијел, дуг, кратак, летњи, јесенски,
честит, добар, весео, лијеп, убав, чудан, судњи; уз ноћ – тавна/тамна/мркла/мрка/мрачна/црна, риђа, страховита, најдуља,
дуга, кратка, клета, мртва, летња, од лигања, божја. Све ситније
и финије нијансе у употреби и мерењу времена у епици зависе
искључиво од контекста у којем се песма реализује.
Од свега, дакле, што опозитни пар дан – и – ноћ може значити
уопште, а посебно у традицијској култури и фолклору – а ради
се заправо, ако би се ишло за прецизношћу, о обданици и ноћи,
дакле категоријама променљивог трајања, ништа од многих конотативних гранања основне опозиције добро : лоше (светло/бело :
тамно/црно, људско : демонско, сунце : месец итд.) није у епици
пустило значајне корене осим једног – јавно : тајно. Јавност је, по
дефиницији, једна од основних одлика јунаштва, па према томе
и једна од епонимних категорија за јуначку епику: сви се двобоји
(мегдани) заказују унапред и изводе дању, пред сведоцима; ако се
поштено ратује, све се битке одвијају дању, а ноћу се војска одмара
и сахрањује мртве; сваки диван (веће, савет) заказује се и одржава
дању. Исто важи и за разне видове манифестације власти, као што
су извршење смртне казне, одлазак у лов, у цркву, у (владарске)
сватове, за размену робља и већину државничких послова као
што је писање и примање књига, аудијенција код цара или краља,
бирање владара бацањем круне у небо6 и остало. Насупрот томе,
tranja jednostavno ’odluči’ na kojem mjestu će se pojaviti i mi je vidimo na jednom
ili drugom mjestu, ali je još uvijek u pitanju samo jedna istina i jedna stvarnost koju
doživljavamo.“ <http://www.eakademik.com/fizika/schrodinger-i-njegova-jednacina-2-dio-sta-je-njeno-znacenje> 11. 6. 2013.
6
За ову се радњу тражи и додатан услов: да дан буде леп и сунчан, и наравно недеља, вероватно због соларног карактера чина који тада треба да се деси (упор. МХ
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у недоба (ни зорице ни бијела дана...), или у разна времена током
ноћи (ноћи по јацији, ноћи полуноћи, ноћи у/од по ноћи, у поноћи у
седам сахата, по вечери три сата, у два сата ноћи о јацији, ноћи
испред зоре) дешавају се по правилу злочини (нпр. „Бог ником
дужан не остаје“, Вук II, 5; САНУ II, 4; МХ I, 41–43), преваре
(„Женидба Душанова“, Вук II, 29, гледање девојке по мраку),
уроте („Истрага потурица“, САНУ IV, 13; СМ 9), и разне друге
за јунака недоличне ствари („Наход Симеун“, Вук II, 14, 15; Вук
VI, 5; МХ I, 47; ЕР 24). У ту категорију улазе и они догађаји око
којих је заједница, ради виших циљева, спремна да скрене поглед
у страну (нпр. истрага црногорских потурчењака на превару), али
ипак није у стању да прихвати потпуно извртање традиционалног
кода. У збирци Симе Милутиновића („Све – ослобод“, бр. 9), поред
све певачеве пажње и изразито подигнутог „патриотског“ тона,
завршница се ипак догађа ноћу, на месту које такав обрт никако
не би смело да поднесе:7
Једну ноћцу и на Божић сами,
Тад се браћа натраг повратила,
А низ поље низ Цетиње равно
Шенлук чинећ и весеље драго.
Глас допаде владику Данила,
Донесе га једно момче младо:
„Муштулук ти, драги господаре!
Погибоше црногорски Турци,
Ослободи с’ наша Црна Гора!“
Кад је бане гласе разумио,

Сам собом је бане бесједио:
„Мили боже на свему ти фала,
на весеље што жуђех одавна!“
[...]
А ’во иду пет Мартиновићах,
И шњима је Бориславић Вуче,
Крвавијех до раменах руках,
Од весеља пак их срета бане,
Ушетао у бијеле цркве
Те одстоји божу летурђију. (265–288)7

I, 67 и ЕР 75). Избор владара бацањем круне у небо дешава се и у једној песми
о находу Симеону (МХ I, 47; упор. Вук II, 15 са бацањем јабуке у исту сврху), са
јасном намером да се нагласи неминовност судбине у находовом животу.
7
У САНУ IV, 13 овог елемента нема. Истрага потурица је приказана као регуларан бој међу одавно завађеним странама. И одлука се доноси јавно, на
сабору који се држи на цетињском пољу, а не ноћу (на Бадње вече код владике,
уз кандила) и тајно као у СМ 9.
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Догађај је у целини омеђен светим временом (верским
празницима Бадњом вечери и Божићем), али је скован као завера,
извршен као покољ и окончан страшним призором јунака „крвавијех до раменах руках“ како мирно стоје у цркви на божићној
литургији.
И када нема идеолошку позадину као отежавну околност,
епика (нарочито у баладама) не пропушта прилику да нагласи
„злочиначки хронотоп“ (место + време злочина) као ноћни догађај из једног или више уланчаних елемената. У том смислу
најзанимљивији од свих примера је случај песме „Бог ником
дужан не остаје“ (Вук II, 5 са четири варијанте) у којем градација
злочиначких радњи доводи до пуцања хронотопа:
Иницијални злочин: крађа „теткиних ножева“, у кући =
унутра (свуда), ноћу (свуда)
1. убиство: вранац (Вук II, 5); коњ на пајвану (САНУ II, 4);
соко на грани (МX I, 41, 42); хрт и соко (МX I, 43)
– место: на ливади = напољу (Вук II, 5); на грани = напољу
(МX I, 41); у равним подрумима = унутра, доле (МX I, 43)
– време: увече (САНУ II, 4); ноћи по поноћи (МX I, 42);
касно увече (МX I, 43)
2. убиство: соко (Вук II, 5); хрт под литаром (САНУ II, 4);
дорин (МX I, 41); коњ пеливан (МX I, 42); најбољи коњ
(МX I, 43)
– место: у градини = напољу (Вук II, 5); нови подруми
= унутра доле (МX I, 41); равни подруми = унутра доле
(МX I, 43)
– време: ноћу (Вук II, 5); увече (САНУ II, 4); „ноћом, ко и
прво“ (МX I, 42); ноћу (МX I, 43)
3. убиство: син у колевци (Вук II, 5; МX I, 42, 43); чедо у
колевци (САНУ II, 4); бедевија (МX I, 41)
– место: унутра, горе (сви осим МX I, 41); у ливади =
напољу (МX I, 41)
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– време: вече по вечери (Вук II, 5); вече о вечери (САНУ
II, 4); ноћу (МX I, 42, 43); МX I, 41 нема
4. убиство: само МX I, 41: син у бешици
– место: унутра, горе
– време: глухо доба
5. убиство: само МX I, 41: најмлађи девер
– место: мермер-комора = унутра, горе
– време: о подневу.8
На крају овог низа, простор се увија у петљу (догађаји почињу крађом „теткиних ножева“ у кући и завршавају се клањем
детета, такође у кући), али се време развија у линију опозитних
парова: прво убиство ноћу, последње (и најстрашније) усред
подне.
Још један недоличан садржај за епику је еротика која – ако се
уопште јави – у епском систему вредности стоји врло ниско, пре
свега зато што 1) њена позиција у песми никад није самостална
(нема песама са искључиво еротском садржином, као у лирици
нпр.), већ се испољава у функцији хаоса, било као његов узрок
(ређе), било као његов инструмент, и 2) зато што се све у вези
са еротиком дешава склоњено од других, у тајним и затвореним
просторима куће, најчешће ноћу.9 Стога тајност и хаос постају
контекст ван кога је еротику у епици тешко наћи. Најчувенији
и најчешће навођени примери су песме о находу Симеуну (Вук
II, 14, 15; Вук VI, 5; МХ I, 47) и о тајној обљуби у кавезу (ЕР 24,
50; Вук II, 10, 11; САНУ II, 81, 82; САНУ III, 67).
Једина од наведених песама о находу Симеуну која уопште
улази у интимне ноћне догађаје у скривеном простору (у МХ I,
47 то су само два стиха: Од Будима до те горе свете / Три пута
јој обљубио лице, 91–92) – песма Тешана Подруговића „Наход

8
9

О томе више у Детелић 1992.
О овоме више у Детелић 2000.

411

ИРЈАНА ЕТЕЛИЋ

Симеун“; Вук II, 14 – може се сматрати преседаном по експлицитности:
Сједи Симо, пије рујно вино,
Ал’ не може госпођа краљица,
Већ све гледа Наход-Симеуна.
Кад је ноћца била омркнула,
Тад’ краљица рече Симеуну:
„Скидај рухо, незнана катано!
Ваља тебе ноћити с краљицом
И обљубит’ Будимску краљицу.“
Симеуна вино преварило,
Рухо скиде, леже са краљицом,
Те краљици обљубио лице. (111–121)
Из тога се развија цео трагични расплет приче која има јасне
паралеле у драми о цару Едипу.10 Ова античка тема, подгрејана и
дорађена у средњем веку, и поред свег свог – мора бити – стравичног дејства на слушаоце, ипак је задржала извесну елеганцију и
уздржаност које вероватно дугује свом пореклу. Исто се не може
рећи за другу групу „ноћних“ песама о тајној обљуби у кавезу,
нарочито о примеру из Вукове рукописне заоставштине („Женидба Мића Анђелића“; САНУ III, 67), где се ствари пост фестум
отимају контроли и воде ка канибализму и тоталном хаосу:

Мада је паралела са мотивом о цару Едипу најуочљивија и лако испратива,
прави узор за ове песме више припада средњовековним егземплима о светачким чудима, о чему сведочи и апотеоза свеца којом се песма завршава: „Па
отвори на тавници врата, / Ал’ се онде Сима преставио, / Преставио, и посветио се; / Глас дадоше на четири стране, / Скупише се млоги свештеници, / Те
чатише три дни и три ноћи, / И држаше велика денија / И чатише велике молитве: / Моле свеца, куд ће светац поћи; / Оће светац Вилендари цркви; / Онде
нам је светац почивао / А у красној Вилендари цркви“ (Вук II, 15:126–137).
Исти узорак обрађен је врло успешно и у ауторској књижевности (упор. Томас
Ман, Легенде, Београд 1980).
10
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Ал’ џелати молит’ не дадоше,
Сваки свога закла по гркљану,
Наврћеше оба на пециво,
Испекоше међу двије ватре,
Па наситно месо исјекоше,
Залучише и забиберише
И латински мирис ударише,
Изнијеше мезет војводама –
Од мириса мирише пољана.
Тек што првом заложише меса
И по једну чашу окапише,
Зовну Милош два млада ђевера –

Милошу се нема ко озвати.
Одма се је јаду досјетио,
Зубом шкрипну, очима превали,
А удари руком по кољену:
„Авај!“ – рече – „куку мојој души!“
Јошт оваку ријеч проговори:
„Браћо моја, несретња дружино,
Видите ли, шњима не виђели,
Ово није месо од јагњади,
Но је месо ђеце Анђелића.“
(390–411)

Песма нема другог избора но да се заврши покољем читаве тазбине и одласком сватова кући са девојком без весеља и
барјака (браћу кука, а весеље гради). По ефекту је слична овој
још само чудна песма из Вукове збирке (Вук II, 10: „Милан-бег
и Драгутин-бег“) у којој невеста деверовом смрћу условљава
мужу приступ њеном телу:
Кад је било ноћи по јацији,
Младијенце у ђердек сведоше;
Када беже у одају уђе,
А ђевојка стоји под дуваком,
Он за собом затворио врата,
Диже цури пули дувак с лица,
Сину лице, кано жарко сунце,
Бег загрли лијепу ђевојку,
Хотијаше, да је и пољуби;
Ал’ му вели лијепа ђевојка:
„Господару, бего Милан-бего!
Не дам теби лица обљубити,
Док не видим твога брата главе,
Ђе се мртва по авлији ваља.“ (22–35)
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Будући да епика не фаворизује немотивисане радње, нарочито ако им је природа изопачена, биће да је до времена записивања
песма дошла окрњена, односно да је један њен битан део негде у
преношењу изостао, и да је у њему била дата управо мотивација
за овакав невестин услов.
За све наведене примере заједничко је да ноћне радње, спорне у сваком погледу (неморалне, неетичне, недоличне), доводе до
хаоса који се не може разрешити друкчије до општом погибијом.
Сваки од овде поменутих типова има у епици једну или више
адекватних формула различитих по степену развијености, али
сличних по функцији. Занимљиво би било видети да ли се оне и
тематски везују само за одређена мотивска чворишта, или им је
примена слободна и невезана.
Прво за шта се може рећи да за себе везује само један тип
формула ноћи јесте мотив пророчког сна који се у песму, по
правилу, уводи увек на исти начин: Ја сам ноћас зао/чудан/мучан/лијеп/бољи сан уснио/уснила (Вук II, 10, 25; Вук III, 35, 68;
Вук IV, 5, 28, 34, 42; Вук VIII, 13; КХ I, 20; КХ II, 47; КХ III, 2,
4; МХ I, 69; САНУ III, 32; СМ 135, 144 итд.). Таквим се сном,
односно симболима у њему, наговештава трагичан исход неког
подухвата и тада он у песму улази са корелативном формулом:
Сан је лажа, а бог је истина која треба да анулира дејство пророчког сна. Контекст песме, међутим, недвосмислено ставља
на знање да је адхортативна формула о истини заправо маска за
лаж, превару и издају (упор. „Женидбу краља Вукашина“, Вук
II, 25 и цео круг њених варијаната). При том треба имати у виду
да ретки „лепи“ снови (Вук IV, 28), који најављују срећу у боју,
нису исто што и „добри“ (КХ III, 4), којима се назив мења да не
би самим поменом активирали злу силу која би могла нашкодити
и ликовима и публици и певачу.11
Исто важи и за промену лица у директном говору из првог у треће, на пример: „Сан сањао војвода Момчило, / Сан сањао, љуби казивао: / ’Гдје се пови
један прамен магле / Са онијех зелених језерах/ И сави се на дворе његове: /
11
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Други релативно постојани модел представљају формуле
ноћи без месеца: Оде чета/војска ноћно/ноћу без мјесеца, које се
обично јављају у описима бекства или ноћног ратовања (Вук II, 8;
Вук VIII, 29, 70, 71, 73; КХ I, 2, 22; МХ III, 13; МХ IV, 34; САНУ
II, 65, 87; САНУ III, 19; СМ 96, 152). Избор је логичан, али не и
високоетичан (ноћу беже жене и кукавице – упор. „Јован и дивски
старјешина“ и „Рада Косанић избавља Гојка Десанчића“), што
је донекле абреаговано, чак и оправдано, тактичким потребама
ратовања. Мали број изузетака (Вук III, 15, 81; Вук VI, 17; Вук
VII, 19; САНУ II, 83; СМ 106) користи ову формулу да истакне
вредност и лепоту драгог камења:
Око њега од злата шамија,
На њој јесу два камена драга,
Пред којим се ходати виђаше
Усред тавне ноћи без мјесеца,
Као у дан, када сунце грије. (Вук III, 81:58–62)
У овој служби може да се јави и ноћ без другог одређења
– нпр. Сјаје ноћом како дањом сунце (драго камење у круни
– „Зидање Раванице“, Вук II, 35 са варијантом У поноћи ко при
јасној свићи; МХ IV, 26, 28), У поноћи као и у подне (сијају два
драга камена – „Смрт војводе Каице“, Вук II, 81), као што се и
иначе контрастним паром дан – ноћ може увек заменити било које
из целог спектра значења добро : лоше / бело : црно итд. (упор.
нпр. формулу Кад се дјели срећа од несреће, / Тавна ноћца од
бијела дана; Вук II, 38; МХ VIII, 12). Само у једној песми (Вук
VI, 18) ова формула има изокренуту и јунаку подобну употребу,
будући да Краљевић Марко у њој одлази под турска вешала И
он пије под вешали вино / У поноћи као и у подне / Под вешали
ко у белом двору (84–86).
Чини ми се, добра бити неће’“ (Хердвигов). Његове долази уместо моје управо да се не би зло пренело на извођача и слушаоце.
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У осталим приликама, чак и маркантне формуле као Данак
прође, тавна ноћца дође (Вук II, 34, 43; Вук III, 22; Вук IV, 33,
51; Вук VI, 2; КХ I, 4; КХ II, 60; МХ III, 1; МХ IX, 17; СМ 93, 165
итд. са варијантама Ноћца прође, и зорица дође; Вук IV, 51; Ноћца
прође, витко јутро дође; Вук IX, 21; Бјел дан прође, тавна ноћца
дође; КХ I, 21) или Кад је била ноћца од лигања (МХ I, 42), Докле
ноћца кара-акшам дође (СМ 169) или опште распрострањена
формула Кад је било ноћи по поноћи/по вечери/по јацији/о акшаму,
Кад је ноћи неко доба било/било половине употребљавају се у свим
врстама контекста: од убиства до обљубе и од крађе коња до крађе
девојке. Овај налаз потпуно је у складу са полазном претпоставком да је конкретна употреба формула ноћи до детаља одређена
контекстом сваке појединачне песме. Веза између ноћи (кад се
спава и сања) и пророчанског сна била је логична и очекивана,
мада постоје и обратни (истина јако ретки) примери у којима се
такав сан сања по дану, чиме се још више истиче његова нарочита
природа (упор. Вук II, 62; Вук VII, 44). И ноћ без месеца, као таутолошка слика потпуног мрака, такође има подлогу и у реалности
и у њеном метафоричком тумачењу, а употребљава се зависно од
тога шта је певачу у ком тренутку потребно.
Будући да је за епску песму најважнији предмет певања
догађај који се најуже одређује одговорима на питања ко? шта?
и где? – а тек понекад и необавезно на питање када? – није превелико изненађење закључак да темпоралне формуле (и формуле
ноћи као њихов део) немају ону самосталност и покретљивост
какву имају формуле локације. Епска ноћ, међутим, и не зависи
претерано од формула јер јој је конотативност дубља и старија
од епског певања уопште. То се можда и најбоље види из примера који немају варијанте и не јављају се више него једном те
нису део система епских формула, али их публика/читаоци увек
препознају као формуле и изненадили би се (или чак негодовали) да им се објасни друкчије. За ову прилику могу се издвојити
следећи примери: Вук на вука ни по ноћи не ће (Вук IV, 39), који
своју препознатљивост дугује провербијалној форми, иначе
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честој у завршним (нарочито општим) формулама; Смртне т’
чаше, ноћне брашњенице (КХ II, 65), чије је порекло нејасно, али
су конотације лако препознатљиве; У по ноћи, кад птице пјевају
(МХ II, 41), што се може односити само на славуја у периоду
парења и, нарочито, група стихова која почиње са Три су птице
ноћас пролићале (МХ II, 35), који се касније у песми још једном
варирају, овог пута да би се подвукла поента:
„О мој Марко, моје дите драго!
Ал не хајеш, али зар не чујеш?
Три су птице ноћас пролићале
Прико нашег двора бијелога,
Сва три пута оне бесидиле:
’Мили боже, на дару ти хвала!
Гди брат с’ секом на душеку спава!’
Једна птица мала ластавица,
А друга је соко птица сива,
А треће је гавран птица црна.“ (85–94)
За разлику од несрећног славуја из претходног примера
(птице певачице иначе ноћу ћуте), овде је ноћна појава три дневне
птице – две шарене и једне црне – постигла пун и намеравани ефекат. Нема никакве сумње да су оне божји изасланици, утројени,
са конкретним задатком. Као и свети Илија кад, у обличју сивог
сокола, полеће од Јерусалима:
И он носи тицу ластавицу.
То не био соко тица сива,
Веће био светитељ Илија;
Он не носи тице ластавице,
Веће књигу од Богородице,
Однесе је цару на Косово,
Спушта књигу цару на колено (Вук II, 46:3–9) –
али он то ради дању, како и приличи „Пропасти царства Српскога“.
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Mirjana Detelić
EPIC NIGHT AND ITS FORMULAS
Summary
This paper shows the analogy between modern physics and ancient cosmologies, which – diverging from anthropocentrism and contrary to basic human
perception – give priority to dark matter and darkness/night, and not light. Further
– on the basis of attribution and distribution of formulae it traces the shaping of the
opposition day : night in the epic genre. We point to the fact that from the entire
system of equivalent pairs, the epic genre favours the connotation public : secret,
and that the use of “night“ formulae – with various degrees of stability and development – was determined by the context of every single poem. This distinctive fact of
epic night’s independence from formulae is linked to the fact that its connotations
are deeper and older than epic poetry in general, and the basis for this fact is sought
in the circumstance that the very introduction of the night motif is recognized as
formulaic, even in cases when there exists no correspondent repetition and variation
in the corpus of texts.
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