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ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ

СЛИ КА ПА ДА ЦА РИ ГРА ДА У  
„ИСТО РИ ЈИ О ВЗЈА ТИ КОН СТАН ТИ НО ПО ЉА”  

ВИ КЕН ТИ ЈА РА КИ ЋА И „ЗЛАТ НОМ РУ НУ  
БО РИ СЛА ВА ПЕ КИ ЋА∗

СА ЖЕ ТАК: Рад на сто ји да ука же да, по ред еви дент них ди стинк
ци ја у по гле ду об ли ко ва ња сли ке па да Ца ри гра да у исто риј скоре ли
ги о зном спе ву Исто ри ја о взја ти Кон стан ти но по ља Ви кен ти ја 
Ра ки ћа и фан та зма го ри ји Злат но ру но Бо ри сла ва Пе ки ћа – ди стинк
ци ја ко је се ти чу кри те ри ју ма це ло ви то сти у при ка зи ва њу исто риј
ског до га ђа ја и на чи на при по ве да ња – де ла на ве де них ау то ра ипак 
кон вер ги ра ју. Као ре ле вант на тек сту ал на чво ри шта у том кон стек сту 
фи гу ри ра ју опи си чу де сних пред ска за ња и узро ка па да Ви зан тиј ског 
цар ства, мо де ло ва ње рат не ат мос фе ре, фи гу ре ви зан тиј ског ца ра 
Кон стан ти на XI Па ле о ло га Дра га ша, као и тур ског сул та на Мех
ме да II, сли ке пљач ка ња и ра за ра ња Цр кве Све те Му дро сти, нај зад 
и на чи на на ко ји се пам ће ње исто риј ских/по ро дич них су шти на 
об и сти њу је у лич но сти пи сца срп ског пред ро ман ти зма, од но сно 
ју на ци ма Пе ки ће вог Злат ног ру на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ви зан ти ја, Ца ри град, оп са да, срп ска књи
жев ност, хер ме не у ти ка.

Иа ко се Ца ри град у сво јој исто ри ји су о ча вао са мно го број ним 
оп са да ма (на ва ла ма Спар та на ца, Фи ли па Дру гог, Хе ру ла, Го та, 
Ху на, Ава ра, Бу га ра, Ала на, Сар ма та, Ара бља на, ру ских кне зо ва, 
фра нач ких кр ста ша и Ту ра ка), те би уне ко ли ко би ло не по де сно 
ре ћи да рат и бе сти јал но сти ње му ин хе рент не уме ју да ема ни ра ју 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Аспек ти иден ти те та 
и њи хо во об ли ко ва ње у срп ској књи жев но сти” ко је фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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на ро чи то вр сту мах ни те ле по те и же сто ког за но са, оне ди вље по
е зи је ко ју је ис ку сио и ова ко име но вао Пе ра То до ро вић у Днев ни ку 
јед ног до бро вољ ца, по след ња оп са да Ца ри гра да не сум њи во је под
сти ца ла ства ра лач ке за ма хе ка ко ви зан тиј ских, осман лиј ских и 
за пад них хро ни ча ра и исто ри о гра фа ко ји су сме ра ли да што акри
бич ни је бе ле же тре нут ке за ла ска цар ства, та ко и књи жев них ства
ра ла ца ко ји су на сто ја ли да их са до га ђај ног аспек та пла стич но 
ожи ве, а на има ги на тив ном и сим бо лич ком ни воу бо га те но вим 
зна чењ ским сло је ви ма. Овај исто риј ски до га ђај ду бо ко је за се цао 
не са мо у свест ро меј ског, од но сно грч ког све та, у чи јим ле ген да ма 
и фол клор ној ес ха то ло ги ји и да нас за у зи ма по вла шће но ме сто, не го 
и свих оних на ро да – Ср ба, Ру са, Бу га ра и Јер ме на – ко ји су тра ја ли 
у ау ри ви зан тиј ске ор би те и на ко је се смрт ро меј ске пре сто ни це 
ди рект но ре флек то ва ла. За раз ли ку од Кон стан ти на Ми ха и ло ви ћа 
из Остро ви це ко ји је оста вио тра га о соп стве ном, не вољ ном уче
шћу у оп са ди Ца ри гра да у зна ме ни том де лу Ја ни ча ро ве успо ме не, 
пи са ном то ком по след њих де це ни ја XV ве ка, по то ња два срп ска 
ау то ра што у сво јим де ли ма те ма ти зу ју крах гра да са Бос фо ра – Ви
кен ти је Ра кић у исто риј скоре ли ги о зном спе ву Исто ри ја о взја ти 
Кон стан ти но по ља и Бо ри слав Пе кић у Злат ном ру ну – те жи ла 
су да са раз ли чи тих вре мен ских дис тан ци тај за вр шни фраг мент 
у мо за и ку ви зан тиј ске про шло сти на су ге сти ван на чин тран спо
ну ју у књи жев ну тво ре ви ну.

По све ће ност и ора тор ска си ли на са ко јом је Ви кен ти је Ра кић, 
све ште ник и ау тор срп ских пред ро ман ти чар ских ре ли ги о зних спе
во ва чи ја ре цеп ци ја већ у вре ме на ста ја ња пи шче вих де ла про ти че 
у зна ку из ра зи те афир ма ци је, чи та но сти и по пу лар но сти ње го вих 
со чи не ни ја во сти хи1, бе се дио у ма на сти ру Фе нек под у ча ва ју ћи 
на род бо го у год ном жи во ту, им прег ни ра ју и ње гов исто риј скоре
ли ги о зни спев Исто ри ја о взја ти Кон стан ти но по ља. На сто је ћи 
да об ли ку је што све о бу хват ни ју и упе ча тљи ви ју ви зи ју оп сад не 
ца ри град ске ствар но сти, Ра ки ће во де ло апо стро фи ра ве ћи ну кључ
них по да та ка и зби ва ња од и гра них у пе ри о ду од до ла ска тур ских 
сна га, њи хо вог оп ко ља ва ња гра да и утвр ђи ва ња пред ње го вим 
зи ди на ма, пре ко опи са тур ске офан зив не стра те ги је и ат мос фе ре 
у ре ал ном, опи пљи вом, али и уну тра шњем, ду хов ном све ту бра
ни ла ца па све до же сто ког, фи нал ног уда ра тур ске вој ске 29. ма ја 
1453. го ди не, чи ме су сјај и му дрост ве ли ког цар ства утих ну ли 

1 Ви де ти: Ра до слав Ера ко вић, „Има ги нар ни чи та лац као чу вар пи шче вог 
иден ти те та”, у: Ви кен ти је Ра кић, Иза бра на де ла, прир. Са ва Да мја нов и Ра до слав 
Ера ко вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2014, 224–228; Ра до слав Ера ко вић, „Трст 
у за пи си ма Ви кен ти ја Ра ки ћа”, Ски це руб них про сто ра књи жев ног на сле ђа, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 21–27. 
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по став ши у сво јој исто риј ској ко нач но сти „мр тво чу до мра мор них 
ко сти ју”, „мр тво чу до у зе ни ца ма ока”.2 У ини ци јал ним сти хо ви
ма спе ва, по ред то га што се на гла ша ва про ли фе ра ци ја тур ских бор
бе них је ди ни ца ко је, сти гав ши и коп не ним и мор ским пу тем до 
Ца ри гра да, по ди жу ку ле, мо сто ве, шан че ве и ко па ју тај не ла гу ме, 
ау тор ука зу је на дра стич ну дис кре пан ци ју у по гле ду људ ске рас
по ло жи во сти: „По хи ља да има де Ту ра ка, / Про ћу са мо је ди но га 
Гре ка. / А два Гре ка на де сет хи ља да, / Та ква си ла сто ји око гра да”.3 
Овом кон траст ном по ет ском сли ком не са мо да се до ка зу је уте
ме ље ност на ред бе о пре ћут ки ва њу соп стве не вој не ин фе ри ор но сти 
ко ју је по след њи ви зан тиј ски вла дар Кон стан тин упу тио свом 
се кре та ру Ге ор ги ју Сфран це су ка ко би спре чио евен ту ал ни де фе
ти зам и апа тич ност ме ђу бра ни о ци ма гра да4 не го се под јед на ко 
им пли ци ра и пи та ње ме ђу соб ног од но са опо нент них стра на с 
аспек та ору жа них по тен ци ја ла. За раз ли ку од спо ра дич ног на гла
ша ва ња сред ста ва ко ја су бра ни о ци упо тре бља ва ли при ли ком 
од бра не (те шко ка ме ње, ба рут, раз не спра ве), а фре квент ног ис ти
ца ња нео сво ји во сти коп не них бе де ма Ца ри гра да и ње го вог је дин
стве ног по ло жа ја, ау тор спе ва оста вља под јед на ко ре ле ван тан траг 
о на ро чи том ору жа ном по ја ча њу тур ске вој ске ко је је до при не ло 
ус по ста вља њу ди стинк ци је спрам ра ни јих сред њо ве ков них мо де ла 
ра то ва ња. Ве дри на ва си лев са јер је ду го о че ки ва на по моћ За па да 
нај зад сти гла, прем да у жа ло сно скром ном ви ду – са мо шестсто 
бо ра ца из Ђе но ве на че лу са Ђо ва ни јем Ђу сти ни ја ни јем (у тек сту 
спе ва озна че ним као Зу сту неј), зна ме ни тим струч ња ком за оп сад
но ра то ва ње – ипак иш че за ва са спо зна јом да от пор бра ни ла ца 
до дат но под ри ва ра зор на им по зант ност не при ја тељ ских то по ва: 
„Од свих стра на по че ше би ти, / Сте не гра да сил но раз би ја ти. / Међ 
то по ви два би ше ве ли ка, / Јед ног та не до по лак чло ве ка”.5 Иа ко је 
упо тре ба то по ва, у не што ру ди мен тар ни јем об ли ку, чи ни ла са
став ни део ра то ва ња ско ро чи тав век пре оп са де Ца ри гра да, тек 
са оп са дом из 1453. го ди не они ево лу и ра ју у за стра шу ју ће оруж је 
ка дро да уни шта ва коп не не бе де ме. Тур ски на па ди, ор га ни зо ва ни 
у убо ји тим на ле ти ма – „да гра ђа ном не да ду га ну ти, / ни вре ме на 
се бе го то ви ти”6 – про ти ца ли су, пре ма Ра ки ће вим опи си ма, с јед не 
стра не, у зна ку „стра шне се че”, све оп штег пла ча на ро да и ес ха то

2 Иван В. Ла лић, „Ви зан ти ја”, у: Иван В. Ла лић, Вре ме, ва тре, вр то ви, 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1997, 139–140.

3 В. Ра кић, нав. де ло, 198.
4 Ви де ти: Џ. Џ. Но рич, Ви зан ти ја – опа да ње и про паст, прев. Пре драг 

Уро ше вић, струч. ред. Ра ди вој Ра дић, EvroGi un ti, Бе о град 2010, 350.
5 В. Ра кић, нав. де ло, 203. О им по зант но сти тур ских то по ва ви де ти: Геор

ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Mi ba bo oks, Бе о град 2017, 644.
6 В. Ра кић, нав. де ло, 201.
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ло шки об ли ко ва ног пред о се ћа ња на сту па ју ћег ко лап са („И стра
шан бој та да се учи ни, / Чи ни ти се да су суд њи да ни”7), од но сно 
не у мор них, од ва жних ро меј ских на по ра, с дру ге стра не, да упр кос 
умо ру раз дро бље на ме ста на зи ди на ма то ком но ћи об но ве по ди
жу ћи из но ва ку ле на де ва сти ра ним по зи ци ја ма. На кон опи са не
у спе лог при мир ја и чу де сних, не бе ских зна ме ња ко ја су се са обе 
стра не зи ди на ту ма чи ла као ан ти ци па ци ја ви зан тиј ског кра ха, тур
ска ин ва зив на де ло ва ња, до ве де на до па рок си зма, ре зул ту ју нај зад 
њи хо вим за у зи ма њем Ца ри гра да: „И већ Тур ци ра спу се по гра ду 
/ Чи не Гре ком ве ли ку до са ду. / Си ла Гре ков са свим ве ће па де, / 
Све во јин ство го то во про па де”.8

У ме ан дри ра ју ћем, мо тив ски ре пе ти тив ном ро ма неск ном 
кр во то ку ге но са Ње го ван, осу ђе ног да кор ми ла ри кроз ин фер нал
не оку ке исто ри је, са си ме он ском бри гом за по ро ди цу, про шлост 
и по сед као на след ним ко ор ди на та ма у ду ши што је, по пут лич но
сти у ко ји ма оби та ва, син те ти зу ју ће, ре трак тил не при ро де – јер со бом 
об у хва та ду ше и ис ку ства прет ход них при пад ни ка по ро ди це – Пе
ки ћев ју нак Си ме он На гос или Си ме он Ца ри град ски по ла зи, под
стак нут по ја вом пр вих тур ских ор ди ја на Те о до си је вим зи ди на ма, 
у још јед ну се о бу, ту суд бин ски укот вље ну кон стан ту по ро дич не 
ар го на у ти ке. Од ца ри град ског на се ља Фа на ра на са мој оба ли Злат ног 
ро га ју нак, ме ђу тим, сти же је ди но до ве ли чан стве не Цр кве Све те 
Му дро сти, но се ћи са со бом ма ле ног, мр твог си на ис пу ње ног бла гом, 
очев кар ли бан (пут ни штап што је На го се до вео до Адри ја но по ља) 
и ков че жић са шмин ка ма, бал са ми ма и дро га ма. При по вед ни па саж 
о оп са ди ко ју је Си ме он Ца ри град ски пре жи вео – за хва љу ју ћи на
след ној ви спре но сти и про грам ски до след ном си ме он ском ста ву 
да је жи вот по сед, као што је и по сед жи вот, да сам ју нак обез бе
ђу је тра ја ње ге но са пам ће њем ње го ве исто риј ске пу та ње и чу ва њем 
имо ви не, док у кен та ур ски мр твом и злат ном си ну ле же бу ду ћи 
„сјај ни пла но ви”, те да, кад се већ уми ре, не ки би про фит из то га 
ва ља ло и ис те ра ти – за сни ва се на опи су по след њег да на оп са де, 
при че му при по ве дач ки ра курс што по чи ва на хро ни чар скопри
по вед ном на ра тив ном гла су9 из но си и зби ва ња из жи во та са мог 
ју на ка и исто ри је гра да ко ја су, у тем по рал ном по гле ду, бли ско 
по ста вље на спрам тре нут ка оп са де. Уко ли ко се па ра ме тар то та
ли те та у при ка зу оп сад них ца ри град ских да на има у ви ду, раз ли
ков на ли ни ја у кон тек сту об ли ко ва ња сли ке па да Ца ри гра да у 
де ли ма Ви кен ти ја Ра ки ћа и Бо ри сла ва Пе ки ћа ја сно ис кр са ва, 

7 Исто, 200.
8 Исто, 219.
9 О ти по ло ги ји на ра тив них гла со ва у Злат ном ру ну ви де ти: Пе тар Пи

ја но вић, По е ти ка ро ма на Бо ри сла ва Пе ки ћа, Про све та, Бе о град 1991, 100.
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ука зу ју ћи да је пи сац срп ског пред ро ман ти зма гра ви ти рао ка вре
мен ској све о бу хват но сти и ус по ста вља њу хро но ло шког прин ци па 
у из ла га њу, док се под при по вед ни оку лар Злат ног ру на што те
ма ти зу је ца ри град ску ка та стро фу сме шта са мо њен за вр шни дан 
ко ји, по сма тра но у окви ри ма ше стог то ма де ла, тра је уз не ве ли ка 
при по вед на по ме ра ња на вре мен ској ска ли. На ни воу це ло куп не 
ро ма неск не кон сте ла ци је пак ег зи стен ци ја Си ме о на Ца ри град ског 
то ком за у зи ма ња ва тром за хва ће не пре сто ни це већ се от кри ва у 
па са жу из тре ћег то ма о суд би ни Си ме о на Си гет ског, ње го вог 
уну ка, и по жа ри ма ко ји бе сне Ца ри гра дом из не ког дру гог до ба; 
ти ме се све до чи при су ство де ком по но ва ног, рас то че ног, ско ко ви
тог вре ме на у ро ма ну у ко јем се оства ру је хе ге мо ни ја при вид них 
за вр ше та ка што се, фор му ли са но у ду ху Пе ки ће ве ми сли, ла ко 
по вам пи ру ју, на ста вља ју и раз ви ја ју у не ком по то њем при по вед ном 
ру кав цу. Ова кав по сту пак од ло же них, на кнад но и до дат но ра све
тље них кра је ва ујед но пру жа екла тант ну по твр ду пи шче вом ауто
по е тич ком ис ка зу спле те ном око ње го ве пер ма нент но буд не ства ра
лач ке све сти да у Злат ном ру ну сва ки мо тив из пр вих пет књи га 
мо ра би ти раз ре шен у ше стом и сед мом де лу тво ре ви не, да „сва ка 
коп ча мо ра да се за коп ча”.10 На те ме љи ма укуп ног прет ход ног 
ре флек сив ног то ка фор ми ра се зна чај на за пи та ност: по сто је ли, 
упр кос на ве де ним ди вер ген ци ја ма у по ступ ку мо де ло ва ња сли ке 
па да Ца ри гра да у де ли ма срп ских ау то ра, ипак оне тек сту ал не 
по је ди но сти ко је би ус пе ле да их по ста ве у кон вер гент ну ра ван? 

На кон Мех ме до ве на ред бе да на ца ри град ске зи ди не уда ра ју 
на ви ше ме ста бу ду ћи да је сва од брам бе на сна га кон цен три са на 
са мо на чу ва ње про ло ма, као и опи са ви ше днев них бор би, Ви кен тије 
Ра кић у спе ву бе ле жи пр ву по ја ву „стра шних ви де ни ја” – све тло
сти ко ја се са про зо ра Цр кве Све те Му дро сти ука за ла осве тлив ши 
чи тав град, да би се по том упу ти ла ка не бе си ма и не ста ла. По сле 
же сто ког ра ња ва ња Ђе но вља ни на Ђу сти ни ја ни ја, ње го вог по вла
че ња са по ло жа ја и од ма зде раз ја ре ног ца ра ко ји је ус пео да по ти
сне тур ску си лу са зи ди на, усле ди ло је још јед но зло коб но зна ме ње 
у ви ду ја ке ки ше опи са не по ре ђе њем, али те ра ци ја ма и ети мо ло
шком фи гу ром: „Густ се облак над гра дом учи ни, / Гнев ска зу јућ 
Бо жи ја суд би ни. / Као су зе ка пљу ка пље до лу, / Ве ли чи ном као око 
во лу.”11 У фи нал ним де о ни ца ма спе ва ау тор на по слет ку и тре ћи 
пут, по сред ством иден тич но сти са мог име на пр вог и по след њег 
вла да ра, бе ле жи ка ко оми но зни зна ци пред ста вља ју ин ди ка тор 
по ра за гра да: „Кон стан тин га пр ви на чи нио, / И по след њи ње га 

10 Бо ри слав Пе кић, У тра га њу за Злат ним ру ном, БИГЗ, Бе о град 1997, 55.
11 В. Ра кић, нав. де ло, 217.



497

из гу био.”12 При по ве дач у Злат ном ру ну пак, до ча ра ва ју ћи ат мос фе
ру про ско ми ди је на ко јој епи скоп ца ри град ски го спо дин Ма ка ри ос 
ре же хлеб на че ти ри де ла, бе ле жи да они ко ма ди ћи хле ба што су 
се че ни у сла ву Бо го ро ди це, за шти ти ни це гра да, не ће до при не ти 
вра ћа њу ње не на кло но сти: „(она је – прим. В. М.) умо та на у ма гиј ску 
про лећ ну ма глу уте кла из гра да оста вља ју ћи га хан џа ри ма не вер
ни ка, ко ји га на по љу, из ван утвр ђе них ка пи ја Све те Со фи је, се ку 
исто та ко по тан ко и из ве жба но као што епи скоп де ли све ти Хлеб”.13 
Упра во Бо го ро ди чи но на пу шта ње хри шћан ског гра да, о че му све
до чи и Ра ки ћев спев, на ве ло је при по ве да ча Пе ки ће вог де ла да мо
за ик Бо го ро ди це из над ап си де ју го за пад них вра та ко ја су во ди ла 
у уну тра шњи нар текс Хра ма Све те Му дро сти озна чи као „ико ну 
без суп стан ци је”,14 као све ти пред мет чи је се су шта ство по кре ну ло 
и по бе гло у те жњи за про на ла ском но вог на след ни ка сво је ми ло
сти. Ма ло ка сни је у тек сту ал ном тки ву Злат ног ру на сто ји да је 
ико на Бо го ро ди це на по след њој мол бе ној про це си ји кроз Ца ри град 
па ла у пра ши ну са плат фор ме на ко јој је но ше на, на кон че га се 
огром на олу ја раз бе сне ла над гра дом, упра во она олу ја чи ју пи
то реск ну по јав ност бе ле жи у свом спе ву Ви кен ти је Ра кић. 

Пи та ње по тен ци јал них узро ка ко ји су ин ду ко ва ли крах Ви
зан тиј ског цар ства срп ски пред ро ман ти чар отва ра но ми нал но, без 
да љих раз ја шња ва ња, уво ђе њем мо ти ва на го ми ла них гре хо ва: 
„гре си су се на ши умно жи ли, / и ште дро ти твор ца раз дра жи ли”15, 
од но сно „та ко стра шно пре мо го ше гре си, / Раз дра жи ше Твор ца на 
не бе си”.16 Аспект ко ји је Ра кић на го ве стио ожи вља ва у Злат ном руну 
нај пре кроз кон ста та ци ју да су очи све ти те ља и ан ђе ла са зи до ва 
хра ма по сма тра ле оку пље ни на род „као да их се од ри чу”17, да би 
се по том овај суп тил но су ге ри сан мо тив кри ви це и гре ха ис црп но 
раз ма трао кроз ис кли зну ћа на чи ње на у до ме ну уну тра шње и 
спољ не по ли ти ке цар ства. Кру ци јал ни ка мен спо ти ца ња Си ме он 
Ца ри град ски, чи је су ми сли по сре до ва не при по вед ним гла сом, 
пре по зна је у цр кве ном ује ди ње њу ис точ ног и за пад ног хри шћан
ства – за ко је се за ла гао сам цар Кон стан тин ве ру ју ћи да ће ти ме 
сте ћи вој ну по моћ За па да – као и у дво стру ком ис хо ђе њу Све тог 
Ду ха од Оца и Си на, што ни је би ло у скла ду са но во за вет ним ре чима 

12 Исто, 223. О овој исто вет но сти име на пр вог и по след њег вла да ра Ви
зан тиј ског цар ства ка зу је и при по ве дач у Злат ном ру ну: „Ре че но је да ће се 
по то њи ви зан тиј ски им пе ра тор зва ти као пр ви, Кон стан тин, и зо ве се” (Бо ри слав 
Пе кић, Злат но ру но, књ. 6, Де ре та, Бе о град 2006, 89).

13 Б. Пе кић, Злат но ру но, књ. 6, 71–72. 
14 Исто, 72.
15 В. Ра кић, нав. де ло, 213.
16 Исто, 223.
17 Б. Пе кић, Злат но ру но, књ. 6, 74.
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и Ни кеј скоца ри град ским Сим во лом ве ре у ко ји је, при хва та њем 
уни је, све то грд но унет из раз fi li o que. По ред ова квих за мер ки, по во
дом ко јих ју нак исто ми шље ни ка на ла зи у фи гу ри Лу ка са Но та
ра са, ад ми ра ла фло те, и ње го вом ста но ви шту „бо ље тур бан не го 
ми тра”18, Си ме он Ца ри град ски, слу же ћи се ана фор ском кон струк
ци јом „те шко гра ду”, а у ду ху си ме он ске ра ци о нал не, ра чун ске 
на ра ви, на во ди ра зно ли ке мањ ка во сти ви зан тиј ске вла да ви не које 
су је нај зад до ве ле до сло ма – си ме он ски ка за но бан кро та: зи ди не 
су ру и ни ра не вре ме ном и не бри гом, уну тар гра да вла да из ди фе
рен ци ра ност на ви ше обла сти, вој ску ма њим де лом чи не гра ђа ни 
цар ства, а ве ћим де лом на јам ни ци, на тр го ви ни за ра ђу ју пре вас ход
но стран ци, еко ном ска не ма шти на и опа да ње вред но сти нов ца све 
су из ра же ни је, а на ро чи то не до ста так по што ва ња про шло сти. Са
свим је апар тан, ме ђу тим, на чин на ко ји је ова кав кри тич ки од нос 
спрам по сту па ка по ли тич ке и вер ске при ро де ли те рар но об ли ко
ван. Ток по след ње ли тур ги је пред про паст гра да, ко ју Си ме он Ца
ри град ски слу ша за јед но са оку пље ним све том у хра му, пре се цан 
је при по ве да че вим из но ше њем ју на ко вих по ле мич ких опа ски на 
ко је га асо ци ја тив но под сти че текст бо го слу же ња: ка да се на по чет
ку ли тур ги је по ме не име на ме сни ка Го спо до вог ва си лев са Кон стан
ти на XI Па ле о ло га Дра га ша, ју нак ука зу је на ца ре во по др жа ва ње 
уни је, чи ме из ми че осло нац не у пит ном гло ри фи ко ва њу вла дар ске 
фи гу ре; то ком тре ћег ан ти фо на, зна ног и као Бла жен ства, кри
тич коиро ниј ски на бој се згу шња ва у ап со лут ну ин вер зи ју у од
но су на ли тур гиј ски текст („Бла же ни ми ло сти ви...” из о кре ће се у 
„Бла же ни окрут ни...”); за вре ме бо го слу жбе ног чи та ња два де сет 
и пр ве гла ве Је ван ђе ља по Лу ки, ко ја, ка зу ју ћи о ра зо ре њу Је ру са
ли ма, зна ме њи ма на не бу, го ње њи ма, роп ству и на сту па ју ћем цар
ству Бож јем, ко ре спон ди ра са ца ри град ском ствар но шћу, Си ме он 
Ца ри град ски не осе ћа ни уте ху ни на ду у из ба вље ње, не ти ху је и 
не са у че ству је у са бор ној мо ли тви „Го спо де, по ми луј”, у ко јој „у 
јед ном мо ли тве ном за но су уче ству ју сви при сут ни у хра му”19; 
оку пи ран кри ти ком цар ства и до ми нант ним осе ћа њем иро ни је и 
скеп се у по гле ду учин ко ви то сти мо ли тве, он тра га за на чи ном на 
ко ји би ре шио соп стве ни не за ви дан по ло жај у том ин фер нал ном 
исто риј ском ми зан сце ну. Ко ли ко је кон траст из ме ђу Си ме о но вог 
уну тра шњег жи во та и осе ћај ног ста ња љу ди у хра му си ло вит по
ка зу је још јед на тек сту ал на чи ње ни ца са упо ри штем у ин верз ном 

18 Исто, 78. Ви де ти и: ЖанКлод Ше не, Бер нар Фли зен, Ви зан ти ја: исто-
ри ја и ци ви ли за ци ја,  прев. Ја сна Ви дић, прир. Ра ди вој Ра дић, Clio, Бе о град 2010, 
202–203.

19 Вик тор В. Бич ков, Крат ка исто ри ја ви зан тиј ске есте ти ке, прев. На
та ша По љак, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012, 457.
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прин ци пу: док је оку пље ни свет пе вао „Вјеч на ја па мјат” у то ку 
при че шћа – са свим не при клад но у бо го слу жбе ном сми слу, али 
са свим оче ки ва но и при год но у ем пи риј ском по гле ду – Си ме он 
Ца ри град ски је оства ри вао свој план за бек ство та ко што је ри ту
ал но свла чио сво ју по тен ци јал но мо ри бунд ску оде ћу и оде вао се 
веч ним по кро ви ма по кој ни це, де во јач ком оде ждом из ћи во та за 
ко ји се ве ро ва ло да чу ва упо ко је но те ло ћер ке ца ра Ју сти ни ја на.

Са ста но ви шта до ча ра ва ња пре о вла да ва ју ће ат мос фе ре у спе
ву Ви кен ти ја Ра ки ћа као зна чај но тек сту ал но чво ри ште нај пре 
фи гу ри ра ју фре квент ни опи си рат них су че ља ва ња, дра ма тич них, 
фу ри о зних и у звуч ном сми слу из ра зи то бур них, на ро чи то у тур
ском та бо ру: „Пак (Мех мед – прим. В. М.) на сво је с ја ро сти ју ви че, 
/ Нек се сва ки ко гра ду при ми че. / Пак по ви чу сви у сло гу Тур ци, 
/ Поч ну ви ти као глад ни ву ци”.20 Као од го вор на бо дре ња вој ни ка 
ко ја је ви зан тиј ски цар пред у зео нај пре со ко ле ћи их ве р бал но, а 
по том и на ред бом да се си ло ви то огла се зво на хра мо ва, тур ски 
рат ни ци пред у зи ма ју свој ка рак те ри стич ни по сту пак: „Ка да Тур ци 
глас од зво на чу ше, / Та и они гла сно за ур ла ше”.21 Аку стич ни ефек
ти тут ња ве и ху ке, што упот пу њу ју ли те ра р ну пред ста ву о оп сад
ним на по ри ма ко ји ма је Ца ри град био из ло жен, функ ци о ни са ли 
су као пре по зна тљи во обе леж је тур ске стра те ги је то ком вој них 
окр ша ја бу ду ћи да је „њи хо ве про тив ни ке пла ши ла и ве ли ка га
ла ма ко ју су пра ви ли за вре ме би та ка”.22 Исто вре ме но огла ша ва ње 
хри шћан ских зво на, ка ко би се под ста као бор бе ни елан бра ни ла ца, 
уно си ло је не мир у про тив нич ке бој не ре до ве ко ји су са ин диг на
ци јом и не тр пе љи во шћу до жи вља ва ли звук цр кве них зво на сма
тра ју ћи да она на ру ша ва ју ми ран по чи нак ду ша пре ми ну лих ислам
ских вер ни ка за ко је се ве ро ва ло да пре би ва ју у ва зду ху.23 Ам би јент 
на ца ри град ским ули ца ма и у Хра му Све те Му дро сти, она ко ка ко је 
он об ли ко ван у Ра ки ће вом спе ву, не од сту па од прет ход но на ве де
них при зо ра не сно сне бој не бу ке: по сву да у гра ду чу ли су се плач 
и ри да ње ца ри град ских жи те ља, же на и де це на ро чи то, што се 
ни је сти ша ва ло ни то ком мо ли тве. У те жњи да до ча ра ат мос фе ру 
на Те о до си је вим зи ди на ма, где се об рео јед не но ћи ка ко би ро меј
ским бор ци ма и Ђе но вља ни ма про да вао раз не по ма де и ма сти, 
Си ме он Ца ри град ски при су ству је сце ни са свим дру га чи јој од оних 
ка кве чи та лац про на ла зи у спе ву Ви кен ти ја Ра ки ћа. Осе тив ши 
гро бљан ски мир тур ског ло го ра над ко јим су се утвар но пре вла чи

20 В. Ра кић, нав. де ло, 204. 
21 Исто, 200. 
22 Ра ди вој Ра дић, Страх у по зној Ви зан ти ји, Ево лу та, Бе о град 2014, 366.
23 О сим бо ли ци и зна ча ју зво на у Ви зан тиј ском цар ству, од но сно ста ву 

ко ји је пре ма њи ма за у зи мао му сли ман ски свет ви де ти: Ра ди вој Ра дић, Ви зан-
ти ја: пур пур и пер га мент, Ево лу та, Бе о град 2017, 32–37.
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ли обла ци по пут сен ки не ка кве мр твач ке ар ми је, од но сно ви дев ши 
без из ра жај на, од ти ши не ска ме ње на ли ца бра ни ла ца, Си ме он Ца
ри град ски у овој не мој, зло коб ној за мр зну то сти при зо ра пре по зна
је „мир гро ба, а ти ши на у до ли ни Ли ку са је мр тви ло зве ри спрем
не на скок”.24 За гроб на бе шум ност, ста ње већ до го ђе не смр ти, на 
сна зи је под јед на ко и у на чи ну на ко ји Си ме он Ца ри град ски пе р
ци пи ра вер ни ке у Цр кви Све те Му дро сти: зе ле но све тло ко је се 
увла чи кроз по ло мље не про зо ре под ку бе ти ма де фор ми ше од но
се осве тље но сти и се не на ли ко ви ма љу ди па му се они чи не већ 
мр твим, са ма уну тра шњост цр кве на ли ку је ја ми у ко ју су већ 
ба че ни, а мо ли тва, од ви ја ју ћи се у зна ку пот пу не усред сре ђе но сти 
и по ми ре но сти љу ди са из ве сним ис хо дом, про ти че без ика квог 
ко ме ша ња и бри ге о оби ча ји ма (же не су от кри ва ле гла ве ка ко би 
ве ло ви ма об мо та ва ле де цу, двор ски до сто јан стве ни ци кле ча ли су 
по ред бо га ља). Ако би се ма те ри јал ни и ду хов ни свет об ли ко ван 
у спе ву Ви кен ти ја Ра ки ћа, свет за гу шен од по кре та и по кли ча, мо
гао име но ва ти буч ном ди на ми ком, уну тра шњу и спо ља шњу ег зи
стен ци ју хри шћан ског на ро да, она кву ка квом је при по ве дач ки 
глас у све сти Си ме о на Ца ри град ског мо де лу је, мо гу ће је озна чи ти 
од ред ни цом за ча ра не ста ти ке. 

Свој ства ко ји ма оди ше лик ца ра Кон стан ти на XI Па ле о ло га 
Дра га ша, та цен трал на фи гу ра за ла зе ћег ви зан тиј ског све та, у Ра
ки ће вом спе ву од но се се нај пре на апо те о зу вла да ре вих вој нич ких 
спо соб но сти, ње го вог рат нич ког жа ра и од ва жно сти: „Стра шно 
тад би гле да ти на ца ра, / Пра во слав ног оног Го спо да ра. / Сво је вра
ге ка ко креп ко го ни, / Цер ков Бож ју и сто ли цу бра ни. / По по ла ма 
Тур ке ра се ца ше, / И са ко ња до ле по ме та ше”.25 Ње го ву до след ност 
у на ме ри да се не по ву че, ка ко су га не ко ли ко пу та, осо би то на кон 
ука зи ва ња чу де сних зна ме ња, са ве то ва ли ве ли ко до стој ни ци, него 
да се до зад њег тре нут ка бо ри уз и за свој на род, Ра кић опи су је у 
сти хо ви ма ко ји апо стро фи ра ју па ра ле ли зам из ме ђу не ка да шњих 
ро меј ских вла да ра и ње го вог по след њег ва си лев са: „Мно ги ца ри 
пре ђе ме не би ше, / И кров сво ју за ве ру из ли ше. / И ја с ва ми ов де 
ћу умре ти, / Нит из гра да ја не ћу оти ти”.26 Ова ко мо ну мен тал но фор
ми ран лик ца ра Кон стан ти на као сме лог и не по ко ле бљи вог бор ца 
Ра кић је из ни јан си рао и дру га чи јим, по све су прот ним, ка рак тер ним 
пре ли ви ма, ко ји су до при не ли да се ца ре ва фи гу ра, пред ста вље на 
без вар љи ве иде а ли за ци је, раз у ме ва као ви ше ди мен зио нал ни, 
људ ски ка рак тер. Ње го ва фра гил ност и осе тљи вост нај е ви дент ни је 
до ла зе до из ра жа ја упра во у на чи ну на ко ји је при хва тио пр ви у 

24 Б. Пе кић, Злат но ру но, књ. 6, 82. 
25 В. Ра кић, нав. де ло, 211.
26 Исто, 213.
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ни зу пред ло га сво јих ве ли ко до стој ни ка да се по ву че из бо ја, на чи
ну ко ји ујед но сво је ис хо ди ште про на ла зи у по е ти ци пред ро ман
ти зма и њој ин хе рент ној хи пер тр о фи ра ној сен ти мен тал но сти: „Вес 
цар та да су за ма се об ли, / Су зе ли је и ни шта не ве ли. / Је два по том 
по че бе се ди ти, / На со вје ту им бла го да ри ти”.27 Епи зо да у ко јој се 
ви зан тиј ски вла дар, на кон при че шћа у цр кви, упу тио на зи ди не 
гра да ка ко би у бор би на шао тур ског сул та на Мех ме да за тва ра се 
опи сом от по ра ко ји је уми ру ћи ва си левс пру жао тур ским сна га ма: 
„И та ко цар мно ге по би Тур ке, / И осве ти сво је цар ске ру ке. / Пак и 
сам већ зе мљи мр тав па де, / И у ру ке Бо гу ду шу да де”.28 У Злат ном 
ру ну пак де о ни ца о вла да ре вој смр ти не са мо да ре ви ди ра о ње му 
прет ход но из нет не га ти ван став Си ме о на Ца ри град ског не го се у 
њој и ли те рар но по пу ња ва ју пра зни про сто ри и ма гло ви те ва ри
ја бил но сти ко је и у са мој исто ри о гра фи ји по сто је по во дом де та ља 
о по след њим ово зе маљ ским тре ну ци ма по след њег ро меј ског ца ра. 
Из фан том ског ди ја ло га са мр твим си ном, ко ји му за ме ра што га 
је, на пу нив ши га бла гом, пре тво рио у бла гај ну, Си ме о на Ца ри
град ског бу де зву ци ли тур ги је на са мој га ле ри ји цр кве кроз чи је 
про зо ре по глед до пи ре до Ав гу сто вог тр га пре кри ве ног ле ше ви ма. 
Упра во у ова ко уо кви ре ном исеч ку оп сад не ца ри град ске зби ље 
још јед ном сво је де ло ва ње об зна њу је прин цип за ча ра не ста ти ке, 
инерт не, не ме сли ке у ко јој се, ме ђу мно го оклоп ни ка ко ји по се
че ни успо ре но па да ју, на зи ре рат ник у љу би ча стим чи зма ма што 
се и у смр ти од дру гих бо ра ца раз ли ку је – док су ро меј ски вој ни ци 
па да ли са ко ња или са њих би ли свла че ни па уби ја ни, жи вот ца ра, 
ко ји је у бо ју од свих сим бо ла вла дар ског до сто јан ства за др жао 
са мо пур пур не чи зме, пре кра тио је, од се ца њем гла ве, Цр ни ан ђео 
са ма чем у ру ци. Смр ћу вла да ра су спен ду је се спо ра по крет ност 
до га ђа ја, за ча ра ност гра нич не си ту а ци је ко јом је озна чен пад цар
ства, те Си ме он Ца ри град ски до би ја при ли ку да су зних очи ју 
упу ти по след ње збо гом ро меј ском вла да ру и опро сти му кри ви це, 
чи ме се мо ди фи ку ју пре ђа шњи ста во ви о вла да ру. У оквир ова кве 
ро ма неск не сли ке ин кор по ри ра не су две ре ле вант не по је ди но сти 
– пр ва се ти че мо ти ва џи нов ске пче ле (хи по ста зе Бо го ро ди чи не 
ду ше) ко ја је по пре да њу оте ла ко мад све тог при че шћа ца ру Ју сти
ни ја ну не би ли је пра тио до ме ста на ко јем би тре ба ло из гра ди ти 
храм по све ћен Бо го ро ди ци. У при по вед ном тки ву, ме ђу тим, ве
ли ка пче ла ле ти низ кро во ве до Мра мор ног мо ра, кроз ва тру, не 
са го ре ва ју ћи – она се по сред ством жа о ке и от кри ва као би ће ог ње
не при ро де, а за тим пра ви не ко ли ко кру го ва из над ку по ле хра ма 
и не ста је, чи ме се пред ска зу је од ла зак Бо го ро ди чи не ми ло сти из 

27 Исто, 206.
28 Исто, 220.
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гра да, као и по то ња ди вља штва и пљач ка ња цр кве. Дру га тек сту
ал на по јав ност ко ја се од ли ку је се ман тич ком бре ме ни то шћу од но
си се на чи ње ни цу да Си ме он Ца ри град ски, вра тив ши се ми сли ма 
у ат мос фе ру хра ма на кон што се свет по сле вла да ре ве смр ти вол
шеб но раш ча рао, чу је ре чи из Сим во ла ве ре у ко јем је са да из о ста
вљен ис каз fi li o que; ти ме се по след ње бо го слу же ње уо чи кра ха 
ро меј ске ци ви ли за ци је ипак одр жа ло у ду ху сво је пре ђа шње пра
во вер но сти.

О ме те жу и тро днев ном оби чај ном оти ма њу и уби ја њу от по
че том не по сред но на кон па да Ца ри гра да Ви кен ти је Ра кић ис црп но 
и су ге стив но ка зу је у спе ву ис ти чу ћи тур ска пљач ка ња и уни шта
ва ња све тих ре ли кви ја, му че ња све ште ни ка и на ро да, жен ског све та 
на ро чи то: „И де ви це и кра сне вдо ви це, / Си лу је ме те не жне јаг
ни це. / Јед не би ју дру ге на си лу ју, / И раз лич но бед не на ру гу ју”.29 
Сул тан, ко ји се пре ма Ра ки ће вој ли те рар ној ви зи ји тек по сле је
да на ест да на од за у зи ма ња усу дио да у град уђе пла ше ћи се да је 
ро меј ски ва си левс ипак жив, за ди вљен пред Хра мом Све те Му дро
сти по ка зу је раз у ме ва ње за не при ја те ља – јер ова кву цр кве ну дра
го це ност вре де ло је ср ча но бра ни ти – али ис по ља ва и гест по ни зно
сти: „Пак пред цр квом сул тан та мо ста де, / На ко ле на до ле зе мљи 
па де. / Узе пра ха и по су на гла ву, / И ди ви се зда ни ју та ко ву”.30 Опи
су ју ћи га као ми ло сти вог и пра вич ног вла да ра ко ји не са мо да уме 
да ода по част сво јим про тив ни ци ма не го и за бра њу је да ико од 
ро меј ског на ро да да ље стра да за ла жу ћи се исто вре ме но да се уз 
де ка пи ти ра но те ло ро меј ског ца ра у ков чег по ло жи и гла ва, фи гу ра 
тур ског сул та на у Ра ки ће вом спе ву пре ра ста у оли че ње вла дар ских 
осо би на по зи тив ног пред зна ка. Тур ски co up de grâce у ро ма неск ном 
тки ву Злат ног ру на фун ди ран је на по нов ном ус по ста вља њу прин
ци па за ча ра не ста ти ке, ока ме ње не сли ке ко ја на го ве шта ва кри зну 
тач ку у вре ме ну: ред за при че шће у хра му остао је не по ми чан у 
свом по след њем по кре ту уо чи раз би ја ња цр кве не ка пи је, што за 
Си ме о на Ца ри град ског фи гу ри ра као ре ци див, пра о бра зац не ка
да шњег ра за ра ња Цр кве Све те Му дро сти у устан ку пла вих и зе ле них 
про тив ца ра Ју сти ни ја на. Ула зак сул та на у храм, чи ме се ујед но 
окон ча ва деј ство за ко че не ви зу ре, у Злат ном ру ну опи са но је под
јед на ко дра ма тич но као и код Ви кен ти ја Ра ки ћа, али са ма фи гу ра 
тур ског вла да ра ни из бли за не на ли ку је ли ку ка кав је об ли ко ван 
у спе ву. Тур ски во ђа, иза зи ва ју ћи је зу ме ђу оку пље ни ма у хра му, 
гла сно об ја вљу је ус по ста вља ње но вог цар ства и ве ре, а де те на 
ко је се осмех нуо при ли ком ула ска у цр кву од јед ном уми ре у мај
чи ном на руч ју, на кон че га се одо бра ва тро днев но уби ја ње и пљач

29 Исто, 220.
30 Исто, 221.
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ка ње гра да: „У бор би око пле на рат ни ци су ки да ли љу де. Оте ти 
су у син џи ре ве зи ва ни, из њих чу па ни, па у дру ге оки ва ни. Же не су 
на ол тар оба ра не и си ло ва не. Де ца о сту бо ве раз би ја на. Са су ди све
ти у вре ће тр па ни.”31 На ро чи то апарт на зна чењ ска ра ван отва ра 
се у Пе ки ће вој сли ци па да Ца ри гра да за хва љу ју ћи мо ти ву си ме
он ске ам вро зи је – „пра ста рог по ро дич ног ре цеп та”32, спе ци фич не 
ме ша ви не ло во ра (што по ма же да се за бо ра ви са да шњи свет), опи
ју ма (ко ји ра за ра ло гич ки си стем ми шље ња) и отров них гљи ва 
(што за ми шља ња пре во де у де ло) за ко ју се ве ру је да је ко ри шће на 
при ли ком по све ћи ва ња у Eлеусинске ми сте ри је, те да има моћ да 
осо бу пре не се у да ле ку про шлост или бу дућ ност, али та ко да се 
обе од ви ја ју у са да шњо сти, у јед ном истом вре ме ну ко је не те че 
ни ти се ме ња, већ сто ји као да је дав но оба вље но.33 Упра во ова ква 
про шлост што се об на вља ју ћи оба вља и тра је у са да шњо сти ви
дљи ва је у тре нут ку ула ска сул та на Мех ме да у цр кву: Си ме о ну 
Ца ри град ском, ко ји је опој ну дро гу са жва као још док је по сма трао 
смрт ро меј ског ца ра, лик Мех ме да, ду шма ни на Ро ме ја, пре та па 
се у ра сло је ној све сти на ана ло шки, спрам ми та ре ак ту е ли зо ва ни 
на чин, са ти тан ском фи гу ром хе ро ја Хе ра кла, ду шма ни на Кен та
у ра од ко јих ге нос Ње го ва на по ти че. Раз лог због ко јег Си ме он 
Ца ри град ски по се же за дро гом при ли ком оп са де гра да мо же се 
тра жи ти и у чи ње ни ци да ју нак по ку ша ва по мо ћу ње и њој свој
стве не ини ци ја циј ске уло ге да пре жи ви до га ђа је у ца ри град ској 
цр кви, да кроз „сан из ме ша них ствар но сти”34 ис ко ра чи у не ки 
дру ги об лик по сто ја ња. Ра ни је на ве де ни мо тив пче ле отва ра до
дат на се ман тич ка раз ја шње ња уко ли ко се има у ви ду да упра во 
пче ла, ко ју Си ме он Ца ри град ски по сма тра ка ко не сме та но ле ти 
кроз ва тру35, по се ду је ини ци ја циј ску уло гу и да су се све ште ни це 
у Еле у си ни зва ле ње ним име ном.36 Та ко по ја ва пче ле на ју на ко вом 

31 Б. Пе кић, Злат но ру но, књ. 6, 96.
32 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но, књ. 3 Де ре та, Бе о град 2005, 357.
33 То јед но исто вре ме о ко јем је ов де реч за пра во је све вре ме, вре ме ми

та о ко јем Пе кић пи ше: „За ме не је, у ства ри, ʼвеч но ју чеʼ ми та вре ме у ко ме се 
мит је дан пут оба вио; ме ђу тим ње го во је вре ме и ʼвеч но да нас ,̓ јер се он и да нас 
оба вља, а оно је та ко ђе и по тен ци јал но ʼвеч но су тра ,̓ јер ће се тај исти мит оба
вља ти и су тра” (Б. Пе кић, У тра га њу за Злат ним ру ном, 380).

34 Б. Пе кић, Злат но ру но, књ. 3, 367.
35 Мо тив ва тре у Злат ном ру ну им прег ни ран је па ра док сал но шћу: је ди но 

су се про ла ском кроз њу, ко је су се Ње го ва ни на след но пла ши ли и од ко је су 
увек бе жа ли у но ве се о бе, мо гли до сег ну ти пре дач ки про сто ри Ар ка ди је, њи хов 
жу ђе ни, но ви, коњ ски об лик. Да се ра ди о уте ме ље ној ми сли све до чи и суд би
на Га зде Си ме о на, ко ји упра во из ста ња смр ти про ла зи кроз ва тру и до се же 
сво ју мит ску су шти ну пре о бра жа јем у са вр ше ног цр ног ко ња без бе ле га.

36 Ален Гер бран, Жан Ше ва ли је, Реч ник сим бо ла – ми то ви, сно ви, оби-
ча ји, по ступ ци, об ли ци, ли ко ви, бо је, бро је ви, прев. и адапт. Па вле Се ке руш, 
Кри сти на Ко прив шек, Иси до ра Гор дић, Stylos, Но ви Сад 2004, 681.
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хо ри зон ту озна ча ва за че так по тен ци јал не ини ци ја ци је ко ја се не
у спе шно окон ча ва јер пче ла не зна но од ле ће и, однев ши са со бом 
на ду у пре о бра жај, осу ђу је Си ме о на Ца ри град ског на тра ја ње у 
па клу исто ри је, на гру бост тур ских осва ја ча ко ји га, ве што пре
ру ше ног у де вој ку, си лу ју и ба ца ју у ци стер ну Ја ри ба тан.

Си ме он Си гет ски, мај стор шмин кер ске ве шти не, на кон за
вр шет ка свог ре мекде ла – шмин ка ња мр тве гла ве Су леј ма на Ве
ли чан стве ног та ко да из гле да као да је жи ва – и са ка ће ња ко је му 
на но се слу жи те љи цар ског ча до ра, оста вљен је упра во у по ме ну
тој ца ри град ској ци стер ни збу њен и за ми шљен над пи та њем соп
стве ног иден ти те та у чи јем скло пу као је ди на се ћа ња ко ја за и ста 
осе ћа сво јим фи гу ри ра ју зби ва ња из оп сад ног ца ри град ског пе
ри о да. Иа ко нај зад уви ђа да ми рис по жа ра ко ји слу ти ни је онај из 
до ба па да гра да, не го по жар што бе сни 1569. го ди не у Ца ри гра ду 
тур ског до ба, ла ко ћа ја вља ња ова кве ана ло ги је у ње го вом би ћу 
све до чи о при су ству оно га што је Пе кић озна чио си ме он ском ле
гу ром или си ме он ским мо де лом, же ле ћи да ис так не ка ко се ћа ње 
ге но са, схва ће но као ин те грал на збир ка за јед нич ких и у на след
ном сми слу ре пе ти тив них успо ме на, ујед на ча ва раз ли чи те тем
пе ра мен те и ду ше чла но ва по ро ди це сво де ћи их упра во на јед ну 
ду шу рас по ре ђе ну на мно га ко ле на. Као што се у све сти Си ме о на 
Си гет ског ја вља ју ре ци ди ви из прет ход ног жи во та ге но са, од но
сно из жи во та де де Си ме о на Ца ри град ског, та ко и Ви кен ти је Ра
кић, као би ће об у хва ће но ко лек ти вом у на ци о нал ном сми слу, у 
тре ну ци ма ка да спев у освит устан ка 1803. го ди не ства ра, из во ди 
из за јед нич ког на род ног пам ће ња пра о бра зац ви зан тиј ске хри
шћан ске ре ше но сти и сме ло сти у бор би, из јед не пра тач ке у вре
ме ну из вла чи ли ни ју срп ског кул тур ног и вер ског кон ти ну и те та 
про на ла зе ћи пра у зрок срп ског исто риј ског ста ња на по чет ку XIX 
ве ка упра во у па ду Ца ри гра да, у ко нач ном утвр ђи ва њу осман лиј
ске си ле на Бал ка ну и па ду срп ске де спо то ви не. Овим са мо при
вид но из не над ним, а за пра во пул сом исто вет ног ор га ни зма – ге
но са или на ро да – ор ган ски де тер ми ни са ним про бо јем пам ће ња 
по ро дич них/исто риј ских су шти на, об и сти њу је се фи нал но ко хе
зив но деј ство, оно ме сто срећ ног су сре та пи сца срп ског пред ро
ман ти зма и идеј них је зга ра Пе ки ће вог Злат ног Ру на.
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