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ПО Е З И ЈА  И  П Р О З А

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ

ОДИВЕДУЊАИПЕКА

1.

На дру ги дан Бо жи ћа, док слу шам Мо цар то ву Фи га ро ву же
нид бу на са те лит ском ТВпро гра му, не знам чи јем, али по ма ло 
шу шти, ква ри гла со ве, док сам на тро се ду, у па пу ча ма ко је сам 
је два на шао, све ми че шће зе бу но ге ако се не кре ћем, а ни је до 
ло ше цир ку ла ци је, све је од лич но, осе ћам, док др жим де бе лу књи
гу о дроб њач ким по ро ди ца ма, на ко ле ни ма, и имам по ред се бе, с 
де сне стра не, отво ре ну, ко пи ра ну Књи гу Лу бу ри ћа (ка ко је го во рио 
Бо шко Ду ло вић, док сам био ве о ма млад и ни је ми дао књи гу да 
чи там, бо јао се да је из ва ди из за кљу ча ног сан ду ка, из ба ју на), док 
се све то ко ме ша као за по че та ре че ни ца, гле дам у бе ли лист, апет 
ве ли чи не, ле по сре зан, али бес крај но пра зан. По ми шљам ка ко бих 
мо гао да бе ли ло пре кри јем ћи ри лич ким пи смом, ова ко као што 
чи ним, раз го вет но, чи тљи вим сло ви ма, да је лак ше пре ку ца ти, да се 
не му чи да ма с ду гим пр сти ма, и при жељ ку јем да то пре кри ва ње 
бу де успе шно, да га још не ко, осим ме не и да ме ко ја мо ра, не кад, 
у са мо ћи, про чи та и ка же ле пу реч. Знам да раст го ди на во ди у 
оп шир ност, у до са ду, у сма ра ње.

По че так ми је, ви ди се, од ви шан. Ако не ко пи та от ку да је, 
тре ба ло би ре ћи да мо рам има ти при пре му за пи са ње, као ска кач 
с да ске у во ду – ка да се на ме шта и опи ре на вр хо ве пр сти ју, ди же 
ру ке, уди ше ду бо ко, та ји, за ми шља ка ко ће бућ ну ти.

Ако не ко про чи та прет ход ни став, си гур но не ће ви ше има ти 
при го вор.
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2.

Про ма трам ис пи са ни и два пу та под ву че ни рад ни на слов. 
Од већ је јед но ста ван, мо жда и не ја сан. Мо же не ко по ми сли ти да 
је Ду ња воћ ка (ко ја се др жи у де во јач ким ха љи на ма, зи ми, у ков
че гу удад бе ном, јер ду ња ду го тра је, спо ро тру не) и не ко мо же 
ре ћи да је Пе ка (с отег ну тим е, као се ка, као ре ка), да је то пе ка (са 
бр зим е, као зве ка, као ку ћа, још бр же, мо жда), а пе ка је оно што 
оста не по сле пе че ња ра ки је, у ка за ну (у ко ју се бо је фа ње ле, шало
ви, ру ка ви це и дру ги пле те ни, од сук на нај че шће, де ло ви оде ће, па 
све бу де жу то; гле дао сам Ћет ко ви ће, це лу фа ми ли ју, на мо рач кој 
Је ли, на сам ку, око ку ће ви ше пу та и че сме, све на њи ма из пе ке 
по ва ђе но). Тре ба ло би ова ко по ме ра ње ак цен та да бу де ва жно за 
мо ју при по вет ку. И тре ба ло би на из ме нич но да при ка жем, кроз 
од лом ке, две же не, две то мић ке оди ве, Ду њу и Пе ку. Још се дво
у мим да ли да их одво јим, да имам две крат ке при че, али не мам 
кључ за не по на вља ни опис њи хо вог пре ви шког по ре кла. Мо рам 
на по че так с обе ма, с истим ро до слов ним ни зом.

Тре ба ло би да раз мр сим, не да мр сим. (Ово је ис па ло не спрет
но. Мр си ти има ви ше зна че ња. Мо же не ко, по сле бо жић ног по ста, 
по ми сли ти на хра ну. Раз мр си ти, та ко ђе, мо же од ве сти на спо ред
ни пут. Хтео сам ре ћи – на спо ред ни цу – али сам ту реч већ по
тро шио. Да ни сам уч ти ван ре као бих да сам мр со муд. Та ко бих 
од мах оце нио сво је при по ве да ње. Ако их бу де, ако пре ста нем с 
овим ако, док, ка да...)

3.

Под бро јем два, ма ло пре, по ме нуо сам пре ви шко по ре кло. 
Тре ба га и дру ги ма об ја сни ти. Реч је о Пре ви шу, ме сту крај Шав
ни ка, са ста ром цр квом ко ја има јед но по на вра та од ка ме на, од 
јед не де бе ле и ус пра вље не, окле са не пло че. Ни сам ишао да ви дим 
та древ на вра та, али сам о њи ма чи тао и слу шао. На цр кви има 
нат пис. Је два га је чи тао Лу бу рић пре осам де се так го ди на и ка же 
да у ње му раз би ра ју се име на: Ми ха ил, кнез То ма и не ко жен ско 
име с пре зи ме ном До бру ни ча. Дру ги пи шу да је До бру ни ча за пра
во дру га кне же ва же на, да је она 1627. по ди гла пре ви шку цр кву. 
Све се сло жи ло као ка ме ни зид у пре ви шком ско ро на пу ште ном 
хра му. Увек ми се до па да ло име Пре виш. Гле дам сва ке го ди не с 
пу та ко ји про ла зи кроз До бра Се ла ка ко се пре ви ја ју ко се у Преви
шу, а ни сам пре ко њих. О Пре ви шу је и Сло бо дан Се ле нић. Та мо 
је ишао, ле ти. Имао при ја те ље. У сво јим ро ма ни ма ис при чао је 
ка ко се де ру ов це на ме ши ну, ка кав је пре ви шки ско руп. Об ли зи вао 
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се док о то ме го во ри и де сном ру ком по ме рао пра мен с че ла, за сто
лом, у ка фа ни, у Ђев ђе ли ји, ка да је би ла скуп шти на на спи са тељи
те на Ју го сла ви ја, ка да смо са Бо шком Пе тро ви ћем, 1988. го ди не, 
по ми ња ли цео по сао Ко не ског и стру шку по ру ку из хо те ла ко ја 
је го сте оба ве шта ва ла да од 9 до 11 има да не ма во да. Итд. (и та ка 
на та ка).

4.

И по ме нуо сам, под бро јем два, то мић ке оди ве, а под бро јем 
три кне за То му (с бр зим ак цен том, као ко ма, као со ба). Та ко сам 
као и сва ки ис ку сни при по ве дач ус по ста вио ло гич ку ве зу из ме ђу 
одељ ка и на сло ва над њи ма. (Тек ће би ти не спо ра зу ма ако чи та ње 
не пре ки не те или ако ме за ру ку не при др жи те.) Од То ме су То ми
ћи на Пре ви шу, у Дроб ња ку. Ту су до шли с Ду бров ска (то је пре ма 
Пи ви). Ода тле су не ки То ми ћи од се ли ли у Ср би ју, а не ки у Гор њу 
Бу ко ви цу и Про ва ли ју, где су им би ли ка ту ни, не кад. То ни је дале
ко од Пре ви ша и све је под Дур ми то ром. (За сва ку при чу је ва жно 
зна ти где јој је ме сто рад ње. Да не би до шле за бу не. Има То ми ћа 
на ви ше ме ста. Има их и у Ти ма ру, под Бу ко ви цом, бли зу, па ни су 
с пре ви шким То ми ћи ма у срод ству.) Пре ви шки То ми ћи су има ли 
кне зо ве, вој во де, хај ду ке, све ште ни ке, по ли ти ча ре, пи сце... По на
вља ли су исто име па је те шко пра ти ти ро до сло ве. Нај че шћи је 
Шће пан. Је дан од њих, да не би оти шао од очи ју, про зван је Ам за. 
Има о то ме код Ву ка. На во ди при ме ре за штит них име на и пр во 
му је: Му ста фа Вук са но вић. Не ка же где га је чуо. Је дан То мић је 
имао за ни мљи ве ини ци ја ле. Пот пи си вао се И.Т.Т.Д. У но во сад ском 
Но вом до бу и дру где. То се чи та Иса и ло Трип ков То мић Дроб њак. 
Ни је бре но вао кња за Ни ко лу. Био је у за тво ру. По сле се, у при смо
тра ма, оса мљен, убио на Пре ви шу. Брат му је Ми лу тин То мић 
чи ји је псе у до ним – Ни кац од Ро ви на. На пи сао је књи ге о ђе ти
ћи ма у пар ла мен ту (ду хо ви то) и о ђе ти ћи ма ван пар ла мен та (још 
ду хо ви ти је), не у спе шно се кан ди до вао за по сла ни ка и та ко. А 
Све то зар То мић, бе о град ски про фе сор, се на тор, био је ва жна лич
ност за ује ди ње ње Цр не Го ре и Ср би је (не чу ла ми се ри јеч у рефе
рен дум ској цг го ди ни).

5.

Има ју за слу жни То ми ћи сво ју чи ту лу (не ко ка же и чи ту ља), 
а то је ро до слов на гра на, др во на ко јем ра сту име на. Пре пи су јем 
две ре че ни це:
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Чи ту ла То ми ћа је до 1837. бро ји ла 611 име на. Жен ских не ма.
Бу ди те срећ ни што сте се ова ко бр зо иш чу па ли ис под то мић

ког име ни ка и што ни сам о њи ма ко ли ко би тре ба ло, ко ли ко бих 
мо гао. Са мо на опе ва ног хај ду ка Ми ја та То ми ћа ко ји је по ги нуо 
у Бо бо ву код Пље ва ља тре ба ло би по тро ши ти ба рем два ов да шња 
бро ја. Ја сам, ме ђу тим, ми мо бр ђан ских оби ча ја, на сво ју ру ку, 
по ме нуо То ми ће ко је њи хо ви срод ни ци рет ко по ми њу (осим Свето
за ра). Ни је та мо на це ни пи сме ност, јер је пи сме но сти ма ло би ло. 
Бро ји ле су се од се че не гла ве, јер их је до ста би ло. За то у сва ком 
при ча њу (да гу сле оста ви мо на чи ви ји обе ше не, ина че...) реч иде 
на не чи ји за ко љак, нај че шће на Мље ти чак (ка да смо у Дроб ња ку 
и око ли ни), нај че шће иде на оп ко ља ва ње ша то ра, у ноћ, крај ома
ра, на гла ви цу, у је сен 1840. го ди не. За то и мо је ре че ни це та мо 
свра ћа ју. На дру гим ме сти ма, па – и ов де. Зар би мо гао Ње гош 
оства ри ти свој план да му ни је би ло Но ви це, Шу ја, Ђо ка, Мир ка 
(то ће ре ћи: Це ро ви ћа, Ка ра џи ћа, Ма ло ви ћа, Алек си ћа), Пе тра 
Кр ши ка пе, Или је Ми ја то ви ћа, Ми ле те Ра шо ви ћа, Ма ша Јо ва но ва 
Вук са но ви ћа, Ра ду ла Пе ки ћа и Ам зе То ми ћа? Ов де су ми по треб на 
три по след ња.

6.

Шће пан То мић, син кне за Или је ко ји је умро 1830, про зван 
Ам за као што је на пред ка за но, по след њи дроб њач ки кнез по на
след ству и цар ском фер ма ну (би ло је од То ми ћа два на ест кне зо ва 
а са мо је дан ни је ишао у Ца ри град), био је отре сит и му дар, па се, по 
ло гич ном ре ду, на шао ме ђу за ве ре ни ци ма ко ји су уби ли Сма илагу  
Чен ги ћа. Исти Шће пан То мић (ни је но Ам за, би ло је, ре кох, не коли
ка Шће па на), имао је јед ну кћи чи је се име зна. Она је ро до на чел ник 
дроб њач ког брат ства. То је рет кост у Цр ној Го ри и Хер це го ви ни. 
Та мо се са мо из ну жде узи ма ју пре зи ме на по жен ским име ни ма.

По го ди ли сте (ја још увек ми слим да не ко ме при чам и да ме 
не ко за и ста слу ша). Ам зи на ћер ка зва ла се Пе ка. О њој се зна до
ста. Ка да је при ста са ла, до шла на по ли цу, за уда ју, да ли су је на 
По шће ње (нај леп ше дроб њач ко на се ље, око је зе ра, у елип са стом 
рас по ре ду ку ћа, под бе лим сте на ма; би ло Под сти је ње па по сле по
ста ло По шће ње). Пе ку је до вео Ста ни ша Ра ду ло вић и с њом до био 
три си на: Жив ка, Ву ка ло ви ће вог уста ни ка, сто ти на ша и пле мен
ског ка пе та на, Ра ду ла, ко ји је раз го нио Тур ке на мље тич кој гла
ви ци ка да је Чен ги ће ва ве ли ка прат ња стра да ла, ко ји је био це њен 
по ре чи то сти и ду гач ким при ча ма, и Мир ка, ко ји ни је за о ста јао за 
ста ри јом бра ћом, али је ме сто за осма тра ње већ би ло за у зе то, ка
зи вао је про та Жу гић на чи јој окућ ни ци је био ве ли ки ноћ ни бој. 
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Од њих, од по ме ну тих Пе ки ћа, дроб њач ки пле мен ски ка пе та ни 
би ли су још и Сте ван и Ду шан. Од њих је пред рат ни прав ник, 
ко ми та и ба но вин ски чи нов ник с ви со ким ран гом Во ји слав Пе кић, 
а ње гов син је ро ђен у Под го ри ци 1930. и по след ње го ди не про вео 
је у Лон до ну, пи шу ћи о љу ди ма, о ска кав ци ма и Цин ца ри ма.

Хро ни чар Ши ба лић од ко га смо узе ли по дат ке о Пе ки ћи ма, 
у сво јој књи зи, по себ но ки ти Ти то вог ге не ра ла Па вла Пе ки ћа и 
још дво ји цу ко ји су по ги ну ли у пар ти за ни ма. За Во ји сла ва ка же 
да је био учи тељ и ко ми та. За си на му ни шта.

7.

Смео сам се, на рав но, јер хо ћу све од јед ном. Ни сам ре као да 
је Пе кин муж Ста ни ша Ра ду ло вић по ги нуо, да је Пе ка оста ла удо
ви ца, да су се за то ње ни си но ви, без оца, про зва ли по мај ци, до шли 
у уј че ви ну, на Пре виш, код То ми ћа, и ту се на Ам зи ном има њу 
оку ћа ни ли. Си но ви Пе ки ни, Жив ко, Ра ду ле и Мир ко, крат ко су 
жи ве ли у Пет њи ци Ка ра џи ћа, оној ода кле је Ву ко во по ре кло, а то 
је ле по и укри ве но ме сто из ме ђу Пре ви ша и По шће ња. Та мо, у Пет
њи цу, за Се ку лу Ка ра џи ћа уда ла се Пе ка по дру ги пут, са Се ку лом 
до би ла де цу, па опет оста ла удо ви ца и с де цом из оба бра ка до шла 
на Пре виш. Сви су до би ли пре зи ме Пе кић. Пе ки ни си но ви што 
их је има ла с Ра ду ло ви ћем оста ли су на Пре ви шу, а Пе ки ни си но
ви што их је има ла с Ка ра џи ћем пре се ли ли су у Гор њу Бу ко ви цу, 
под Дур ми тор, на то мић ке ли ва де.

Да би се утвр ди ло срод ство (свој ство што би ре кли у Цр ној 
Го ри; на дам се да та реч ни је ко ди ра на као ма тер ња, у ма тер њем 
је зи ку, ка ко се по чи ње зва ти срп ски је зик у јед ном де лу цр но гор
ских ку ћа, на ро чи то у вла да ју ћим), но, да би се зна ло свој ство ме ђу 
пре зи ме ња ци ма, пи та ју ко ја им је сла ва. Ако је сла ва иста, од јед ног 
су рет ка.

Ни је увек та ко. Пе ки ћи на Пре ви шу сла ве Све тог Лу ку, а Пеки
ћи у Гор њој Бу ко ви ци сла ве Све тог Ђор ђи ја. Ни су узе ли сла ву по 
мај ци но по оче ви ма, по Ра ду ло ви ћи ма и Ка ра џи ћи ма. Мај чи но је 
име у пре зи ме ну. И по то ме су Пе ки ћи из у зе так.

8.

Пи тао је Ми ју шко Ши ба лић, дур ми тор ски по ли ти чар, бо рац 
и при по ве дач, као и Вук Ши ба лић, спор ти ста, на став ник, су по вац 
и пи сац књи ге о дроб њач коускоч ким по ро ди ца ма, као и Сто јан 
Ка ра џић, су ди ја, ца рин ски ви со ки слу жбе ник, ау тор не ко ли ко 
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дроб њач ких збор ни ка, сви су пи та ли ка ко су Пе ки ћи, ма ло брат
ство од дви је ру ке, из дво ја га ћа, са жен ским зна ком у пре зи ме ну, 
ка ко су по ста ли пр ва ци свог кра ја где је те шко би ти на че лу ако 
ни си ку ћућ, ако не маш иза се бе до ста пу ша ка, до ста му шких гла
ва и упле те них ми ши ца. Пи та ли су, јер су зна ли да је гла вар ство 
ишло ста рим и ве ли ким по ро ди ца ма – Це ро ви ћи ма, Ка ра џи ћи ма, 
Ши ба ли ћи ма, ра ни је Ко со ри ћи ма. Пре при ча ва ли су ка ко је књаз 
Ни ко ла пи тао под Бри је стом (ва зда до кон у при ча ма), на Це ти њу, 
ко је је нај бо ље брат ство у Дроб ња ку, а Но ви ца Це ро вић му од го во
рио: Ка ра џи ћи. Књаз пи тао ко је је нај го ре брат ство у Дроб ња ку и 
од Це ро ви ћа до био исти од го вор, с ко мен та ри ма да их има нај ви ше. 

То се за Пе ки ће ни је мо гло ре ћи. Њих је би ло не ко ли ко ку ћа. 
Али, њи хо ва је оди ва ро ди ла вој во ду Пи ве, осло бо ди о ца пи вљан
ског Ла за ра Со чи цу. (Би ла је ле па, муж си ро ма шан, за гле дао се у њу 
пи вљан ски вој во да Ље ше вић, узео је иза жи ва чо ве ка, а њен оста
вље ни син, ка сни је, до био вој вод ство и це лу Пи ву. Ко ли ко би се 
мо гло о то ме!) Пе ки ћи су ма ло брат ство, ша чи ца, али ни су би ли 
та ње ви на, би ли су му дри, уче ни, уче ни за сво је до ба, хра бри. Има
ли су То ми ће за ле ђи ма. До вољ но и за се бе и за ова кву исто ри ју.

9.

(С му ком чи там. Ни ко ни је до са дан као Цр но гор ци са сво јом 
исто ри јом и са сво јим пре ци ма. Све је код њих оки ће но зва њи ма, 
ти ту ла ма, ме да ља ма, при де ви ма. Све сер да ри, вој во де, кне зо ви, 
сто ти на ши, ко ман ди ри, ка пе та ни – пле мен ски, хеј, не обич ни, па
зи те на то, по ла ко с том функ ци јом, у њој је би ла суд ска, управ на 
и школ ска власт, у ло ка лу, ако је та мо ишта ло кал но – бар јак та ри, 
пр ва ци, гла ва ри, се на то ри... Сва је Цр на Го ра под зва њи ма. Ниг де 
се не уве ли ча ва као у ма лом и ни шта као ма ло не же ли да бу де 
ве ли ко. То је при ро дан по ре дак. Ни је ов де реч о рет ко сти.

Ипак, пи там се, пи там и дру ге, пи сца по нај пре, ко ме је да нас 
до ова кве при че, ко хо ће да се окре ће у дроб њач ке вр ле ти, у не вид
бог, у одр ли је где се са мо по не ко ста ро че ља де са ви ло око ва тре, 
ко ме у са вре ме ном на чи ну пе ва ња и ми шље ња мо же би ти за ни
мљи ва ова ко не ве шта, скле па на и име ни ма за тр па на при ча! Да 
не ће пи сац да учи мо дроб њач ке, мо рач ке, ускоч ке, пив ске, бањ ске 
и дру ге чи ту ле? Да не ће с на ма у днев не но ви не, у спи ско ве по кој
ни ка, на са у че шћа, на са хра не, она мо где се ни ко као Цр но гор ци не 
оку пља? Са мо се та да ми ре. Од стра ха и оби ча ја. Ка да је дан дру
го га пи та Шта чи ниш? до би ја од го вор: Ни шта. Аљи дам по ови ја 
са хра на сва ки дан. Нај ви ше кад уми ре онај што ње го ви до бро ча сте, 



693

а ни је ми га жао. У Ник ши ћу се раз ма тра зах тев за отва ра ње при
ват ног ТВ сту ди ја за пре нос са хра на и по смрт них го во ра.

Да је ба рем о то ме. Но за па ра дио о То ми ћи ма и Пе ки ћи ма.)

10.

(Имаш пра во. Гу ши ла нас је ру рал на кул ту ра, ако при том 
мо же би ти го во ра о дру гој ре чи из те не ја сне син таг ме. Је два смо 
с гу сла ри ма рас кр сти ли, ми слим да смо се гу са ла осло бо ди ли, а 
до ко па ли су нас епи ча ри, с но ге на но гу, по ла ко, као да ни ко не ма 
дру гог по сла но да слу ша њи хо ве дре но ве ша ле, не ра зу мљи ве 
ре чи и ши ро ки па тос, са отег ну тим а, да не ис пад не под ни ца, ето 
њи не ре чи!, да ли чи на пар кет. Са мо по не где, по не ко, у бес по сли ци, 
да би се не чим за го во рио, по чи ње да оку пља име на пре да ка, да 
бе ле жи ко је ко га, где и ка да, а ни шта ни је пре ци зно, све је ис по
ме ра но и пре су то у дру ги суд. По не кад уме ју да во де при чу, ду го, 
до по ен те, до ефект ног кра ја, али не лип ши ма гар че, тре ба то издр
жа ти, тре ба до че ка ти, тре ба пре не ти то ну ка ме на да би до био трун 
ли те ра ту ре.)

11.

Знам, чу јем, ни је ми но во ни шта што је у за гра да ма. Мо ја 
при ча хо ће по ла ко, као по то чић, па да се по ве ћа ва. Сва ка ре ка пре
су ши ако не ма слив. Сва ка по ро ди ца се утре ако не ма на след ни ка. 
(Има још оних ко ји во ле му дро ли је.)

Бих ка ко тре ба. Са мо ми јед но не до ста је: не умем. Ево, по чео 
сам о две ма оди ва ма, из Пре ви ша, из то мић ких ку ла ко је тра ју и 
да нас, зи да не под ли вер, као цр кве, а Ду ња ми не где стрк ну ла. 
(На ле ти ми за ви чај на реч, отво ри сли ку, от кри је зна че ња, уста ви 
ме, не умем да је пре ско чим. Стрк ну ти у овом слу ча ју зна чи: на гло 
уте ћи, од јед ном скре ну ти с пу та, из не на да се из гу би ти, сад би ја
ше ту, крај ме не, и ко ли ко си ру ком од ру ку уте че, ко да па де у 
ја му, ту чуј ту ви ди... Гу сти рам. Не знам шта је до ста.)

А Ду ња? Че кај те да по гле дам. Има о то ме у де бе лој књи зи о 
Дроб ња ку. Има и у ро ма ну Сма илага  Ду ша на Ба ра ни на. Дав но 
сам чи тао. Та мо је јед на при ли ка с Ду њом, ко ја је ћер ка по па Сима, 
уну ка по па Мар ка, пра у ну ка кне за Шће па на (ко ји ни је Ам за), чу
ку ну ну ка по па Мар ка (по на вљам име на да се ви ди ка ко су То ми ћи 
си но ви ма да ва ли име у ђе до во име, ка ко се те шко сна ћи чи ји је ко, 
као што је те шко ра за бра ти ко је чи ји у Вој во ди ни где се име си на 
да је у име оца, па је у ро до сло ву сва ко име исто, код Ма ђа ра че сто, 
код Ср ба ма ње). А по чео сам о Ду њи и по гле дао сам за пи се о њој.
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12.

Поп Си мо Мар ков То мић, из Пре ви ша, Дроб њак, ево као да 
сад по чи њем, Ду њин отац, ра но је умро. Обо лио или га је не ко 
убио. Да је од тур ске ру ке, о то ме бих на шао оп ши ран опис. Чим 
се за не ко га ка же да је (ра ни је, у ста ро до ба) умро или по ги нуо, а 
не ма по да та ка ка ко је то би ло, ва ља ве ро ва ти да га је не ко од ње
го вих, у сва ђи, у осве ти, би ло ка ко, укло нио. Кри је исто ри ја чи
ње ни це као зми ја но ге. Не смем да огре шим ду шу, да се за ме рим 
То ми ћи ма, са мо ми то тре ба, и ова ко ће на ћи не што дру га чи је, 
због че га ће ми пре ти ти, јер сви има мо сво ју исти ну ка да је о по
ре клу и по ро ди ца ма го вор. И ина че.

Ду ња је оста ла с мај ком Си му ном, ро дом од Ја ки ћа, од ја ког 
брат ства из су сед них До брих Се ла. Има ла је и јед ног бра та – Тео
до ра. Те па ли су му Те шо. Та ко су га сви зва ли. Дроб ња ци па зе 
је дин це. Они су кап о ли сту; на тан ком се ки да. Те ша су да ли у 
шко лу, у ма на стир Ко си је ре во, крај Тре би шњи це, у ум ни ну, у 
жу пу, где му је и отац учио. (Не ма ви ше ко сје рић ке пор те. По то
пље на је. Ка да је нај леп ши и нај плод ни ји део ис точ не Хер це го ви
не по то пљен, два су ма на сти ра оти шла уз бр до. Као и ма на стир 
Пи ва. Ко си је ре во је диг ну то на ис точ ну стра ну, на скут Цр не 
Го ре, код Пе тро ви ћа, а дру ги ма на стир ис крај Тре би шњи це ко ју 
је, ве ру је се, Све ти Са ва во дио од из во ра до ушћа, ма на стир До бри
ће во диг нут је под пут ко ји иде од Би ле ће Тре би њу. Га ча ни ка жу 
Би ле ћа ни ма: Ми смо за вас Тре бињ ци. Мо жда је обр ну то. Хтео 
сам не што ду хо ви то.)

13.

Те шо То мић, син по па Си ма, Ду њин је ди ни брат, био је у ма
на сти ру Ко си је ре ву по чет ком ок то бра 1840. го ди не, у да не ка да 
су на Мље тич ку, на ко си Жу ги ћа, Дроб ња ци, Уско ци и Мо ра ча ни 
оп ко ли ли Сма илагу  Чен ги ћа, по се кли га за јед но са се дам де се так 
би ра них пра ти ла ца. (Ни је се зна ло ко ја је зли ца ви ша. Ни је се зна ло 
је су ли му ње не бе ске или са бље. И та ко ре дом. Го ди на ма.) При ча ло 
се шта је на Мље тич ку би ло. Сти гао глас у Ко си је ре во. Те шо То мић, 
по на го во ру та мо шњих ка лу ђе ра, тај ним пу те ви ма кре нуо у Пре
виш. Зна ло се да ће осве та би ти же сто ка. По себ но ће би ти тра же
ни љу ди из по ро ди ца ко је су по сла ле рат ни ке на Агу. Те шо је ишао 
пре ко Ба ња на, за ла зио Ник шић, пла шио се че ка ли це у Ду ги, да њу 
спа вао у ја ма ма, но ћу ишао кроз ме ђе, кроз го ру. И то је по тра ја ло.

Мај ка Те шо ва, по па ди ја Си му на, са сво јом Ду њом, сно ва ла 
ка ко би мо гла си на спа си ти. Узе ле њих две, но ћу, кри ју ћи, сво га 



695

ко ња под са ма ром, под вре ћа ма и то ва ри ја ма, оти шле на Мље ти
чак, на шле Аги но тру пло без гла ве (о све му се ра ни је рас пи та ле), 
от ко па ле га, на то ва ри ле и пра во у Лип ник, код Гац ка, не ко ли ко 
че ла да ле ко. Ба ну ле пред ку лу Чен ги ћа, по ка за ле дар и ре кле да 
су то ура ди ле у за ме ну за Те шо ву гла ву. Чен ги ћи су их мр шну ли, 
Агу уко па ли, ди гли му ки љан, по сле и гроб ник с нат пи сом, а о 
Те шу ни ре чи. Те ша су (да скра тим дра ма тич ност) мај ка и се стра 
у сво јој ку ћи на шле ка да су се вра ти ле.

14.

Кле ла је бу ла у Лип ни ку, у ка мен за ту ца ла. Кроз су зе је збо
ри ла да ни ко не оста не од Но ви це Це ро ви ћа и оста лих во ђа с Мље
тич ка, да ни ко не оста не од свих ко је сам под бро јем пет по ме нуо, 
да ни ко не оста не од Те ша То ми ћа и ње го ве се стре Ду ње, да ни ко 
не оста не од Пе ки ћа. Бу ла је би ла же на оног Тур чи на ко ји је др жао 
у нај му јед но мом че це из Пи ве. О то ме по сто ји при ча, ви ше пу та 
об ја вље на, на ви ше на чи на, увек јед на ко је зи ва. Мом че це, чо бан чић 
код тур ских ова ца, у га тач кој пла ни ни, с до ње ста не Пи ве, на шао 
је ма лу ре ку, по нор ни цу ко ја је не ста ја ла у ду бо кој шкри пи ни, 
ме ђу ва љем и пло ча ма, ко ја је оти ца ла ду бо ко, ни ко ни је знао где 
осим чо бан че та и ње го вог оца у Пи ви, крај ма на сти ра, крај ре ке. 
Чо бан че је по не кад узи ма ло из бу љу ка по јед ну ов цу, у до го во ре ни 
са оцем дан, гур ка ло тур ску ов цу у по нор ни цу, а она мо, крај Пиве, 
отац че као, на из во ру, и бр зо ов цу но сио у омар. Ва дио нож, крио 
ко жу, по ма ло ме са да вао фа ми ли ји. Та ко не ко ли ко го ди на. Све док 
не ко ни је Тур чи ну ка зао. Отац је у Пи ви, на из во ру по нор ни це, 
на шао свог мр твог си на, из ва дио га из во де и за јед но с њим ско чио 
у мут ну Пи ву.

15.

У пр во про ле ће, по сле Мље тич ка, по сле глав ног до га ђа ја 
ко ји озна ча ва по че так ко нач ног осло ба ђа ња дур ми тор ског кра ја 
од тур ске упра ве (за то се ло кал на исто ри ја сва ко ча сно вра ћа на 
то ли ва да сто и пот пла нин ско ме сто, ва ло ви то као на сли ка ма Дра
га на Ка ра џи ћа, с ма лом цр квом под цр ве ним кр о вом где слу же 
жу гић ки про то на ме сни ци, ви ше ма на сти ра Под мла дин ско, ози
да ног од си ге ко ја је оста ла по сле зи да ња ма на сти ра Мо ра ча 1252. 
го ди не, на не ка да шње ка ту не ма на стир ске ода кле је ишао ки ло
ме тар ски мле ко вод, на пра вљен од лу бе, од лу че ве ко ре, или од 
је ло ве ко ре, јер је он да све би ло под го ром, под зим зе ле ном, од 
Ко со ри ћа до Зу кве и Ту ши ње, до Бо ро ве гла ве на ко јој је по ги ну ло 
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до ста оних ко ји су ишли да уби ју Агу – ту им се од мах осве тио 
Дедага Чен гић, син Сма илагин, у пр во про ле ће по сле по ги би је 
на Мље тич ку), Пе ки ћи су на Пре ви шу по че ли да ди жу сво ју ку лу, 
од бе лог ка ме на, с ма лим про зо ри ма, као пу шкар ни ца ма, што су 
че сто за пра во и би ли, с дво ја вра та на ма га зи, у при зе мљу, с троја 
вра та на спра ту, за сва ког Пе ки ног си на по јед на вра та, за Жив ка, 
Ра ду ла и Мир ка.

16.

Пе ки ни си но ви, по ње ној же љи, на шли су де се ти ну си рот них 
ко ји су за ре дов ну ис хра ну, не ко ли ко стра ни ка жи та, за ка цу мрса 
и ба лу сук на, и за оно што им је кри шом да ва но, ко па ли те мељ за 
ку ћу, у твр ђи, у гла ви ци, где је би ла го ми ла по крет ног ка ме ња, 
за ра слих у ја се ње и тр ње. При ча ло се да је баш ту, у при стран ку, 
од мах по сле до ла ска с Ду бров ска, кнез То ма Ба ло тић на пра вио 
са вар дак, пре ве ли ке ку ле ко ја је тра ја ла до Пр вог свет ског ра та. 
И ве ро ва ло се да у пра стран ку, не где, ме ђу на пу клим сте на ма, 
сто ји за пис о суд би ни То ми ног по том ства. На да ла се Пе ка да ће јој 
се сан ода ни ти, онај ка да јој је не по знат чо век, у ман ти ји, обри јан, 
цр но ма њаст, ре као да ће зла то што је на ме ње но То ми ћу при па сти 
ње ном на след ни ку, не кад, још се не мо же пре ви де ти ка да. И ре као 
је до ла зник у сан да је за пис до не ла же на, стран ки ња, ко ју је пр ви 
То мић, кнез То ма, до вео на Пре виш. По ми ња ла се као Ма ри ја Слат
ка мен ка или Слан ка мен ка, као Гр ки ња, као Цин цар ка, ка ко кад. 
О њој је не по зна ти чо век Пе ки у сан ре као: ни је тач на при ча да 
дру га То ми на же на ни је има ла де це. Има ла је, ре као је, кћи ко ја 
се ни је уда ва ла, ко ја је ро ди ла де те, ни је ре кла чи је, са кри ла га док 
ни је про го во ри ло, а он да пу сти ла у то мић ку де цу, ко јих је то ли ко 
би ло да се ни су мо гла пре бро ји ти, као и увек што би ва у вре ме 
чу да, у да љи ни.

„Ах, да, то про ро чан ство. Иса и је, За ха ри је и оста ло ви до вито 
дру штво.”

„То ма слу ша, увер љи во је стр пљив, не на ро чи то за ин те ре со
ван, али по оби ча ју не под но шљи во уч тив.”

17.

Са ма са со бом, на из во ру, док је сте за ла обу ва чу, му дра Пе ка, 
мај ка тро ји це си но ва ко ји су ди за ли ку ћу на ме сту где им се на се
лио пр ви пре дак, по на вља ла је две ре че ни це, за пра во три, ка ко се 
ка сни је ис по ста ви ло, ко је ће на пи са ти њен по то мак по же љи до
ла зни ка у сан. Но, да би се то де си ло, да би све би ло по су ђај ском 
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ре ду скло пље но, тре ба ло је у шкр по ви ма, у зи ди ни, у за ко пи ни 
за но ву ку ћу на ћи пло чу на ко јој је упи са но да Цин цар ка Ма ри ја 
До бру ни ча, кти тор ка пре ви шне цр кве, ни је из не ког сла ног или 
слат ког ка ме на но да је сти гла с оба ле је зе ра, ис крај ма ле цр кве 
ко ја има ка ме не пра го ве уви је не од стоп ни ка, од та ба на вер ни ка 
ко ји су та мо у про ми ну лим ве ко ви ма до ла зи ли, да ће исто ри ју 
ње не по ро ди це, ње них на след ни ка, по ко ле ни ма, оп шир но, ву на
сто, та ко гу сто и це ло ви то, злат ним сло ви ма, опи са ти мр ша ви 
чо век ко ји не ће има ти си на, ко ји ће би ти ре ка ре чи, ми сли и ду
гач ких ре че ни ца. То ће би ти онај по то мак ко ји но си ген ма ли ша
на ко ме се не зна отац, а ко ји се пре зи вао То мић, ко ји је, по свој 
при ли ци, Пе кин ди рект ни пре дак.

Сва ко днев но је Пе ка до ла зи ла на за ко пи ну, пре вр та ла ста ро 
ка ме ње, са сва ке стра не за гле да ла, тра жи ла да их чи сте бре зо вим 
ме тла ма и пе ру шка ма, да ски да ју сва ку пра шку, али за пи са о зла
ту и на след ству ни је би ло. Ку ћа Пе ки ћа је без от кри ћа свол та на.

18.

Истог про ле ћа, на Пре ви шу ви ше Шав ни ка, у Дроб ња ку, Си
му на по па Си ма То ми ћа, пред ћер ком Ду њом, кле ла је свог је дин
ца да не иде по но во у Ко си је ре во. Из ва ди ла је обе дој ке, ле гла на 
улаз у ку ћу, дој ке ста ви ла на ка ме ни праг, по су ла их та мја ном и 
сит ни ном од ти со вог ли ста, ски ну ла цр ну ма ра му с ре са ма, прекри
ла ула зну пло чу, ону с ко је се ко ра ча у пор тик, узе ла у ру ку крст 
сво га чо ве ка и по че ла да на бра ја:

Ако оти шао, си не Те шо, очи у мај ке, сун це у се стре, је ди ни 
на след ни че оче вог име на и има ња, ако нас ова ко уцви је ље не оста вио, 
да бог да ти не ва ља ло мај чи но мли је ко, не ма ло се шта од нас уко
па ти кад до ђеш да нам др жиш опи је ло, ако оти шао, си не Те шо...

Још би Си му на мо ли ла и пре кли ња ла да јој Те шо ни је обе ћао 
да не ће ни куд од ку ће, да ће оста ти на Пре ви шу, да не мо же оста
ви ти сво ју оче ви ну, да ће би ти на ку ћи ка пе тан дроб њач ки.

Мај ка му се ди гла и гур ну ла уга рак у жар као што чи ни бо
жић ни по ла зник. Ни је јој ра дост да ла да ста не у на бра ја њу.

Али, то ни је ду го тра ја ло. Те шо је оти шао...

19.

Ов де се за го не Тур ци ка да им пад не на ум да не што от му. 
Ову да се за го не вје тро ви ка да уда ре са се мољ ске го ре. Ову да се 
за го не ко сци ка да око ома ра, у цкла до ви ма, за ра сте сје ру ша, гла
ди ше ви на, ло бо да и ло му ти на. Ову да се за го не же не, као ти што 



698

ћеш да се за го ниш од по то ка до Мра мо ра, у ду гач ку њи ву, у Ци је пац 
по де сној ру ци, по врх кру шке, ис под че ча ра, до сит не бу ко ви не у 
Обар ци ма. Ову да ћеш се за го ни ти са ср пом у ру ци ка да кла со ве 
диг ну пше ни ца и је чам. Ову да ћу се и ја за го ни ти као и до сад на 
сва ко га ко ми чи ни не ми ло. Не мој да све ис при чам о за го ње њу. Не 
ва ља све ка за ти о За го ни ма. Не ва ља све ре ћи на За го ни ма. Ва ље 
у стра на ма, си во и су ро, ка кво би ло, ни је са мо ста ло у вр ле ћа ку, 
ни је ни мо гло, не ко га је не гда до ву као, не чим, не ка ко, и ста вио над
глав ник не ко ме. Исто та ко смо ми, чим смо се оку ћи ли у За го ни
ма, пр вом прет ку ко ји је дао ду шу Ви шње му, ње му смо исти час 
по сли је ко па ња ди гли ка ме ни крст ви ше гла ве.

Не бој се, Ду њо, ни је си до ши ла у мек ши ну. Не ће ти трун чић 
с тра ве зе фа ли ти док си под име ном Ма ша Јо ва но ва. Ре као сам 
Ра ду лу Пе ки ћу, на Мље тич ку, под ку ћа ма Жу ги ћа, у ме ђа ма, да ћу 
те па зи ти. Знам ја шта је си ро че. Око ме не су од че ти ри бра та. 
Са мо ја сам пре те као. Нај мла ђи. Би ло нас је у Јо ва на Вук са но ва 
ше сти на. Је дан је без по ро да.

20.

Чим су до шли у по ди, Си му на, Те шо и Те шов стриц и Ра дуле 
Пе кић, Ду ња је од ве ла сво ју мај ку под Мра мор, у ве ли ко то чи ло 
ис под ко је га је не кад из ви ра ла во да, ода кле су узи ма ли пло че да 
их ни жу из над сан ду ка по кој ни ци ма, рет ко, и за пе че ње хле бо ва 
у оџа ци ма и у ко ли ба ма, у За го ни ма и у пла ни ни. На рав ну и нај
ши ру пло чу, ено је и да нас, ни је ко цак ну ла, се ла је Ду ња са Си
му ном да јој се жа ли. Ни је ла ко с хај ду ком. И Ма шов отац је био 
у хај ду ко ва њу го ди на ма. У том по слу је и по ги нуо на Мље тич ку, 
пре Аге, до ста го ди на, 1827, ка ко се ра чу на. Два на ест тур ских гла
ва је од се као у је дан дан, на Гор њој Мо ра чи, 1820. Ма шо је у све
му на ње га. Тр же се, при ча у сну, из ла зи на вра та, сла бо спа ва. Не 
зо ве је, али она све чу је. По сву ноћ је као на игла ма.

Нај ста ри ја је тр ва је на те ра ла Ду њу да но си цр ве ни кон чић у 
ко си, у пле те ни ци. Ре кла да та ко ле па же на још ни је у се мољ ске 
За го не до ла зи ла, да се мо ра чу ва ти од уро ка, од чи ни, од кле тве, 
од за ви сти, се мољ ског зла.

Све је при ча ла Ду ња мај ци, жур но, да што ви ше на вар да, да 
ни шта не са кри је, као што овај све док чи ни, за мо рен, са да ће по
ноћ, а су тра тре ба ра но. Че ка ју по не де љач ки стар ци ко ји во ле књи ге. 
За бо ра ви ли да је леп ше с Ду њом, на ши ро кој пло чи, под Мра мо
ром, у за кло ну, ка да се сва ка из го ва ра као пред све ште ни ком.

По ђа ни су се вра ти ли на Пре виш. Је два су до че ка ли Ду њу да 
им у пр ви чи не до ђе. (Зби ља, ако не зна те, по ди су пр ва по се та 



699

род би не не ве сти, а пр ви чи не су пр ви до ла зак не ве сте у род. И ја 
сам те оби ча је до ма ло час био за ту рио. Слу чај но су ми до шли као 
и до ста од ло ма ка ове пре вр тљи ве при че.)

21.

Вра тио сам се, пре де стак ми ну та, да про бам на пи са но, да га 
у се би с по чет ка про чи там, док ме др жи, док сам врућ (ка сни је све 
би ва друк чи је, и го ре, на мо ју ве ли ку жа лост), али сам од мах, под 
бро јем два, ви део да сам остао ду жан Ду њин ак це нат. Име Ду ња 
мо же би ти из го во ре но као со ба или као ча ша, али Ду ња, Ма шо ва 
по обе ћа њу и на го во ру Ра ду ла Пе ки ћа, ро дом То мић, ко ја је сло бод
но, она ко за во дљи ва и ода на, ушла у при по ве да ње ко је не пре ста је, 
ко је ли чи на ки шу по сле три да на не пре кид ног (ми слим ка ко да 
на пи шем: па да ња, сли ва ња, ро ми ња ња или не ка ко још, али ми се 
ни јед но не до па да). Име Ду ње Ма шо ве ни је са крат ким у, са бр зим 
у. Не ћу ни се бе ни вас да му чим са че тво ро и ме ним ак цен ти ма у 
срп ском је зи ку.) Име Ду ња из го ва ра се као име Пе ка, као ру жа, 
пру га или ре ка. Отег ну то. Као при ча ње ње ног по том ка Ду њи ћа.

А, ре ци мо, из истог ме ста, из Пре ви ша, ста са ли су по том ци 
не ке Ру же (знам и о њој, али вас по ште ђу јем, ба рем у овом слу ча ју). 
Но, они ни су као Ру жи ћи из Хер це го ви не, од Сто ца, од ко јих је 
про фе сор Жар ко, јер је он Ру жић, са ду гим у. (Мо жда то не ко га, 
осе тљи вог, при ми че они ма ко ји су бли зу. Не ка.) На Пре ви шу су 
Ру жи ћи са бр зим у. И би ли су бр зи, јаг ме ни, на ро чи то на Мој ков
цу. Очи глед но је да жен ски зна ко ви у пре зи ме ни ма ни су ни шта 
на шко ди ли ни Ру жи ћи ма (с оба ак цен та), ни Пе ки ћи ма. Пе ки ћи, 
дроб њач ки, пре ви шки и бу ко вич ки, сви под дур ми тор ским ве тро
ви ма има ју ду гач ко е у свом пре зи ме ну ко је је од име на Пе ка (о 
ко јој је ов де по не што ре че но). Са мо је дан од њих (отац му је поме
ну ти ра ни је Во ји слав) има убр за но е у свом пре зи ме ну јер је је ди
нац не са мо у Пе ки ћи ма но у срп ској књи жев но сти. За то ова кво 
ка зи ва ње о Пе ки и Ду њи има сми сла. Ина че...

Ов де ће мо пре дах ну ти. Ју тро је па мет ни је од ве че ри. (Али 
ћу ја, бо јим се, би ти исти.)

8. ја ну ар 2006.
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ЉУБИША ЂИДИЋ

БАЛАДАОНИШТАВИЛУ

БАЛАДА О НИШТАВИЛУ

Невероватно је
колико ствари
прогута то Ништавило!

Гледам своју библиотеку
и сва људска сазнања
прогутаће их где било да било

Схватам Господе
Ти си једини који
опстајеш

Можеш ли ипак спасити
у мојој библиотеци
слово које дуго крепих

макар оно слово
које ипак
Теби не посветих
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ВЕЛИКЕ СВЕТСКЕ ДРАМЕ 2022.

Носио сам на својим плећима
многе драме овог света
с којима не знах
шта ћу

Враћао сам их у молитвама
Господу
и он ме услишио
и узимао их к себи

Знам да ни он не зна
шта ће са њима
али је свестан

да нису достојне
овог што се догађало
на тим мојим плећима

ДРАГЕ НЕОБЈАШЊИВОСТИ

Јединa годинa
у којoj сам се могао родити!

То чудо је остало необјашњиво
за сва сазнања која наука зна!

И како да не браним
то чудо!

Чудо кад мали мрав
на леђима носи сва земаљска чуда!

Од чега је једино објашњиво
између тог малог мрава и Земљине кугле

како се необјашњиво
нашло ту моје срце!

Па васцела Земља
пулсира необјашњивим животом.
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БЕЗБРИЖАН

Док је трајао рат у Украјини
нисам се бавио 
својим малим животом тако крупним темама
чак сам ексерима поправљао своју шупу
што за човечанство ништа не значи

Чак и кад ми је у ушима био
један рефрен старе руске песме 
обавезно љубaвне и обавезно родољубиве 
коју је певала моја прајатељица Ирина
руска избеглица из Украјине давних 80тих

певала је тако да сам се обавезно најежио
док сам закуцавао ексере
што такође ништа није значајно за човечанство
иако сам ексере закуцавао до краја
и она певала у ритму тих ексера до краја

29. 6. 2022.

СЛОВО ЉУБВЕ

То зрно
које још гура један мој Сизиф
у последњем зноју

То зрно соли
кад више нико
њиме да се осоли

То крвно зрнце
за заклетву
кад нисмо спасили ниједну клетву

То зрнце слова љубве
које смо узалуд гурали
а знамо докле смо догурали
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МИ ЛАН МИ ЦИЋ

МАЛАПОЕМАОБЕЗДУШНОСТИ

1.

Сте ва Лу тин, шнај дер из Илан џе, 2. апри ла 1919. го ди не у је
да на ест ча со ва до шао је при пит из рад ње, где је пио ма ло ра ки је, 
и по јео пун ло нац чор бе са фле ки ца ма. Же на Ка та оти шла је код 
ком ши ни це, а де ца су се игра ла на со ка ку.

Ди је чор ба?, ви ка ла је Ка та ка да се вра ти ла и гле да ла га по
до зри во ис под ока.

Сте ва Лу тин та ко је де ци по јео ру чак. 
Де ца су ври шта ла, њих пе то ро све ма ли; Сте ва ну је би ло те

шко, вр ло те шко, ше тао је по авли ји, му чио са ко на се би, от коп чао 
ко шу љу, че шао се по дла ка вим гру ди ма, хо дао у круг као ве о ма 
учен коњ, оти шао иза сла ме, из бљу вао из се бе чор бу са фле ки ца
ма и узео кључ за ну жник да се њи ме уби је.

(Не ма шти на ду ше ви тла ла је у Сте ви, пре стра вље на жи ви на 
тр ча ла је око ње га, Сте ва се гри зао, гри зао и по ку шао да се уби је, 
али пре до ми слио се у зад њи час.)

Оте ти де ци чор бу ве ли ки је грех, ми слио је. Има ћу цео жи вот 
вр ло це ње не ра не на ду ши. Али мо рам да жи вим због њих, због деце.

Да за ра дим за чор бу.
По сле по ме ну те од лу ке вра тио се у ку ћу и ис ту као де цу тан

ком ши бом.

2.

Пред Бо жић 1919. го ди не, Омер Ма ри ше ску, зва ни Зум бул, из 
Ку ма на зај мио је па ре од Ми ке Ка па ма џи на ко ји се вра тио из Аме
ри ке где је ра дио у Акро ну, Оха јо.
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Зум бул Ма ри ше ску пред крч мом за клео се зај мо дав цу да ће 
вра ти ти нов це до Ус кр са и умио оба те ла у да то обе ћа ње.

Ми ка ге ја по гле дао ва жно,као Аме ри ка нац и чо век ко ји је 
ви део све та, и сла де ћи се соп стве ном спо ро шћу ре као:

Да имаш за Бад ње ве че и Бо жић. 
Вра ти ћеш; ви дим да ти образ си ја ко елек трич на цен тра ла.
Про шло је шест ме се ци а Зум бул Ма ри ше ску ни је вра тио па

ре. Хтео је, али ни је му се да ло. Зај мо дав ца је ви ђао на ули ци, у 
крч ми, пред цр квом.

(Кад год би га ви део, про ла зи ли би му те лом жмар ци по
ште ња.)

Омер Ма ри ше ску био је по штен чо век.
По не кад би му се учи ни ло као да га ма ло на пу шта ду ша, али 

ју је вра ћао бр зо енер гич ним по кре том ру ке.

3.

Кр ста Јан чи кин, над ни чар из Кла ри је, упо слио се у жи во ту 
да по ста не шва лер.

На у чио је да се ко ри сти пи јан ством ла ти це и жуд њом ра не 
на жен ској ду ши.

Та ко је би ло пре ра та, та ко у ње го во вре ме, а та ко и те 1919. 
го ди не.

Пред од ла зак на фронт у Га ли ци ји, у бол ни цу у Ла во ву на 
ле че њу, па и у за ро бље ни штву у Ру си ји, Кр ста Јан чи кин за до во
љио је мно ге же не.

Све су ко ри сти ле ње го ву сла бост гле да ју ћи у њу као у ру пу. 
(Ма ла пол на бо лест би ла је це на на ре че ног жи во та и Кр ста 

јој је пра штао јер то је би ла ма ла не во ља у од но су на, ре ци мо, 
жи вот без же на.)

По по врат ку из ра та те шио је удо ви це сво јих дру го ва.
За и гра ла би у ње му љу бав, по том ма ло умор не све тло сти, 

су жен по глед, де сет ре че ни ца и – ето.
Пре не го што би ушао у њи хо ве ма ле ку ће од на бо ја на кра ју 

се ла и стао пред не ком од авлиј ских ка пи ја из ње га би ис тр ча ла 
ду ша. Без ре чи ју је ло вио кач ке том, об у зда вао лет, при пи то мља
вао и вра ћао у се бе.

Крао је жен ске осме хе из ва зду ха на кра ју се ла и ста вљао их 
на ли це.

По сто је ла ки љу ди, ми слио је.
Тај сам.
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4.

Па љо Нем чек вра тио се пи јан 4. апри ла 1919. го ди не из Ру
си је, из ра та, у Па ди ну. 

Ка да је мо би ли сан у вој ску 13. ав гу ста 1914. го ди не, на пио се 
и по тру дио се да се ви ше не отре зни.

Жи вот и рат, и соп стве ни умор крај пру га, по ља и ре ка ута пао 
је у ал ко хол.

Па љо је жи вео жи вот у до ба ту ге. Фи но оздра вље ње од жи
во та ни пре ко ра ки је и ви на ни је до ла зи ло.

Са мо је цви ли ло вре ме, за гри же на смрт и не ис црп но ћу та ње 
над њом.

(Ку ћу од на бо ја на кра ју се ла за те као је пра зну и об ра слу у 
ко ров и ши бље. Отац и мај ка пред крај ра та умр ли су од шпан ске 
гро зни це.)

Па љо Грн ча 18. ма ја 1919. го ди не у ку ћу Па љо Нем че ка, док 
је овај над ни чио у се лу, од нео је сле де ће ства ри и са крио их за рог 
на та ва ну: ли стић Гла са сло бо де, књи гу пе са ма А. Та ја ков ског, 
пи смо из Сент Лу и са на сло вач ком, ко ри це књи ге Кар ла Марк са, 
ру ски про глас вој ни ку, ка ри ка ту ру сли ку Пи ра ми да ка пи та ли зма, 
кар ту са сли ком др Ви ље ма Лип кнех та, књи гу Кр ви гво жђе и пла
кат Гла сај про тив ра та за ко му ни зам.

Бољ ше вик Грн ча био је по но сан на рад њу ко ју је учи нио. Паљо 
Нем че ку те ве че ри од нео је фла шу ра ки је, ко мад хле ба и ко мад 
сла ни не.

Чи зме Грн че Па ља ни су но си ле стид док су хо да ле ка ку ћи 
Нем че ка.

5.

Ми ћа Пап ке ри чан, ра тар из Не у зи не, као за ро бље ник у Ру
си ји, по чет ком 1918. го ди не ку пио је по ште ње на пи ја ци по ште ња 
ко ју су ор га ни зо ва ли бољ ше ви ци у Та шкен ту, у Уз бе ки ста ну.

По што је од бољ ше ви ка до био пи сме ну по твр ду о по ште њу 
Ми ћа Пап ке ри чан кра јем 1918. го ди не, вра тио се у Ба нат као је дан 
од нај по ште ни јих љу ди.

Као та кав за тра жио је да се сва зе мља бо га та ша из де ли се
ља ци ма ина че ом ча и ме так.

Са има ња Ја го ди ћа у Ста ром Ле цу узео је се ја чи цу, са ве лепо
се да Дун ђер ских у Хај ду чи ци ко би лу, а са има ња Ју ли је Ча во ши 
у Ве ли кој Гре ди ка ру це.
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Ја ну а ра 1919. го ди не свра тио је на има ња на о ру жан пи што
љем мар ке на ган и по ка зао уред но по твр ду о по ште њу ко ју су му 
из да ли бољ ше ви ци.

Упра ви те љи има ња по гле да ли су по твр ду, а по том ње га пре
ко на о ча ра, клим ну ли гла вом и из да ли све што је тра жио.

6.

У коц кар ској пар ти ји, у го сти о ни ци Ба ла тон уСко ре нов цу 
Ла ци ка Да ро ши тро ји ци мла ди ћа, чи је су мај ке би ле удо ви це, узео 
је па ре, ше ши ре и оде ла, ко ње и њи ве и сре бре не са то ве са уграви
ра ним ло ко мо ти ва ма и ве тре ња ча ма што су им оста ви ли по ги ну
ли оче ви.

У Ру си ји, у за ро бље ни штву, у гра ду Пер му, на у чио је кар та ње 
у нов це од јед ног ко за ка ко ји се звао Пјо тр Вла ди мо ро вич Бур ја
ков. Ла сло Да ро ши др жао му је ру ку у ду гим коц кар ским бит ка ма 
у за ди мље ним крч ма ма гра да Пер ма, а ко зак му је да вао две тре
ћи не за ра ђе них но ва ца јер чу вао се оби ља ка ко је го во рио.

Три да на и три но ћи Ла ци ка Да ро ши ни је спа вао, а ка да је 
за спао у су мрак 3. ав гу ста 1919. го ди не на сла га ло се у ње му ви ше 
сно ва.

У јед ном сну га њао га је у но ћи дан; он је за ра ђи вао нов це 
бе жа њем; из чо ве ка у сну гле да ла су га ви ше од два ока.

7.

Због упа ле ме са око јед ног зу ба Ле о нар ду Вал це ру, чи нов ни
ку из Шар ла ви ла оте као је образ.

У чи нов ни ку Вал це ру ша ре ни ла би се ра дост да ни је би ло 
тог при мет ног де та ља.

До ду ше, Ле о нард Вал цер, упр кос свом пре зи ме ну, ни ка да 
ни је не што био ни во љан ни спо со бан за плес, али је свој жи вот
ни оп ти ми зам из ра жа вао на дру ге на чи не: обил но је ло и пи ће 
ре дов но, коц ка и же не по вре ме но.

Све то ван по сла. Али, на по слу, по го то во по сле про ме не им
пе ри ја у је сен 1918. го ди не чи нов ник Вал цер опо на шао је зид. Ни је 
пре те ра но био на услу зи стран ка ма; ње го ва увре ђе на ру ка ма ло 
шта је на пи са ла.

Ле о нард Вал цер не пре кид но је се део у кан це ла ри ји на др ве
ној сто ли ци уко че ног и хлад ног ли ца,од мет нут од кре та ња, и сми
шљао шта ће за ру чак.

Са мо до бро на мер на стран ка мо гла је да га по кре не. Да му 
ски не пра ши ну са не ра ва. 
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(Да га бла го сло ви не ким по кло ном ко ји не ће оси ро ма ши ти 
стран ку али ће об ра до ви ти го спо ди на Вал це ра.

Ра до сне по прав ке вр ши ли су по кло ни у жи во ту шар ла вил ског 
чи нов ни ка.)

На да ро ве,по сле учи ње не услу ге, за бо ра вља ли су и да ро да вац 
и да ро ва ни.

Да се не вре ђа ју ме ђу соб но пам ће њем.

8.

По чет ком 1919. го ди не до шао је из ра та, из Ру си је, ку ћи у Ћора
ви со как у Фер ди ну,Ђу ра Шу шу љев. На ра ме ну но сио је озбиљ ну 
ру пу од мет ка а у ду ши чи сто ди са ње и за до вољ ство што је жив.

Са њим, из Ру си је, сти гла је и ње го ва же на Дар ја Пе тров на. 
Би ла је ви со ка, пла во ко са и пла во о ка, из ду же ни јег ли ка по пут 
ча пље јер је ваљ да и свет из ко јег је до ла зи ла био из ду же ни ји од 
Ба на та.

Ле по се се гле да ли Ђу ра Шу шу љев и Дар ја Пе тров на и пу шта
ли из те ла соч не уз да хе. Ка да би се Ђу ра ма ло од ма као она би му 
по гле дом сла ла че жњи ве по ну де.

Ђу ри ни ро ди те љи мај ка Ру жа и отац Са ва иза шли су да их 
по здра ве.

И Ђу ри на же на Ма ра Шу шу љев са дво је де це.

9.

Нео че ки ва но 27. фе бру а ра 1919. го ди не Тра јан Ун гу ран вра тио 
се из Ве ли ког ра та. Ње гов про ла зак Ве ли ким со ка ком про чи стио је 
ти ши ну јер ни је се баш де ша ва ло че сто да се по кој ник вра ти ку ћи.

Тра јан је зва нич но пре ми нуо у кра ков ској бол ни ци и 26. ок
то бра 1916. го ди не ње го вој же ни Јо а ни Ун гу ран сти гла је ту жна 
вест. Мла да же на па ла је у не свест, а по том ожа ли ла му жа по 
ре ду не жа ле ћи но вац, су зу и хра ну.

Да на 18. ав гу ста 1917. го ди не спо ји ла се Јо а на Ун гу ран са 
не до зре лим мла ди ћем Мир чом По пе ску и по че ла да жи ви са њим 
у љу ба ви и па жњи. Сва ки трен љу бав ни ци су ко ри сти ли да се 
срет ну, за гре ју про мр зли ми нут и рас по ре де стра стве не укра се 
јед но дру гом на те лу.

По Ве ли ком Тор ку при ча ло се да Јо а на не зна шта да ра ди јер 
по кој ник ко ји јед ном умре не мо же да умре опет.

Сва ко га да на Јо а на је да ва ла му жу не што отро ва у во ду и 
хра ну. Ни је хте ла да га уби је већ са мо да га раз бо ли.

Ма ло. Ако је мо гу ће.
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10.

На ва ша ру у Стар че ву 26. сеп тем бра 1919. го ди не Зла то ја Шуљ
ба из Омо љи це до био је дар ме ђу ре бра: нож.

Под ша тром пио је ви но, јер је про дао ко ња, и сви ра ла је там
бу ра шка бан да Ђу ри це Са ви на – Пре ди ша.

Би ло је мно го ве се ло, сви при сут ни има ли су нов це, ба ца ли су 
их му зи ци; Јо ца Иса ков из Ба ран де она ко си тан играо је на бу ре ту.

У јед на трен устао је ма ли, ко чо пе ран и бр кат чо век, а ка сни
је се са зна ло да је то Жар ко Бож јак из Идво ра и одр жао здра ви цу 
за бес ка ко је ре као псу ју ћи го сти ма мај ку, и крч ма ру, и там бу ра
ши ма, и нов ци ма, и ша три, и ко њи ма при ве за ним ис пред ша тре, 
и сун цу што пр жи, и ки ши ко је не ма.

По том је на ста ла ту ча, ни је се зна ло ко ко га уда ра, ра ди ле су 
пе сни це, др ве не но ге од сто ло ва, лев че до не се не по себ но за ту 
при ли ку.

(Че ша не су свим и сва чим гла ве и ре бра при не се не од сво јих 
вла сни ка на ва шар тим по во дом.)

Из тог упо зо ре ња,што га је из ре као Жар ко Бож јак, иза шли 
су сви жи ви сем – Зла то ја Шуљ бе.

11.

Ка ко је у про ле ће 1920. го ди не у Ба на ту на стао до та да не по
знат по сао то са си гур но шћу ни ко ни је знао. Ка сни је су се ши ри ле 
ве сти о по чет ку но вог за ни ма ња, али не по у зда не што су се ру га
ле исти ни и здра вом ра зу му.

Ипак, вре ме ном је на род, а ка сни ји и исто ри ци ко ји се ба ве 
сум њи вим чи ном пре при ча ва ња про шло сти, име но ва ли дво ји цу 
љу ди, у два ме ђу соб но уда ље на ба нат ска се ла што су не за ви сно 
је дан од дру го га па тен ти ра ли но ви за нат.

(Ко ји је уо чио сла бост све та у ко јем се жи ве ло у про сто ру и 
вре ме ну и на чин на ко ји су се не до ста ци мо гли ре ши ти, а љу ди и 
на ро ди оја ча ти.)

То су би ли Ве ља Грч ки кнез се ла Уљ ме и Све та Пећ ка ров 
пу стош, раз бој ник и убо ји ца из се ла Ме ле на ца.

Њих дво ји ца тек ка сни је су се упо зна ли, али у по чет ку ни су 
ис ка за ли же љу да са зна ју не што ви ше је дан о дру гом. Ве ља Грч ки 
у се лу био је по знат по то ме што ни је имао из ра же ну зна ти же љу 
као ве ћи на ње го вих се ља на и што је у су мрак, ка да се ме ша ју дан 
и ноћ, је два при ме ћи вао об ли ке. 

Све та Пећ ка ров у Ме лен ци ма и Тур ском Бе че ју со ка ком, док је 
про ла зио, ба цао је од ра сле ис пљув ке, али му то ни ко ни је за ме рао 



709

и до жи вља вао као зна че ње увре де јер је то ли ко за ду жио тај крај 
да су му ме шта ни све пра шта ли.

12.

13. апри ла 1920. го ди не кнез Ве ља Грч ки по звао је у оп штин
ску ку ћу по зна тог пу ста хи ју из се ла То зу Го ве да ро ва на раз го вор. 
Истог да на, у оп штин ску згра ду у Ме лен ци ма за ко ра чио је Све та 
Пећ ка ров и за ку цао на вра та кне за Аце Ди ња ше ва.

Био је све тао про лет њи дан; у ње му је оби та ва ло не по мич но 
са гла сје и кор па хар мо ни је. 

Да ном се ше пу рио сми сао.
Сва че ти ри чо ве ка у јед ном тре ну има ли су по преч ну бу ља

вост, а да то ни ко ни је при ме тио.

13.

Ве ља Грч ки и Све та Пећ ка ров пред ло жи ли су сво јим са го
вор ни ци ма исту ствар. Ве ља је То зи Го ве да ро ву ре као да се у се лу 
то ли ко без ду шно сти на мно жи ло да се ви ше не мо же жи ве ти. 
Не го да у се лу бу де је ди ни он ме сто свих без ду шан и то јав но и за 
оп штин ске нов це, а по штен свет да жи ви и ра ди у ми ру.

Све та Пећ ка ров Аци Ди ња ше ву ре као је сле де ће: До ста је 
би ло зла и без ду шно сти и у се лу и у це лом кра ју. Ја сам убио чо ве ка, 
ро би јао, ха рао и ва рао. Пла ти те ми и ја ћу би ти без ду шан за све 
и ме сто свих у се лу, а и ши ре. Мо же те ми да ти пред у јам, мо же
те ис пла ти ти у жи ту и сла ни ни. При мам та ко ђе ја ја, сир и ра
ки ју ду до ва чу. Али да бу де ре дов но.

14.

Све та Пећ ка ров бу дио се ра до стан и ле же ћи за тво ре них очи ју 
ше тао по при ват ној без ду шно сти.

Уми вао се код бу на ра и бри јао гле да ју ћи ро ша во ли це у кома
ду сло мље ног огле да ла. Пе као је ја ја са сла ни ном и јео са то плим 
ко ма дом хле ба ко је су ком ши је оста вља ле на сме ну у чи стој кр пи 
на пра гу.

На вла чио је, по пут ко шу ље, свој нај бе зду шни ји по глед и 
из ла зио на ули цу. Про ла зио је она ко без ду шан Ве ли ким со ка ком, 
па ше тао Шу га вим со ка ком и за ла зио у Гу шчи ји шор. До бар дан 
чи каСве то!, ја вља ла су се де ца, же не су га ра до сно по здра вља ле, 
а му шкар ци ски да ли ше ши ре у знак по здра ва и по што ва ња.
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Све та их је без ми ло сно и пре зри во по сма трао.
(То је био ко ри стан пре зир и дра го це на без ду шност ко ја њих 

осло ба ђа и чи сти и ко рак им чи ни сми сле ни јим и срећ ни јим.)

15.

За бу ша ва овај То за, а по ште но га пла ћам два ме се ца ка сни
је ми слио је Ве ља Грч ки. Оде не очи у без ду шност, ше та, али кад 
ви ди же не, на сме је се, на сме ју се и оне и про ду же.

Ква ри до го вор и по сао. Ус кра ти ћу му нов це за сле де ћи ме сец. 
Ње го ва без ду шност мо ра би ти по сто ја на, стр пљи ва и ја ка да 
уда ра по на ро ду и да га осло ба ђа. 

По пут пљу ска здра вља.

16.

Све та Пећ ка ров и То за Го ве да ров на гра ђе ни су По ве љом за
хвал но сти у ка би не ту Ми ни стра пра во су ђа Кра ље ви не Ср ба, Хрва
та и Сло ве на ца Дра ги ше Јо ва но ви ћа 14. сеп тем бра 1921. го ди не.

Пр ви пут сре ли су се у ка би не ту ми ни стра.
Има ли су при ли ке да на зна чај ном ме сту упо зна ју ко ле ге из 

свих кра је ва Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.
Од ме ри ли су је дан дру гог сво јим нај бе зду шни јим по гле дом, 

а по том пра сну ли у смех.

17.

На са ла шу Ди ми ње ско ви из ме ђу Идво ра, Са ку ла и Фар ка жди
на 26. ма ја 1921. го ди не по че ла је са ра дом Ака де ми ја без ду шних 
што је оку пља ла љу де у Ба на ту ко ји су, тих го ди на, за ра ђи ва ли 
од соп стве не без ду шно сти.

У ме сец да на ак тив но сти раз ме њи ва ли су соп стве на без ду шна 
ис ку ства и при ча ли о без ду шној прак си у сво јим сре ди на ма.

Од Све те Пећ ка ро ва, угле да ног пре да ва ча, учи ли су ка ко да 
се на бе зду шни је по на ша ју, а да не увре де и ка ко да без ду шно гле де, 
али та ко да то ли чи на под виг без у мља.

То за Го ве да ров учио их је ка ко да пре го ва ра ју са по сло дав цем, 
да по диг ну це ну соп стве ној без ду шно сти и да се су о че за без ду
шни ци маама те ри ма што без до зво ле ула зе у њи хов по сао и би
ва ју без ду шни тај но, по ку ћа ма.

По след ње не де ље на ста ве на Ака де ми ји без ду шних уче сни ци 
ску па од ла зи ли су пре ко Ду на ва у ка зни о ни цу За бе ла код По жа ревца 
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где су за пи си ва ли нај но ви ја ис ку ства у све ске на ко ји ма је пи са ло: 
Ака де ми ји без ду шних.

То за и Све та ва ри ли су до са ду док су слу ша ли при че за тво
ре ни ка.

18.

Све та Пећ ка ров до жи вео је ду бо ку ста рост. По сле 1945. го
ди не но ве ко му ни стич ке вла сти за бра ни ле су му да ра ди,уки ну ле 
про гла сом без ду шност, све љу де про гла си ле срећ ним, а ње гов син 
То да Пећ ка ров за но ве вла сти шо пао је љу де док не при зна ју да су 
срећ ни што је Све та осу ђи вао и ни је до вољ но раз у мео.

Пред смрт 25. ав гу ста 1960. го ди не Све та је ми слио: Ка да смо 
То за Го ве да ров и ја по че ли да ра ди мо овај по сао, из гле да ло је као 
да је Ба нат ушао у ха ос. За у ста ви ли смо сва ку вр сту не ре да и 
на род ни је мо рао да гри зе ду шу ако би не ки грех учи нио. 

Зар је на ма би ло ла ко да све гре хо ве све та но си мо на ду ши. 
Ни То за ни ја, ни дру ге ко ле ге ни ка кву пен зи ју ни смо до би ли, а ча сно 
смо ра ди ли по сао.

19.

Све та Пећ ка ров пре ми нуо је тог 25. ав гу ста 1960. го ди не у 
два са та по под не, по ве ли кој вру ћи ни ка да су ко ко шке у авли ји 
тра жи ле хлад.

20.

Си ну То ди Пећ ка ро ву, пред смрт, упу тио је свој нај бе зду шни
ји по глед, али син га ни је при ме тио.
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ДАНИЛО ЈОКАНОВИЋ

БЕЛИАНЂЕО

БАНОВИЋ СТРАХИЊА

Велика је Мала Бањска!
Док светли ко ноћ ивањска,
с ње, на Бана, ни сећања
нису, к томе, ништа мања. 

Косовом се краду ноћи
ко из песме неке старе
из које би могли доћи 
они који и не маре

што је ноћца сасма тија...
Похарани бели двори,
и отета Анђелија,
за песму су изговори...

Ког ће чаша мимоићи
кад је Бану сва тазбина,
стари Југ и Југовићи,
понајвише ту због вина.

Смогао је СтрахинБане
ону једну капљу крви,
што из ране, с чела, кане,
да задржи на обрви
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крв да очи не замути,
да не тражи изговора
зашто треба устукнути – 
никада се све не мора.

Зна Бан, опрост може да се
преиначи на кривицу,
расколи се усагласе,
превазиђу неверицу...

Уз Анђине бистре очи
страху места баш и није...
Ко ли ће нам посведочит
је ли могло другачије.

Како год се уприличи
сувишна је нова жртва – 
у свакој је нашој причи,
од почетка, Анђа мртва. 

БАРЈАК БОШКА ЈУГОВИЋА

Као ветру да пркоси
барјак пољем време носи

и док битка и сад траје 
замаха јој вечност даје

Косовом се разлетео
као облак крсташ бео

на њему се и крст злати
из векова кад нас врати

огрнуте тешким мраком
па га и сад под барјаком 

прати по пољу широку
суза у сестрином оку 
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РУКА ДАМЈАНОВА

бацају је у криоце мајци
Дубоко је урезана
у безнађе свака рана – 

џаба ако и зацели 
кад је нисмо преболели

Можда смрт и није ништа 
гледано са разбојишта...

После боја, кад гаврани
надодају со по рани,

могла би нам песма ова 
бити рука Дамјанова

што је смрћу обгрлила
из мајчиног – крила. 

КОСОВКА ДЕВОЈКА

Док се, небом, звезде гасе, 
врангавране оком пратим
још увек у страху да се
за зелени бор ухватим.

Крећемо се криомице, 
с молитвама на уснама;
ноћ се, као црне птице, 
наткрилила и над нама.

Нека се и бор осуши,
нек се проспу и сазвежђа,
цео свемир нек се сруши,
остаће реч – као међа.

Као да су из кондира – 
свете речи ране блаже; 
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по попришту док пребирам
анђеоске слушам страже...

С кнезом и мој женик оде, 
одоше ми и сви свати,
ниједан од три војводе
из боја се не поврати.

Чини ми се, ко с бојишта,
или као са облака,
прхну птица, коњ зањишта,
негде неко и заплака...

Док се, небом, звезде гасе, 
врангавране оком пратим
још увек у страху да се
за зелени бор ухватим.

БЕЛИ АНЂЕО

Као да си Белога анђела 
у нека давна столећа 
изван манастира срела 
па те све на тај сусрет сећа 

На мутном светлу прозора
са мемљивога зида
рука неког старог мајстора
слој по слој малтера скида 

помало од година груба 
и помало већ дрхтава 
твој лик са припратног стуба
у сећање пресликава 

успе ли да ти очи наслути
на слици прекривеној патином
моћи ће и усне додирнути
и оивичити тишином 
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Цела је црква осликана 
и све су фреске с твојим ликом
узете ко с пруженог длана
прожете нечујном музиком

Ти и јеси Белога анђела 
у некој нестварној причи
много пре него на фресци срела
па на њега и сама личиш 

Држећ се давнашњих снова 
и у њима твога лика
можда рука мајсторова
није знала да анђела слика
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ВИ ШЊА КО СО ВИЋ

КРАЉИКАМЕНОРЕЗАЦ

У про ље ће, око Бла го ви је сти, ље та Го спод њег 1382. над ме
та ли су се над Жу пом Дра че ви цом1 не мир ни вје тро ви и сми ре на 
пла вет бо ке шког мо ра и не ба, пре ки да ни уда ри ма ма цо ла и пи ју
ка из три но во о тво ре на ка ме но ло ма: Жље бач ког, Кру ше вич ког и 
Ђу рич ког. Стан ко Ста ме но вић као про то не и мар, име но ван по ве
љом од Ње го вог кра љев ског ви со чан ства Тврт ка2, од ју тра до по
зне ве че ри, оби ла зио је мај да не са де вет мај сто ра ка ме но ре за ца, 
при спје лих из свих кра је ва про стра не Тврт ко ве зе мље. Стан ка је 
пра тио Јев ста ти је, нај ве ћи по зна ва лац ка ме на у мај да ни ма ди љем 
сви је та. Он је ис пи ти вао сва ку гро ма ду, пи пао свим пр сти ма, и 
сва ким по себ но, пре гле дао за јед но са Стан ком све ћу ски је и ма
шки не, мје рио ду жи ну и за вр ше так кли но ви ма, те жи ну ма ље ви
ма и ма цо ла ма, пре сла гао ма ле ма це за ма ра ње, гла чао дли је та, 
шкал пе ли не и шка ља че. Ослу шки вао је и мје рио сва ки звук по
сли је те шког уда ра ма цо ле, и по зву ку ра за зна вао по у здан ка мен. 
Знао је он, кад ка мен ту по за је чи, да је ње гов ко ри јен ду бо ко у 
утро би зе мље, да је ста мен и до сто јан да бу де у те ме љи ма гра ђе
ви не. Ка да се чу је ре зак звон ка ме на, он да клин ла ко кли зи у срж 
ње го ву, и то је знак да је упор ност и те жи на ту пих уза стоп них 
уда ра ца те шких че ки ћа при пи то ми ла твр до ћу ка ме на. У ро сном 
мај да ну, пр во би Јев ста ти је, а он да Стан ко је зи ком ку ша ли ка мен. 
Ка ме но ре зац ни ка да не ће по ста ти не и мар, ако ма кар јед ном из да 

1 Жу па Дра че ви ца, исто риј ски, би ла је јед на од при мор ских жу па Тра ву
ни је. Об у хва та ла је нај ве ћи дио про сто ра да на шње оп шти не Хер цегНо вог.

2 Сте фан Тврт ко I Ко тро ма нић (1314–1391), био је пр во бо сан ски бан, а 
он да је 1377. у ма на сти ру Ми ле ше ва, кру ни сан за кра ља. Ње го ва кра љев ска ти
ту ла гла си ла је: „Краљ свем Ср бљем: Бо сне, По мор ја и За пад них стра на”. Тврт ко 
је 1382. осно вао град у Жу пи Дра че ви ци, и на звао га Све ти Сте фан. То је да на
шњи Хер цегНо ви.
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ка мен. Тре ба умје ти осје ти ти ду шу ка ме ну. Ка мен не мо же оста
ри ти. Ка да на ње га лег ну ми ле ни ју ми и сто ље ћа, он по ста је моћ
ни ји и по у зда ни ји. Он се не да ла ко ми сле ну и не стр пље ну чо вје ку. 
Стан ко се ра но пре дао ка ме ну, као си ро че, је два ста са ло за пр ву 
обу ћу. Стриц му, не же ња, во дио га у ка ме но лом да во ду до да је 
стр пљи вим ко па чи ма ка ме на; да ко па чи не дан гу бе, жед не ћи упор
но на по дор јен ској при пе ци. На пр вом пу ту до ста рог Жље бач ког 
мај да на, стриц је Стан ку из го во рио и за вјет ну по ро дич ну бе сје ду:

„За пам ти, ми Ста ме но ви ћи ни ка да ни от ку да ни смо до шли. 
Са овом оба лом и овим кр ши ма сра сли смо као и ка мен. Нас уви
јек уз ди же ка мен, уза јам но се до гра ђу је мо; он бру си нас док ми 
бру си мо ње га, а мо ре, рит мом на шег ср ца, успа вљу је и бу ди, и 
на ше гра ђе ви не, и све оба ле сви је та. Ни ка да не сми јеш из да ти ка
мен. Кад се искре но при бли жиш ка ме ну, осје тиш да му при па даш 
свим би ћем, и он те сам по ве де. Је дан наш Ста ме но вић бје жао од 
ка ме на, и ока ме нио се под не чи јим ту ђим не бом. Од та да сви ми 
но си мо кле тву као име, и угра ђу је мо је у по ко ље ња и пам ће ње. 
Уви јек има мо са мо по јед ног по том ка, да оп слу жу је ка мен, да пише 
у ка ме ну и та ко чу ва и нас и пре да ње.”

Стан ка је ра но по ни је ла бо ја ка ме на. Око му се опле ме ни ло 
свим ни јан са ма за го нет носи ве, при гу ше ноокер, сми ре нобра он, 
сти дљи вољу би ча сте, опре зносме ђе, тај но ви топла ве, не пред ви
ди возе ле не, раз дра га ножу те, смје лоро зе, до сто јан стве нопур
пур не...

„Ка да бу деш по чео да тра жиш и да ра зу ми је ваш ту ђи бол, свој 
гри јех и бо ју ка ме на, по ста ћеш чо вјек до сто јан ка ме на и гра ди
тељ ства у ка ме ну”, ово ка зи ва ње по на вљао је Стан ку Јев ста ти је, 
Стан ков је ди ни ис кре ни при ја тељ по ка ме ну. Јев ста ти је је до шао 
у Дра че ви цу, ни сам ни је знао ода кле. Са со бом је до нио ле ген де 
и ис ку ства, сли ке и пам ће ња, пје сме и ја ди ков ке, мо ли тве и кле тве, 
за зор и на да ња из мно гих кра је ва сви је та. 

„Сва ко мје сто је вје чи то, са мо је про ла зно оно што том мје сту 
да је об лик, бо ју и ми рис”, че сто је по на вљао Јев ста ти је, а он је ми
ри сао на све да ле ке пре дје ле, ко је је Стан ко тра жио у сво јим гра
ди тељ ским стре мље њи ма и ви зи ја ма. Ује ди ње ни по ка ме ну и око 
ка ме на, раз ви ли су уза јам но по вје ре ње и на кло ност још од пр вог 
су сре та. Ка мен је сна га и чвр сти на у ко ју мо же да се смје сти, и ра
дост, и пат ња, и љу бав, и за зор, и вје ра и при ја тељ ство; и све оно 
од че га је са зда но људ ско би ти са ње и пам ће ње.

Је дан град на ста је ка да и ле ген де о ње му, и жи ви до тле до кле 
те ле ген де под сти чу и хра бре ми сао и ри јеч. Ка да је Хар мо не ји, 
бо жи ци гра ди тељ ског и умјет нич ког скла да, за лу па ло ср це од за
зо ра пред раз у ђе ним бо ја ма и об ли ци ма Дра че ви це и ци је ле Бо ке 



719

Ко тор ске, чу ли су се уда ри пр вог пи ју ка на ула зу у за лив. Стан ко 
Ста ме но вић, у рит му ср ца, по чео је град њу но во га гра да. По сли је 
осве шта ња те ме ља цр кве, бе де ма и ку ла, Ње го во кра љев ско висо
чан ство Тврт ко Пр ви, у при су ству број ног на ро да и сви те, из го
во рио је:

„Не ка овај гра ди тељ ски ка мен, не и мар ске ру ке, град ко ји се 
ра ђа, и оне ко ји ће жи вје ти у ње му, бла го сло ви и чу ва Го спод наш 
Ису ис Хри стос, као и онај ко ји је за Хри ста пр ви по стра дао, од ка
ме на и у ка ме ну, Све ти Сте фан Ар хи ђа кон. За то овај град гра дим 
ва ма и ме ни, а по све ћу јем га Све том Ар хи ђа ко ну Сте фа ну, пр во
му че ни ку, ко ји је сво јом не ви ном кр вљу осве штао сва ки ка мен и 
сва ку ис трај ност у вје ри и у гра ди тељ ству.”

Сам краљ је, а да Стан ка ни је ни по гле дао, у те ме ље сво га 
гра да по ло жио ка мен из Је ру са ли ма, ди ја мант из сво је кру не, и 
ми сао, до ко је је до шао ви ше де це ниј ским вла дар ским уви дом:

„Му дро вла да ње је као кле са ње у ка ме ну; мје ри се вре ме нима 
ко ја ће тек до ћи, а гра ди оштрим и раз у ђе ним по гле дом, сми ре ном 
и вје штом ру ком, то плим ср цем и раз бо ри тим умом.” 

Стан ко је, вид но уз бу ђен, у бе дем ку ле ко ја шти ти с мо ра, 
по ло жио жље бач ки гра нит обо јен пур пур ном на дом, и мо ли тву:

„Дај Бо же да овај град са чу ва вје ру у чо вје ка, у ри јеч, и у гра
ди тељ ство, без об зи ра на све олу је и бу ре, ра зор не вје ко ве и људ
ска по ср та ња; од са да па до у вје ки вје ко ва, амин.”

Го спа ва, Стан ко ва же на, пле ме ни та ро да и ис тан ча них слут
њи, кри шом је спу сти ла у те мељ бе де ма то плу су зу, да гри је ка мен 
и хра бри зе мљу, мо ре и бо је Дра че ви це у не вољ ним вре ме ни ма 
кад, као та ла си, бу ду уда ра ли о зи ди не гра да.

* * *

По за вр шет ку ју жне ку ле Тврт ко је по слао по про то не и ма ра 
Стан ка ко чи ју и прат њу, да га до ве ду у кра љев љет њи ко вац у Ду
бров ни ку. Плод ним Ко на вли ма, Ду бро вач ком Ри је ком, свим По
мор јем, Тра ву ни јом и За ху мљем ши рио се ми рис рас ко шног ље та, 
и при че о бу ду ћем Тврт ко вом гра ду.

Док је Стан ко ула зио у рас ко шну кра ље ву па ла ту, по ку ша вао 
је да при бе ре не мир не ко ра ке. По сли је до че ка код Тврт ко вог на сто
ја те ља па ла те, Стан ка су уве ли у про стра ну и рас ко шно осви је тље
ну Тврт ко ву со бу за при јем. Сам краљ је сје дио у ви со кој сто ли ци 
оп ши ве ној пур пур ном ср мом, са по зла ће ним ру ко хва ти ма. На 
вр ху на сло на би ла је вје што ди зај ни ра на Ми ле шев ска кру на, тек 
да кра ље ви по сје ти о ци и го сти ни на тре ну так не за бо ра ве зна чај 
оно га због ко га су ов дје. На спрам Тврт ко ве сто ли це, на ис точ ном 
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зи ду, био је ма ли ико но стас. Из над ико не Св. Сте фа на Де чан ског 
го ри ло је злат но кан ди ло. Из очи ју све тог кра ља, два пут осли је
пље ног, искрио је опрост по ко ле њи ма, али и опо ме на; ко ли ко је 
че сто ма гло ви та и та на на гра ни ца из ме ђу уз ви ше но сти и по ср ну
ћа; истин ског сја ја и за сли је пље но сти. 

Тврт ко се ма ло при ди гао, а Стан ко ма ло по вио у знак су сре
та и ни је мог по здра ва. На стој ник и со бар су се по ву кли не чуј но, 
ка да је Тврт ко бла го по ди гао ли је ву ру ку, а де сном по ка зо Стан ку 
на ка ди фе ну сто ли цу са кра ље ве ли је ве стра не. Стан ко се по ла ко 
спу стио, као низ ли ти цу. На стао је та јац, онај згу сну ти, ко ји тра је 
са мо не ко ли ко тре ну та ка, а има бо ју и укус све вре ме не тје ско бе.

„Са мо у овој па ла ти мо гу да се пре дам ти ши ни”, краљ је про
го во рио ла га но из по себ ног то на ли те та, „а за о дје ну ти се ти ши ном 
не зна чи пре да ти се ћу та њу већ го вор во ди ти оно ме што ће тек до ћи.”

„Ја кле шем у ти ши ни да бих го во рио са по ко ле њи ма,” Стан ко 
је од го во рио из истог то на ли те та.

Пр ви пут су им се сре ли по гле ди. У кра ље вим очи ма си ја ла 
је бла го на кло ност, а у не и ма ро вим си гур ност, ко ја је ода гна ла сву 
ма ло пре ђа шну тје ско бу.

„И ти се кле са њем, као и ја вла да ви ном, пре да јеш пам ће њу; 
а пам ће ње је нај ду бља спо на са тра ја њем.”

„Пам ће ње је вје ра у бу дућ ност, и да ва ње се бе сви је ту ко ји ће 
тек до ћи”, Стан ко је са нео че ки ва ном ла ко ћом при хва тио ди ја лог 
са кра љем.

„Али, то је и на ста вак пат ње”, краљ је на ста вио истом, сми
ру ју ћом дик ци јом.

„У пат њи ко ја ће до ћи има не ке уз бу ђу ју ће ље по те, и на пе те 
уз ви ше но сти, ко ја и гра ди тељ ству, и жи во ту, да је ду бљи сми сао”, 
у Стан ко вом гла су на ра ста ла је звон кост и си гу ност.

„Вла дар ну жно се бе да је сви је ту ко ји ће до ћи, али и нај стра
шни јој уса мље но сти у са да шњо сти. Та оса ма, тo је оно што ве же 
ме не и те бе; моћ ног вла да ра и моћ ног не и ма ра.”

Стан ку је из не на да за и гра ла не и мар ска де сни ца, као пред твр
дом сти је ном. Краљ је то од мах при ми је тио, и ње го ва ру ка, ко ја 
но си моћ но же зло, спу сти ла се то пло и ла га но на не и ма ро ву ру ку; 
да је при ми ри, да је охра бри, да је на дах не; или да је опо ме не.

„А љу бав, ка кве она има ве зе са пат њом и уса мље но шћу вла
да ра и не и ма ра?”, Стан ко је спу стио глас до ба са, „мо жда не до ста
так оне истин ске љу ба ви по ја ча ва, не са мо пат њу не го и же љу за 
вла шћу, као и же љу за гра ди тељ ством?”

„У за гр ља ју вла сти не ма про сто ра за љу бав”, гру ну краљ по
ди гав ши де сну обр ву. У оку му је тре пе рио од сјај кан ди ла и љет њег 
су то на.
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„Вла дар во ли власт, а гра ди тељ сво ју гра ђе ви ну, ни је дан ни 
дру ги не ви де ја сно дру го га чо вје ка”, про ци је ди Стан ко кроз си ви 
по глед.

Истин ска љу бав је са мо у тра га њу, а тра га ње је блуд са вре ме
ном. Лу та ње је нај див ни ја сло бо да вре ме на. Да ни је лу та ња, врије
ме би би ло за у зда но и умрт вље но у свом су ро вом ре ду и по рет ку: 
оста ла би не ис ка за на ска зи ја, нео пје ва не пје сме, не до кле са не гра
ђе ви не, за мр зла би се пре да ња и ле ген де; би ли би смо ни је ми пред 
бу дућ но шћу и пред исто ри јом. Лу та ње је моћ но пи смо вре мен. 

„Крв је су штин ско пи смо исто ри је”, краљ је из го во рио скру
ше но, као на ис по ви је ди.

„Ја пи шем ка ме ном и у ка ме ну, да бих укра сио тај ру ко пис”, 
Стан ко је бе сје дио за не се но, као уз ли ру.

Не и мар ство је, као и сва умјет ност; и сна га, и пре ва ра, по ку шај 
да се до ско чи оно ме што је не до хват но, да се укро ти про ла зност. 
Чо вјек, гле да у бу дућ ност, а уми ре у са да шњо сти.

„Са мо оби чан чо вјек, онај ко га не при ти шће бре ме исто риј
ског вре ме на, уми ре у са да шњо сти”, Тврт ко је по себ но на гла ша вао 
сва ку ри јеч.

„Шта је исто риј ско ври је ме, Ва ше кра љев ско Ви со чан ство?”
„Исто риј ско ври је ме је ври је ме ко је је за ро бље но људ ским пам

ће њем, а људ ско пам ће ње уви јек но си пе чат људ ских сла бо сти.”
„Али, пам ће ње но си и пе чат људ ских вр ли на и на дах ну ћа”, 

у Стан ко вом гла су осје ћао се укус ка ме на и со ли.
„На дах ну ће је вр ли на мла до сти и не и мар ства, а власт...”, краљ 

је про гу тао оста так ми сли.
„Са мо на дах ну ће об ли ко ва но стр пље њем да је уми је ће и сми

сао; и кра ље ва њу, и гра ди тељ ству, и жи во ту, и пам ће њу, и истори
ји”, не и мар је по ку шао да до вр ши кра ље ву пре ки ну ту ми сао.

Тврт ко се по мје рио у сво јој кра љев ској сто ли ци, и гла сом опре
зним, као да при би ра вје ко ве, из го во рио: „Исто ри ја има мут но 
око. Мје ру пам ће њу да је пре да ње, а не исто ри ја.” 

Он да је краљ за ћу тао. Оним те шким, над моћ ним ћу том, од 
ко га жи ве ле ген де и пре да ња. 

Стан ко је иза шао из кра ље ве па ла те. 
Ова кви су сре ти мо гу би ти са мо у по зни су тон, кад се на гло 

пре о бра жа ва ју и га сну ме ди те ран ске бо је, и ожи вља ва не и мар ска 
ма шта и ми сао свих ка ме но ре за ца и свих вла да ра зе мљи ног ша ра.
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ПЕРИЦА МАРКОВ

У ЈЕДРИМА

1.

Тужне су хале у једрима знамења истог нивоа одбачене ларве
код писмоноше, јединке понављања у скупљеним и раштрканим 
једнинама. Шибају цикличним ветровима изгубљених празним
познанствима; слаповима виле кад одавде се расуле

надоленагоре. Па где се поделила савест и доктрина смећа
о суштаству настанка пукотине из распукле утробе светлости 

умећа?!
Ја не знам какво ме чудо разлике слоја надасве омамило свуд
да живушчим усопших описах, кликтању јуродив, расцветан и луд.

Ослоних се рапсодом симфоније дигиталних ваљкова у насртању
самониклостворених у томе, да одавало ме срце и слово
и да пјенију сетну радости носим жизан кад поје. Вјечнаја је вечна
глобално, и насилна у практиковању.

Бивао сумсам, опет бинаран, а сам = утројично суптилан
здушности прелета мегаломних стилиста шаблона;
кад нит ме провуче у ткању
красних, да свету служајушчиј памјат бивам

Ижицу кад уочих брижан.
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2.

Ижицу кад уочих брижан
клонећи се од моделиране фармације култа
трошећи дефицит и суфицит, награђене кључевима зверским
сломљен бих, од жртве невине због одела форме лажне.

Тон грцавих балкона сматрао се фризиран
склоњен од сна перформације црвљивог пулта
кад играла се множина гипким усеком гротексним
за било плитке површине што китиле се важне:

Да поделе се вируси у вршцима
да отупи инстикт и чекање, о носталге;
и да свака халуциногентност
заузме своје изгладнело место отреситим спољнодршцима
док шију организам за провидне фаланге и крваве бураге.

3.

Док шију организам за провидне фаланге и крваве бураге
вокал се гласа подигне па спусти, у једној песми подељеног неба
на убице, издајнике, криминалце и перфидне битанге,
јер реч труби души васељеној где израста једно срце хлеба.

Да покаже шта је трулост у конзерви сунца
изузетак милосердију;
док хор слама илузије тог завршног дана и врхунца
повео ме ветар, повела и вода
у ватрену хармонију.

Где је огањ очишћења светило катарзе и зидине спремне
без објашњења појма и поднебља
што се од света, свега нагутао
у страшилу љуштуре злурадости хтења

изгрижених ритуала. Плакала је гомила од смрти прагматизма
упљуваних господара мува протераних резонантом
за Озвучје
из глобуса историјског вртлога и демонизма
да цвокоћу зубима у казану дисонантном,

јер сеоба сад је у месецу
траве за наручје.
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4.

Јер сеоба сад је у месецу
траве за наручје

шарен лептир, од гусенице протераног клупка,
једној роси једног цвета из честице склада
где станују моји дивљи голубови
одлетели, полетели, па слетили с прага.

Парајући небо гугутима успут
у том мору млека беличастог вриска
појило се земљиште овог малог града

једног лета, роду одазвана, блиска
од смотрења, бодра, чила!
Песма јата после бдења
изнедрена са мном

певала је певала
кад се цела у тишину слила!
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РУСКИ ПЕСНИЦИ ИЗ НИЖЊЕГ НОВГОРОДА

ВЛАДИМИР БЕЗДЕНЕЖНИХ

СОНЕТ № 5

Ја видех сјај. Он с небеса слази.
Неугасив, у продору живу,
Кроз прах јунака и кроз глину сиву.
Све около блиста у његовој снази.

Ја видех сјај. Он проткива воду
Двеју тромих и великих река.
И времена бруј, таму памтивека
И облину сваку летописном своду.

Он лије дубоко из ока светаца:
Ја видех одраз пламених светлаца
Кроз маглу јаука, грозних лета хриде,

Кроз пораза гневе, јарости и стиде,
Кроз победа крик, вал смртних ропаца.
Сјај ја видех.
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АРТЈОМ ФЕЈГЕЉМАН

[ЦРВЕНИ КОМАНДИРИ...]

црвени командири су уморни од лежања у глини
ко ће нас челичним мишићима подизати
и наш подземни брод упутити к висини
ко нас никада неће издати
рећи ћу вам најтрулијим устима
кроз маглу културног слоја од црва и лобања
да нема ничег јачег од смрти 
одавде до најудаљенијих звезданих путања
али докле је тло над главом прозрачном крвљу искапава
свако ко овде лежи моћи ће да каже
како се из далеке даљине јавља
са повезом на рукаву неко снажан
да сахрањује младе и очеве васкрсава
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ДЕНИС ЛИПАТОВ

[ХАЈДЕ ДА...]

Хајде да земљом скитњу ловимо
По беспућу, путем кроз тмину:
Да ходамо, да јашемо, да пловимо –
Под богом да ходимо ваистину.

Ваистину, куд очи наше затраже:
И непогодом, и невиделом,
Куд нам олуја пут укаже
Низ небеса огњеном стрелом.

Земља је одавно раздељена
На царства, кнежевине, ханства,
Али, чак и у таква времена
Припитомљавати дај пространства.

Као детенце га хранити,
Љубављу попунити празнине,
Све – само тебе одбранити
Од његовог зева и тмине.
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ДМИТРИЈ ЗЕРНОВ

[ПО СВУ НОЋ САЊАМ...]

По сву ноћ сањам како жваћем траву
Како ми се бокови скробом наливају.
У штали млекарица музе ме ко краву
Па одлази деци што млеко чекају.

И док тако сањам, кроз ту пасторалу
Камиони сву ноћ пролазе трубећи,
А ја жваћем траву, не спуштајућ главу,
Ветеринар оте мој пасош говеђи.

По сву ноћ сањам како зујим лако,
Храстове и липе вредно опрашујем.
Нацврцан колхозник у међу тек тако
Упао, па, нагрђен, руком одмахује.

И док тако сањам, кроз ту пасторалу
Комбајна протутњи цела ескадрила
А ја нектар сисам, не спуштајућ главу,
Пчелари ми лака откидоше крила.

По сву ноћ сањам да прашину кљуцам 
Па све трчим, тражим где бих јаје снео,
Колхозница млада сва од здравља пуца,
Румени образи, тен затегнут, бео.

И док тако сањам, кроз ту пасторалу
Дечурлија јурца, губи рат у врту,
А ја кљуцкам црва, тихо спуштам главу –
Мила Бога ми је већ повукла црту.
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ДМИТРИЈ ЛАРИОНОВ

ДРУГИ ОБЛАЦИ

Кружила лептирица /неста/
река текла, у април се слила;
а ја дуваних изгужван „Честер”
и других облака гледах сивила.
„Тај древни Родос, Хавана – чему, 
говорих себи – ни Лимасол.

Тврдоглаво волех – упркос свему”.
И певах БГ с албума „Сол”.
[...] ал’ облаке црњи облаци скрише,
потом трешња поцва у лето.
Ранац и плејер многима бише
утеха за све што им је отето.

Шта да ти причам, проверен метод.
Старим песмама заборав дај.
Пробудићу се и ја у модро лето
док сами лежимо, а посвуд сјај.
Обома биће по два’ес лета
/од шнале из окна светлаци,
ћути будилник крај кревета/.
А неки други стижу облаци
и галебови секу јутро.
[...] полуотворен прозор снива.
И цео свет свакоминутно
у једну се опет реку слива. 
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АНДРЕЈ ДМИТРИЈЕВ

[РАЗМЕНА МАТЕРИЈА...]

Размена материја је невидљив трен,
ал’ плусеви су минуси постали,
а минуси – плусеви. Буре, ноћ, Диоген,
толстојевска милост за све што су пали.
Зар ветру грдња на крају новембра?
Уличне светиљке кô капљице висе,
изгледају као сузе тихог тембра – 
шкрте, горке сузе једног футуристе.

У телу згужвано, у глави нахеро (све улево): свиђа ми се „нахеро”!
„О, море широко” – бивши официр 
у магли би грлено запево
на светионик бљештав бацајућ зир.
Космате звери у сенки крхотинама 
И анђели с ореолима тавним,
Горе, у до дна разривеним висинама
Луна се лудира и салто прави.

У кипућој бури мозак рашчупани
Као огромна медуза
Избачена на жал разровани
Мрзну се деца кукуруза.
Клупко цртица у хаотичном загрљају
Врти се, кругове прави,
И све је нејасније у сваком котрљају
Ко је ко у вечитој расправи.
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МАРК ГРИГОРЈЕВ

[СВЕ ЋЕ БИТИ ДОБРО...]

Све ће бити добро ја ћу дуго снивати
у сну ће бити онако како смо и сами знали
ето дочекали смо да су нам медаље дали
нису од чоколаде, али шта од њих очекивати

на падини од цица лежи прамење ноћи
још само пар минута глас трубе нам уделио
а сан је био туп, и тако дирљив је био
да ни сан себе ни ја њега опричати нећу моћи

труба нас је звала – а сан нас преварио

Превела с руског
Милена Алексић
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ПО В О Д И

БОРИСЛАВПЕКИЋ
(1930–1992)

ЗЛАТНОРУНОБОРИСЛАВАПЕКИЋА–
ПОВОДОМТРИДЕСЕТГОДИНА
ОДПИШЧЕВЕСМРТИ(1992–2022)

(при ре ди ла Ви о ле та Р. Ми тро вић)

УВОДНАРЕЧ

Упи тан шта је за пра во злат но ру но, ма те ри јал на или ду хов на 
вред ност, Бо ри слав Пе кић на во ди да би, ви ше од ис ти ца ња вла сти
те иде је о са др жа ју и сми слу по ме ну те син таг ме, же лео да сва ки 
чи та лац за се бе от кри је ње ну су шти ну. Пи сац сто га пред ла же: 
„Пу сти мо га (чи та о ца, прим. В. М.) да зна че ње сам ода бе ре. Оно ће 
увек би ти пра во. Увек ће не по гре ши во од ме ра ва ти ње го во би ће, 
ње го ве гра ни це мо гућ но сти, па и при ро ду.”1 Сти че се ути сак да 
од нос ко ји по је ди нац и/или за јед ни ца оства ру ју пре ма пој му и 
прак си кул ту ре се ћа ња под ра зу ме ва ис ход исто ве тан оном о ко јем 
на ве де ни Пе ки ћев ис каз ка зу је. У за ви сно сти од то га ка ко се ства ра 
ко ор ди нант ни си стем вред но сти јед не за јед ни це, ње них ма те ри
јал них ар те фа ка та и сим бо лич них и ду хов них про из во да кул ту ре, 
да ли се тек де кла ра тив но го во ри о кул ту ри се ћа ња, или се го во
ре ћи о њој из ра жа ва и про ниц љи ва ми сао, или се го вор и му дра 
ми сао о кул ту ри се ћа ња, нај зад, и чи ном по твр ђу ју, упра во од та
квих опре де ље ња и по сту па ња за ви си при ро да и по ло жај по је дин ца 
и за јед ни це ко јом је об у хва ћен. По што ова кви из бо ри пре суд но одре

1 Бо ри слав Пе кић, „Сре ћан крај исто ри је”, у: Злат но до ба ди ја ло га, Слу
жбе ни гла сник, Бе о град 2012, 302. 
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ђу ју и, Пе ки ће вим ре чи ма фор му ли са но, не по гре ши во од ме ра вају 
би ће (по је ди нач но и ко лек тив но), кул ту ра се ћа ња не дво сми сле но 
ис по ља ва свој иден ти тет ски, етич ки и, нај зад, (или пре све га), онто
ло шки ка рак тер. 

Има ју ћи на уму да је те о риј ска ре флек си ја о кул ту ри пам ће
ња дра го це на, али да је фун да мен тал ни је ње но све до че ње, те мат 
по све ћен Злат ном ру ну те жи да по твр ди при су ство жи вог, де лат
ног се ћа ња на зна чај ну фи гу ру срп ске књи жев но сти и кул ту ре, на 
је дин стве ног Бо ри сла ва Пе ки ћа. Тек сто ви оку пље ни у овом те мат
ском бло ку од ли ку ју се са др жај ном ра зно ли ко шћу и на сто ја њем 
да се opus mag num Пе ки ће вог књи жев ног ства ра ла штва са гле да 
са те мат скомо тив ског, на ра то ло шког, ком по зи ци о ног, стил ског, 
ре то рич ког и жан ров ског ста но ви шта. Ра до ви под јед на ко раз ма
тра ју ре ми ни сцен ци је на Ви зан тиј ско/Ро меј ско цар ство у сеп та
ло ги ји, пи та ње об ли ко ва ња вре ме на, трет ман исто ри је и ми та, 
але го риј ску и ан тро по ло шку уте ме ље ност тек ста фан та зма го ри је, 
као и Пе ки ћев по зо ри шни кре до уз ана ли тич ки осврт на драм ске 
адап та ци је од ре ђе них сег ме на та Злат ног ру на. У Додатку при
ложен чла нак о мо ти ву стран ство ва ња у Пе ки ће вим Са бра ним 
пи сми ма из ту ђи не, при дру жен је те ма ту бу ду ћи да на ре ле ван тан 
на чин осве тља ва ге не зу на ве де ног мо ти ва и зна ча јан аспект пи шче
вог жи во та и де ла – мо ти ва ци ју за на пу шта ње до мо ви не и бли скост 
са ста њем са мо ег зи ла.

Овим те мат ским бло ком, на по слет ку, Ле то пис Ма ти це срп
ске обе ле жа ва три де се то го ди шњи цу пи шче ве смр ти.
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РА ДИ ВОЈ РА ДИЋ

ПРОУЧАВАЛАЦСРЕДЊЕГВЕКА
НАДРОМАНОМЗЛАТНОРУНО

(Не ко ли ко ви зан тиј ских цр ти ца)

СА ЖЕ ТАК: Сед мо том ни ро ман Злат но ру но Бо ри сла ва Пе ки
ћа сма тра се јед ним од нај ве ћих срп ских ро ма на XX сто ле ћа. Пра
те ћи успо не и па до ве цин цар ске по ро ди це Ња го (Ње го ван), пи сац 
се не ми нов но до та као и исто ри је Ви зан тиј ског цар ства, им пе ри је 
у ко јој су пред став ни ци ове тр го вач ке по ро ди це жи ве ли два и по 
сто ле ћа. Има ју ћи у ви ду да Пе ки ће ва са га у свом нај ши рем об ли ку 
об у хва та раз до бље од кр ста шког осва ја ња Ца ри гра да (1204) до 
Фо кланд ског ра та (1982) и ува жа ва ју ћи фе но мен Ви зан ти ја по сле 
Ви зан ти је, ре ми ни сцен ци је на уни вер зал ну ца ре ви ну сре ћу се и у 
опи су по то њих исто риј ских пе ри о да. За хва љу ју ћи сво јој не у пит ној 
хе у ри сти ци и бес пре кор ној акри би ји, пи сац Злат ног ру на кре ће се 
кроз сто ле ћа си гур ним ко ра ком и уме шно, за пра во пот пу но су ве
ре но, ис ка зу ју ћи од лич но по зна ва ње ра зних епо ха, оно вре ме них 
исто риј ских лич но сти, до га ђа ја, ин те лек ту ал не ат мос фе ре.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бо ри слав Пе кић, исто ри ја, Ви зан ти ја, ца ре ви, 
Ро ме ји, ико но бор ство, фан та зма го ри ја, Злат но ру но, сред њи век

Ка да се скло пе ко ри це сед мог то ма фан та зма го ри је Злат но 
ру но и књи га од ло жи на сто или ста ви у по ли цу, у мно штву ути сака 
ко ји се пре пли ћу, су да ра ју и ме ђу соб но пре ти чу, је дан од нај ја чих 
се од но си на по јам вре ме, од но сно про ти ца ње вре ме на. За по че та 
in me di as res са бур ном 1941,1 Пе ки ће ва мо ну мен тал на при по вест, 
во ђе на си гур ном ру ком, су но вра ћу је се у да ле ку 1361. го ди ну,2 ка ко 

1 Bo ri slav Pe kić, Zlat no ru no: fan ta zma go ri ja, knj. I, De re ta, Be o grad 2005, 13.
2 Pe kić, Zlat no ru no: fan ta zma go ri ja, knj. III, 26.
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и сто ји на све де ној ге о граф ској кар ти са ле ген дом Си ме он ска фир
мо на у ти ка 1361–1941. Јед но став на ра чу ни ца ка зу је да из ме ђу две 
вре мен ске од ред ни це сто ји 580 го ди на, да је, да кле, реч о раз до бљу 
од без ма ло шест сто ле ћа.

Ово ба вље ње вре ме ном не ка ко не из о став но усме ра ва нас на 
чу ве ну и у на у ци че сто ци ти ра ну ми сао: „Шта је, да кле, вре ме? Док 
ме ни ко не пи та, ја знам; кад би пак ва ља ло да то об ја сним – ја не 
знам!”3 Ова ко је на раз ме ђу IV и V ве ка пи сао Ау ре ли је Ав гу стин, 
од но сно Све ти Ав гу стин, је дан од нај бри љант ни јих умо ва хри
шћан ства и, ка ко је одав но за кљу че но, „нај ве ћи учи тељ Цр кве 
свих вре ме на”.4 Тим јед но став ним при зна њем, ко је се од лич но 
укла па у на зив ње го вог ау то би о граф ског де ла Ис по ве сти (Con fes
si o nes), он је ука зао на не моћ фи ло зо фа и свих дру гих ми сли ла ца 
да од го во ре на јед но од нај оп шти јих и ве чи тих људ ских пи та ња 
ко је сва ко по ко ле ње се би из но ва по ста вља. На рав но, фе но мен вре
ме на ни је та ко без на де жно не ре шив и ово при зна ње Ав гу сти на 
из Хи по на не тре ба схва ти ти до слов це већ као не ку вр сту са мо од
бра не и по тра ге за ослон цем ко ји је нео п хо дан да би се при сту пи ло 
јед ној од нај за го нет ни јих и нај спор ни јих уни вер за ли ја.

Ка да је реч о по ро ди ци Ња го (Ње го ван) и ње ној нај ра ни јој по
ве сти, Пе ки ће во хро но ло шко вр лу да ње, ко је би се гра фич ки пре 
мо гло пред ста ви ти не ка квом цикцак ли ни јом не го пра вил ном си
ну со и дом или увис ис ко ше ном пра вом, на нај ни жој тач ки за пра во 
има спек та ку лар ну 1204. го ди ну,5 с јед не, а на нај ви шој 1981. и Бу
е нос Ај рес, па чак и Фо кланд ски рат (1982),6 с дру ге стра не, а то, опет, 
вре мен ски оп сег Пе ки ће вог за ни ма ња до дат но про ши ру је за два 
ве ка и у зби ру чи ни да он из но си чак око 780 го ди на. И, од мах треба 
на гла си ти, за хва љу ју ћи сво јој не у пит ној хе у ри сти ци и бес пре кор
ној акри би ји, Пе кић се кроз сто ле ћа кре ће си гур ним ко ра ком и 
уме шно, за пра во пот пу но су ве ре но, ис ка зу ју ћи од лич но по зна ва ње 
ра зних епо ха, оно вре ме них исто риј ских лич но сти, до га ђа ја, ин те
лек ту ал не ат мос фе ре. Огром не хро но ло шке хи ја ту се он спрет но 
пре мо шћу је ма гич ном игром ре че ни ца, зна лач ким ли те рар ним по
и гра ва њи ма, ре ми ни сцен ци ја ма, се ћа њи ма, сно ви ђе њи ма. У том 
за ни мљи вом вре ме пло ву, ко ји бро ди у ома мљу ју ћој из ма гли ци, 
при су ству је мо рас ко шној го зби ре чи за ко је се мо же ре ћи да су најне
по сто ја ни је, али и ус твр ди ти да на кра ју и по сле све га са мо оне остају.

3 Sve ti Av gu stin, Is po ve sti, iz bor, pre vod i po go vor Mi lan D. Ta sić, De re ta, 
Be o grad 2009, Knji ga Je da na e sta, Ode ljak XVII, str. 15. 

4 Фјо дор Ус пен ски, Исто ри ја Ви зан тиј ског цар ства од 6. до 9. ве ка, прев. 
Зо ран Бу ља гић, предг. Љу бо мир Мак си мо вић, Zep ter Bo ok World, Бе о град 2000, 152.

5 Pe kić, Zlat no ru no, III, 73.
6 Bo ri slav Pe kić, Zlat no ru no: fan ta zma go ri ja, knj. VII, De re ta, Be o grad 2006, 

594, 603.
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Бу ду ћи да нај ра ни ји ве ко ви по ве сни це ро да Ње го ва на припа
да ју за вр шним сто ле ћи ма по сто ја ња Ви зан тиј ског цар ства, Пе кић 
се не из бе жно мо рао су о чи ти и са им пе ри јом ко ја је сма тра ла да 
јој при па да не при ко сно ве но пра во на уни вер зал ну власт над чи
та вом хри шћан ском ва се ље ном. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, по
ла зе ћи од чи ње ни це да су Ви зан тин ци се бе на зи ва ли и сма тра ли 
Ро ме ји ма – Ро меј (Rho ma i os) је грч ка реч и зна чи Ри мља нин7 – он 
Ви зан ти ју озна ча ва као Ро меј ско цар ство,8 а Ви зан тин це на зи ва 
Ро ме ји ма.9 Шта ви ше, на јед ном ме сту у књи зи, го во ре ћи о по след
њим ча со ви ма Ви зан ти је, ка да су Осман ли је већ про ва љи ва ли у 
пре сто ни цу на Бос фо ру, ис ти че да су „Ро меј ке у цр кве ној ла ђи 
би ле из ме ша не са Ро ме ји ма, а ни ко се ни је бу нио”.10 Шта ви ше, 
Ро меј ке, као не ка вр ста рав но те же у од но су на Ро ме је, по ми њу се 
на још не ко ли ко ме ста у ро ма ну.11 

И то што Пе кић Ро ме је по ми ње и у ка сни јим епо ха ма, у ве
ко ви ма ка да Ви зан ти је ви ше ни је би ло, има сво је оправ да ње. У 
на у ци је одав но из ре че на оце на да су ста ри Ро ме ји, гра ђа ни Ис точ
ног рим ског цар ства, од но сно Ро меј ског цар ства, на кра ју по ста ли 
Гр ци. Та ко је ста ра ла тин ска реч, ко ја је од ет нич ког до би ла по ли
тич ко зна че ње, у грч ком је зи ку по но во до би ла ет но граф ски сми
сао и озна ча ва ла је Гр ке. Под Тур ци ма је то ле по из ра же но кроз 
ре чи ко је је на вод но из го во рио и је дан од ју на ка устан ка про тив 
Осман ли ја из 1821. го ди не, Та на сис Ди а кос, ина че ро дом из ср ца 
ан тич ке Хе ла де: „Ро дио сам се као Ро меј, умре ћу као Ро меј”.12 Уз 
из ре че но не тре ба смет ну ти с ума ни чи ње ни цу да пре ма не ким 
исто ри ча ри ма на Бал кан ском по лу о стр ву има мо је дан „про ду же
ни сред њи век” ко ји је ла га но до го ре вао до по чет ка XIX сто ле ћа 
и епо хе на ци о нал ног бу ђе ња бал кан ских на ро да, а ту је и фе но мен 
„Ви зан ти ја по сле Ви зан ти је” ко ји је у ви зан то ло ги ју увео зна ме
ни ти ру мун ски исто ри чар Ни ко ла Јор га.13

7 Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град 1959, 49 (= Остро гор ски, Исто ри ја); The Ox ford Dic ti o nary of Byzan ti um, 
ed. Ale xan der P. Kaz hdan, vol. III, Ox ford Uni ver sity Press, New York – Ox ford 1991, 
1793 (= ODB).

8 Pe kić, Zlat no ru no: fan ta zma go ri ja, knj. II, 18, 56; Pe kić, Zlat no ru no, III, 
25, 128, 144, 281, 323–324, 344; Pe kić, Zlat no ru no: fan ta zma go ri ja, knj. IV, 187. 

9 Pe kić, Zlat no ru no, I, 428, 470, 569; II, 59, 93, 265, 320; III, 30, 100, 324, 
336, 420; Pe kić, Zlat no ru no: fan ta zma go ri ja, knj. VI, De re ta, Be o grad 2006, 99, 129, 
357; Pe kić, Zlat no ru no, VII, 615. 

10 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 74.
11 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 88, 96, 304.
12 Иван Ђу рић, Су мрак Ви зан ти је (Вре ме Јо ва на VI II Па ле о ло га 1392–1448), 

На род на књи га, Бе о град 1984, 430.
13 Ni co lae Jor ga, Byzan ce après Byzan ce. Con ti nu a tion de l’ „hi sto i re de la vie 

byzan ti ne”, Édi tion de l’in sti tut d’étu des byzan ti nes, Bu ca rest 1935, 1–266.
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Пе кић, на рав но, у Злат ном ру ну ко ри сти и тер ми не Ви зан тиј
ско цар ство,14 Ви зан ти ја15 и Ви зан тин ци.16 На стра ни ца ма ње го вог 
ро ма на мо же мо да срет не мо и пре ци зан тер мин Ро меј ска (Рим ска) 
ау то кра ти ја (Ro ma i ki Af to kra to ria),17 али и по ма ло ар ти фи ци јел ну 
син таг му „to Vi zan ti non kra tos (др жа ва Ви зан ти на ца)”.18 Ви зан ти ја 
је тех нич ки тер мин (ter mi nus tec hni cus) ко ји је у XVI сто ле ћу увео 
не мач ки кла си чар Је ро ним Волф (1516–1580),19 пи о нир ви зан то
ло ги је и пр ви на уч ник ко ји се за Ви зан ти ју за ин те ре со вао као 
Ви зан ти ју, а не са мо као пре но сни ка не про це њи вог ци ви ли за циј
ског бла га из ан тич ког грч ког све та. Чи та ју ћи ви зан тиј ске пи сце, 
он је схва тио да је Рим ско цар ство I, II и III ве ка јед но, а IV и пото
њих сто ле ћа не што дру го. На рав но, у пи та њу је на лет хри шћан ства 
ко је је у IV сто ле ћу из ну тра не са мо осво ји ло не го и сво јом по зла
том обо ји ло Рим ско цар ство. Упра во је IV век ве ли ка исто риј ска 
пре крет ни ца, јед на ци ви ли за циј ска во до дел ни ца свет ско и сто риј
ског зна ча ја. Је ро ним Волф је сто га Цар ство IV и ка сни јих ве ко ва 
на звао Ви зан ти јом по име ну древ не грч ке ко ло ни је Ви зан ти о на 
на чи јим је ру ше ви на ма Кон стан тин Ве ли ки по ди гао нај ве ћи и нај
ва жни ји град у сред њем ве ку – Кон стан ти но пољ, од но сно Ца ри
град. На рав но, све су то исто риј ске чи ње ни це ко је је Пе кић ве о ма 
до бро знао, као што је знао и да ве о ма уме сно упо тре би и име ни цу 
„Ро меј ство”20 и при дев „не ро меј ски”.21 

На мно гим ме сти ма у ро ма ну Злат но ру но, по не кад са свим 
уз гред, а кат кад не што по дроб ни је, по ми њу се два кру ци јал на 
до га ђа ја из хи ља ду го ди шње ви зан тиј ске исто ри је, кр ста шко осва
ја ње Ца ри гра да (1204) и осман лиј ско за по се да ње ви зан тиј ске пре
сто ни це (1453). Че твр ти кр ста шки рат, за вр шен ла тин ским осваја
њем Кон стан ти но по ља и ру ше њем Ви зан тиј ског цар ства, у апри лу 
1204. го ди не, био је је дан од нај ва жни јих и нај спек та ку лар ни јих 
до га ђа ја сред њег ве ка. Уме сто да кре ну про тив му сли ман ских не
вер ни ка, ко ји су др жа ли све ти хри шћан ски град Је ру са лим, вој
ни ци са кр сто ви ма на ра ме ни ма, сти ца јем раз ли чи тих окол но сти, 
устре ми ли су се на ви зан тиј ску пре сто ни цу. Не са гле ди ве су би ле 
по сле ди це из не над ног скре та ња уче сни ка кр ста шке вој не. Са лица 
зе мље је за не ко ли ко де це ни ја не ста ло Ви зан тиј ско цар ство, а тај 

14 Pe kić, Zlat no ru no, II, 84, 93, 115, 229.
15 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 290.
16 Pe kić, Zlat no ru no, II, 199.
17 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 321.
18 Pe kić, Zlat no ru no, IV, 187; VI, 130. 
19 Г. Л. Кур ба тов, ИсторияВизантии(Историография), Из да тельство Ле

ни град ско го уни вер си те та, Ле нин град 1975, 22.
20 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 21, 77.
21 Pe kić, Zlat no ru no, II, 419.
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ве ли ки по трес ство рио је са свим но ву си ту а ци ју на те ри то ри ји не
ста лог Цар ства и до вео до из ме ње ног рас по ре да сна га, ка ко у ју
го и сточ ној Евро пи, та ко и на тлу Ма ле Ази је и, уоп ште, ис точ ног 
Сре до зе мља.22 Овај до га ђај је Пе кић на јед ном ме сту са мо ре ги
стро вао,23 али на дру гом ме сту и про пра тио ко мен та ром: 

По ре дак ко ји је за че твр тог кр ста шког ра та, го ди не 1204, с бла
го сло вом Ње го ве све то сти Ино ћен ти ја III, по име ну Не ви ног (РР – 
за ни мљи ва игра ре чи), уз злу ра до о до бра ва ње хри шћан ске Евро пе, 
као ка кву бан кро ти ра ну Фир му раз ву као Кон стан ти но по лис, одно
се ћи у Млет ке, на Трг св. Мар ка, слав не ви зан тиј ске брон за не ко ње, 
а по за пу ште ним опа ти ја ма фра нач ког све та ра си па ју ћи нај све ти је 
пра во слав не ре ли кви је.24

У овом ко мен та ру, ути сак је, уне ко ли ко је пре о штар суд о 
Ино ћен ти ју III (1198–1216), нај ве ћем па пи од до са да шњих три сто
ти не тро ји це рим ских пр во све ште ни ка ко ји су се де ли на ка те дри 
Све тог Пе тра.

Пе кић је на ро чи то и не без раз ло га ис тра ја вао и на ва жном 
до га ђа ју ко ји се де сио сле де ће, 1205. го ди не. У пи та њу је бит ка код 
Адри ја но по ља (Је дре на) у ко јој је вој ска бу гар ског ца ра Ка ло ја на 
(1197–1207), по ја ча на хи трим ко ња ни ци ма тур ског пле ме на Ку ма
на, пот пу но са тр ла кр ста шке од ре де и из те ме ља уз др ма ла тек осно
ва но Ла тин ско цар ство.25 

Од 1204. го ди не у Злат ном ру ну да ле ко ве ћа па жња по све ће на 
је суд бо но сној 1453. го ди ни, ка ко из свет ско и сто риј ских раз ло га, 
та ко и због зна ча ја за по ро дич ну по ве сни цу фа ми ли је Ња го (Ње го
ван). Та да је, на и ме, из Ца ри гра да у ко га су по ку ља ле хи ља де тур
ских вој ни ка, је дан од Си ме о на, пре о бу чен у жен ску оде ћу, ус пео 
да из бег не.26 Ње гов од ла зак из пре сто ни це на Бос фо ру зна чио је 
пре ла зак по ро ди це у Ти вај (Те бу) у сред њој Грч кој. По ми ње се и 
29. мај 1453. го ди не,27 дан Све те Те о до си је, фа тал ни уто рак, дан који, 
ка ко јед на грч ка ту жба ли ца ве ли, ни ка ко ни је тре ба ло да сва не.28

22 Остро гор ски, Исто ри ја, 398 сл.; Do nald. E. Qu el ler, The Fo urth Cru sa de. 
The Con qu est of Con stan ti no ple 1201–1204, Uni ver sity of Pennsylva nia Press, Phi
la delp hia 1977.

23 Pe kić, Zlat no ru no, III, 73; VI, 194. 
24 Pe kić, Zlat no ru no, III, 73. 
25 Остро гор ски, Исто ри ја, 400. Уп. Pe kić, Zlat no ru no, VI, 448; VII, 577–578 

(очи глед на је и за чи та о це до не кле збу њу ју ћа штам пар ска гре шка где се уме сто 
Ку ма ни на во де Ку мра ни), 592.

26 Pe kić, Zlat no ru no, I, 311; Pe kić, Zlat no ru no: fan ta zma go ri ja, V, 449.
27 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 72.
28 До налд Ни кол, Бе смрт ни цар, прев. Иван Па нић, Вељ ко Ра ко њац, Clio 

– Глас срп ски, Бе о град – Ба ња Лу ка 1997, 119 (= Ни кол, Бе смрт ни цар). 
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У дра ма тич ном опи су па да Ца ри гра да под не за др жи вим на
ле ти ма Осман ли ја не не до ста ју ни жи во пи сне по дроб но сти, спо
ми њу се „ли тур ги ја св. Јо ва на Зла то у стог ко ју гу ше хра па ви звуци 
зур ли и та лам ба са, ала ка ње ја ни ча ра, за пе ва ње му ла и ва па ји уми
ру ћих са Ав гу сто вог фо ру ма”, „ма гла та мја на и ба рут ног ди ма под 
ку бе том Све те Со фи је”, „по ло мље ни про зо ри ко ју про пу шта ју 
јет ко зе ле ну све тлост”, „уља ра ма оба сјан го ро ста сни ико но стас и 
ло ја ни це у ру ка ма па стве”.29 У тим по дроб но сти ма, у Пе ки ће вом 
дра го це ном сми слу за де таљ, исто ри чар ла ко пре по зна је и фак то
граф ску и, ре кли би смо, фо то граф ску ау тен тич ност при ка зи ва ња, 
ве ро до сто јан ли те рар ни ма нир нај фи ни јег ко ва. У ро ма ну Злат но 
ру но ау тор на ви ше ме ста на во ди мно ге објек те пре сто ни це на Бос
фо ру и ис ка зу је из ван ред но по зна ва ње то по гра фи је Ца ри гра да,30 
што ње гов опис чи та о ца уз ди же не са мо до фим ског гле да о ца, 
не го и сво је вр сног уче сни ка и све до ка бур них зби ва ња. Уз по ми
ња ње Ца ри гра да, од но сно Кон стан ти но по ља ко ји је сло вио као 
Дру ги Рим, Пе кић из но си јед ну про ниц љи ву оце ну да „Дру ги Рим 
ни је ство рен да осва ја не го да бра ни оно што је Пр ви осво јио”.31 

На гла ша ва ју ћи по зна ту исто риј ску чи ње ни цу да је Бо го роди
ца би ла за штит ни ца Кон стан ти но по ља, Пе кић по зна тој ле ген ди 
ка ко је Хри сто ва мај ка у ма ју 1453. го ди не на пу сти ла Ца ри гра ђа не 
да је ли те рар ну по зла ту ре чи ма да је „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 тан ко 
по тан ко и из ве жба но као што епи скоп де ли све ти Хлеб”.32 Је дан 
па саж за слу жу је да бу де до нет у це ло сти:

При ча ло се у ку ћи да је је дан Си ме он, ко га ни је за пам тио, ви
део ка ко из Све те Со фи је из ла зи ду ша Кон стан ти но по ља ка да је 
град 1453. уми рао. Ду ша је би ла у об ли ку ди вов ске злат не пче ле ко ја 
је не ко ли ко пу та об ле те ла ку бе, а он да оти шла ка Злат ном ро гу, на 
се ве ро за пад, где ду ше оби та ва ју ако су чи сте.33

И, на по слет ку, Пе кић да је и сво је вр стан епи таф Цар ству које 
је 1453. го ди не не ста ло у мут ним во да ма исто ри је: 

Јер агар јан ско мо ре све је већ пре кри ло, из ње га као сен ми
ну ле исти не ви ри још са мо Кон стан ти но по лис, по след њи вис 

29 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 72–74.
30 Pe kić, Zlat no ru no, I, 302, 352–353; VI, 71–100.
31 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 329.
32 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 71–72. 
33 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 451.
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Дру гог Ри ма, док и он не по то не ме ђу Атлан ти де ве ли ке хе лен ске 
про шло сти.34

Осман лиј ско осва ја ње Кон стан ти но по ља, по пут не ка квог еха, 
на ви ше ме ста, од је ку је у чи та вом сед мо том ном ро ма ну Злат но 
ру но.35 До зво ље но је прет по ста ви ти да је Пе кић као из во ре за пад 
Ца ри гра да, из ме ђу оста лих, ко ри стио до бро по зна те књи ге Фран
ца Ба бин ге ра и Сти ве на Ран си ме на.36 

На ро чит осе ћај за исто риј ске пре крет ни це, ко је су кат кад 
са вре ме ни ци ма мо гле из гле да ти као не бит не и та ко ре ћи не при
мет не, а по ста ја ле би вид не тек из пер спек ти ве доц ни јег вре ме на, 
Пе кић ис ка зу је на при ме ру бит ке код Ба фе о на:

По сле по бе де над Ви зан тин ци ма код Ба фе о на 1301, Га зи Осман 
са би ра под Зе ле ну стри зу Турк ме не са ис точ них ме ђа Ро меј ског цар
ства, те као гво зде ни по лу ме сец ал ка бу ду ћег бал кан ског син џи ра 
при пи ја уз Мо ре у зе, са азиј ске стра не хри шћан ског алемгра да Кон
стан ти но по ли са, а атар Си ме он Кир Ња го, пр ви за ко га пре да ње зна, 
још у Адри ја но по љу жи ви, по Тра ки ји шмин ке и ми ри се про да је.37

У по чет ку по ла ко, па мо гло би се ре ћи и је два при мет но, за
по че ло је уз ди за ње јед не до та да го то во бе зна чај не по гра нич не 
др жа ви це, не где на ру бу он да шњег ислам ског све та, у обла сти ма 
Би ти ни је. На ста ла на гра ни ци два ан та го ни стич ка ор га ни зма, ико
ниј ског ко ји је био у рас па да њу и ви зан тиј ског ко ји је пре жи вља вао 
ду бо ку кри зу, у про жи ма њу ро дов ских еле ме на та са фе у дал ним 
на шла је ону сна гу ко ја јој је обез бе ди ла си лан и брз успон. Осни
вач те др жа ве, од луч ни и да ро ви ти вођ по лу но мад ских Турк ме на, 
Осман I (1288–1326), био је са мо је дан од мно го број них га зи ја, 
од но сно рат ни ка за ислам, а ње на по кре тач ка иде ја би ла је та ко
зва на га за – све ти рат про тив не вер ни ка – чи ји циљ, у на чел ном 
об ли ку про кла мо ван, ни је био да уни шта ва не го да пот чи ња ва 
не вер нич ки свет.38

Пре ма ми шље њу мно го број них ис тра жи ва ча, пре су дан дога
ђај ко ји је Осма на до вео на исто риј ску по зор ни цу би ла је по бе да 

34 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 122.
35 Pe kić, Zlat no ru no, I, 311–312, 365, 402, 472, 498; II, 226–227, 300–301; III, 

30, 375; IV, 261, 473, 556; V, 21, 449; VI, 45, 345, 451; VII, 584. 
36 Франц Ба бин гер, Мех мед Осва јач и ње го во до ба, прев. То ми слав Бе кић, 

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1968; S. Run ci man, The Fall of Con stan ti no ple, 1453, 
Cam brid ge 1965 (срп ски пре вод: Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1996).

37 Pe kić, Zlat no ru no, III, 25. 
38 Исто ри ја Осман ског цар ства, прир. Ро бер Ман тран, прев. Ема Миљ

ко вић Бо ја нић, Clio, Бе о град 2002, 13 сл.
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над ви зан тиј ским на јам нич ким тру па ма код Ба фе о на, не да ле ко 
од Ни ке је, из во је ва на 27. ју ла 1302. го ди не.39 Прем да не ве ли ка по 
бро ју уче сни ка, та зна чај на по бе да над хри шћа ни ма обез бе ди ла 
му је пре стиж ме ђу оста лим га зи ја ма ко ји су се по том, до ла зе ћи 
из свих кра је ва Ана до ли је, про сто сја ти ли под ње го ву за ста ву. На 
тај на чин, вр ло по лет но, али не и ма ње те мељ но, от по чео је успон 
но ве др жа ве ко ја је убр зо при хва ти ла тра ди ци је и ин сти ту ци је 
не ста лог Ико ниј ског сул та на та.40 Упра во је та др жа ва, ко ја ће вре
ме ном из ра сти у свет ску им пе ри ју ра ши ре ну на три кон ти нен та – 
Ази ји, Евро пи и Афри ци – је дан и по век ка сни је, сру ши ла Ви зантиј
ско цар ство. У на у ци се са мно го раз ло га ка же да је по след ње сто
ле ће исто ри је Ви зан ти је на не ки на чин би ло са мо пре лу ди јум, да кле 
сво је вр стан увод у ше сто ве ков но по сто ја ње Осман ског цар ства.41

Очи глед но је да је Пе кић, ко ји је био до бро упо знат са по зно
ви зан тиј ском и, ши ре гле да но, бал кан ском исто ри јом, ве о ма до бро 
по зна вао још не ка кру ци јал на зби ва ња из XIV сто ле ћа. Та ко, на при
мер, као ва жне до га ђа је, он на во ди: тур ско за по се да ње Га липо ља 
(1354), мо сто бра на из ме ђу Ма ле Ази је и Евро пе, бит ку на Ма ри ци 
(1371), бит ку на Ко со ву (1389) или бит ку код Ни ко по ља 1396. го ди не.42

Ме ђу тим, Пе кић, што је ве о ма за ни мљи во, као су штин ску 
пре крет ни цу у два ма ха на во ди јед ну епи зо ду ви зан тиј ске исто ри
је XIV сто ле ћа. Реч је о 1346. го ди ни и уда ји Те о до ре Кан та ку зин, 
ћер ке ца ра Јо ва на VI Кан та ку зи на, за вре ме шног осман ског еми
ра Ор ха на (1326–1362).43 Ау тор Злат ног ру на при ме ћу је:

Цар ство је про па ло још 1346. ка да је Те о до ра Кан та ку зин, ви
зан тиј ска прин це за, не ка да не за ми сли ва ни у кре ве ту нај моћ ни јег 
хри сти јан ског ди на ста са бла го сло вом пра во слав не цр кве и ца ри
град ске чар ши је, ушла у ха рем Осма но вог си на сул та на Урха на а да 

39 Ра ди вој Ра дић, Цр но сто ле ће. Вре ме Јо ва на V Па ле о ло га (1332–1391), 
За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2013, 22–23 (= Ра дић, Цр но сто ле ће). Сле де ћи ста
ри ју на уч ну ли те ра ту ру, Пе кић је бит ку код Ба фе о на да то вао у 1301, уме сто у 
тач ну 1302. го ди ну.

40 Ха лил Инал џик, Осман ско цар ство: кла сич но до ба 1300–1600, прев. 
Ми ли ца Ми хај ло вић, ред. Рад ми ла Трич ко вић, Уто пи ја, Бе о град 2003, 7–12. 

41 Do nald M. Ni col, The Last Cen tu ri es of Byzan ti um1261–1453, Ru pert Hart
Da vis Ltd., Lon don 1972, 265.

42 Pe kić, Zlat no ru no, II, 301. Уп. Хри сто Ма та нов – Румяна Мих не ва, От 
Га ли по ли до Ле пан то. Бал ка ни те, Евро па и осман ско то на ше ствие 1354–1571. 
г., Из да тел ство: На у ка и из ку ство, Со фия 1988, 5–357; Ра ди вој Ра дић, Го ди не 
пре крет ни це у исто ри ји Ви зан ти је XIV ве ка, На род ни му зеј Кра ље во, Исто
риј ски ар хив Кра ље во, На ша про шлост 14 (2013) 77–85.

43 Do nald M. Ni col, The Byzan ti ne Fa mily of Kan ta ko u ze nos (Can ta cu ze nus) 
ca. 1100–1460. A Ge ne a lo gi cal and Pro so po grap hi cal Study, Dum bar ton Oaks, Cen ter 
for Byzan ti ne Stu di es, Tru ste es for Har vard Uni ver sity, Was hing ton, Dis trict of Co
lum bia 1968, № 29, 134–135.
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брач на шпе ку ла ци ја ни је ро меј ске по ре ске об ве зни ке сачу ва ла од 
тро шко ва за ра то ве с Тур ци ма још у на ред них сто го ди на.44 

Ту исто риј ску епи зо ду и ту го ди ну (1346) Пе кић по ми ње још 
на јед ном ме сту.45 Са гле да ва ју ћи тај брак у скло пу ви зан тиј ског 
на че ла о свом пре вас ход ству и све сти о соп стве ној екс клу зив но сти, 
као и чи ње ни ци да су Ви зан тин ци на оста ле на ро де, сма тра ју ћи 
их вар ва ри ма, гле да ли са охо лим ни по да шта ва њем, ау тор Злат ног 
ру на за кљу чу је да вен ча ње ро меј ске прин це зе и тур ског еми ра 
пред ста вља су но врат не ка да шњег ви зан тиј ског им пе ри јал ног по
но са. У том и та квом бра ку, да кле, Пе кић са мно го раз ло га ви ди 
не до пу сти во сни жа ва ње не ка да шњих кри те ри ју ма. Пре ма ро меј
ским схва та њи ма, ко ја су ва жи ла ве ко ви ма, ни ко ни је био до сто јан 
да се оже ни њи хо вим прин це за ма. Пр ва ко ја је оти шла за јед ног 
стра ног вла да ра би ла је Ана, се стра ва си лев са Ва си ли ја II Бу га ро
у би це (976–1025), по сла та у Ки јев ру ском кне зу Вла ди ми ру (978–
1015) тек по што је он за пре тио и за у зео Хер сон, глав ни ви зан тиј
ски град на Кри му.46 У овом слу ча ју, свет ко ви на вен ча ња оба вље
на је по чет ком ле та 1346. го ди не у гра ду Се лим ври ји, а по том је 
ви зан тиј ска не ве ста, ко ја ни је би ла при мо ра на да се од рек не пра
во сла вља и при ма ју ћи ислам до жи ви гор ку суд би ну ре не га та, у 
прат њи бли ста ве сви те оти шла на Ор ха нов двор у Бру си. Ви зан тиј
скоосман ски брак био је са мо је дан ме ђу по ка за те љи ма, али упра
во од оних ко ји има ју осо би ту ва жност и те жи ну, о не сум њи вој 
еро зи ји угле да Ро меј ског цар ства.47

Од де ве де сет тро ји це ца ре ва, ко ји су вла да ли Ви зан ти јом у 
раз до бљу од 324. до 1453. го ди не,48 Пе кић у Злат ном ру ну по ми ње 
осам на е сто ри цу. Не ке од њих, на при мер, Кон стан ти на I Ве ли ког 
(324–337),49 Ју ли ја на (361–363),50 Јо ви ја на (363–364),51 Те о до си ја II 
(408–450),52 Ју сти ни ја на I Ве ли ког (527–565),53 Кон стан ти на VII 
Пор фи ро ге ни та (913–959),54 Алек си ја I Ком ни на (1081–1118),55 Алек
си ја III Ан ђе ла (1195–1203),56 Ан дро ни ка II Па ле о ло га (1282–1328),57 

44 Pe kić, Zlat no ru no, II, 305.
45 Pe kić, Zlat no ru no, III, 25–26.
46 Остро гор ски, Исто ри ја, 289–290.
47 Ра дић, Цр но сто ле ће, 162–164.
48 ODB, I, 360. 
49 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 72, 88–89, 298; VII, 592.
50 Pe kić, Zlat no ru no, I, 587.
51 Pe kić, Zlat no ru no, I, 587.
52 Pe kić, Zlat no ru no, II, 300; III, 28; VI, 82.
53 Pe kić, Zlat no ru no, II, 110; VI, 72, 87, 90, 298.
54 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 88, 287, 306, 315.
55 Pe kić, Zlat no ru no, I, 352.
56 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 299.
57 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 287, 293, 303, 318.
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Јо ва на V Па ле о ло га (1341–1391),58 Јо ва на VI Кан та ку зи на (1347–
1354),59 Ма ној ла II Па ле о ло га (1391–1425),60 на во ди са свим уз гред, 
али увек уме сно и уз ува жа ва ње исто риј ских чи ње ни ца.

За ца ра Кон стан ти на V (741–775), ва тре ног ико но бор ца и јед
ног од нај ве ћих визан тиј ских вла да ра, Пе кић за пи су је:

И све то, сва та бож ја ле по та ог њу би би ла пре да та да се за 
пра во да ло оно ме Ико но кла сти Кон стан ти ну Пе том, том Ко ло ко
тро ни су ду хов не из о па че но сти, уби ци Бож јих фор ми! Шта је тај 
хтео? За бра ном сли ка ња и ва ја ња не бе ског све та да нас осло бо ди 
роп ства об ли ци ма, у ко ји ма нам они му че дух? Па ти ме би нас 
за у век њима пот чи нио! За у век нас са мо на об ли ке осу дио. У не мо
гућ но сти да их из ра зи мо, осло бо ди мо из ума, ко ји би их, упр кос 
свим за бра на ма и ка зна ма, у ми сли ма не пре ста но про из во дио, били 
би смо на њих до жи вот но осу ђе ни. Ро бо ва ли би смо оно ме што је у 
њи ма за кљу ча но, као што ап сан џи је ро бу ју оном што под кљу чем 
др же.61

У овом крат ком освр ту, на лик на ми ни ја тур ни трак тат, лите
рар но и јед но став ним ре чи ма из ра жен је део ар гу мен та ци је ко јим 
су се ико но фи ли бра ни ли од на ср та ја ико но бо ра ца.

Пе кић по ми ње ца ра Ма ној ла I Ком ни на (1143–1180) и по зна
ту епи зо ду из ви зан тиј скосрп ских од но са у дру гој по ло ви ни XII 
ве ка ка да му се Сте фан Не ма ња пот чи нио и бе ле жи: „А по нај пре 
онај што је са ве то вао на шег Ва си лев са Ма ној ла Ком не на да не 
стег не уже, с ко јим је око вра та, по бед нич ке го ди не 1173, го и бос, 
по кај ник жу пан сервс ки Не ма ња пред но ге му ни чи це пао”.62 

Ми ха и лу VI II Па ле о ло гу (1259–1282), осни ва чу по след ње ви
зан тиј ске ди на сти је, оштро пре ба цу је због скла па ња цр кве не уни је 
у Ли о ну 1274. го ди не, ре чи ма „пот чи ни Пра во слав ну цр кву па пи 
Гр гу ру X”.63

Ви ше стру ки су раз ло зи због ко јих пи сац Злат ног ру на у сво
ме ро ма ну нај ви ше па жње од ви зан тиј ских ца ре ва по све ћу је Кон
стан ти ну XI Дра га шу Па ле о ло гу (1449–1453), по след њем ро меј
ском ва си лев су за чи је вла де су Осман ли је 1453. го ди не за по се ле 

58 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 128.
59 Pe kić, Zlat no ru no, II, 305; III, 26.
60 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 130.
61 Pe kić, Zlat no ru no, I, 485.
62 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 325–326. Уп. Мар тин Мар ко Ву че тић, Ри ту ал 

пот чи ња ва ња Сте фа на Не ма ње ца ру Ма ној лу I Ком ни ну (1172), Ви зан то ло шки 
ин сти тут Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког 
ин сти ту та 50/1 (2013) 493–503.

63 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 328. Уп. Остро гор ски, Исто ри ја, 431.
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Ца ри град и сру ши ле хи ља ду го ди шње Ви зан тиј ско цар ство. Крај 
ње го ве вла да ви не, с јед не стра не, до га ђај је од свет ско и сто риј ског 
зна ча ја, а с дру ге, и ва жна пре крет ни ца у жи во ту по ро ди це Ња го 
(Ње го ван) ко ја је би ла при мо ра на на се лид бу из ме га ло по ли са на 
Бос фо ру у Ти вај (Те бу). Ју нач ка смрт Кон стан ти на XI Дра га ша 
Па ле о ло га обез бе ди ла му је оре ол хе ро јаму че ни ка по го дан за 
на ста ја ње ра зно ра зних ле ген ди и прет ска за ња. И, на по слет ку, 
Пе кић га је мо жда „из дво јио” од оста лих ви зан тиј ских ца ре ва, 
ви ше при жељ ку је мо не го што твр ди мо, за то што је по мај ци Је ле ни 
Дра гаш био срп ског по ре кла. Та ко, на при мер, на по је ди ним мести
ма за ње га ка же Кон стан тин Дра гаш Де ја но вић,64 „из бе га ва ју ћи” 
да му по ме не по оцу, ва си лев су Ма ној лу II, ви зан тиј ско пре зи ме 
Па ле о лог. 

На дру гом ме сту пак ау тор Злат ног ру на ка же „По след њи 
ро меј ски цар Кон стан тин, по ма те ри Де ја но вић, Кен та ур по луГр к, 
по луСр бин”,65 а у да љем тек сту при по ве сти „По лу гркПо лу ср бин, 
Кон стан тин XI, 50% Па ле о лог, 50% Дра гаш”.66 О ње го вом ча сном 
др жа њу и до сто јан ству у Злат ном ру ну мо же се про чи та ти ка ко 
је од би ја ју ћи са ве те да јед но став но по бег не из оп сед ну те пре сто
ни це на Бос фо ру ла кон ски од го во рио: „Гроб рим ског ца ра је у 
Ри му!”.67 Пе кић за ме ра Кон стан ти ну XI што је до зво лио да се пет 
ме се ци пре осман лиј ске оп са де, у де цем бру 1452. го ди не, у хра му 
Све те Со фи је, нај зна чајни јој бо го мо љи хри шћан ског Ис то ка, об јави 
уни ја и од слу жи рим ска ми са. Он бе ле жи: „Ва си лев су Кон стан тину 
XI Па ле о ло гу, Дра га шу, до ма ћа по ло ви на ума ми сли ла је на Гр ке, 
а дру га, из вањ ска, срп ска, ко зна на шта”.68 У на став ку Пе кић до
но си и не ка про ро чан ства ве за на за по след њег ви зан тиј ског ца ра,69 
као и опис „по то њег ви зан тиј ског ца ра, Кон стан ти на, Хри сто вог 
на ме сни ка, ко ји је ис пред Све те Со фи је, Мај ке хри шћан ства, се део 
без гла ве, на сло њен на кр ва ви зид ци стер не Ба зи ли ке”.70

Ау тор Злат ног ру на спрет но по ми ње и не ко ли ке ви зан тиј ске 
цар ске ди на сти је, пре свих Па ле о ло ге,71 али и „Кон стан ти нов це, 
Те о до си јев це, Ју сти ни ја нов це, Ира кли јан це, Иса ври јан це, Ма ке
дон це, Ду ке и Ком не не, Ан ђе ле и ни кеј ске ца ре ве, све те Па ле о
ло ге...”72

64 Pe kić, Zlat no ru no, II, 41. 
65 Pe kić, Zlat no ru no, III, 378. 
66 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 59.
67 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 45.
68 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 77.
69 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 89.
70 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 97.
71 Pe kić, Zlat no ru no, III, 29.
72 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 87.
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Нај у пе ча тљи ви ји „ви зан ти ни зам”, ако би смо мо гли да га тако 
озна чи мо, у ро ма ну Злат но ру но сва ка ко је уно ше ње уне ко ли ко 
при ла го ђе ног зна ме ни тог „По сла нич ког сло ва (Pre svev ti kos)” у 
ро ма неск но тки во Пе ки ће ве сед мо том не са ге. Реч је о по вер љи вом 
из ве шта ју ко ји је Те о дор Ме то хит, ви зан тиј ски углед ник и опу но
мо ће ни пре го ва рач ро меј ског ца ра Ан дро ни ка II Па ле о ло га (1282–
1328), по слао у Ца ри град са по след њег од сво јих пет пу то ва ња у 
Ср би ју. Би ла је реч, под се ти мо се, о ду гим и муч ним пре го во ри ма 
за скла па ње бра ка из ме ђу срп ског кра ља Сте фа на Уро ша II Милу
ти на (1282–1321) и ви зан тиј ске прин це зе Си мо ни де ко ји су во ђе ни 
1298. и 1299. го ди не.73 Ме то хит је оп се жну епи сто лу упу тио ње му 
та да над ре ђе ном Ни ћи фо ру Хум ну ко ји је био ме са зон, што ће ре ћи 
„пр ви ми ни стар” Ви зан тиј ског цар ства.74 Овај спис мо же се схва
ти ти и као же ља ге не ра ци је мла ђег углед ни ка да у сво је вр сном 
ин те лек ту ал ном над ме та њу оста ви сна жан ути сак на ста ри јег. Не 
тре ба за бо ра ви ти да је че тврт сто ле ћа ка сни је, не где из ме ђу 1324. 
и 1326. го ди не, из ме ђу по ме ну те дво ји це до шло до ве ли ког спо ра 
и оштре по ле ми ке пре вас ход но усме ре не на пи та ња књи жев ног 
сти ла и астро но ми је, сци ен ти стич ког су ко ба у ко ме Те о дор Мето
хит „ни ка ко ни је био по ра жен”.75

У Пе ки ће вом по рет ку ства ри, ме ђу тим, По сла нич ко сло во Ни
ћи фо ру Хум ну са срп ског дво ра упу тио је за пра во Си ме он На гос 
Адри ја но пољ ски, син тр гов ца из Је дре на ко ји ни је кре нуо оче вим 
мер кан тил ним ста за ма већ је, по не сен умет нич ком ка ри је ром глум
цала кр ди ја ша, ве ро вао да та ко мо же сте ћи сла ву, па и бо гат ство. 
Пе кић за ње га ве ли да је „ми ми чар”, што би не до вољ но упу ће не 
мо гло да уне ко ли ко збу ни. У хе ле ни стич кој епо си по чео је да се 
ства ра мим (грч. mi me sis опо на ша ње, ими та ци ја), крат ка сцен ска 
игра с при зо ри ма из сва ко днев ног жи во та ко ју су од ли ко ва ли оби
ље гру бе ко ми ке пу не оп сце но сти, ка ри ка ту ра, им про ви за ци ја, 
ла кр ди ја, па ро ди ја, гро те скан плес и на гла ше на ге сти ку ла ци ја и 
гри ма са.76 Овај жа нр је свој про цват до жи вео у ра но ви зан тиј ској 
епо си, а од ли ко ва ли су га ла кр ди ја шка ве се лост, на ка рад ни ко сти

73 Вла да Стан ко вић, Краљ Ми лу тин све ти краљ, Vu ko tić me dia, Бе о град 
2022, 181–201.

74 Овај из вор, ко ји је до жи вео не ко ли ко из да ња, са грч ког на срп ски пре
ве ден је у два на вра та. Нај пре је то учи нио М. Апо сто ло вић /Ле то пис Ма ти це 
срп ске, 216 (1902) 27–58/ и то је пре вод ко ји је Пе кић ко ри стио, а за тим Иван Ђу
рић /Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, том VI, уред. Фра њо 
Ба ри шић и Бо жи дар Фер јан чић, Ви зан то ло шки ин сти ту Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти, Бе о град 1986, 77–143/ (= Ђу рић, Виз. из во ри, VI). У вре ме ка да је 
Бо ри слав Пе кић пи сао Злат но ру но Ђу ри ћев пре вод још ни је био пу бли ко ван.

75 Ђу рић, Виз. из во ри, VI, 74.
76 Ta nja Po po vić, Reč nik knji žev nih ter mi na, Be o grad 20102, 437–438.
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ми и гру бе ша ле. У ми му је мо гао да уче ству је и са мо је дан глу мац, 
а ге сто ви, по кре ти и ми ми ка ак те ра би ли су вр ло на пад ни и пре
на гла ше ни.77 Си ме он На гос Адри ја но пољ ски је био не ка вр ста 
не схва ће ног умет ни ка, уве ре ног у свој бо гом да ни глу мач ки та ле
нат. Ви зан тиј ска и, уоп ште, сред њо ве ков на сре ди на, има ла је ве
ли ки от клон пре ма глум ци ма, јед но искон ско по до зре ње, па, за што 
не ре ћи, и пре зир. 

Пе кић, да кле, у Злат но ру но уба цу је не ис то риј ску лич ност, 
ми ми ча ра Си ме о на На го са Адри ја но пољ ског, ко ји Ни ћи фо ру Хум
ну тре ба да по слу жи као не ка вр ста ухо де у од но су на Те о до ра 
Ме то хи та. Ме ђу ту ма чи ма Пе ки ће вих де ла већ је уо че но да је он 
ис ко ри стио овај истин ски исто риј ски до ку мент ко ји угра ђу је у 
пи смо Си ме о на На го са.78 На уч ни ци су, та ко ђе, већ ука за ли на 
ме ста ко ја то по твр ђу ју и ме ђу соб но су их упо ре ди ли. Ипак, Пе кић 
се ни ка ко ни је за до во љио не ком вр стом ме ха нич ког екс цер пи ра ња 
По сла нич ког сло ва Те о до ра Ме то хи та. На про тив, он га је умно го ме 
из ме нио, при ла го дио и, ре кли би смо, чак му про ме нио жа нр. Сада 
је то у пи та њу пра ви пам флет, са свим сво јим од ли ка ма, у ко јем је 
лек си ка суп тил ног из ве шта ја устук ну ла пред та бло ид ним оп сер
ва ци ја ма не а фир ми са ног глум цала кр ди ја ша. Ис прав но је упо зо
ре но и на то да „Пе ки ће во ’кри во тво ре ње’ исто риј ског фак та и фин
ги ра на не по у зда ност књи жев ног тек ста у од но су на чи ње ни це из 
про шло сти упо зо ра ва ју на оба зри вост ка да се на сто ји исто риј ску 
лич ност из јед на чи ти с ње ним књи жев ним двој ни ком”.79 

Да је Пе кић био до бро упо знат са еко ном ским при ли ка ма и 
од но си ма ита ли јан ских по мор ских ре пу бли ка, Ве не ци је и Ђе но ве 
пре све га, са Ви зан тиј ским цар ством у по зном сред њем ве ку, ре
чи то ка зу је сле де ћи оде љак:

Те шко гра ду чи ју тр го ви ну во ди ту ђин, на ко ме за ра ђу ју стран
ци, Ла ти ни, Ђе но вља ни, Ве не ци јан ци, Фло рен тин ци, Ара гон ци, 
Ка та лон ци и Ка сти љан ци, па што за ра де, пре ко мо ра но се сво јим 
на ро ди ма, сво јој исто ри ји.80

77 Культу ра Ви зан тии, I (IV – пер вая по ло ви на VII в.), отв. ре дакт. Зи на
и да В. Удальцо ва, Из да тельство „На у ка”, Мо сква 1984, 662 (Алек сан дра А. Че
ка ло ва); The Ox ford Dic ti o nary of Byzan ti um, ed. Ale xan der P. Kaz hdan, vol. III, 
Ox ford Uni ver sity Press, New York – Ox ford, 1991, 988–989.

78 Пе тар Пи ја но вић, Је дан при мер ин тер тек сту ал но сти у Пе ки ће вом 
„Злат ном ру ну”, Спо ме ни ца Бо ри сла ва Пе ки ћа: по во дом се дам де се то го ди шњи
це ро ђе ња (1930–2000), Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, На уч ни ску по ви, 
књ. XCVI, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, књ. 14, уред. Пре драг Па ла ве стра, 
Бе о град 2002, 81–89.

79 Пи ја но вић, Је дан при мер ин тер тек сту ал но сти, 88.
80 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 80. 
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Јед но став но ре че но, Ви зан ти ја се на ла зи ла у не при јат ном „за
гр ља ју” мер кан тил них по сла ни ка са Апе нин ског по лу о стр ва ко ји 
су за хва љу ју ћи при ви ле ги ја ма до би је ним од ро меј ских ца ре ва 
до ма ћим тр гов ци ма пред ста вља ли не ло јал ну кон ку рен ци ју. То је 
зна чи ло да је оно вре ме на еко но ми ка Ро меј ског цар ства би ла умно
го ме спу та на.81

Ка да су по сре ди нај ва жни ји сред њо ве ков ни пу те ви на Бал кан
ском по лу о стр ву, ве о ма ва жни за Ви зан тиј ско цар ство, Пе кић нај
пре по ми ње зна ме ни ти Ца ри град ски друм, тзв. Via mi li ta ris, чуве
ну са о бра ћај ни цу Бе о град (Син ги ду нум) – Ниш (На и сус) – Со фија 
(Сер ди ка) – Плов див (Фи ли по пољ) – Је дре не (Ха дри ја но пољ) – Ца
ри град (Кон стан ти но по лис). Он ко ри сти син таг му „про кле ти пут 
за про кле ти Ис ток”, али при зна је да им је (Ње го ва ни ма) до нео моћ 
и „та ко до ка зао да се нај че шће уми ре од оно га од че га се нај бо ље 
жи ви”.82 Осим пу та Via mi li ta ris, пи сац Злат ног ру на на во ди и сао
бра ћај ни цу Via Eg na tia,83 по зна ту још од ан тич ких вре ме на, чи је 
су глав не тач ке Драч – Охрид – Еде са – Пе ла – Со лун – Фи ли пи 
– Ре ги он – Се лим ври ја – Ца ри град.84

По себ ну па жњу чи та о ци ма фан та зма го ри је Злат но ру но при
вла чи ити не рар по ро ди це Ња го (Ње го ван) ко ји са др жи осам та ча
ка и по кри ва вре мен ски од се чак од шест ве ко ва: Је дре не (?–1361) 
– Ца ри град (1361–1453) – Ти вај (1453–1571) – Ја њи на (1571–1739) 
– Мо ско по ље (1739–1769) – Кра гу је вац (1769–1783) – Бе о град (1783–
1921) – Тур јак (1921–1941). Про у ча ва о ци ма сред њег ве ка за ни мљи ва 
је пр ва тач ка, да кле Је дре не, и вре мен ска од ред ни ца, го ди на 1361, 
ко ја је озна чи ла пад Је дре на под Осман ли је, с јед не, и од ла зак рода 
Ња го у Ца ри град, с дру ге стра не. Пе кић је, очи глед но, ко ри стио ста
ри ју ли те ра ту ру у ко јој је пред ло же но „тра ди ци о нал но” да то ва ње.

С тим у ве зи, мо гло би се ре ћи да ско ро ни је дан до га ђај ве зан 
за про ди ра ње Ту ра ка у Евро пу то ком дру ге по ло ви не XIV сто ле
ћа ни је при ву као то ли ку по зор ност ис тра жи ва ча и при том иза звао 
мно го број не не до у ми це и не сла га ња као пад нај ве ћег гра да Тра ки
је у ру ке ислам ских рат ни ка. Не до ста так до вољ но по у зда них извор
них све до чан ста ва до вео је до то га да је тур ско за у зи ма ње Је дрена 

81 Остро гор ски, Исто ри ја, 337–338, 355, 365, 387–388, 404, 420–421, 425, 
457, 462, 488, 491, 495, 504–505; Mic hel Ba lard, La Ro ma nie Géno i se (XI Ie – de but du 
XVe siè cle), I–II, Éco le française de Ro me, Ro me 1978; Do nald M. Ni col, Byzan ti um 
and Ve ni ce. A Study in Di plo ma tic and Cul tu ral Re la ti ons, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge 1988. 

82 Pe kić, Zlat no ru no, I, 315–316 Уп. Јо ха нес Ко дер, Ви зан тиј ски свет: увод 
у исто риј ску ге о гра фи ју ис точ ног Ме ди те ра на то ком ви зан тијск епо хе, пре вод 
Вла да Стан ко вић, Уто пи ја, Бе о град 2011, 77 (= Ко дер, Ви зан тиј ски свет).

83 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 290.
84 Ко дер, Ви зан тиј ски свет, 77–78.
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сме ште но у окви ре ши ро ког вре мен ског лу ка од чи та вог де се тле ћа 
– од са мог по чет ка до кра ја ше зде се тих го ди на XIV ве ка. Ра ни ја 
да то ва ња, пре ма ко ји ма је град осво јен већ 1361. или 1362. го ди не,85 
све ви ше усту па ју ме сто по зни јој хро но ло ги ји, пре ма ко јој се пад 
нај ве ће твр ђа ве у Тра ки ји ста вља у 6887. го ди ну од ства ра ња све та, 
што зна чи од сеп тем бра 1368. до ав гу ста 1369, док се ве ру је да је 
сул тан Му рат I (1362–1389) ко нач но за вла дао утвр дом тек не где 
до 1376/7, мо жда баш 1373. го ди не, зна чи знат но ка сни је.86 

Ау тор Злат ног ру на не про пу шта да до так не ни фе но мен ико
но бор ства, тзв. цар ску је рес, по ја ву ко ја је из ра сла у нај ве ћи уну
тра шњи про блем Ви зан тиј ског цар ства у VI II и пр вој по ло ви ни 
IX ве ка и ко ја је осим та на ног бо го слов ског рас пра вља ња има ла 
и знат на по ли тич ка обе леж ја пре тво рив ши се у огор че ни су коб 
ца ра и па три јар ха, све тов не и ду хов не вла сти, др жа ве из цр кве,87 
су коб из ко га је цр ква иза шла као по бед ник. На јед ном ме сту он 
бе ле жи: „И као за на тли ја и као умет ник, Си ме он је свим ср цем био 
за ико но фи ле. За Јо ва на Да ма скин ског и Ни ки фо ра.”88 Реч је о чу
ве ном цр кве ном оцу Јо ва ну Да ма ски ну, ва тре ном бра ни те љу кул та 
ико на и све ти те љу, и Ни ћи фо ру, ца ри град ском па три јар ху (806–815), 
стра дал ни ку и, та ко ђе, све ти те љу.89 По зна то је и то да је Бо ри слав 
Пе кић био ве о ма за о ку пљен фе но ме ном ико но кла зма у Ви зан ти ји 
и да се спре мао да на ту те му на пи ше ро ман Сре бр на ру ка.90

85 Ра дић, Цр но сто ле ће, 390 н. 1282 по дроб но на во ди ста ри ју ли те ра ту ру.
86 Irè ne Bel di ce a nuSte in he rr, La con qu ê te d’A dri a no ple par les Turcs: la 

pénétra tion tur que en Thra ce et la va le ur des chro ni qu es ot to ma nes, Cen tre de rec
herché d’hi sto i re et ci vi li za tion byzan ti nes, Tra va ux et,Mémo i res 1 (1965) 439–461, 
y оп шир ној и до ку мен то ва ној рас пра ви, на во де ћи це ло куп ну до та да шњу ре ле
вант ну ли те ра ту ру о ово ме пи та њу, за кљу чу је да је Је дре не у тур ске ру ке до
спе ло 1368/9, при че му је Му рат I њи ме овла дао тек пре 1376/7 (ве ро ват но 1373. 
го ди не). Е. Zac ha ri a dou, The Con qu est of Adri a no ple by the Turks, Fon da zi o ne 
„Gi or gio Ci ni”, Ve ni ce. Cen tro di cul tu ra e civiltà. Is ti tu to di sto ria del la società e dello 
sta to ve ne zi a no, Stu di Ve ne zi a ni 12 (1970) 211–217, има из ве сна не сла га ња око пи
та ња раз два ја ња да ли су Тур ци ко ји су по се ли нај ве ћи град Тра ки је би ли Осман
ли је или не, али се за 1369. го ди ну. Pe ter Schre i ner, Die byzan ti nischen Kle in chro
ni ken, 2. Teil: Hi sto rischer Kom men tar, Ver lag der Österreichischen Aka de mie der 
Wis sen schaf ten, Wi en 1977, 297–299, у све тло сти ве сти де се так Крат ких хро ника 
са же то и убе дљи во обра зла же до ка зе за хро но ло ги ју 1368/9. го ди ну. Но во дато
ва ње, чи ни се, углав ном је при хва ће но у исто ри о гра фи ји.

87 Остро гор ски, Исто ри ја, 168–220; Ico noc lasm, Pa pers gi ven at the Ninth 
Spring Sympo si um of Byzan ti ne Stu di es, Uni ver sity of Bir ming ham, March 1975, 
ed. Ant hony Bryer and Ju dith Her rin, Cen tre for Byzan ti ne Stu di es, Bir ming ham 1977, 
1–186.

88 Pe kić, Zlat no ru no, I, 485–486. 
89 Остро гор ски, Исто ри ја, 192, 201–203, 206.
90 Вла де та Јан ко вић, Пла но ви и при пре ме за не на пи са ни ро ман „Сре бр на 

ру ка”, Спо ме ни ца Бо ри сла ва Пе ки ћа: по во дом се дам де се то го ди шњи це ро ђе ња 
(1930–2000), уред. Пре драг Па ла ве стра, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
Бе о град 2002, 105–113.
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Пе кић ни је про пу стио при ли ку да по ме не још је дан ва жан 
исто риј ски про блем Ви зан ти је, а то су би ли по ку ша ји скла па ња 
цр кве не уни је са Ри мом и пре ва зи ла же ња Ве ли ког рас ко ла из 1054. 
го ди не. На сту па ју ћи са по зи ци ја ра ди кал ног пра во сла вља, пи сац 
Злат ног ру на пре кор но по ми ње при ста ли це уни је у Ца ри гра ду, 
па три јар ха Гри го ри ја III Ма ми са (1443–1450) и по и мен це не ко ли
ко пред став ни ка ари сто крат ске вр ху шке, а у на став ку бе ле жи: 

Зло чи нач ка ка то лич ка је рес што је, 1204. го ди не, на че ла Кон
стан ти но по лис, до ђе, пре пет ме се ци, да га до вр ши. И је ди но се Ве
ли ки ад ми рал фло те Лу ка Но та рас по бу ни. Ре као је: „Бо ље тур бан 
не го ми тра”, али ни он ни је ни шта учи нио.91 

Пи сцу Злат ног ру на би ла је ве о ма до бро по зна та чи ње ни ца 
о зна ча ју хи по дро ма за јав ни жи вот пре сто ни це на Бос фо ру. Хипо
дром је за Ца ри град био исто што Аго ра за Ати ну или Фо рум за 
Рим.92 У том скло пу, Пе кић на во ди и зна чај хи по дром ских стра
на ка, тзв. Зе ле них и Пла вих, ко ји су умно го ме обе ле жи ли жи вот 
Кон стан ти но по ли са у раз до бљу ра не Ви зан ти је.93

На по је ди ним ме сти ма Пе кић се не ли би да у тки во свог ро
ма на це пи длач ки пре ци зно и по дроб но уба ци ду гач ке по пи се ства
ри као што је, при ме ри це, ин вен тар це ло куп не ште те на по крет ној 
и не по крет ној имо ви ни Фир ме „Си ме он Ње го ван & син”.94 Без об зи
ра на то да ли су по сре ди ствар ни или фик тив ни спи ско ви, он им 
ли те рар ним уме ћем на но си обра зи ну не спор ног исто риј ског до ку
мен та. Тај по сту пак не ким чи та о ци ма мо жда мо же на ли ко ва ти на 
за мор но го ми ла ње чи ње ни ца, али исто ри ча ри ма, по го то во ме ди
е ви сти ма на вик ну тим да хро нич но по мањ ка ње из вор них све до чан
ста ва, ре ђа ње исто риј ских фа ка та опле ме њу је при по вест, да је јој 
на увер љи во сти и до при но си ње ној ве ро до стој но сти.

Ме ди е ви сти ма не мо же да про мак не ни јед на за ни мљи ва Пе
ки ће ва опа ска о по губ но сти дво вла шћа у не кој др жа ви. Та ко он, пра
ве ћи па ра ле лу о дво вла шћу у тр го вач кој фир ми, с јед не, и др жа ви, 
с дру ге стра не, за пи су је: 

А дво вла шће ни кад ни у че му до бро ни је. Мо ра се зна ти ко је 
Афен дис, а ко Га зда. Ко ра чу не пот пи су је, ко их из ми ру је, ко се о 
ба лан су ста ра. Без то га не ма ни ја ке Фир ме ни ја ке др жа ве. Ср би 
су то већ под по кро ви тељ ством Дра гу ти на и Ми лу ти на ис ку си ли, 

91 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 77–78. Уп. Остро гор ски, Исто ри ја, 521–522, 526; 
War ren Tre ad gold, A Hi story of the Byzan ti ne Sta te and So ci ety, Stan ford Uni ver sity 
Press, Stan ford 1997, 794–797.

92 Остро гор ски, Исто ри ја, 85. 
93 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 94. 
94 Pe kić, Zlat no ru no, I, 397; II, 372–374; III, 517–518; V, 496–497. 
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јер им оно ни је да ло да се још у оно до ба до Со лу на спу сте. А да 
они Со лун узе ше, Ду шан би се за ца ра у Ца ри гра ду кру ни сао. Бар 
би за то имао бо љу при ли ку.95 

На рав но, си гур ни смо да је и сам Пе кић овај став свог ли те
рар ног ју на ка о Ду ша но вом кру ни са њу у Ца ри гра ду свр ста вао у 
про сто ре до ми шља ња и исто риј ских спе ку ла ци ја.

У по ми ња њу сред њо ве ков них исто риј ских до га ђа ја Пе кић не 
окле ва ни да се по слу жи фи ним ху мо ром, па на јед ном ме сту ка же:

За пад ни је хтео да за о ста не. Он нас је усре ћио кр ста ши ма, 
нај о р га ни зо ва ни јим пљач ка шким бан да ма у европ ској исто ри ји. 
Ка ква је то сор та љу ди би ла, ви ди се по то ме што их је, 1096, пре ко 
Бе о гра да во дио не ки Вал тер ко га су зва ли Вал тер Без Има ња. Прет
по ста вљам да је по по врат ку про ме нио на ди мак...96

За ни мљив је Пе ки ћев „по ку шај” да се, кроз ре чи ње го вих књи
жев них ју на ка, на не ки на чин „ре ха би ли ту је” Бал кан, под руч је 
пре ма ко ме за пад на Евро па већ по о дав но за у зи ма ве о ма не га ти ван 
став. Он бе ле жи: 

Тај је Бал кан, док се Вин ди бо на (Беч) тек фун ди ра ла, ус пео 
да ро ди и са хра ни две ци ви ли за ци је, а у до ба пр ве Ви је не и тре ћу 
– ро меј ску. Да је мо гла има ти и че твр ту – сла вен ску, али, да је и по
ред то га има, ту че твр ту, ма ка ква би ла, у – ото ман ској. А да су они, 
са свом сво јом слав ном ра ци о нал но шћу, је два до спе ли до – пр ве. 
Мо жда уви ђа да се од Со кра та не по ста је пре ко но ћи ма га рац!97

На овом ме сту би би ло по де сно ука за ти на чи ње ни цу да пи
сац Злат ног ру на, по при ро ди ства ри, че сто спо ми ње по је ди не 
до га ђа је из исто ри је Осман ског цар ства. При том, он по не кад упо
тре бља ва при дев ото ман ски,98 а кат кад осман ски.99 Ма да се и у 
на уч ној ли те ра ту ри мо же сре сти ото ман ски, ис прав ни је је, сма тра 
се, ко ри сти ти осман ски.

За ни мљи во је да је Пе кић у свој ро ман увр стио и по је ди не 
син таг ме, ве за не за ан тич ку исто ри ју, ко је су ка сни је ра до ко ри сти ли 
ви зан тиј ски пи сци. Јед на од њих је и „Лем но ски зло чин (Lem nion 

95 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 35–36.
96 Pe kić, Zlat no ru no, II, 199. 
97 Pe kić, Zlat no ru no, IV, 457. Уп. Ра ди вој Ра дић, Бал кан ско по лу о стр во 

у Ви зан тиј ском цар ству. Кра так осврт, Дру штво „Све ти Са ва”, Бе о град, Брат
ство 20 (2016) 37–45.

98 Pe kić, Zlat no ru no, II, 300; III, 48, 99, 144, 333; IV 457, 474, 478. 
99 Pe kić, Zlat no ru no, III, 67, 100.
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ka kon)”, а увео ју је „отац исто ри је” Хе ро дот опи су ју ћи рат Атиња
на и пле ме на Пе ла зга. Ови дру ги, Пе ла зги, усмр ти ли су Ати њан ке 
ко је су прет ход но, као и њи хо ву де цу, кид на по ва ли и до ве ли на 
остр во Лем нос. Ову син таг му ка сни је је пре у зео и Ес хил, грч ки 
пи сац тра ге ди ја, а она је на ста ви ла да жи ви и у ви зан тиј ској књи
жев но сти.100 Код Пе ки ћа се она по ми ње на сле де ћи на чин: 

При ча о „Lem nion ka kon” – „Лем њан ском де лу” ка ко га Ор феј 
у сво јој епи ци на зи ва, бе ше кр ва ва и крат ка, баш као што до ли кује 
хе рој ским по ве сти ма, ко је, да мно го тру да и ма ло кр ви зах те ва ју, 
не би хе рој ске ни би ле.101 

Он да, ка ко то већ пи сцу Злат ног ру на и до ли ку је, сле ди на
дах ну та, уте ме ље на и по дроб на екс по зи ци ја. 

Пе кић се су ве ре но кре ће и по исто ри ји ста рог ве ка и на мно го 
при ме ра по ка зу је од лич но по зна ва ње ан тич ке исто ри је и мито ло
ги је,102 али су то те ме ко је пре ва зи ла зе окви ре овог ра да окрену тог 
по ве сни ци Ви зан ти је, од но сно сред њо ве ко вљу.

За исто ри ча ра од за на та по себ ну дра го це ност у тек сту Злат
ног ру на чи не по је ди не ми сли о исто ри ји ко је Пе кић до но си или 
их из го ва ра ју ње го ви књи жев ни ју на ци. Јед на од њих је и сле де ћа:

Исто ри ја ни је ка мен. Исто ри ја је пам ће ње. Жи вот је пам ће ње... 
Што се пам ти, то је жи вот.103 

За ни мљи ва је ми сао о по губ ном учин ку исто ри је на по је ди не 
љу де ко ји по ста ју жр тве ње них не ми ло срд них то ко ва.

Ста рац за ћу та. Ста рац?, по ми сли Си ме он из не на ђен. Ако је 
1389. био у осам на е стој, сад не ма ви ше од пе де сет шест. А као да има 
сто ти ну пе де сет и шест. Ето, за кљу чи, шта од љу ди чи ни исто ри ја.104

Осо бе на су и раз ми шља ња ау то ра Злат ног ру на о ра ђа њу 
ци ви ли за ци ја, њи хо вом по сте пе ном „за мо ру” и, нај по сле, не ста
ја њу са исто риј ске по зор ни це:

100 Ра ди вој Ра дић, „Лем но ски зло чи ни” у ви зан тиј ској књи жев но сти (два 
при ме ра), Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто
ри ју и фол клор 77 (2011) 7–12. 

101 Pe kić, Zlat no ru no, VII, 191.
102 Уз гред, ни је без зна ча ја ни чи ње ни ца да је Бо ри слав Пе кић био бли зак 

при ја тељ проф. Ми ро на Фла ша ра (1929–1997), ду го го ди шњег Управ ни ка Оде
ље ња за кла сич не на у ке на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду и чла на Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти. 

103 Pe kić, Zlat no ru no, I, 375.
104 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 156.
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На ци он ко ји у исто риј ски гроб лег не ви ше се не ди же. Не ки ма 
се сла ва ди же, али не и они. Где су са да Фе ни ча ни? Где Кар та ге жа
ни? Етру шча ни? Ри мља ни? Хе ле ни? Ка мо на ро ди то ли ки? Ри мља
ни про па до ше кад су се од ре кли ста рих бо го ва и ста рих вр ли на. 
Гр ци, ка да су пре ста ли ве ро ва ти ми то ви ма ко ји су их ро ди ли.105

Прет ход ну ми сао на по се бан на чин до пу њу је и сле де ћа ко ја се 
ти че фе но ме на „про ла зно сти” и не у мит но сти исто риј ских про це са, 
а ка зу је о исти ни ко ја на ли ку је на ин сек та за то пље ног у ћи ли ба ру:

Исто ри ја има вред но сти са мо за на ро де ко ји ма тек пред сто ји. 
За оне што су је има ли, ви ше је од ште те не го од ко ри сти. Пре тва ра 
се у илу зи ју ко ја се ску по пла ћа. Тур ци, на при мер, ни су то на вре ме 
осе ти ли. Хте ли су исто рич но да се по на ша ју и кад је Тур чин, ма да 
на вла сти, у Бе о гра ду већ био нај цр ња фу ка ра. А Тур чин ко ји је у 
Бе о гра ду фу ка ра не мо же ни у Ца ри гра ду би ти го спо дар. Док је 
Ен гле ска им пе ри ја, Ен глез је го спо дин и у Лон до ну и у африч кој 
пра шу ми. Кад га у пра шу ми поч ну тре ти ра ти као ни шта ри ју, би ће 
он то и усред Лон до на...106

У по је ди ним слу ча је ви ма, до зво ље но је прет по ста ви ти, књи
жев ни ци су у ста њу да на не ки на чин це ло ви ти је са гле да ју исто
риј ске до га ђа је упра во због то га што се ме то до ло шка ди сци пли на 
и стро гост за на та исто ри ча ра мо гу пре тво ри ти у сво је вр сну Про
кру сто ву по сте љу, у оме ђе ни ко ор ди нант ни си стем ко ји исто ри
ци ма ус кра ћу је „ши ри ну” и ко ји их спу та ва да чи ње ни це ви де 
жи во пи сни је и ма ње око шта ло.

Не, Си ме о не, веч ност ни је у ка ме ну. Та мо где не ма про шло сти, 
не ма ни веч но сти. А где не ма веч но сти, ни жи во та не ма. Ов де је 
да то у му ка ма са зна. Да му се ва тром у ко жи те то ви ра. Онај ћу дљи
ви ма га рац у ви зан тиј ском мо за и ку да га по у чи... Исто ри ју не могу 
да ру ше. Исто ри ја је тво је не у ни шти во до бро, твој про це нат бе смрт
но сти...107

Прем да у под на сло ву сед мо том ног Пе ки ће вог ро ма на Злат
но ру но сто ји да је у пи та њу фан та зма го ри ја, ту чи ње ни цу ни ка ко 
не би тре ба ло ап со лу ти зо ва ти, већ је тре ба схва ти ти и као ау то
ро во пле ме ни то на сто ја ње да са се бе укло ни не по тре бан те рет 
ро бо ва ња исто риј ским фак ти ма и као „олак ша ва ју ћу окол ност”, 

105 Pe kić, Zlat no ru no, VI, 378.
106 Pe kić, Zlat no ru no, IV, 282.
107 Pe kić, Zlat no ru no, I, 353–354.
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од но сно сво је вр сну од ступ ни цу. Пра те ћи исто ри ју по ро ди це Ње
го ван, Бо ри слав Пе кић се не ми нов но мо рао окре ну ти про шло сти 
ка ко оној бли жој, та ко и оној да ле кој сред њо ве ков ној, па до не кле и 
ан тич кој. Пи шу ћи о њи ма, ка ко смо већ по ка за ли у не ко ли ко рани
јих ра до ва,108 Пе кић је ис ка зао из ван ред но по зна ва ње епо хе, не ких 
он да шњих из во ра и ре ле вант не на уч не ли те ра ту ре, као и раз у ме
ва ње „уну тра шњих” са др жа ја про ху ја лих раз до бља. Сва ка ко се 
мо же из ре ћи и сле де ћа оце на: Да ни је био ве ли ки књи жев ник, Пе кић 
је мо гао да бу де од ли чан исто ри чар.109 Исти на, на не ким ме сти ма 
ће се за па зи ти да је Пе кић не ка зби ва ња, све сно и са ја сним ци љем, 
пре ло мио кроз при зму ма што ви тог књи жев ни ка, али увек се строго 
ста ра ју ћи да не ис кли зне из окви ра ко ји оме ђу ју и об ли ку ју ре ле
вант не исто риј ске чи ње ни це. За бо ље раз у ме ва ње ње го вог тек ста 
уме сно је под се ти ти на чи ње ни цу да је Пе кић се бе сма трао „пи сцем 
иде ја: иде је о ствар но сти, не пи сцем ствар но сти”.110

Ка да је реч о Ви зан тиј ском цар ству, у чи ју је исто ри ју Пе кић 
очи то био од лич но упу ћен, вред но би би ло ука за ти и на по след њу 
ре че ни цу у тро том ној исто ри ји ви зан тиј ске кул ту ре, са ста вље ну 
тру дом еми нент них ру ских ви зан то ло га, ре че ни цу, да кле, ко ју је 
из ре као Ге на диј Ли та врин: „Бук ти ње ви зан тиј ске ду хов но сти ни
су зга сле ни у на ше вре ме. На про тив, по пут сја ја да ле ке и дав но 
уга ше не зве зде, оне про ду жа ва ју да оба сја ва ју хо ри зонт свет ске 
ци ви ли и за ци је”.111 Очи глед но је да је Бо ри слав Пе кић то ком пи
са ња Злат ног ру на био са свим све стан ове не сум њи ве исто риј ске 
чи ње ни це.

Проф. др Ра ди вој Ра дић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Оде ље ње за исто ри ју
rra dic@f.bg.ac.rs 

108 Ra di voj Ra dić, Isto rij ski iz vo ri pri če „Me ga los ma sto ras i nje go vo de lo, 
1347”, Fond „Bo ri slav Pe kić”, Ana li Bo ri sla va Pe ki ća 3 (2006), 132–143; Isti, Knji žev
nost i pse u do i sto ri ja (Bo ri slav Pe kić), Fond „Bo ri slav Pe kić”, Ana li Bo ri sla va Pe ki ća 5 
(2008), 148–156.

109 Ra di voj Ra dić, Da li je Bo ri slav Pe kić mo gao da bu de isto ri čar?, Fond „Bo ri
slav Pe kić”, Ana li Bo ri sla va Pe ki ća 6 (2009), 51–58.

110 Ми лан Ра ду ло вић, Есте тич ке и ау то по е тич ке кон тем пла ци је Бо ри
сла ва Пе ки ћа, Спо ме ни ца Бо ри сла ва Пе ки ћа: по во дом се дам де се то го ди шњи це 
ро ђе ња (1930–2000), Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, На уч ни ску по ви, књ. 
XCVI, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, књ. 14, уред. Пре драг Па ла ве стра, Бео
град 2002, 4.

111 КультураВизантии, III, (XI II – пер вая по ло ви на XV в.), отв. ре дакт. 
Ге на дий Г. Ли та врин, Из да тельство „На у ка”, Мо сква 1991, 607; Ра ди вој Ра дић, 
„На сле ђе Ви зан ти је (Нер ко ли ко при ме ра)”, Наш траг. Ча со пис за књи жев ност, 
умет ност и кул ту ру, Ве ли ка Пла на 51–54 (2010/2011), 376–387.
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ГОЈ КО БО ЖО ВИЋ

ПЕКИЋЕВАИСТОРИЈАВРЕМЕНА

СА ЖЕ ТАК: Пе ки ћев ве ли ки ро ман или си стем ро ма на Злат
но ру но по чи ва на осо бе ној кон цеп ци ји вре ме на. Пре до ча ва ју ћи 
ду би не осни вач ких ми то ва бал кан ске и европ ске ци ви ли за ци је, 
по том исто ри ју у ду гом тра ја њу од Ан дри ја но пољ ске бит ке 1205. до 
Бад ње ве че ри 1941. го ди не, али се у из ве сној ме ри окре ћу ћи и при
по ве да њу бу дућ но сти, Злат но ру но се уте ме љу је на иде ји ци клич ног 
вре ме на и оспо ра ва ли не рар ну кон цеп ци ју вре ме на. Пред ста вља
ју ћи зна тан вре мен ски оп сег кроз по вест јед не тр го вач ке по ро ди це, 
пи сац из ла же кри ти ку ма те ри ја ли стич ке ци ви ли за ци је и ве ли ку 
по вест гра ђан ског све та од ча са на стан ка до су сре та са фи нал ним 
тре нут ком сво је исто ри је. При све му то ме, Пе кић по се же за ре ми
то ло ги за ци јом и ко ри сти по ступ ке фан та зма го ри за ци је при по ве
да ња и ан тро по ло ги за ци је исто риј ског и мит ског ис ку ства.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вре ме, исто ри ја, мит, фан та зма го ри за ци ја 
при по ве да ња, ан тро по ло ги за ци ја исто риј ског и мит ског ис ку ства, 
ре ми то ло ги за ци ја, хро ни ка, гра ђан ски свет

У Злат ном ру ну ни су ста тич ни ни вре ме ни про стор. Ме ђу
соб но по ве за ни и усло вље ни, ова два прин ци па се ја вља ју у чита
вом ни зу ра зно ли ких по јав но сти. При то ме, из јед ног вре ме на у 
дру го, као и из јед ног про сто ра у не ки на ред ни, пи сац са сво јим 
ју на ци ма и оп се сив ним мо ти ви ма иде ла ко и че сто, с пре ко ра чи
ва њем вре мен ских и про стор них гра ни ца ко је ни по што ни су јед
но став не. По гле дај мо ка ко се у јед ном при ви ле го ва ном тре нут ку 
при по ве да ња Злат ног ру на са жи ма тај про стор ни ра спон: „од Јол
ка до Еје, од Олим па до Ал па, од Ис то ка до За па да”.1 Упре да ју ћи 
на ова кав на чин вре мен ске и про стор не ни ти, при че му до би ја мо 

1 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но, књ. I, Свје тлост, Са ра је во 1990, 41.
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еп ски за мах без хро но ло шке ли не ар но сти, у не пре ста ном сме њи
ва њу исто риј ског вре ме на тра ја ња не ког до га ђа ја, про це са или чи
та ве епо хе и су бјек тив ног до жи вља ја исто ри је у све сти не ког Пе
ки ће вог ју на ка или при по ве да ча, пи сац Злат ног ру на на не скри вен 
на чин су ге ри ше соп стве ну кон цеп ци ју при по вед ног вре ме на од 
чи је ре а ли зо ва но сти за ви си суд би на ро ма на.

Ни је не мо гу ће за ми сли ти ка ко би, на Пе ки ће ву те му, те као 
ро ман с тра ди ци о нал ном кон цеп ци јом вре ме на. Од ар го на у тич ке 
по тра ге за злат ним ру ном – чи ји сми сао је из ме њен већ са мом 
чи ње ни цом да у хе рој ском ам би јен ту пре би ва не ко ко ни је хе рој, 
Но е мис, прет ход ник ма те ри ја ли стич ке стра сти исто ри је, пре ко 
вре ме на у ко ји ма се мит не ја сно де ли од исто ри је ко ја тек по чи ње, 
пре ко огла ше них исто риј ских епи зо да или ва жних до га ђа ја у исто
ри ји по ро ди це Ње го ван – до Бад ње ве че ри 1941. го ди не сме њи ва ли 
би се, је дан за дру гим, по сте пе но и по за да том исто риј ском ре ду, 
при зо ри и до га ђа ји, суд бин ски тре ну ци и њи хо ви ак те ри. Та ко би 
се сво дио ра чун јед не фир мо на у ти ке и јед не ци ви ли за ци је, при 
че му би на стао ли не ра но ис при по ве да ни исто риј ски ро ман ко ји би, 
и у ком по зи ци ји и у на чи ну из ла га ња, мо рао да бу де пот пу но дру
га чи је ор га ни зо ван, док би ста тус По ро дич ног Ду ха – као об је ди
њу ју ћег де лат ног прин ци па при по ве да ња у Пе ки ће вом ро ма ну који 
ујед но др жи и ни ти по ро дич не аван ту ре и укуп но вре ме о ко ме 
се у ро ма ну го во ри – био у пот пу но сти до ве ден у пи та ње. Уме сто 
се ћа ња Пе ки ће вих ју на ка ко ја се у Злат ном ру ну да ју у не ли не ар
ним ни зо ви ма, уме сто раз ли чи тих гла со ва из исто ри је или из по
ро ди це чи ји од  је ци опре де љу ју то ко ве ро ма на, об је ди њу ју ћа при
по ве дач ка свест мо ра ла би да бу де са о бра же на с кон ти ну и ра ним 
раз во јем исто ри је од осни вач ких ми то ва европ ске ци ви ли за ци је, 
пре ко осни вач ких ми то ва по ро ди це Ње го ван, до сме њи ва ња го ди
на и да ту ма из ра зи те сим бо лич ке и ствар не исто риј ске но си во сти: 

...1769, у Мо ско по ље нас по па ли ли. Ре фо љу ци ја ве ле. У Би јо
гра ду нас, 1806, со тр ли. Јо пе због ре фо љу ци ју. У Бе чу, 1848, кад су 
ју ре ли Ме тер ња ка, гла фу ко да је гре че ска, ни су нас ди ра ли, ни смо 
ни би ли та мо. Та мо су је ба ли ма тер тво јим Си на ма, ба ру њи ма, То
ма ни јо, го спо ђо...2 

Или још је дан у мно штве ном ни зу го ди на ко је се, узе те за јед
но, об ли ку ју у не пре ки ну ту хро ни ку гра ђан ског све та: 

Има свр хе Фа бри ка чо је г. Ев ге њи ја Ми хе ла, 1898. уте ме ље на... 
Пи фа ра Чи фу ти на Ђор ши ја Вај фер та из 1873... Кла њи ца Срп ског 

2 Исто, 200.
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ак ци јо нар ског дру штва, с на ши уло зи, 1899... Пар на сто ла ри ја Ра
до са вљо вић и Фа бри ка ко ла Сте ва на Бак ше 1890... Фа бри ка ко жа 
Бар љо вац, и Ње го ван, ињ ког ни то... ко је бе ше?... Го ди не 1887, је сте... 
За тим Бај ло ни јев пар њи мљин 1883... Бро до гра ди ли ште на Чу ка
ри ци 1895... Бељ гиј ско дру штво за па љи дрв це 1887...3 

Ре френ ско по на вља ње го ди на мар ки ра ва жне тач ке у по ро дич
ној или оп штој тр го вач кој исто ри ји, у на ци о нал ној или европ ској 
исто ри ји јед ног вре ме на. У том ни за њу го ди на вре ме се сим бо
лич ки згу шња ва, чи ме се отва ра мо гућ ност пам ће ња до га ђа ја било 
ко је исто риј ске вр сте, док се хро ни ка ис при по ве да не исто ри је са
жи ма на људ ску ме ру.

Али све што је за ми сли во ни ка ко не мо же би ти ре а ли зо ва но. 
У људ ској мо ћи ни је да на хро но ло шки на чин ис при по ве да огром
но вре ме ко је је Пе кић узео за пред мет сво га ро ма на. Та кав об лик 
при по ве да ња не би био са мо обим ни ји од по сто је ћег Злат ног ру на 
већ би у не ис црп но сти и бес крај но сти та квог при по ве да ња стао 
сва ки људ ски дан од пр вог људ ског ми та до тре нут ка при по ве да ња, 
од нај ду бље исто риј ске про шло сти до прет по ста вље не исто риј ске 
бу дућ но сти, од из ла ска у мит до по врат ка у мит. Кон ти ну и ра но 
при по ве да ње исто риј ског вре ме на, осим што би се опи ра ло мо гућ
но сти окон ча ња, су ко бља ва ло би се и с пи шче вом иде јом ци клич
ног то ка исто ри је и укуп ног вре ме на.

По што је та ква вр ста ре кон струк ци је не мо гу ћа, а и пре при
ча ва ње Пе ки ће вог, на са свим дру гим осно ва ма да тог ро ма на, је сте 
вр ло не из ве стан и ком пли ко ван по сту пак, пи сац се од лу чио за 
мо дер ну, фраг мен та ри зо ва ну по вест у ко јој не пре глед на ма са вре
ме на би ва ор га ни зо ва на у кон цен трич ним кру го ви ма три ве ли ке 
ета пе (вре ме раз ли ста но на мит, исто ри ју и бу дућ ност, при че му 
су то ко ви ми та и бу дућ но сти ну жно не из ве сни и из ми чу пу ном 
раз у ме ва њу, док то ко ви исто ри је сво јим оби мом и са др жа ји ма увек 
оста ју не пот пу ни и зах те ва ју но ве ин тер прер та ци је), али и до след
ном при ме ње ним ан тро по ло шким ин те ре со ва њем за не ко ли ко 
те мељ них мит ских и исто риј ских мо ти ва европ ског кул тур ног 
кру га.

Вре ме је овла да ло Пе ки ће вим ро ма ном. У јед ном од мно го
број них ау то по е тич ких ко мен та ра, пи сац скре ће па жњу ко ју је 
„при дао про бле му вре ме на, учи нив ши да чи та во Злат но ру но за
ви си од прин ци па схва та ња вре ме на”.4 Ако се вре ме пре до че но у 

3 Исто, 250.
4 Бо ри слав Пе кић, У тра га њу за Злат ним ру ном, при ре ди ла Љи ља на 

Пе кић, ре дак ту ра Вла де та Јан ко вић, БИГЗ, Бе о град 1997, 326.
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Злат ном ру ну схва ти на на чин ко ји су ге ри ше чи та ња ве ли ких 
ре а ли стич ких ро ма на, он да ће се чи та лац су о чи ти с те шко ре ши вим 
про бле мом ор га ни за ци је огром не гра ђе овог ро ма на. Хро но ло шко 
вре ме ни је кон сти ту тив ни прин цип Злат ног ру на. На про тив, оно 
се том вре ме ну опи ре и пре ва зи ла зи га, за др жа ва ју ћи су ве ре но 
пра во да се у мно гим сво јим па са жи ма по за ба ви упра во про бле мом 
исто риј ског то ка вре ме на. Вре ме је да то у вр тло жном сме њи ва њу 
ми та и исто ри је, про шло сти и бу дућ но сти, ста ри је и но ви је исто
ри је, по ро дич них при ча и ве ли ких исто риј ских до га ђа ја. Све је то 
да то у на по ред ним ни зо ви ма при че, а не рет ко и ујед но, у сим био
тич ком је дин ству кру жног и из у кр шта ног то ка вре ме на ко је се 
опи ре би ло ка квој хро но ло шкој пе ри о ди за ци ји.

По ку ша ли се, ба рем су мар но, об но ви ти ис при по ве да но или 
под ра зу ме ва но вре ме Пе ки ће вог ро ма на, вре ме ко је је у свом тота
ли те ту, она ко ка ко га је за ми слио пи сац, ве ро ват но не пре во ди во 
у це ли ни ни у је дан дру ги жа нр, ви де ће се ка ко оно пре ва зи ла зи 
сва ко за ми сли во људ ско вре ме. То ни је ни не ка ши ре за сно ва на 
са да шњост, ни ма ка ко нео д ре ђе на про шлост, ни ти не ка од мо гу
ћих епо ха људ ске ци ви ли за ци је већ све то ујед но и мно го ви ше од 
то га. Уз ма ло ме та фо рич ке сло бо де, али оне ко ју су ге ри ше ово 
де ло, Злат но ру но под ра зу ме ва укуп ну исто ри ју људ ске ци ви ли
за ци је, ко ју по том про ду бљу је ми том као вре ме ном ко је се у не ком 
не ја сном ча су раз дру жу је од исто ри је, али на ста вља да оли ча ва 
про стор и вре ме људ ских сно ва и оче ки ва ња, док све му то ме при
до да је вре ме ко је прет хо ди ми ту као сим бо лич ки из раз оно га што 
се у људ ској ци ви ли за ци ји мо же са мо на слу ти ти, али се не да ни 
до жи ве ти, ни ти ис пу ни ти соп стве ним сми слом.

Од све вре мен ских, ар ка диј ских зо на, пре ко по ста ња ми та и 
по ста ња исто ри је Пе кић до ла зи до по ло ви не 20. ве ка, пра те ћи суд
би ну јед ног ге но са и суд би ну јед ног, си ме он ског, ра чун ског и трго
вач ког прин ци па на Бал кан ском по лу о стр ву као ме сту по ста ња 
европ ске ци ви ли за ци је. Вре мен ска нео ме ђе ност, да та у три огром
не, ма да по тра ја њу ме ђу соб но не у по ре ди ве ета пе, удру же на са 
сим бо лич ки при ви ле го ва ним про сто ром, да је Пе ки ћу моћ ну поза
ди ну за ро ма неск ну, иро ни јом про же ту кри ти ку ма те ри ја ли стич
ког гре ха људ ске ци ви ли за ци је. Кри ти ка ма те ри ја ли стич ке ци ви
ли за ци је пре до че на је у Злат ном ру ну као кри ти ка па ра диг ме 
јед ног раз у ме ва ња жи во та про ве де ног у ра чу ну и сти ца њу. Да би 
се та ква па ра диг ма спо зна ла у што це ло ви ти јем об ли ку, Пе ки ћев 
ро ман мо ра да за хва ти и у мит, и у про те клу исто ри ју, и у на слу
ће ну бу дућ ност, да кле, да осе ти ци клич ност вре ме на ка ко би се 
су о чио с ра чун ским до жи вља јем све та и ег зи стен ци је. То је па ра
диг ма из ко је не ис ко ра чу је Пе ки ћев чо век у Злат ном ру ну: у њој 
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је ко рен ње го вог тр го вач ког успо на и узрок ње го вог па да у тр го вач
ким ци клу си ма и у ци клу си ма исто риј ских про це са.

„За ми шље ни као еко ном ски бо го ви бал кан ског ка пи та ли
стич ког ми та”,5 Си ме о ни су ну жно су о че ни са оства ре њем свог 
тр го вач ког по ду хва та у исто риј ским окол но сти ма. Ако тр го ви на 
за ви си од њи хо ве стра сти и уме шно сти, исто ри ја је из ван њи хо вих 
мо ћи, чак и ка да у њој на сту па ју у ва жним уло га ма. Са ма си меон
ска по ро дич на по сло ви ца им пли ци ра од нос по ро ди це и исто ри је: 
„Где је мно го исто ри је, ма ло је сре ће.” Си ме он ска фир мо на у ти ка 
од ви ја се у ма са ма мит ског и исто риј ског вре ме на, са мим тим, кри
ти ка ма те ри ја ли стич ке ци ви ли за ци је чи ји су Си ме о ни по вла шће ни 
но си о ци у ро ма ну нео дво ји ва је од пи шче ве кон цеп ци је вре ме на:

Од нос исто риј ског и пси хо ло шког, јав ног и лич ног, објек тив
ног и су бјек тив ног, еп ског и драм ског, ме ња се и ме ња ће се је ди но 
у за ви сно сти од од но са исто ри је и Ње го ва на. Кад год до га ђа ји бу ду 
угро жа ва ли по ро ди цу, исто риј ско ће би ти у из ве сној пре ва зи, мада 
и та да по и ма но ис кљу чи во са ста но ви шта по ро ди це, да кле, су бјек
тив но, пси хо ло шки (1453, 1566, 1690, 1769, 1804–1813, 1914–1918, 
1941, 1944–1945...). Кад год су Ње го ви „ја чи” од исто ри је, или бар од 
ње сра змер но без бед ни, пси хо ло шко, лич но, та ко ре ћи „при ват но”, 
у пре ва зи је (1521, 1817, 1830, 1848, 1867, 1903, 1907, 1910–1912). Две 
ком по нен те су, ме ђу тим, амал га ми са не.6

„Пре упо тре бе, исто ри ју тре ба све том по ма шћу ди ви ни зи ра
ти да би смо је лак ше сва ри ли”, го во ре гла со ви Ње го ван Тур ја шких 
оку пље них у Тур ја ку.7 По чи њу ћи из кон крет не вре мен ске и про
стор не тач ке, ова хро ни ка гра ђан ског све та, сва од ње го вих теф
те ра и ра чу на, про фи та и шпе ку ла ци ја, пар ни ца и сал да, гла со ва 
и хо ро ва, су о ча ва ће се и с тр го вач ким ра чу ни ма и с по ро дич ним 
ло мо ви ма: „Исто ри ја ти је, го спо ђо, ко Кре дит њи за вод јал’ Хипо
те кар ња бањ ка.”8 Или: „Не мо же ни Исто ри ја ни јед ном ста ле жу 
стал њо ро ко фи от пла те да про лон ги ра. Цр њи Коњт ни дан увек 
до ђе. [...] Ај де, љу ди, да се сра чу ња мо. Да ви ди мо ко ко ме ду гу је.”9 
За раз ли ку од тр го вач ких ра чу на, ко ји мо ра ју би ти укло пље ни, 
ра чу ни са исто ри јом ни ка да ни су све де ни до кра ја. У њи хо вој 
отво ре но сти ука зу је се тра гич ка суд би на су да ра са исто риј ским 
про це си ма и до га ђа ји ма: „Ка кав сађ Кон стан ти но по љис и Мех ме

5 Бо ри слав Пе кић, Злат но до ба ди ја ло га, при ре ди ле Љи ља на и Алек сан дра 
Пе кић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012, 35.

6 Исто, 36.
7 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но, књ. I, 146.
8 Исто, 129.
9 Исто.
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до ви коњ ски ре по фи, ка ква цр ња 1453? [...] И је ди но је ствар но 
не ки Си ме он до Би јо гра да за Беч ког ра та и по сле 1737. го ди не 
до про. Па ка кви су оњ дак то ма тра ци?”10

Из во де ћи теф тер по ро дич не исто ри је и тр го вач ке Ар го на ути
ке од па да Ца ри гра да 1453. до по ро дич ног оку пља ња у Тур ја ку 1941, 
уз исто риј ске ре ми ни сцен ци је ко је за ди ру у ду бљу исто риј ску 
про шлост и, ре ђе, уз при по ве да ње бу дућ но сти ко је од ла зи де цени
ја ма уна пред у зо ну пу не не из ве сно сти, Си ме он се, оли ча ва ју ћи 
по ро ди цу, по све ћу је „но вом сво ђе њу ра чу на” и „сал до кон ти ра њу 
њи хо ве зе маљ ске исто ри је”.11 Јед но од та квих сво ђе ња ра чу на под
ра зу ме ва прак тич но чи та ву по ро дич ну исто ри ју до во де ћи раз ли
чи те епи зо де исто ри је у јед ну исту вре мен ску ра ван: 

А ствар ност Ње го ва на, њи хо ва ахас фер ска исто ри ја, на ро чи то 
она око 1769. и на пу шта ње Мо ско по ља, она ди ван ска по сле еми гра
ци је у Зе мун, и она 1903. и 1919, ко ја је, уз 1867. и 1872, обе ле жа вала 
кључ не да ту ме њи хо вих уну тра шњих, ду шев них се о ба, си ме он ски 
дух те исто ри је што је од Ца ри гра да, 1453, пре ко Ја њи не, Мо ско
по ља, Кра гу јев ца и Бе о гра да до Тур ја ка под но Ал па, од јед ног до 
дру гог пр во ро ђе ног Си ме о на, све бо дри јим за ве сла ји ма Ар го ге
но са при ми цао Злат ном Ру ну, све, да кле, на осно ву че га би ва ља ло 
из гра ди ти дис по зи ци је за апе ла ци ју у њи хо ву ко рист, у нај ве ћој 
ме ри бе ше про ти ву реч но и кон фу зно, па у та ко мо бил ном ста њу 
не по доб но да по слу жи за пре ми су ио ле озбиљ ном за кључ ку о сми
слу, зна че њу и ствар ним пер спек ти ва ма по ро дич не Ар го на у ти ке.12

Тре ну так у ко ме по чи ње при по ве да ње Злат ног ру на уто ли ко 
је спе ци фи чан што је истин ске опа сно сти за по ро ди цу у исто ри ји 
ко ја са мо што се ни је об ја ви ла на сав глас ви ше све стан По ро дич ни 
Дух не го ве ћи на чла но ва по ро ди це Ње го ван Тур ја шких ко ји су се 
на шли у зам ку у Тур ја ку на Бад ње ве че 1941. го ди не. Тр го вач ко 
ис ку ство, про фе си о нал на оства ре ност, раз у ме ва ње окол но сти – ни
шта од то га не при пре ма у до вољ ној ме ри при пад ни ке по ро ди це 
Ње го ван Тур ја шки за су срет са исто ри јом у ко ме ће до жи ве ти слом 
сво је кла се и стра шни суд сво је ци ви ли за ци је. По ро дич но ис ку ство 
под ра зу ме ва сло је ве про жи вље ног вре ме на по ро ди це на ста лог кроз 
исто ри ју ове тр го вач ке ар го на у ти ке. Да би се то ис ку ство ис ка за
ло у окви ру јед ног за о кру же ног, ма кар и у тој ме ри во лу ми но зног 
ро ма на ка кво је Злат но ру но, пи сац по се же за две еми нент но при
по ве дач ке и са знај не пер спек ти ве.

10 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но, књ. II, 208
11 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но, књ. I, 56.
12 Исто, 51.
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Јед но је фан та зма го ри за ци ја при по ве да ња у ко јој се не пре
ста но су сре ћу, укр шта ју и ста па ју нај ра зли чи ти ја исто риј ска и 
мит ска вре ме на, су бјек тив ни до жи вљај исто ри је и оно што се објек
тив но до го ди ло у не ком ча су исто ри је. Кроз фан та зма го ри је се 
об ја вљу је укуп но исто риј ско ис ку ство у по ја ва ма утва ра без ко јих 
је не за ми сли во сво ђе ње ра чу на по ро ди це Ње го ван. Дру го је ан тро
по ло ги за ци ја исто риј ског и мит ског ис ку ства. Ми то ве ства ра ју 
љу ди да би об ја сни ли сво је по сто ја ње и да би до шли до са мих осно
ва вла сти те и укуп не људ ске ег зи стен ци је. Исто ри ја се до га ђа 
кон крет ним љу ди ма су о че ним са окви ри ма свог по сто ја ња. Ко ли
ко год исто риј ске мо ћи пре ва зла зи ле и окви ре људ ског жи во та и 
моћ кон крет них љу ди, па чак и оних ко ји има ју не сум њи ву исто
риј ску уло гу или ко ји оства ру ју огром не тр го вач ке по ду хва те у 
дру штве ним окол но сти ма ко је су им до де ље не, јед ном од и гра на 
исто ри ја ни је ни сле па, ни оту ђе на, ни ти од сва ког раз у ме ва ња 
одво је на си ла. По ста ју ћи део би ло ког људ ског ис ку ства, исто ри ја, 
са мим тим, по ста је ис ку ство за сва ки људ ски жи вот. У тој тач ки 
је ан тро по ло шки сми сао исто ри је нео дво јив од људ ског тра ја ња 
и од људ ске суд би не. У су сре ту фан та зма го ри за ци је при по ве да ња 
и ан тро по ло ги за ци је исто риј ског и мит ског ис ку ства уоб ли ча ва 
се основ ни ток ро ма неск ног све та Пе ки ће вог Злат ног ру на:

Јер Си ме он Ње го ван, Га зда, сто жер на лич ност Ру на и збир 
свих мр твих и жи ву ћих Си ме о на, не се ћа се, у обич ном сми слу те 
ре чи. Он има утва ре. Ина че би би ло не мо гу ће об ја сни ти ње го во 
пам ће ње до га ђа ја ко ји су се зби ли не ко ли ко сто ти на го ди на пре 
не го што се он зва нич но ро дио. Тур ску оп са ду Ца ри гра да 1453, на 
при мер, или пад Си ге та 1566, осва ја ње Бе о гра да 1521, Се о бу Ср ба 
и Беч ки рат де ве де се тих го ди на XVII ве ка и ра за ра ње Мо ско по ља 
1769. Јер ја се као при по ве дач, као Бо ри слав Пе кић, осим у пр вом 
по гла вљу I то ма и у по след њем VII, не по ја вљу јем. Га зди не ви зи је 
по ве сти ге но са Ње го ва на, не што су што је он, при сут но шћу свих 
Ње го ва на у ње му, ус пео да из о бра зи у сли ке и ду бље са зна ње о 
њи хо вој жи вот ној ар го на у ти ци.13

Ако сва ки Ње го ван ожи вља ва у По ро дич ном Ду ху, по ста ју ћи 
веч но при сут ни Си ме он Ње го ван, оли че ње свих Ње го ва на по је ди
нач но и об је ди ње но ис ку ство свих Ње го ва на ко ји су се ика да указа
ли у ми ту или у исто ри ји, он да се у тој пи шче вој за ми сли ука зује 
ан тро по ло ги за ци ја мит ског и исто риј ског ис ку ства. Утва ре ко је се 
ука зу ју Си ме о ну Ње го ва ни ни су са мо жи ве сли ке исто ри је и људи 

13 Бо ри слав Пе кић, Злат но до ба ди ја ло га, 55.
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у њој већ и фан та зма го риј ско упри зо ре ње исто риј ског тра ја ња без 
ко га је не мо гу ће раз у ме ти исто ри ју ко ја је у то ку и исто ри је ко ја 
са мо што ни је по че ла. „Ни је на Бал кањ жи фе ло, мре ло се. Мо ји Пе
ла ша ни од вај ку де, Је ли ни и Сла фе ни от кађ до ђо ше, Си ме о ни како 
ко ји, ка ко кађ”, го во ри у по то њем ча су Си ме он сво де ћи ра чу не са 
со бом, по ро ди цом и То ма ни ји ном ду шом.14 Су ми ра ју ћи по ро дич
но и бал кан ско ис ку ство исто ри је, Си ме он се и у ко нач ном ча су 
осе ћа као је згро по ро ди це: 

Но ћас су сви Си ме о ни око ме не. И што уми рем, је сте, а и Бад
њак је. Ви дим их по бу џа ци ка ко крц ка ју ора си што за њих сву да 
по раз ба ца ни. Има че су ма јом у оџак, гди им то пло. То је зе ло нео бич
но, То ма ни јо. Док жи фи би љи, грд но се ва тре бо ја ли, ни кад бли зу 
ње не хте ли, а сађ из над ог њи ште, у оџак оби та фа ду и ни што се не 
пла шу кроз ва тру са ћи на сед њи ци од Управ њи од бор.15 

При ми чу ћи се кра ју, Си ме он се при ми че ва три кроз ко ју ће 
про ћи да би, по сле свих ис ку ше ња, на пу стио исто ри ју и ушао у 
мит, где га че ка по че так но вог ци клу са и ар го на у ти ка кроз ко ју се 
об ја шња ва жуд ња ма те ри ја ли стич ке ци ви ли за ци је ко ју је он, као 
ар хе тип свих Ње го ва на, оли ча вао. Док се на утвар ном Управ ном 
од бо ру оку пља ју и мр тви и жи ви, док се Си ме он при пре ма да, 
пре ка љен ва тром кроз ко ју ће про ћи, по ста не са вр ше ни цр ни коњ, 
у том тре нут ку се сре ћу сви тре ну ци исто ри је ко ја је ми ну ла, мит 
ко ји ни је за вр шен и исто ри ја ко ја ће се пре тво ри ти у но ви ци клус. 
Вре ме у свом кру же њу по ста је јед но. 

Ако су сви у ме ни (Си ме о ни – прим. Г. Б.), ако им ја сми сао, а 
ја га не мам, ка квог га они има ју? Ако хте љи Злат но Ру њо, а ја за дру
гим жу ђим, ка ко до сво га да стиг њу кад кр му Ар га ја у ру ке др жим 
и ла ђу са све њих дру го ме, сво ме сме ру во дим?16 

Тај смер на во ди Си ме о на да, оба ра ју ћи „гла вањ са ог њи шта”17 
и про ла зе ћи кроз ва тру, по ста не бе смрт ни цр ни коњ.

Исто риј ски ток си ме он ске фир мо на у ти ке по чи ње у Је дре ну. 
Из ла зе ћи у нео д ре ђе ном тре нут ку из тми не ми та на све тло исто
ри је, при че му је пр ви де фи ни тив но по твр ђе ни исто риј ски до га ђај 
Адри ја но пољ ска бит ка 1205, фир мо на у ти ка у Је дре ну тра је до 
1361. го ди не, ка да се на ста вља у Ца ри гра ду. Пад Ца ри гра да 1453. 

14 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но, књ. VI, 402–403.
15 Исто, 403.
16 Исто, 407.
17 Исто, 419.
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озна чи ће из ме шта ње фир мо на у ти ке из да те исто риј ске ег зи стен
ци је у Ти вај, где ће тра ја ти до 1571. го ди не. По том се пра ти исто
риј ски след фир мо на у ти ке од Ја њи не (1571–1739) и Мо ско по ља 
(1739–1769), пре ко Кра гу јев ца (1769–1783) и Бе о гра да (1783–1921), 
па све до Тур ја ка по ред Љу бља не и фи нал не тач ке овог ду гог 
исто риј ског кре та ња (1921–1941). Исто риј ске епи зо де си ме он ске 
фир мо на у ти ке су не јед на ке по свом тра ја њу – од не ко ли ко де це
ни ја до не ко ли ко ве ко ва – и по свом тр го вач ком или исто риј ском 
са др жа ју. По ро ди ца не ма јед нак успон ни ти под јед на ко ва жне 
сим бо лич ке тач ке пам ће ња у сва кој од по ме ну тих исто риј ских 
епи зо да. Као што исто ри ја ни је на исти на чин под ло жна по ро дич
ном пам ће њу ни ти у ис тој ме ри по ста је део ци ви ли за циј ског иску
ства, та ко се ни у са мом при по ве да њу вре ме не ре флек ту је на исти 
на чин. Не ка да се еле мен ти исто риј ског тра ја ња да ју у ши ро ким 
еп ским за ма си ма, не ка да су пре до че ни у драм ској фор ми или у 
умно же ним гла со ви ма при зва них исто риј ских и по ро дич них акте
ра, не ка да су исто риј ски до га ђа ји да ју у вр ло крат ким на зна ка ма, 
чак са мо по ми ња њем го ди на у ко ји ма су се од и гра ли од ре ђе ни 
исто риј ски до га ђа ји. По је ди ни исто риј ски до га ђа ји се по ја вљу ју 
у раз ли чи тим ра чу ни ма и то мо ви ма Злат ног ру на, као и у раз ли
чи тим утвар ним при ка зи ма исто ри је. Чак и у истим епи зо да ма 
ро ма на по ја вљу ју се до га ђа ји ко ји су вре мен ски и про стор но нео
бич но мно го уда ље ни. Ти ме се на гла ша ва ци клич ни кон цепт вре
ме на у Злат ном ру ну: све епи зо де ко је су се би ло ка да по ја ви ле на 
хо ри зон ту исто ри је по сто је по том у не пре ки ну том људ ском ис ку
ству, ства ра ју ћи ан тро по ло шки амал гам ис ку ства.

Осим исто риј ски уте ме ље не фир мо на у ти ке, Пе ки ћев ро ман 
под ра зу ме ва и вре ме бу ду ће, у ко ме ће се, по сле сло ма јед ног ци
ви ли за циј ског ис ку ства, на ста ви ти по ро дич на оди се ја Ње го ва на:

Мо је ће ме ша ње у до га ђа је оне ра спо ло жи ти љу би те ље при ча 
ко је са ме се бе ту ма че. И оно ће би ти гре шка, ко ју ће со ли дар но пла
ти ти хро ни чар и ње го ва хро ни ка ако је и са мо је дан њен чи та лац 
у мр ком тор ба ру утвар ног гра да, сред адри ја но пољ ске бит ке Бу
га ра и Ла ти на, го ди не 1205, пре по знао Ди ми три је вог си на и уну ка 
Сте фа на Мла ђег, у Бу е нос Аи ре су, го ди не 1981.18 

Али ро ман, још пре, под ра зу ме ва мит ске сло је ве по ро дич не 
ар го на у ти ке. Да би би ли мо гу ћи у исто ри ји, Ње го ва ни до ла зе из 
ми та и у мит се по но во вра ћа ју. Си ме он ће по ста ти Но е мис, веч ни 
тр го вац ће по ста ти мит ски кен та ур. Ма те ри ја ли стич ка ци ви ли

18 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но, књ. VII, 551.
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за ци ја, уте ме ље на на по тре би за сти ца њем и по се до ва њем, не ће 
озна ча ва ти са мо не пре ки ну ту по тра гу за злат ним ру ном већ ће 
об ли ко ва ти и исто риј ску по зор ни цу на ко јој ће у тра гич кој кон вул
зи ји не ста ти са ма та ци ви ли за ци ја. На гла ша ва ју ћи ка ко је же лео 
да ње гов ро ман по ста не „су бјек тив на ви зи ја исто ри је гра ђан ске 
кла се, Бе о гра да и Ср би је”,19 Пе кић епи зо де мит ског или исто риј
ског тра ја ња до жи вља ва као ар хе ти по ве по ве сти о чо ве ку ду ге и 
про тив реч не бал кан ске исто ри је из ра же не у мно го број ним ло мо
ви ма и пре ки ди ма кон ти ну и те та.

Као што је Злат но ру но ис трај на кри ти ка ма те ри ја ли стич ке 
ци ви ли за ци је, и то из са мог сре ди шта ма те ри ја ли стич ког ми та 
уте ме ље ног у ње го вом ду гом тра ја њу и у ње го вој ан тро по ло шкој 
усло вље но сти, та ко је, ни шта у ма њој ме ри, та ко и кри ти ка ли не
ар не кон цеп ци је вре ме на не дво сми сле но до во ди у пи та ње не коли
ко ути цај них ми то ва мо дер не ци ви ли за ци је. Ли не ар на кон цеп ција 
вре ме на је, с јед не стра не, бли ска иде ји не пре ста ног про гре си ви зма. 
С дру ге стра не, она је бли ска иде ји о не пре ста ном раз во ју ма тери
ја ли стич ке ци ви ли за ци је. С тре ће стра не, она оста је у нај бли жем 
од но су са иде јом исто риј ског тра ја ња као кон ти ну и те та. Та ква ра
зу ме ва ње по чи ва на из јед на ча ва ње вре ме на и исто ри је, на одва јању 
исто риј ског вре ме на и ње го вих мит ских из во ра, као и на по ни шта
ва њу ци клич них то ко ва људ ске исто ри је. За ла жу ћи се за ци клич
ност вре ме на, Пе кић уоб ли ча ва ја сну ре ла ци ју ми та и исто ри је, 
про шло сти и бу дућ но сти, тач ке из ко је се го во ри и свих вре мен ских 
од се ча ка ко ји јој прет хо де, људ ског ис ку ства и сло је ва ми ну лог 
вре ме на ко је, упра во за то што уче ству је у ак тив ном људ ском иску
ству, ни је не по врат но ми ну ло већ се вра ћа као мо гу ћи или ствар ни 
об лик исто ри је. Уве рен да је исто ри ја „оно што за у век уми ре, не 
оста вља ју ћи иза се бе ве ро до стој не тра го ве ко ји ма би се наш ра зум 
без бед но мо гао обра ти ти”,20 Пе кић у ау то по е тич ким есе ји ма нај
че шће на гла ша ва да Злат но ру но ни је исто риј ски ро ман: „Уме сто 
хро но ло шког вре ме на оно је у ци клич ном, уме сто у де фи ни са ним 
про сто ри ма, оно је у исто риј ским ме ђу про сто ри ма.”21 Уме сто исто
ри је, пи сац у пр ви план ис ти че ан тро по ло шку ди мен зи ју свог при
по ве да ња, ма да не до во ди у пи та ње, ни у тре ну ци ма ка да сум њи
ча во ис пи ту је мо гућ но сти пу ног са зна ва ња ре ал них са др жа ја 
исто риј ских зби ва ња, да се та ан тро по ло шка ди мен зи ја об и сти
њу је је ди но у вре мен ским окви ри ма: 

19 Бо ри слав Пе кић, Злат но до ба ди ја ло га, 61.
20 Бо ри слав Пе кић, „Исто риј ски ро ман и исто риј ска ре ал ност”, у: Та мо 

где ло зе пла чу, Есе ји, днев ни ци, при ре ди ле Љи ља на и Алек сан дра Пе кић, Слу
жбе ни гла сник, Бе о град 2014, 51.

21 Исто, 59.
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Ме не не ин те ре су је исто ри ја по се би, већ оно иза ње, што је 
би ра, по кре ће, упу ћу је, ко ман ду је, или оно што је ин хи би ра. [...] 
Ме не за ни ма ње на ан тро по ло шка, а не исто риј ска функ ци ја. И 
за то ја то сво је Злат но ру но сма трам ан тро по ло шким, а не исто риј
ским ро ма ном.22

Да би на пи сао ро ман ка кво је Злат но ру но, Пе ки ћу су би ла 
по треб на оп се жна ис тра жи ва ња, ка ко исто ри о граф ска, та ко и језич
ка. Ве ли ка при ча ње го вог ро ма на, ко ја за по чи ње у ми ту и у мит се 
на по кон вра ћа, по сле ду гог пре би ва ња у уз бур ка ном исто риј ском 
вре ме ну, по чи ва на је зи ку у ко ји су упре де ни мно штве ни гла со ви и 
сло је ви бал кан ских је зи ка у кон крет ном исто риј ском тре нут ку и у 
не пре ста ним исто риј ским про ме на ма. Ту је, на рав но, по себ но знача
јан цин цар ски је зик и ње го ви кроз бал кан ску исто ри ју и бал кан ску 
ге о гра фи ју из ме ње ни од  је ци, али из ме шта ње из јед ног то по са рад
ње у сле де ћи ну жно зах те ва и зна чај не је зич ке про ме не. По ро ди ца 
се ме ња, ме ња ју се и име на ње них чла но ва, па се у тим про ме на ма 
ме ња и сам њен је зик. Је зич ки сло је ви у Злат ном ру ну ни су са мо у 
функ ци ји је зич ке ка рак те ри за ци је ју на ка већ и у функ ци ји вре ме
ни то сти њи хо ве дру штве не си ту а ци је: је зик бо ји дру штве ни и исто
риј ски кон текст Пе ки ће ве књи жев но сти, као и со ци јал ни и про фе
си о нал ни ста тус ње го вих ју на ка или сло је ве њи хо вог иден ти те та. 
Је зик је на чин на ко ји се исто ри ја пам ти и ожи вља ва, пре но си и 
ту ма чи об ја вљу ју ћи се у Пе ки ће вом ро ма ну ка ко у гла со ви ма Ње
го ва на са вре ме ни ка та ко и у мно го број ним си ме он ским утва ра ма. 
Пи та ње је зи ка по ста је та ко пи та ње нај це ло ви ти јег до ступ ног ис ку
ства, али и отво ре но пи та ње вре ме на. У Злат ном ру ну то је пр во
ра зред но пи та ње ко је у раз ли чи тим при ли ка ма на гла ша ва и сам 
пи сац ви де ћи про блем вре ме на као основ но пи та ње ро ма на.

У тр го вач ком ра чу ну Ње го ва на увек сто је раз ли чи та вре ме
на. По ро дич на исто ри ја је мо гу ћа исто ри ја тр го вач ког успо на у 
окви ру раз ли чи тих кул ту ра, у стал ним се о ба ма и при вре ме ним 
трај но сти ма, у гра до ви ма ко ји су по ста ли део по ро дич ног ис ку ства 
и у љу ди ма ко ји су до ла зи ли у по ро ди цу до но се ћи соп стве на иску
ства и по глед на свет. Исто риј ски то ко ви опо ми њу Ње го ва не да 
исто ри ја тра је и у тре нут ку у ко ме го во ре, оба вља ју тр го вач ке по
ду хва те, пра ве тр го вач ки сал до или пре и спи ту ју су му по ро дич ног 
ис ку ства. Тр го ви на се од ви ја у вре ме ну у ко ме по ро ди ца тра је. Трго
вач ки по ду хва ти, око ко јих из ра ста њи хо ва по ро ди ца Ње го ван, 
ме ња ју ћи исто риј ске де ко ре сво је суд би не, ме ста и дру штва сво јих 
тр го вач ких опе ра ци ја, по ста ју, гле да ни из вре мен ске пер спек ти ве, 

22 Исто, 60.
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по ро дич на исто ри ја и хро ни ка гра ђан ског дру штва Бал ка на и Срби
је. То дру штво ни ти мо же без сво је исто ри је, ни ти мо же да иза ђе 
на крај с њом. Док је тр го ви на ви ђе на из ду ха Ње го ва на као по сао, 
као за нат и страст, али и као еко но ми ја тра ја ња, дру штво се, то 
По ро дич ни Дух ја сно са гле да ва, не пре ста но ме ња та ко да ни опрез 
нај бо љег тр го вач ког ду ха не мо ра би ти до во љан. Исто ри ја до ла зи 
у та ла си ма, час на гло, као из не над ни упад у за те че ну ствар ност, 
час као про цес ко ји се ви ди, али му се те шко одо ле ва. У гра до ви ма 
у ко ји ма се тр го ви на из но ва ус по ста вља, увек с ми шљу на успех 
и трај ност, али и с бри гом да су про паст и не ми лост јед на ко изве
сни, упо зна ју се и вре ме ном ба рем де ли мич но сти чу ка рак те ри и 
мен та ли те ти с ко ји ма се де ли жи вот, суд би на и по сао, рад ње и 
бер зе, до га ђа ји и ра чу ни ко ји ни ка да ни су до вољ но пре са бра ни. У 
све то утка ни ми то ви и пре да ња не ка да су ста ри по по ре клу, док 
су не ка да на ста ли у но ви јим епо ха ма исто ри је. Пе ки ће ва сли ка 
гра ђан ског дру штва у му ка ма свог ра ђа ња и оп ста ја ња, од мит ских 
осно ва до но во ве ков ног ста ња, под ра зу ме ва мно штво са др жа ја, 
ме ђу њи ма је по себ но упе ча тљи во срп ско по зо ри ште XIX ве ка.

Све су то гра див ни еле мен ти Злат ног ру на, на рав но, ни су сви 
да ти у ис тој сра зме ри. Да би се ис при ча ла ве ли ка по вест гра ђан ске 
кла се, Пе ки ћу је би ло прак тич но по треб но све вре ме ово га све та: 
од не ких од нај ста ри јих и осни вач ких ми то ва европ ске ци ви лиза
ци је, пре ко по ро дич ног ми та о пра и зво ру Ње го ва на, што је ро ма
неск на кон кре ти за ци ја ве ли ке те ме, он да пре ко исто ри је у ду гом 
тра ја њу, и то тра ја њу час ис при по ве да ном у кон ти ну и те ту и са 
оби љем де та ља, час ис при по ве да ном ре тро спек тив но, кроз го вор 
се ћа ња, ре ми ни сцен ци ја, до ку ме на та, исто риј ске гра ђе, но вин ских 
исе ча ка или кроз при по вед ну по зи ци ју По ро дич ног Ду ха, до тре
нут ка са вре ме но сти у ко ме се Ње го ва ни, по сле свих ми то ва, поро
дич них пре да ња и це ле исто ри је, сре ћу са сво јом суд би ном ко ја 
је исто вре ме но и суд би на гра ђан ског ста ле жа ко га је у пи шче вој 
ви зи ји „на па ла пле сан”.23 Ма да се По ро дич ни Дух пи та о то ме како 
да спа се по ро ди цу од исто риј ске во до дел ни це ко је ни је све сна, 
ма да се чла но ви по ро ди це окре ћу тр го вач ком по слу, али и ви ше 
не го ика да де ка дент ном од но су пре ма жи во ту, хо ри зонт бу дућно
сти, као пре о ста лог де ла исто риј ског вре ме на, су штин ски оста је 
за мра чен. „Јер, ма ка ко гор ко и без на де жно зву ча ло, и ма ко ли ко 
по ни жа ва ло на шу жуд њу за кон ти ну и те том и веч но шћу, по ро ди це 
не ма ју бу дућ но сти. По ро ди це има ју са мо про шлост.”24 Уто ли ко 
По ро дич ни дух Ње го ва на у исто вре ме је сте дух исто риј ског иску

23 Бо ри слав Пе кић, „’Цр но бер зи јан ци’ или ка ко сам до знао да је гра ђан ски 
ста леж на па ла пле сан”, у: Та мо где ло зе пла чу, 165.

24 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но, књ. I, 26.
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ства. Кроз тра ја ње по ро ди це он зна шта је би ло, у са да шњем тре
нут ку ви ди тра гич но фи на ле јед не ду ге и ви ју га ве по ро дич не исто
ри је, док у спре гу та два вре мен ска тре нут ка зна или слу ти шта 
би мо гло би ти.

Иа ко бал кан ског чо ве ка ни је мо гу ће пред ста ви ти из ван исто
ри је у чи јим се раз ли чи тим епо ха ма на ла зио, раз ви јао и про па дао, 
сли ка ње го ве суд би не ни је це ло ви та ни из ван ми то ва ко ји се на
ла зе у ко ре ну бал кан ске и европ ске ци ви ли за ци је. Пе кић се без 
ус те за ња кре ће из ме ђу раз ли чи тих исто риј ских фор ма ци ја, али и 
из ме ђу ми та и исто ри је, па он да и ми то ва раз ли чи тих по по ста њу 
или по уло зи ко ју се има ли у об ли ко ва њу ис ку ства бал кан ског и 
европ ског чо ве ка. По ме ра ју ћи се од исто ри је пре ма ми ту, Пе ки
ће во при по ве да ње у Злат ном ру ну по ка зу је отво ре ност пре ма нај
ши ре схва ће ним ди мен зи ја ма по сто ја ња, ко је се у оп ти ци овог 
пи сца ни ка да не за вр ша ва са мо у окви ри ма исто ри је, али и зах тев 
за што је мо гу ће це ло ви ти јим раз у ме ва њем чо ве ко ве суд би не у ве
ли ким то ко ви ма вре ме на. При ча се не по ме ра пре ма ми ту ка ко би 
се ми то ви још јед ном ис при ча ли и из но ва упре ли у са вре ме но 
ис ку ство чо ве ка Пе ки ће вог све та већ ка ко би се, пре све га, разуме
ла исто ри ја са вре ме но сти и исто ри ја про шло сти ко ја је до вр ше на 
у све му осим што тра је у од  је ци ма ис ку ства. „Оно што ја чи ним 
у ства ри је не сум њи ва ре ми то ло ги за ци ја и по ку шај да се дру штве на 
исто ри ја и дру штве на бу дућ ност, бу дућ ност чо ве ка, об ја сне ње
го вом нај ду бљом про шло шћу, где је скри ве на ње го ва по кре тач ка 
исти на”, ка же Пе кић.25 На су прот де ми то ло ги за ци ји, ко ја је од про
све ти тељ ства до мо дер них вре ме на че сто би ла по кре тач ка си ла 
књи жев но сти и ми шље ња, Пе кић по се же за ре ми то ло ги за ци јом 
као по ду хва том нео п ход ним да се об но ви јед на ве ли ка при ча и да 
се он да она, та ко об но вље на, по но во су о чи са са вре ме ним тре нут
ком у ко ме про паст јед не ци ви ли за ци је ко ја ду го тра је до би ја кон
крет не исто риј ске обри се. Ти обри си би оста ли не ра зу мљи ви без 
укуп не сли ке те ци ви ли за ци је ко ја је упо ре до при пре ма ла и свој 
успон и свој пад, и бе жа ла од вла сти те про па сти и не за др жи во јој 
хр ли ла у су срет.

Пе кић та ко по ста је хро ни чар мит ског и исто риј ског вре ме на, 
док ње го ва кри ти ка ма те ри ја ли стич ке ци ви ли за ци је за до би ја са
вр ше ну по зор ни цу у про це су пи шче ве ре ми то ло ги за ци је све та 
ко јим се та ко пре да но ба ви.

Гој ко Бо жо вић
Из да вач ка ку ћа Ар хи пе лаг (Бе о град)
goj ko.bo zo vic @ar hi pe lag.rs 

25 Бо ри слав Пе кић, У тра га њу за Злат ним ру ном, 367.
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НЕ БОЈ ША ЛА ЗИЋ

EЛЕМЕНТИНАРАТИВНОГСКЛОПА
ЗЛАТНОГРУНАБОРИСЛАВАПЕКИЋА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду ис тра жу је мо по је ди не еле мен те на ра ци је, 
од но сно на чи не при ме не при по ве дач ких си ту а ци ја у Злат ном руну 
Бо ри сла ва Пе ки ћа. Као те о риј ски оквир по слу жи ли су нам ста во
ви Фран ца Штан цла и Бо ри са Ус пен ског, али и не ких те о ре ти ча ра 
ко је ни смо ци ти ра ли, као што су Ро лан Барт и Же рар Же нет. По 
при ро ди ства ри, ова ко обим ном тек сту на огра ни че ном бро ју стра
на ни је мо гу ће при сту пи ти са свих аспе ка та на ра то ло шке ана ли зе. 
Сто га смо се скон цен три са ли на не ке од упе ча тљи вих ком по зи циј
ских ин тер вен ци ја ко је, по на шем ми шље њу, упу ћу ју на су штин ске 
по ру ке ко је ро ман Злат но ру но упу ћу је чи та о цу. Нај ви ше па жње 
по све ће но је па ра ба зи као књи жев ном по ступ ку, ко ја се, ина че, 
ве о ма рет ко ко ри сти у об ли ко ва њу књи жев ног де ла и по ја ви си ме
трич но сти, ка ко на ми кро пла ну (лек се ма) та ко и на ма кро пла ну 
чи та вог тек ста.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Б. Пе кић, при по ве да ње, на ра то ло ги ја, па ра
ба за, си ме три ја

Бо ри слав Пе кић је из не ког раз ло га од би јао да сво ју про зу на
зо ве ро ма ни ма, те та ко пр ви ње гов ро ман Вре ме чу да но си под на
слов по вест, Ус пе ње и су но врат Ика ра Гу бел ки ја на и Од бра на и 
по след њи да ни озна че не су као „но ве ле”, Ка ко упо ко ји ти вам пи ра 
је „со ти ја”, Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на има под на слов „пор трет”, 
Бе сни ло је „жа нрро ман”, ан ти у то пиј ски ро ман 1999 „ан тро по ло
шка по вест”, док је Атлан ти да озна че на од ред ни цом „епос”. Пи сац 
је Злат но ру но, сво је ма ги страл но де ло, пре ци зи рао под на сло вом 
„фан та зма го ри ја”, што оно, сво јим не срав њи вим оп се гом, сло же
но шћу те ма ти ке и ино ва тив ним на ра тив ним скло пом, уи сти ну и 
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је сте. Тра же ћи за сво је фа бу ле по де сни је на чи не ком по зи ци је и 
на ра ци је од тра ди ци о нал них, Пе кић је на сто јао да, ин си сти ра њем 
на раз ли чи тим на ра тив ним при сту пи ма, про на ђе нај бо љи по е
тич ки оквир за соп стве на про зна оства ре ња. Ти по ло ги ју1 Пе ки
ће вих ро ма на пред ло жио је Пе тар Пи ја но вић у књи зи По е ти ка 
ро ма на Бо ри сла ва Пе ки ћа, пр вој сту ди ји о овом зна чај ном срп ском 
пи сцу дру ге по ло ви не XX ве ка, об ја вље ној 1991, го ди ну да на пре 
не го што је пи сац пре ми нуо. 

Ро ман Злат но ру но је из ма шта на исто ри ја јед не по ро ди це, 
при по вест о њи хо вом ве ков ном оп се сив ном кре та њу пре ма се ве ро
за па ду, где се, пре ма по ро дич ној ми то ло ги ји на ла зи циљ тог путо
ва ња, злат но ру но. Ме ђу тим, ли ни ја ове по тра ге ни је са мо ду гач ка 
не го је и из ло мље на2 број ним исто риј ским не да ћа ма и стра да њи ма 
чла но ва кла на и њи хо вих вођâ. 

У ком по зи циј ском сми слу, под на слов, епи гра фи из Све тог 
пи сма и Ар го на у ти ке Апо ло ни ја Ро ђа ни на, као и на во ди ма из днев
ног ли ста Вре ме од 1. до 6. ја ну ра 1941, спа да ју у, с на ра то ло шког 
аспек та, вр ло бит не де ло ве це ло куп ног тек ста. Тај пре лаз ко ји чи
та о ца уво ди из спољ њег у уну тра шњи свет књи жев ног де ла, Бо рис 
Ус пен ски сма трао је ве о ма зна чај ним, о то ме је пи сао у одељ ку 
Окви ри умет нич ко га тек ста3, ко ји је део ути цај не сту ди је По е ти
ка ком по зи ци је.

Те мат ски оквир овог крат ког огле да је от кри ва ње по је ди них 
еле ме на та на ра тив ног по ступ ка у ро ма ну Злат но ру но Бо ри сла ва 
Пе ки ћа, јер би оп шти ји по глед на овај по е тич ки за да так, по при
ро ди ства ри, из и ски вао мно го оп шир ни ји текст. Овај по ду хват 
не о бич но обим ног тек ста Злат ног ру на, ста вља ис тра жи ва ча пред 
озби љан ис пит, јер по сто ји опа сност да се са гле да ва њем сег ме на та 
из гу би из ви да це ли на, а са мим ти ме и сми сао чи та вог ро ма на. 

Ко ло сал ни оп сег Злат ног ру на, рас про стр тог на 3260 стра на, 
усло ви ла је те ма. А основ на те ма је суд би на грч коцин цар скосрп
ске по ро ди це Ња го/Ње го ван у ра спо ну од шест ве ко ва на увек не
ста бил ном про сто ру из ме ђу Ази је и Евро пе. Ме та мор фо зе ове 
по ро ди це оли че не су пред вод ни ци ма кла на – Си ме о ни ма, ко ји су 
зе маљ ски пан да ни древ ним пре ци ма из мит ске про шло сти Хе ла де. 
Ти древ ни пре ци има ли су об ли ке ко ња, а он да су због по чи ње них 

1 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 – Ок то их – Деч је но ви не, Бе о град – Ти то град – Гор њи Ми ла но вац 1991.

2 То по граф ски при каз тог му ко троп ног про би ја ња кроз про стор и вре ме, 
од Адри а но по ли са (тур. Је дре не) до нај у да ље ни је тач ке на за па ду, Тур ја ка и 
зам ка Град шчи не крај Љу бља не, при ка зан на по след њим стра на ма сва ког то ма 
ро ма на.

3 B. A. Us pen ski, Po e ti ka kom po zi ci je. Se mi o ti ka iko ne, iz bor i pre vod No vi ca 
Pet ko vić, No lit, Be o grad 1979, 194.
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гре хо ва во љом бо го ва пре тво ре ни у „ме ђу вр сту”, кен та у ре. Кен
та у ри већ сво јим из гле дом све до че о тра гич ној рас по лу ће но сти, 
њи хо ва гор ња по ло ви на при па да све ту љу ди (исто ри ја), док до ња 
оли ча ва свет ди вљих ко ња Ар ка ди је (мит). Мит ско про клет ство 
пре не ло се ка сни је и на Си ме о не, чен га ла се, во ђе кла на. Осци лова
ње из ме ђу ми та и исто ри је ни је ни у јед ном дру гом де лу Бо ри сла
ва Пе ки ћа до ве де но до та квих кон се квен ци као у Злат ном ру ну. 
Пи сац је ус пео, иа ко је то го то во из над мо ћи јед ног чо ве ка, да обли
ку је из у зет но сло же ну фа бу лу у мо но лит ни си же ко је му се не ма 
шта до да ти ни ти од у зе ти. Кад већ по ми ње мо књи жев ну, али у слу
ча ју Бо ри сла ва Пе ки ћа и за ма шну не књи жев ну гра ђу, ла ко је утвр
ди ти да је Пе ки ће ва по све ће ност ис тра жи ва њи ма4 у би бли о те ка ма 
и ар хи ви ма над ма ши ва ла и Ан дри ће ву. При ку пље ну гра ђу за ро ман 
Злат но ру но, али и за дру га де ла, Пе кић је скру пу ло зно ко ри стио, 
ни је је, по пут бли ског при ја те ља Да ни ла Ки ша, ди рект но уме тао 
у тки во тек ста. По да ци о тр го ви ни, ин ду стри ји, ра то ви ма, се о ба
ма, ар хи тек ту ри, исто риј ским до га ђа ји ма и сл., Пе ки ћу су слу жи
ли као те мељ на ко је му ће из гра ди ти де ло пре на дра же не ма ште, 
фан та зма го ри ју о јед ној по ро ди ци и, по ка за ће се, јед ној на ци ји.5 
Оној на ци ји ко јој је пи сац при па дао без остат ка.

Мо ра би ти да је ау тор ова ко за ми шље ног де ла у не ком мо мен
ту мо рао по сум ња ти да ли се оно уоп ште мо же са зда ти од та ко не
со лид ног ма те ри ја ла као што су ре чи. Ме ђу тим, за вр шна, сед ма 
књи га, и кључ не по ру ке на ра то ра, до ка зу ју да је реч, ако се ко ри
сти с ве ром у ње ну спо соб ност да ис ка же исти ну, вр ло сна жна и 
от пор на. Па ка ко је он да Пе кић те не бро је не гла со ве до вео у са
гла сје? Та ко што је сна гом та лен та и ства ра лач ком во љом ве ли ког 
ау то ра „укро тио” не срав њи во ком плек сну књи жев ну и ванк њи жев
ну гра ђу, гра ђу ко ја под ра зу ме ва мит ске, исто риј ске, иде о ло шке, 
по ли тич ке и дру ге чи ни о це у ко хе рент ну књи жев ну це ли ну.6 

По сле епи гра фа из Апо ка лип се Св. Јо ва на Бо го сло ва, и из во да 
из штам пе те, по ка за ће се, рат не 1941. го ди не, до ла зи мо до на ра

4 Ве ли ку по моћ у при ку пља њу, кла си фи ко ва њу и ко пи ра њу раз ли чи тих 
спи са, у ра спо ну од ет но ло шких до ну ми зма тич ких, Пе ки ћу је пру жио да љи 
ро ђак Зо ран Пе кић, за по слен у На род ној би бли о те ци, о че му све до чи Љи ља на 
Пе кић; при ба вља ње до ку мен та ци је и гра ђе из раз ли чи тих обла сти ду хов них 
али и при род них на у ка у Лон до ну, оба вља ла је она са ма. Ви де ти: Бо ри слав 
Пе кић, У тра га њу за Злат ним ру ном, БИГЗ, Бе о град 1997, 417–418.

5 „[...] јер као што је од 1789. до 1815. по вест Фран цу ске н а  о  п а  к а  по вест 
Евро пе, та ко је и по ро дич на при ча о Си ме о ни ма са мо н а о п а к о  ис при ча на 
при ча о Ср би ји и Ср би ма)”, у: Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но, књ. 2, Де ре та, Бе о
град 2005, 144–145.

6 Пла но ве, али и не до у ми це Бо ри сла ва Пе ки ћа о ком по зи ци ји ше стог и 
сед мог то ма Злат ног ру на, мо гу се про на ћи на стра ни ца ма по ме ну те, пост хум но 
об ја вље не књи ге У тра га њу за Злат ним ру ном, ко ју је при ре ди ла ње го ва су
пру га Љи ља на Пе кић.
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то ра ове сед мо том не са ге, он се на по чет ку пр ве књи ге ја вља као 
„хро ни чар бе о град ске чар ши је, или скром ни је, ње ног аро мун ског, 
ро меј ског, ма ке довла шког, цр но ву на шког, по срп ски, цин цар ског 
со ја”. За тим се при по ве дач још ви ше кон кре ти зу је, он је, на и ме, 
„ку зен Бо ри слав”, да би се на кра ју сед мог то ма и на кра ју чи та ве 
епопе је по ро ди це Ње го ван он са свим раз от крио. Обра ћа ју ћи се 
„Цр ном Ко њу Веч но сти”, по сед ни ку злат ног ру на, на ра тор ис пи
су је сле де ће ре чи:

Ја, Бо ри слав Пе кић, ко ји те, од По ро дич ног ти Ду ха иза бран 
и при зват, на Југ ис пра тих, не мам на овом ту жном ра стан ку шта 
да ти ка жем. Све већ знаш. [...] И ако још јед ном по же лиш да бу деш 
чо век, ма да не ве ру јем да ћеш хте ти, ни за што би та ко не што лу до 
же лео, се ти се сво је П р о  ш л о  с т и ,  П о  с е  д а  и  П о  т о м  с т в а.

Ч е  к а  ј у  т е.7

Ди рект на ин тер вен ци ја ау то ра у текст се у ре то ри ци на зи ва 
па ра ба зом, ко ја је би ла по себ но при сут на у ан тич кој књи жев но сти, 
где чи та лац, у то вре ме по пра ви лу гле да лац, чи та (чу је) пи шчев 
став о не ком, нај че шће мо рал ном пи та њу, ко је се же ли ис та ћи као 
основ на ин тен ци ја де ла. Иа ко ми да нас у ан тич кој ли те ра ту ри, по
себ но тра гич ком пе сни штву, на ла зи мо уз ви ше не и уни вер зал не 
исти не о чо ве ку и све ту, ње на уло га у вре ме ну на стан ка тих дра
ма би ла је праг ма тич ни ја не го што нам то са да из гле да. Стра шне 
суд би не ју на ка има ле су за циљ да упо зо ре и под у че гле да о ца на 
крх ку гра ни цу тра ја ња и не ста ја ња. Да кле, ова ди дак тич ност има
ла је ја сне мо ти ве. От ку да он да па ра ба за у тек сту Злат ног ру на, 
два де се то ве ков ног ро ма на ко ји се, исти на, на сла ња на грч ки еп о 
по хо ду Ја со на и ар го на у та у Кол хи ду где се на ла зи ло ми стич но 
злат но ру но, ар те факт чи ји зна чај ско ро да ни је пре ва зи ла зио сјај 
ме та ла од ко јег је иза ткан? 

У Пе ки ће вом ро ма ну злат но ру но је за до би ло ду ал ни сми сао, 
оно је по ста ло сим бол ви шег све та умет но сти и ми та, али је исто
вре ме но за др жа ло и до слов ну пред ста ву бла га, злат ног нов ца који 
је обо јио мер кан тил ни ка рак тер ско ро свих Си ме онâ и чла но ва 
кла на. Рет ки су тек сто ви у ли те ра ту ри у ко ји ма ау тор на пу шта ди
стан ци ра ни по ло жај, би ло све зна ју ћег, би ло не по у зда ног при по
ве да ча, и име ну је на ра то ра сво јим име ном и пре зи ме ном. По сто ји, 
на рав но, ве ћи број де ла у ко ји ма је пи сац је дан од, углав ном, спо ред
них ли ко ва. Овај књи жев ни по сту пак ни је изум пост мо дер не књи
жев но сти, иа ко је у њој че сто (зло)упо тре бља ван, још је Сер ван тес 

7 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но, књ. 7, Де ре та, Бе о град 2005, 651.



771

1605. го ди не то учи нио у Дон Ки хо ту. Нај бли же то ме да до ђе до 
пот пу ног по кла па ња при по ве да ча и пи сца при бли жио се Пруст у 
ро ма ну У по тра зи за иш че злим вре ме ном. Па ипак, на осно ву мно
штва имре си о ни стич ки на дах ну тих по те за пи шче вог пе ра, ко ји ма 
је умет нич ки пре о бли ко вао увре же не пред ста ве Па ри за или мор
ских од ма ра ли шта, чи та лац „зна” да Мар сел из ро ма на ни је Мар
сел Пруст из жи во та. 

Би ло ка ко би ло, па ра ба за ко јој је при бе гао Бо ри слав Пе кић није 
слу чај на, сто га би тре ба ло по ку ша ти да се от кри је на ме ра и сми
сао ње не упо тре бе. Јер ди рект на ин тер вен ци ја на ова кав на чин, 
до во ди до ан ти кли мак са и, што је мо жда бит ни је, на ру ша ва чи
та о чев хо ри зонт оче ки ва ња. Об ја шње ње овог по ступ ка ве ро ват но 
тре ба по тра жи ти у те жњи Бо ри сла ва Пе ки ћа, не са мо у Злат ном 
ру ну, да, пи шу ћи о про шло сти ски ци ра сли ку бу дућ но сти. То је про
фет ски дух ње го вог ства ра ња, њи ме је про же та ве ћи на ње го вог 
опу са.8

Ова те за (по став ка), ка ко је ми са гле да ва мо, су ге ри ше да су 
ре а лан и умет нич ки свет не по мир љи ви, пр ви је пре за си ћен идео
ло ги јом и ну жно шћу чо ве ка да се су о чи са хоб сов ским „вуч јим 
све том”, док је свет умет но сти – у ро ма ну але го риј ски са кри вен 
иза обра зи не ми та – по тра га за иде ал ним све том, ко ји се, ка ко нам 
све до чи по вест о Си ме о ну Мос хо по ли ту, ни ка да не мо же до сег
ну ти. Ту „кен та ур ску” не сра зме ру из ме ђу два ју све то ва но сио је 
у се би чо век и пи сац Бо ри слав Пе кић, а по што је јед ном но гом био 
у ре ал ном све ту, а дру гом у иде ал ном, сма трао је да има сва пра
ва да про го во ри о овој тра гич ној рас по лу ће но сти из ме ђу све та и 
чо ве ка ње му.

У књи зи Ти пич не фор ме ро ма на, крат кој, али нео бич но ин спи
ра тив ној сту ди ји о те о ри ји ро ма на, Франц Штанцл је, на осно ву 
уо ча ва ња ба зич ног по ло жа ја при по ве да ча у од но су на пред ста вље
ну ствар ност тек ста, уо чио три вр сте при по ве дач ких си ту а ци ја: 
аук то ри јал ну при по ве дач ку си ту а ци ју, при по ве дач ку си ту а ци ју 
у пр вом ли цу и пер со нал ну при по ве дач ку си ту а ци ју. Из њих је ка
сни је из вео основ ну по де лу на аук то ри јал ни ро ман, ро ман у пр вом 
ли цу и пер со нал ни ро ман. На рав но, по сто је раз ли чи те ти по ло гије 
пре и на кон Штан цло ве, али ова мо жда мо же по мо ћи да от кри јемо 

8 Иа ко Мла ден До лар у књи зи Глас и ни шта ви ше мо жда с пра вом ука
зу је да је са мо ци ти ра ње знак „ло шег уку са”, ипак ће мо ра до зна лог чи та о ца упу
ти ти на чла нак „Про фет ско пи смо Бо ри сла ва Пе ки ћа”, где мо же про на ћи мно
го ви ше до ка за у при лог из ре че ној тврд њи. Ви де ти: Не бој ша Ла зић, Про фет ско 
пи смо Бо ри сла ва Пе ки ћа: Но ви Је ру са лим или Но ви Ва ви лон? Збор ник ра до ва 
Фи ло зоф ског фа кул те та XLIV (03), Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При
шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, Ко сов ска Ми тро ви ца 
(2014).
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Пе ки ћев мо тив због че га је баш у Злат ном ру ну од лу чио да приме
ни па ра ба зу.

На и ме, оно што је нео бич но у на ра тив ном то ку Пе ки ће вог 
ро ма на, је сте при су ство сва три ти па при по ве дач ких си ту а ци ја и, 
след стве но то ме, „ти пич них фор ми” у де лу, она ко ка ко их је опи
сао Штанцл. Су де ћи пре ма раз ви ја њу на ра ци је у Злат ном ру ну, 
он пре те жно при па да аук то ри јал ном ро ма ну, али има осо би не и 
оста ла два на ве де на ти па, пер со нал ног ро ма на и ро ма на у пр вом 
ли цу. Да би све ово би ло ја сни је, ци ти ра ће мо не ке од кључ них, 
ка ко их је Франц Штанцл ви део, осо би на ових ти по ва ро ма на у 
од но су на при по ве дач ку си ту а ци ју. Пи шу ћи о аук то ри јал ној при
по ве дач кој си ту а ци ји, Штанцл при ме ћу је:

Ка рак те ри стич но обе леж је ове си ту а ци је огле да се у при су ству 
јед ног лич ног при по ве да ча ко ји се огла ша ва ме ша ју ћи се у при по
ве да ње и ко мен та ри шу ћи га. [...] Бит на осо би на аук то ри јал ног при
по ве да ча ле жи у то ме што он као по сред ник у при чи сто ји та ко ре ћи 
на пра гу из ме ђу фик тив ног све та ро ма на, с јед не, и ау то ро ве и чи
та о че ве ствар но сти, с дру ге стра не.9

Злат но ру но де лом при па да и ро ма ну у пр вом ли цу, иа ко се 
на ра ци ја од ви ја у тре ћем, јер ис пу ња ва Штан цлов услов, пре ма 
ко јем се при по ве дач „по ја вљу је као лик ко ји при па да при ка за ном 
све ту”.10 Ко нач но, до бар део Злат ног ру на при по ве да се ве о ма 
објек тив но, на ро чи то у опи си ма исто риј ских при ли ка у Ср би ји и 
ка сни је у Ју го сла ви ји. Чи ни се да Пе ки ћев ро ман у нај ма њој ме ри 
при па да овом тре ћем ти пу ро ма на, јер он ни ка да не до сти же објек
тив ност на ра ци је Фло бе ра, пи сца ко га Штанцл на во ди као узор 
ова квог вла да ња при по ве дач ком си ту а ци јом.11

Основ на, али ин ге ни о зна Пе ки ће ва за ми сао би ла је да на пи ше 
обим но де ло у ко јем ће до ве сти у ве зу иде ју о пре ег зи стен ци ји 
оли че ној у ми то ло ги ји и ње ном истин ском сло бо дом са ег зи стен
ци јом чо ве ка, где је ну жност си ла ко ја по ти ре мо гућ ност хар мо
ни је из гу бље не у ду би на ма мит ске Ар ка ди је. Ка да се су мар но 
по сма тра ком по зи ци ја сед мо том ног тек ста Злат ног ру на, у чи тао
че вој све сти на ме ће се јед на реч као све при сут на, та реч је си ме три
ја. При ме ћу је се пр во на ми кро пла ну тек ста. Си ме он је па лин дром 
од име на Но е мис, оно га ко ји је из по ља ми та кро чио у исто ри ју, 
али и пр вог у ни зу бу ду ћих чен га ла са, во ђа кла на. 

9 Франц Штанцл, Ти пич не фор ме ро ма на, прев. Дрин ка Гој ко вић, Књи жев
на за јед ни ца Но вог Са да, Но ви Сад 1987, 30.

10 Нав. де ло, 48.
11 Нав. де ло, 75–80.
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Иа ко је по ро дич на де ви за кла на Ње го ван ПАН МЕ ТРОН 
АРИ СТОН (све са ме ром), ве ћи на Си ме о на не са мо што не ма мере 
не го се свим си ла ма бо ри за ши ре ње по се да, ства ра ње све број ни
јег по том ства, при том за бо ра вља ју ћи на про шлост. Тај на из глед 
пре де сти ни ра ни пут свих пред вод ни ка по ро ди це, пре ки нуо је 
Си ме он Га зда ско ком у ва тру ко ја, на тра гу Еле у син ских ми стери
ја, узи ма, али и да је но ви жи вот.

Пе ки ће ва кон цеп ци ја да се при по ве да ње од ви ја ре тро спек
тив но, од рат не 1941. го ди не до по то ну ћа у атем по рал ност ми та и 
ко нач ног по врат ка у пре де ле ми ра и спо ко ја, омо гу ћи ла је да се 
„огле да ње” јед ног де ла тек ста у дру гом оба ви на мно го ши рем пла
ну не го што је то јед но име. На и ме, на су прот па лин дро му Но е мис– 
Си ме он, по сто ји и „ве ли ка си ме три ја”, њу при ме ћу је мо у ком пле
мен тар но сти пр ве и сед ме књи ге ро ма на. Уко ли ко је са др жај пр ве 
књи ге при ка зи ва ње кра ја „си ме о ни ја де” на до мак жу ђе ног се ве ро
за пад ног про ла за, у сед мој књи зи се опи су је не са мо по ход Ар гона
у та не го и за о кру жи ва ње пу та из ми та у исто ри ју (и иде о ло ги ју) 
и по вра так, ово га пу та ко на чан – она ко ка ко је смрт ко нач на – у 
мит. Пр ва књи га Злат ног ру на се, по сма тра но с на ве де ног аспек
та, та ко ђе „огле да” у сед мој, за вр шној књи зи. Ме ђу тим, ствар ност 
ли ка у огле да лу, да би се по сти гла си ме трич ност, мо ра има ти сво ју 
при ро ду раз ли чи ту од оно га што слу жи као мо дел. Од раз је, иа ко 
се по сма тра чу са стра не не чи ни та ко, су штин ски раз ли чит од тог 
мо де ла. Три ви ја лан, али убе дљив при мер је сте огле да ње фи гу ре 
чо ве ка у огле да лу, де сна ру ка, та ко нам су ге ри ше чу ло ви да, ни је 
ви ше де сна не го ле ва. Због то га су пр ва и по след ња књи га опо зи
ти, пред ста ве и до га ђа ји у њи ма, иа ко на пр ви по глед од го ва ра ју 
јед ни дру ги ма су штин ски су раз ли чи ти, у јед ној је при ка зан „ре
а лан” жи вот, а у дру гој ка кав би он мо гао би ти. 

При по ве дач ки склоп Злат ног ру на, ин си сти ра ње на си ме три
ји и ду а ли зму, на во ди на за кљу чак да је це на ко ја се мо ра пла ти ти 
при ли ком пре ла за из „ни жег”, си ме он ског све та у „ви ши” свет 
Ар ка ди је, ко јом сло бод но ју ри „Цр ни Коњ Веч но сти”, ве о ма висо
ка. Она се са сто ји у про це су где од ри ца ње од јед не вр сте ег зи стен
ци је ну жно не га ран ту је за до би ја ње дру ге. Због то га чи та лац на 
кра ју Злат ног ру на, на кон број них ис ку ше ња, има мо гућ ност да 
се, по пут Па ска ла, „кла ди” на је дан од по ну ђе них све то ва.

Проф. др Не бој ша Ј. Ла зић
Уни вер зи тет у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци
Фи ло зоф ски фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност и је зик
ne boj sa.la zic @pr.ac .rs 
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ВИ О ЛЕ ТА Р. МИ ТРО ВИЋ

УЗНАКУДЕМЕТРЕ:ЗЛАТНОРУНО
БОРИСЛАВАПЕКИЋАКАОАЛЕГОРИЈА

ЕЛЕУСИНСКИХМИСТЕРИЈА*

СА ЖЕ ТАК: Рад на сто ји да ра све тли два не рас ки ди во по веза
на зна чењ ска аспек та Злат ног ру на. Пр ви се ти че на чи на на ко ји се 
у фик ци о нал ној ствар но сти сеп та ло ги је еле у син ски култ уте ме
љу је по твр ђу ју ћи свој але го риј ски по тен ци јал и ка рак тер. Дру га 
зна чењ ска ра ван, осла ња ју ћи се на прет ход ну и упот пу њу ју ћи је, 
по сту ли ра са гле да ва ње сми сла и уло ге фи гу ре бо ги ње Де ме тре 
ко ја, као ју на ки ња сед мок њиж ја и па ра гон жен ског прин ци па и ма
три јар хал не све сти (раз у ме ва не у пси хо ло шком, а не со ци о ло шком 
сми слу), рас по ла же кључ ном, ар хе тип ском вред но шћу за пред став
ни ке по ро ди це Ња го/Ње го ван.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Еле у син ске ми сте ри је, Де ме тра, але го ри ја, 
але го ре за, ма три јар хал на свест, мо тив ва тре, ини ци ја ци ја

Књи жев на тран спо зи ци ја Еле у син ских ми сте ри ја у Злат ном 
ру ну сту па на сна гу на по чет ку сед ме, код не књи ге сеп та ло ги је, у 
при зо ри ма ко ји нај пре омо гу ћу ју уте ме ље ње еле у син ског кул та, 
а по том и кон сти ту тив но до при но се ње го вом тек сту ал ном оства
ре њу. Ин ди ка тив ни су у том кон тек сту опис су сре та си ме он ског 
мит ског пре тка Но е ми са са не по зна тим стар цем на ле дом око ва ној, 
пу стој зе мљи Ко рин та, али и до га ђа ји пре до че ни на кон су сре та. 
За хва љу ју ћи ми ло срд ном чи ну, чи ње ни ци да је стар цу, ка да му је 
тра жио хра ну за уну ка, по кло нио је дан од три жи ра ко ја је по се
до вао, Но е мис сти че бла го слов у ви ду про фет ског сна. У они рич кој 

* Рад пред ста вља при ла го ђе ну вер зи ју де ла док тор ске ди сер та ци је по
све ће не те ми по ро ди це у Злат ном ру ну, од но сно оног ње ног по гла вља ко је те жи 
да са гле да осо би не и ста тус жен ских ли ко ва у сеп та ло ги ји. 
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ви зи ји ста рац од во ди ју на ка пред бе ли брег у ко ме се на ла зи пе
ћи на, док ис пред ње, на кру жном бу на ру, се ди ста ри ца у цр ни ни. 
Про бу див ши се Но е мис по том из Ко рин та од ла зи у Ати ку про во
де ћи вре ме „у по ту ца њу стра шним кра јем, бе љим, ле де ни јим и 
мр тви јим од свих што их је пре пе ша чио от ка ко га је на го ри Пар
но ну за те кла Бе ла Смрт Мај ке Зе мље”.1 При по ве дач да ље све до чи 
о не све сном/над све сном бу нов ном по на ша њу ју на ка – чи нио је 
де ла ко ја ни је раз у мео, слу шао ре чи ко је ни је знао ода кле по ти чу 
и пе вао „гла сом из го ва ра ју ћи не ке (ре чи, прим. В. М.) чи ји је зик 
ни кад ни чуо ни је”.2 У том ра ци о нал но нео бја шњи вом, ек ста тич
ном ста њу ју нак про во ди на ред них пет лу та лач ких да на. Пр вог 
да на чу је ка ко жен ски, не људ ски глас по зи ва оне ко ји су од гре ха 
чи сти и го вор раз у ме ју да при сту пе, док дру ги дан про ти че у зна
ку ју на ко вог ула ска у во ду из ко је из ла зи „чист као но во ро ђен че, 
не тр пе ћи ни шта од сту де ни ко ја је сву да уна о ко ло ки да ла ко ру с 
ма сли на и смо ка ва”.3 То ком тре ћег да на при по ве дач на по ми ње да 
је Но е мис за клао свињ че, да би се че твр тог да на су о чио са чу до
твор ним ис це ље њем ра на и опе ко ти на на свом те лу. По след њег 
лу та лач ког да на, об у зет же љом да лу ду је и „у лу до ва њу за бо ра ви 
и бе лу смрт при ро де око се бе и се бе, свој бе дан жи вот бе гун ца и 
по ту ка ча”4, ју нак пле те ве нац за гла ву од осу ше не мир те, де ље 
тирс па ле ћи га као ба кљу, по ска ку је, за зи ва име „Јак хо” и пе ва: 
„Во ди, ох, во ди све те пу те, / И ду ше на ше што се му те, / До ли ном 
цве ћа у ва трен рај!”5 Tек ст, нај зад, све до чи да ће од овог пе ри о да 
Но е ми со вог за не се ног лу та ла штва „бу дућ ност на чи ни ти Хо да ње 
Све тим Пу тем”.6

Пре до че на си жеј на ор га ни за ци ја, од Но е ми со вог су сре та са 
стар цем до по ме на хо да ња Све тим Пу тем, оби лу је тек сту ал ним 
по је ди но сти ма ко је упу ћу ју на Еле у син ски ми сте риј ски култ. При
зор ска ме ње ног тла и по мен Бе ле Смр ти Мај ке Зе мље сме шта 
Но е ми са у сре ди ште ети о ло шке ле ген де на ко јој ми сте ри је по чи
ва ју, ле ген де о бо ги њи плод но сти, све ра ђа ња, али и под зем ног све
та Де ме три – у чи јем кул ту бо жан ство Ве ли ке Мај ке до се же нај
ви ши сте пен раз во ја – и ње ној кће ри Ко ри. Мо тив не род не зе мље 
и оп ште гла ди са ко ји ма се Но е мис су о ча ва упу ћу је сто га на Де ме
тру ко ја, жа ло сна и огор че на због Ха до ве от ми це Ко ре, за у ста вља 
це ло ку пан ве ге та циј ски жи вот. Но е ми со во по ви ше но ста ње све сти, 

1 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но 7, Де ре та, Бе о град 2006, 30.
2 Исто.
3 Исто, 31.
4 Исто, 31–32.
5 Исто, 32.
6 Исто, 30.
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те жња ка (са мо)за бо ра ву до сег ну та на ек ста тич кому зи кал ни на
чин, ука зу је, с јед не стра не, да су Еле у син ске ми сте ри је по ве за не 
„не са мо са Де ме тром и ње ном из гу бље ном кћер ком Ко ром (Пер
се фо ном), већ и са Ба хо вим еле мен ти ма”.7 Из ра же ност ју на ко ве 
не све сне, ра зум ски не до ку чи ве сфе ре, с дру ге стра не, по твр ђу је 
ми сти чан, езо те риј ски ка рак тер кул та у ко јем се до спо зна је не 
до ла зи на ло гич кора ци о на лан и ме ха нич кокван ти та ти ван на чин 
не го па те тич ки, кроз не по сред но уви ђа ње и „до жи вљај но до ку чи
ва ње сми сла у cla irob scurу ми сте риј ске хи је рур ги је”.8 Та до жи
вљај ност еле у син ског кул та пот по мог ну та је чи ње ни цом да су 
ми сте ри је фи гу ри ра ле као „драм ска рад ња, тач ни је ре ли ги о зна 
пан то ми ма пра ће на све тим пе сма ма и из ре ка ма у ви ду фор му ла, 
при ка за ње – ка ко нам от кри ва ју хри шћан ски ау то ри – све те исто
ри је о от ми ци Ко ре, о Де ме три ном лу та њу, о по нов ном сје ди ње њу 
бо ги ња”.9 Оно што, ме ђу тим, раз ли ку је Еле у син ске ми сте ри је од 
уо би ча је не грч ке култ не прак се драм ског пред ста вља ња до жи
вља ја бо го ва ти че се чи на при ви ле го ва ног обе ћа ња. Је ди но је Еле
у син ски све ти об ред ме ђу по све ће ни ци ма бу дио на де да ће вр лим, 
по бо жним жи во том и по све ће њем у еле у син ску за јед ни цу оства
ри ти „из гле де за бла жен жи вот на оном све ту”.10 

Се ман тич ким ка па ци те том зна чај ним за ис пи ти ва ње па ра
ле ли за ма из ме ђу тек сту ал не ствар но сти и по сту па ка за ко је се зна 
да су би ли кон сти ту тив ни део Еле у син ских ми сте ри ја од ли ку ју 
се и опи си Но е ми со вих лу та лач ких да на. У не по зна том жен ском, 
не људ ском гла су ко ји Но е мис пр вог да на чу је ка ко по зи ва да при
ђу сви они ко ји го вор раз у ме ју и ко ји гре хом ни су оп те ре ће ни 
пре по зна је се за пра во Де ме трин глас. Ње ним обра ћа њем пра вед
ни ци ма да при сту пе им пли ци ра на су два усло ва ко ја је по је ди нац 
мо рао да ис пу ни да би у ми сте ри је био по све ћен. Прет по став ка ра
зу ме ва ња го во ра као пр вог усло ва уче шћа ука зу је на ми сте ри је као 
на пан хе лен ски тај ни об ред у ко ји су са мо Хе ле ни (ис пр ва са мо 
гра ђа ни Еле у си не, по том Ати ња ни и нај зад сви Гр ци без об зи ра 
на др жа ву и пле ме) мо гли би ти уве де ни. Мо тив раз у ме ва ња го во ра 
мо же се схва ти ти и ме та фо рич ки, као по зив упу ћен при јем чи ви
ма за тај но ви те са др жа је све ча но сти и до стој ни ма да при ме ми лост 

7 Мир ча Ели ја де, Во дич кроз свет ске ре ли ги је, прев. Ан ђел ка Цви јић, 
На род на књи га – Ал фа, Бе о град 1996, 151.

8 Ми лош Н. Ђу рић, „Еле у син ске ми сте ри је и њи хов зна чај за етич ко држа
ње у све тло сти ду бин ске пси хо ло ги је”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 436, св. 1–2, 
1985, 107.

9 Ер вин Ро де, Psyche: култ ду ше и ве ра у бе смрт ност код Гр ка, прев. Дрин
ка Гој ко вић и Ол га Ко стре ше вић, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
Срем ски Кар лов ци 1991, 178.

10 Исто, 181.



777

бо ги ње. Пред у слов очи шће но сти од гре хо ва значиo је пак да нео фит 
не сме би ти ока љан кр вљу (би ти уби ца или за уби ство оп ту жен) 
уко ли ко же ли да бу де у ми сте ри је укљу чен. Дру ги дан Но е ми со
вог лу та ња за сно ван на опи су ње го вог ула ска у мор ску во ду на кон 
што је вик нуо „мо ру, по све ће ни ци!”11 ево ци ра ри ту ал но очи шће
ње уче сни ка ми сте ри ја, док ју на ков по клич од го ва ра за по ве сти 
„у мо ре по ђи те” ко јом хи је ро фан ти по зи ва ју на об ред но пра ње. 
Но е ми со во осе ћа ње но во ро ђе но сти на кон из ла ска из во де ана лог
но је еле у син ском ве ро ва њу о ри ту ал ном очи шће њу као по чет ној 
ета пи но вог жи во та, но вог ро ђе ња: „по по врат ку с пра ња, све су 
их сма тра ли ʼно вим би ћи ма ,̓ бу ду ћи да се сма тра ло да је пра ње 
пре двор је ре ге не ра ци је”.12 Об ред но жр тво ва ње пра се та ко је Но е
мис пред у зи ма тре ћег да на ана лог но је еле у син ском убе ђе њу да 
про чи шће ње ни је пот пу но све док се свињ че „као знак и сим бол 
Ми сте ри ја”13 не при не се на жр тву „ка ко би озна чи ло и смрт и 
но ви жи вот но вај ли је и си ла зак Ко ре у Хад”.14 За це ље ње Но е ми
со вих ра на, што се до га ђа че твр тог да на ње го вог лу та ња пу стом 
атич ком зе мљом, на ла зи уте ме ље ње, та ко ђе, у кон сти ту тив ној 
еле у син ској прет по став ци да крв ни је сме ла да те че ако се же ле ло 
би ти по све ће ник, од но сно да је осо ба ко ја кр ва ри не чи ста, као што 
је не чист сва ки кон такт са њом. То ком Но е ми со вог по след њег, пе тог 
лу та лач ког да на ма ни фе сту је се спа ја ње еле ме на та еле у син ских 
све тих рад њи са чи ни о ци ма ди о ни зиј ских/ба ху со вих све ча но сти.15 
У об ред ном, ек ста тич ном за но су Но е мис пра ви тирс (ко ји су носи
ли упра во след бе ни ци Ди о ни са/Ба ху са), па ли тај фа лич ки сим бол 
ужи ва ња и плод но сти пре тва ра ју ћи га у ба кљу чи ме се ево ци ра 
бук ти ња ко ју Де ме тра но си у ру ци док лу та зе мљом у по тра зи за 
ћер ком. Но е мис, та ко ђе, пле те ве нац од мир те и за зи ва име „Јак хо” 
(што се че сто у Златноm ру ну и грч кој ми то ло ги ји и књи жев но сти 
до из ве сне ме ре јед на чи са од ред ни цом „Бах ко”) отво ре но упу ћу ју ћи 
на фи гу ру Јак хоа, атин ског бо га за штит ни ка и уче сни ка ри ту ал не 

11 Пе кић, Злат но ру но 7, 31.
12 Да дли Рајт, Еле у син ске ми сте ри је, прев. Ми лан Ми ле тић, Бу ке фал, 

Бе о град 2014, 49. 
13 Рајт, Еле у син ске ми сте ри је, 49.
14 Ели ја де, Во дич кроз свет ске ре ли ги је, 151.
15 У Злат ном ру ну не рас ки ди во се пре пли ћу Еле у син ске ми сте ри је, Дио

ни сов култ и ор фи зам, од но сно „по ор фи че ни ди о ни си зам” (Ми лош Н. Ђу рић, 
„Ор фи зам и хе лен ска фи ло со фи ја”, Кроз хе лен ску исто ри ју, књи жев ност и 
му зи ку, Ко смос, Бе о град 1955, 234). О ово ме све до чи и Пе кић бе ле же ћи: „Елев
син ске ми сте ри је, чи тав мит, мо гу се схва ти ти као бес крај ни ци клус по нов ног 
ра ђа ња и по нов не смр ти. У том сми слу се елев син ски до ди ру је са ор фич ким 
ми том, и у том је сми слу он за ме не нео п хо дан, јер из ра жа ва су шти ну чи та ве 
си ме он ске исто ри је од но сно Ар го на у ти ке” (Бо ри слав Пе кић, У тра га њу за Злат
ним ру ном, БИГЗ, Бе о град 1997, 302).
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по вор ке Еле у син ских ми сте ри ја, чи ја ли ков на пред ста ва апо стро
фи ра упра во ба кљу у ру ци и ве нац од мир те. Зна ча јан је и мо тив 
све тог пу та из Но е ми со ве пе сме: он ре зо ни ра са ра ни је у сед мој 
књи зи на ве де ном ре флек си јом о то ме да ће ју на ко во лу та ње пре
ра сти у оп ште при хва ће но хо да ње све тим пу тем. Да се овим тек сту
ал ним сиг на лом су ге ри ше за чет нич ка Но е ми со ва уло га у ства рању 
Еле у син ских ми сте ри ја ви ди се и у одељ ку у ко јем ју нак за па жа 
да ње го ви на зув ци „где год тле до дир ну, оста вља ју тра го ве на лик 
коц ка ма ка ме ног пу та чи је би гра ђе ње узе ло го ди не”.16 Ра фи ни ра на 
пик то гра фи ја овог ис ка за упу ћу је на ми сао да Но е ми со ве сто пе 
по се ду ју уте ме љи вач ку вред ност, да је ју нак за пра во пр ви по све
ће ник Де ме три них Еле у син ских ми сте ри ја, те да као нео фит сту па 
у ини ци ја циј ски про цес. 

По ме ну ти Но е ми сов про роч ки сан оства ру је се ка да ју нак за
и ста угле да при зор из они рич ке ви зи је: сне гом пре кри вен бре жу
љак, пе ћи ну и ва тру крај ко је, на зи ду кру жног бу на ра, се ди стари
ца у цр ни ни. Сце на ње ног су сре та са Но е ми сом им прег ни ра на је 
оби љем тек сту ал них де та ља и сми са о них је зга ра зна чај них за да љу 
па ра ле ли за ци ју про це са Но е ми со ве ини ци ја ци је и све тих рад њи 
Еле у син ских ми сте ри ја. На кон што ју нак, осло вив ши ста ри цу 
реч ју мај ко, пи та где се на ла зи, она му од го ва ра да се об рео у Еле
у си ни. Ти ме се нај пре суп тил но от кри ва иден ти тет ожа ло шће не 
ста ри це. Њу Но е мис ин ту и тив но, ми мо ика кве спо соб но сти да ра
зум ски утвр ди раз ло ге, озна ча ва од ред ни цом мај ко ко ја се упра во 
ве зу је за Де ме тру бу ду ћи да она, као ан тро по морф на фор ма Ве ли
ке Мај ке, бо ги ња Зе мље, плод но сти, биљ ног и жи во тињ ског све та 
и об на вља ња за и ста је сте оте ло тво ре ње Бо ги ње Зе мље или Ве ли
ке Мај ке. Зна ча јан је и тек сту ал ни па саж у ко јем ста ри ца пи та 
Но е ми са да ли има чи сте ру ке. Као по бор ник ра зум ске, ви дљи ве 
и про би тач не сфе ре жи вље ња Но е мис не успе ва да раз ли ков но 
пој ми ка те го ри је чи сто те и чи сто ће, те пи та ње раз у ме ва на по гре
шан на чин: сре ћан што је ру ке у мо ру опрао, он по ка зу је ста ри ци 
чи сте дла но ве. Она, ме ђу тим, обе сна жу је руп ту ру ко ја у ко му ни
ка ци ји са ју на ком на ста је ње го вим бу квал ним раз у ме ва њем син
таг ме чи стих ру ку, те из ре че но пи та ње пре ци зи ра кроз низ ис ка за 
јед на ко упит не ин то на ци је. Та ко Но е ми са пи та да ли су му ру ке 
чи сте од зло чи на, да ли је опран од свих гре хо ва, по зна је ли му ду ша 
зло и да ли је жи вео пра вед но. Сво ју љу бо пи тљи вост ста ри ца по том 
об ја шња ва ре че ни цом у чи јем по ста мен ту по чи ва упра во на ме ра 
да Но е мис бу де пр ви по све ће ник ње них ми сте ри ја. Она му, на и ме, 
по ста вља пи та ња сме ра ју ћи „да бу ду пр ва”.17

16 Пе кић, Злат но ру но 7, 32.
17 Исто, 37.
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У тек сту сеп та ло ги је Но е мис пред у зи ма још је дан чин ми ло
ср ђа. Да ри ва ју ћи ста ри цу жи ром и ко ма дом ме са што их је чу вао 
у вре ћи, ју нак до би ја уз ви ше но уздар је, бла го сло ве но „злат но ру но 
жи во та”.18 Сам ини ци ја циј ски чин, од но сно, об ред пре ла ска ко ји 
се ти ме уста но вља ва об у хва та не ко ли ко кључ них по је ди но сти. 
Ста ри ца нај пре ју на ку да је да оку си хи је ру, зе лен ка сту сме су ја ког 
ми ри са, на по ми њу ћи да се она је де са мо јед ном и да за и ста пред
ста вља отров „али не за све. Не ке уби ја, не ке не уби ја. Те би ће жи
вот да ти ако га пре по зна ти умеш”.19 Да ро ва но злат но ру но жи во та 
оту да фи гу ри ра као при ли ка за ју на ка да за поч не но ви жи вот ни 
круг чи је ће ис пу ње ње (ујед но и успе лост са ме ини ци ја ци је) зави
си ти упра во од ње го вог ак си о ло шког са ста ва, ску па вред но сти и 
вр ли на ко је ба шти ни. Афир ми шу ћи Но е ми са као пр вог по све ће ни
ка и фор му ли шу ћи за вет ћу та ња – „ни жи ви ни мр тви не ће о то ме 
шта су упо зна ли сме ти ни шта да ка жу”20 – ста ри ца по том из во ди 
ма гиј ски об ред: опи су је тро у гао око ва тре ба ца ју ћи у њу ка мен чиће 
ко ји ожи вља ва ју. Мо ти вом тро у гла су ге ри ше се ма гиј ско зна ме ње/
број Трој не Бо ги ње или Ве ли ке Бе ле Мај ке на шта Злат но ру но 
отво ре но упу ћу је: у тро у глу „Но е мис по чу ве њу пре по зна ма гиј ски 
знак Трој не Бо ги ње, Ве ли ке Бе ле Мај ке”.21 Фи гу ра Ве ли ке Бе ле 
Мај ке, ко ја је „di va tri for mis, бо ги ња не ка квог тро стру ког об ли ка, 
обич но ро ђе ња, смр ти и об но ве – у вре ме ну; или не ба, зе мље и па
кла – у про сто ру”22, об у хва та Де ме тру, Ко ру и Пер се фо ну (де ви цу, 
мај ку, ма тро ну). Ти ме се апо стро фи ра јед на иста лич ност јер се 
по тен ци јал зе мље да узи ма жи вот (оли чен у кра љи ци под зем ног 
све та Пер се фо ни) раз у ме ва као пред у слов за но во ра ђа ње (сим бо
лич ки ис ка за но Де ме три ним по нов ним ожи вља ва њем при ро де). 
Ну жно је обра ти ти па жњу и на ме та мор фо зе три ка мен чи ћа што их 
ста ри ца ба ца у ва тру: од јед ног на ста је бе ли зец, од дру гог леп тир, 
а од тре ћег ма сли на. Ова кве тран сфор ма ци је ка ме на, ко је „ма нифе
сту ју све ту сна гу”23, мо гу се раз у ме ва ти и у хе ре ди тар ном кљу чу, 

18 Исто, 54.
19 Исто, 55.
20 Исто. Раз ло ге нео да ва ња тај не Еле у син ских ми сте ри ја Пе кић ни је нала

зио у др жав ним за бра на ма и ка зна ма ни ти у при др жа ва њу Де ме три не за по ве сти. 
Чу ва ње тај не, сма трао је, „ни је би ло не што што је за ви си ло од људ ске во ље, јер 
да је сте, сва ка ко би се на шло др зни ка или бу да ла ко је ни ка ква прет ња не би 
спре чи ла да је ода ду” (Ана ли Бо ри сла ва Пе ки ћа 4, Фонд „Бо ри слав Пе кић”, 2007, 
72). Очу ва ње тај не ми сте ри ја сто га ни је обез бе ђе но ин ду ко ва ним та бу ом не го, 
пре ма пи шче вом уве ре њу, ам не зи јом: по све ће ни ци се јед но став но ни су се ћа ли 
ми стич ког об ре да.

21 Пе кић, Злат но ру но 7, 55.
22 Нор троп Фрај, Ве ли ки код(екс), прев. Но ви ца Ми лић, Дра ган Ку јун џић, 

Про све та, Бе о град 1985, 100.
23 Мир ча Ели ја де, „Струк ту ра сим бо ла”, прев. Бор јан ка и Ро же Лу двиг, 

По ља, бр. 152, 1971, 6.
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као мит ско/но е ми сов ско уста но вља ва ње ар хе тип ских, на след них 
осо би на из ра же них у исто риј ском тра ја њу Си ме о на. У том кон тек
сту зец озна ча ва бр зи ну, окрет ност си ме он ског ума, њи хо ве бри ге 
и бек ства (се о бе). У леп ти ру се пре по зна је си ме он ски пре о бра жа
ва лач ки по рив и ми ми криј ска моћ раз у ме ва на као „про теј ска фан
та зи ја у про на ла же њу и ис ко ри шћа ва њу нај е фи ка сни јих на чи на 
пре жи вља ва ња”.24 Ма сли на упу ћу је нај зад на ис трај ност и ду го
веч ност ве ћи не Си ме о на и ло зе Ња го/Ње го ван на чел но.25 Ма гиј ски 
об ред с ка мен чи ћи ма и ва тром окон ча ва се крип тич ним при зо ром: 
раз бук та ли пла мен нај пре зу ји, а по том из ње га из ла зи „рој сит них 
злат них пче ла”.26 Уко ли ко се мо тив пче ла сме сти под хе ре ди тар
ни оку лар, он да он упу ћу је на си ме он ску мар љи вост, ко лек тив ност 
и из ра же ну ор га ни зо ва ност уте ме љи вач ких и гра ди тељ ских ге
не ра ци ја по ро ди це. По мен пче ла, ме ђу тим, оправ да ност на ла зи и 
у до ме ну Еле у син ских ми сте ри ја јер су све ште ни це кул та и пре
по ро ђе не ду ше због чи сто те и све то сти на зи ва не пче ла ма, а ни жи 
зва нич ни ци об ре да озна ча ва ни као „ме ли се ји, то јест, пче ле”.27 
Исто вре ме но „у грч кој ре ли ги ји пче ла сим бо ли зу је ду шу ко ја је 
си шла у под зем ни свет и спре ма се за по вра так”.28 Пче ла се та ко 
по и сто ве ћу је са Де ме тром/Ко ром/Пер се фо ном, тј. са Ко ри ним/
Пер се фо ни ним си ла ском у до њи свет и бо рав ком у ње му то ком 
зи ме да би, по из ла ску из Ха да, вре ме про во ди ла са мај ком на зе мљи 
ожи вља ва ју ћи ве ге та ци ју.

На ред на сли ка до ча ра на у скло пу књи жев не тран спо зи ци је 
Еле у син ских ми сте ри ја ти че се по ја ве та љи га на два точ ка из гро
тла пе ћи не, она квих „ка кве Гр ци упо тре бља ва ху за пре но ше ње 
мр ва ца”.29 Њи ма упра вља му шка рац мр ке бра де об ра сле ма хо ви
ном, огр нут там ном ка ба ни цом и у су рим на зув ци ма, док иза ње га 
сто ји се о ска де вој ка „у цр ном по це па ном хи то ну, бо со но га, ду ге, 
рас пле те не цр не ко се, из ко је је ра стао бо кор цр ног тр на на ра”.30 
Овај оде љак це ло куп ном сли ков но шћу упу ћу је на фи гу ру Ха да и 
ње го во вра ћа ње Ко ре/Пер се фо не из под зем ног све та у ко ји се 
упра во кроз отвор пе ћи не до спе ва. Исто доб но са опи сом су сре та 
бо ги ња од и гра ва се кључ на сце на Но е ми со вог ини ци ја циј ског 

24 Пе кић, Злат но ру но 5, 442.
25 На ова кво раз у ме ва ње мо ти ва пла ме ног пре о бра жа ја ка мен чи ћа у 

ра зно ли ка би ћа упу ћу је и Пе кић на по ми њу ћи да на ве де на свој ства фи гу ри ра ју 
као уни вер зал не људ ске осо би не ко је су „код Си ме о на хи пер тро фи ра не до – 
иде је” (Ана ли Бо ри сла ва Пе ки ћа, 4, 71).

26 Пе кић, Злат но ру но 7, 56.
27 Рајт, Еле у син ске ми сте ри је, 43. 
28 Ален Гер бран, Жан Ше ва ли је, Реч ник сим бо ла, пре вод и адап та ци ја Па

вле Се ке руш, Кри сти на Ко прив шек, Иси до ра Гор дић, Stylos, Но ви Сад 2004, 681.
29 Пе кић, Злат но ру но 7, 56.
30 Исто.
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об ре да. Оп чи њен ва тре ним ог њем што се раз бук та ва и чи ја ле по та 
га уве ра ва да се са мо „у ње му истин ски мо гло жи ве ти на овом све
ту око ва ном ле дом и хлад ном ме се чи ном, на овом све ту смр ти”31, 
Но е мис за ко ра чу је у ва тру. Пре ђа шњи при зор Ха да и Пер се фо не 
на та љи га ма по ста је за ју на ка, ко ји га сад по сма тра из сре ди шта 
пла ме на, пот пу но дру га чи ји. Не у глед на, су мор на мр твач ка ко ла 
пре о бра же на су у Хер ме со ве злат не дво ко ли це, уме сто цр них рага 
упрег ну та су два бел ца, во за чев хи тон по стао је зла тот ка на хла ми
да, а у „сјај ној ма гли што им је из моћ них те ла из би ја ла”32, ста ја ле 
су мир но две кра сне жен ске фи гу ре. Зна ко ви ти су њи хо ви опи си: 
ста ри ја же на, са вен цем од ма ка на гла ви и оде ве на у бе ли пе плос, 
у де сној ру ци но си ка ла тос (ко та ри цу) са пло до ви ма и пољ ским 
цве ћем, док у ле вој ру ци, уз ко ју пу зи зми ја отров ни ца, др жи „жут, 
зрео клас жи та”.33 Мла ђа жен ска по ја ва је, у ду гој, бе лој ха љи ни, са 
вен цем од мир те на гла ви, „у ру ци др жа ла раз го ре лу бук ти њу”.34

При мет но је да у овом тек сту ал ном па са жу здру же но де лу ју 
две ми стич ке си ле: лу стра тив но, пре о бра жа ва лач ко деј ство ва тре 
и об и сти ње ње те о фа ни је. Ста вив ши се под власт тран сфор ми шу
ћег деј ства ог ња и са го ре ва ју ћи ста ри гре шни жи вот, Но е мис тек 
та да, очи шћен у оно ме што је сам име но вао „ва тре ним ра јем”35, 
мо же да до жи ви су срет са ме та фи зич ком сфе ром и са крал ним 
по ја ва ма.36 Све тло сна ма гла ко ју ема ни ра ју две жен ске фи гу ре и 
до ми на ци ја при де ва зла тан у опи су при зо ра што га Но е мис из 
жа ри шта гле да упу ћу ју на глав ни тре ну так у Еле у син ским ми сте
ри ја ма – на пре ла зак из та ме у ја ку све тлост са ци љем да се „у ду
ша ма ми ста иза зо ве ду бок ре ли ги о зан ути сак”.37 У ра до сном су сре
ту мај ке и ћер ке пре о бра же не су и њи хо ве фи гу ре. Ту жна ста ри ца 

31 Исто, 57.
32 Исто.
33 Исто.
34 Исто.
35 Пе кић, Злат но ру но 7, 32.
36 Лу стра тив на и жи во то дав на сим бо ли ка ва тре у Злат ном ру ну мо ти ви

са на је мит ском сце ном у ко јој Де ме тра др жи над ва тром Де мо фон та, си на еле у
син ског кра ља Ке ле ја, же ле ћи да му ти ме по да ри бе смрт ност. Де ме три но на сто
ја ње да чо ве ка пре тво ри у бо жан ство об ја шња ва се чи ње ни цом да су бо ги ње 
„има ле ту моћ да љу ди ма по да ре бе смрт ност, а ва тра, или др жа ње ис ку ше ни ка 
над ва тром ра чу на ло се ме ђу нај чу ве ни ја сред ства” (Мир ча Ели ја де, „Еле у зин ске 
ми сте ри је”, прев. Ми о драг Ра до вић, По ља, бр. 248, 1979, 20).

37 Ђу рић, „Еле у син ске ми сте ри је и њи хов зна чај за етич ко др жа ње у све
тло сти ду бин ске пси хо ло ги је”, 92. Све тлост, али и хро но топ лу та лач ког пу та, 
као чи ни о ци Еле у син ских ми сте ри ја до во ђе ни су у ве зу са оним што се ве ро ва ло 
да пред ста вља ис ку ство ду ше на кон смр ти. Та ко по све ће ник, као и ду ша по сле 
упо ко је ња, у по чет ку „лу та по та ми и тр пи све стра хо те; он да на јед ном за сењу
је га ве ли чан стве на све тлост и он от кри ва чи сте пре де ле и по ља не, чу је гла сове 
и угле да игра ње” (Ели ја де, „Еле у зин ске ми сте ри је”, 21). 
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ма ни фе сту је се као бо ги ња Де ме тра са сво јим основ ним обе леж
ји ма. Мак, од ко јег је са чи њен њен ве нац, упу ћу је на пре да ње „да 
су Де ме три, по по врат ку у Грч ку, да ли не ко ли ко зр на ма ка ка ко 
би уто ну ла у сан, јер ни је спа ва ла још од от ми це Пер се фо не”.38 
Отров на зми ја пак ука зу је на Де ме трин хтон ски ка рак тер, док 
ко та ри ца са пло до ви ма, а на ро чи то клас жи та су ге ри шу ра сти ње, 
об ра ђе на по ља и плод ност као до ме не бо ги њи ног вла да ња. Осо
би то је зна ча јан мо тив кла са жи та бу ду ћи да он, с јед не стра не, 
ука зу је на Де ме три не за слу ге за раз вој грч ке агри кул ту ре: „пре ма 
не ким ау то ри ма, Гр ци су се, пре Де ме тре и Трип то ле ма, хра ни ли 
жи ром зим зе ле ног хра ста”.39 У тек сту Злат ног ру на овај став ре
флек ту је се кроз пре ла зак са упо тре бе жи ро ва, што их Но е мис по
кла ња стар цу на Ко рин ту и ста ри циДе ме три, на по ја ву жи та ко
је бо ги ња да ру је Хе ле ни ма.40 Мо тив кла са жи та, с дру ге стра не, 
зна ча јан је и у сим бо лич ком, ми стич ком и со те ри о ло шком сми слу 
јер упу ћу је на „пер се фон ску ко смо твор ну сна гу”41, на ми сао да 
мла до жи то „мо ра да про ве де од ре ђен пе ри од у зе мљи да би ис кли
ја ло”,42 баш као што Пер се фо на је дан део го ди не про во ди у цар ству 
се на ка ко би се у про ле ће опет по ја ви ла. Жит ни клас раз у ме ва се 
сто га као зна ме ње но вог жи во та „ко је до ла зи из там но га кри ла 
мај ке зе мље”43, док се у тај ни се ме на, кли це и са зре ва ју ћег кла са 
кри је тај на жи во та и смр ти, жи во та ко ји из смр ти про ис хо ди, смр ти 
ко ја „до но си обе ћа ње бе смрт но сти”.44 За по све ће ни ке и по је дин це 
ко ји су же ле ли да у ми сте ри је бу ду уве де ни Пер се фо ни на фи гу ра 
и чин ње не от ми це рас по ла га ли су жи во то дав ном сим бо ли ком. 
Пер се фо нин по сред нич ки ста тус – јер је као бо ги ња са двој ним 
бо ра ви штем „по ни шти ла не пре мо сти ви раз мак из ме ђу Ха да и 
Олим па”45 – по твр ђи вао је, с јед не стра не, ње ну моћ да се ме ша у 
суд би не смрт ни ка. Пер се фо ни ним по нов ним су сре том са мај ком, 
с дру ге стра не, оства ре на је об но ва жи во та. Та ви та ли стич ка, реге
не ра тив на сна га при ро де ис по ља ва се у Злат ном ру ну кроз сли ку 
Де ме тре ко ја до ти че зе мљу кла сом пре тва ра ју ћи Хе ла ду у зга ри ште 

38 Рајт, Еле у син ске ми сте ри је, 51.
39 Исто, 98.
40 Де ме тра упра во по ме ну том Трип то ле му, си ну еле у син ског кра ља Ке

не ја, да ру је жи то и за да так да љу де на у чи га је њу жи та ри ца.
41 Ђу рић, „Еле у син ске ми сте ри је и њи хов зна чај за етич ко др жа ње у 

све тло сти ду бин ске пси хо ло ги је”, 94.
42 Ла ста Ђа по вић, Зе мља: ве ро ва ња и ри ту а ли, Ет но граф ски ин сти тут 

СА НУ, Бе о град 1995, 142.
43 Ђу рић, „Еле у син ске ми сте ри је и њи хов зна чај за етич ко др жа ње у све

тло сти ду бин ске пси хо ло ги је”, 95.
44 Карл Гу став Јунг, Чо век и ње го ви сим бо ли, прев. Ели за бет Ва си ље вић, 

Ко смос, Бе о град 2017, 134. 
45 Ели ја де, „Еле у зин ске ми сте ри је”, 20.
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„а он да, и исто га тре на, јер Вре ме на још не бе ше, и шта је Пре и шта 
По сле ни је се зна ло, у опет зе лен, бу јан и пло дан жи вот”.46 Обе по
је ди но сти – Пе р се фо на као ме ди ја торин тер вен ци о ни ста и ве сник 
чу де сне об но ве – до ве ле су до то га да су Де ме три не ми сте ри је 
„на дах њи ва ле нај у зви ше ни је и нај жи вље на де у по гле ду при ли ка 
у ко ји ма ће се ду ша на ћи по сле смр ти”.47 

Де ме три но сти хо ва но обра ћа ње Но е ми су, док пла мен са го рева 
ње го ву гре шност, зна чај но је и оту да што бо ги ња, прем да ис ти че 
ње го ву сла бу при ро ду – ис ква ре ност Но е ми со вог кен та ур ског 
ро да – ју на ку ипак по кла ња све ту моћ да још јед ном би ра жи вот. 
Но вом при ли ком, ко ја се огле да у пло вид би „Злат но ме ру ну у Кол
хи ду на Ар гу”48, за чи ње се але го риј ска ра ван раз у ме ва ња и ту маче
ња тек ста (але го ре за), бу ду ћи да се кроз до жи вљај ну, сли ко ви ту 
ра ван – кроз то пос ис ку ша ва лач ког пу то ва ња Но е ми са на Ар гу и 
им пе ра тив ко ре ни тог ду хов ног пре о бра жа ја нео фи та – апо стро
фи ра ап стракт но, ениг ма тич но и ла тент но при сут но зна че ње, она 
„сим бо лич на по тра га за тај на ма жи во та и смр ти”.49 Пло вид ба Ар гом 
исто вре ме но ука зу је на но ву се ман тич ку ни јан су мо ти ва во де у 
Злат ном ру ну. Раз у ме ва на као она ко ја по се ду је зна че ње очи шће ња 
то ком еле у син ског об ре да, во да ко јом Ар го пло ви по ста је, ме ђу тим, 
гра ни ца из ме ђу све то ва јер ис ку ше ни ка усме ра ва ка дру га чи јој, 
ду хов ној сфе ри. За до се за ње те но ве сфе ре и ис пу ње ње но ве шан се 
по треб но је да ју нак са вла да раз не уну тра шње по ри ве и спо ља шње 
пре пре ке во де ћи ра чу на о ис прав но сти сво јих ре чи и де ла. Има
ју ћи у ви ду да Но е мис не ве ру је у по сто ја ње бо го ва ни у сво је кен
та ур ско по ре кло, да сво јим ра зум скора чун ским ста но ви штем иро
ни зу је и де са кра ли зу је на че ла хе рој ског све та и уз ви ше ни циљ и 
сми сао ар го на у тич ке пло вид бе, по ста је ра зу мљи во за што би ва из
ба чен са Ар га као гре шник због ко јег ју на ци и по лу бо го ви не мо гу 
да про ђу из ме ђу Сим пле гад ских сте на. Сим бо ли ка су дар них сте на 
осо би то је ва жна бу ду ћи да оне не фи гу ри ра ју са мо као ме сто опа
сног про ла за не го, пре све га, упу ћу ју на чи ње ни цу да по је ди нац 
не мо же да про ђе из ме ђу њих уко ли ко ње го во би ће ни је по сти гло 
ду хов ну, он то ло шку про ме ну – „a chan ge in mo de of be ing”.50 Но
е ми со ва не по пра вљи ва ан ти бо жан ска, ма те ри ја ли стич ка ори јен
та ци ја сто га ре зул ти ра не у спе шном ини ци ја ци јом јер ни је оства рен 
ду хов ни пре о бра жај као основ ни сми сао ини ци ја ци је и пред у слов 

46 Пе кић, Злат но ру но 7, 60.
47 Рајт, Еле у син ске ми сте ри је, 33.
48 Пе кић, Злат но ру но 7, 59.
49 Пе кић, У тра га њу за Злат ним ру ном, 39.
50 Mircеa Eli a de, Ri tes and Symbols of Ini ti a tion: the Myste ri es of Birth and 

Re birth, Har per Co lop hon Bo ok: New York 1975, 65.
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про ла ска из ме ђу Сим пле гад ских сте на. Ју на ко ва огре ше ња не из
о став но под ра зу ме ва ју и из ре че ње ка зне. Кле тва до дон ске гра не, 
ка за на док Но е мис још пло ви Ар гом, оцр та ва основ не ко ор ди на те 
ис па шта ња. Чув ши да Но е мис злат но ру но бе смрт но сти сво ди на 
зла то, да уз ви ше ну, са крал ну сфе ру про фа ни зу је при зем ним, мате
ри јал ним, лу кра тив ним ци ље ви ма, до дон ска гра на Хе ри ним гла сом 
про кли ње ју на ка и ње го ве по том ке. Том при ли ком она Но е ми су 
до су ђу је низ му ка: да га бри га, не из ве сност и стра хо ви тру ју, да 
ни кад не бу де си гу ран да ли жи ви или уми ре и да му због оси о
но сти и по хле пе сте че но бо гат ство увек бу де не до вољ но. 

Ка да ју на ци и по лу бо го ви из ба це Но е ми са са Ар га на оба лу 
Тра ки је раз у ме ва ну као лимб, као ја му „из ме ђу све то ва”51, ју нак 
лу та ју ћи по си вој зе мљи се ни ула зи у пе ћи ну, у „ср це Ха да”52, и су
о ча ва се са од суд ном Пер се фо ни ном ка зном. Ње ном пре су дом ју нак 
је из бри сан из по ве сти Ар га и са спи ска хе лен ске сла ве и ча сти,53 
али за то уве ден у сво је но во ар го на у тич ко пу то ва ње але го риј ски 
пред ста вље но у ви ду пло вид бе људ ском исто ри јом од ко је ће он 
и ње го ви по том ци и жи ве ти и уми ра ти илу зор но ми сле ћи да пло ве 
пра вом, злат ном ру ну сми сла и спа се ња/бе смрт но сти, а не злат ном 
ру ну имет ка. Упра во са бре ме ном Пер се фо ни не кле тве, ко јом се 
але го риј ско раз ви ја ње Еле у син ских ми сте ри ја и те ме ис ку ша ва лач
ког ар го на у тич ког пу та пре ме шта из мит ског све вре ме на у исто
риј ско вре ме, Но е мис на пу шта до њи свет. Као Си ме он Трач ки 
1205. го ди не он сту па на по при ште Адри ја но пољ ске бит ке, за сни
ва ју ћи но ву, ис ку ша ва лач ку, си ме он ску пло вид бу исто ри јом, не
ми ло срд ну и ра зор ну то ли ко да ју нак „из ме ђу ње и па кла ни ка кве 
ме ђе”54 не ви ди. Ако се има у ви ду да се Но е мис и њи ме об у хва ће ни 
/де тер ми ни са ни Си ме о ни у сеп та ло ги ји озна ча ва ју и од ред ни цом 
„Но е ми си на ших су шних да на”55, он да се за па жа, у скла ду са але
го риј ским на че лом пре но са „син гу лар ног на уни вер зал ни и ап
стракт ни план”56, уоп шта ва ње тра ја ња но е ми сов скоси ме он ске 

51 Пе кић, Злат но ру но 7, 502.
52 Исто, 535.
53 Бри са њем Но е ми со вог име на из ар го на у тич ког се ћа ња ју на ку је до де

ље на ка зна бли ска ње го вом др жа њу на су ђе њу у Ха ду ка да се, пре тва ра ју ћи се 
да сво је име не зна, пред ста вљао као Си ме он. Ме ња ју ћи име по прин ци пу дво
лич ног па лин дро ма, од но сно ана ни ма (уна зад чи та ног име на), Но е мис за сво јим 
но вим име ном Си ме он по се же он да ка да то ком лу та ња под зем ним све том, не 
се ћа ју ћи се еле у син ског ис ку ства, у раз го во ри ма са ра зним хе ро ји ма схва ти да 
име Но е мис ни је на до бром гла су због „не ког” без бо жни ка Но е ми са прог на ног 
за Ар га. 

54 Пе кић, Злат но ру но 7, 499.
55 Исто, 585.
56 Но ви ца Ми лић, АБЦ де кон струк ци је, На род на књи га – Ал фа, Бе о град 

1998, 58.
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ло зе и сми са о но по дво стру че ње але го ри је. За хва љу ју ћи пре ла ску 
са по је ди нач ног на то тал но (са Но е ми са као фик циј ске тво ре ви не 
на ово вре ме не, на ше Но е ми се) але го риј ско раз у ме ва ње тек ста 
Злат ног ру на ши ри се на до мен чи та лач ке/ци ви ли за циј ске ствар
но сти. Еле у син ска при ли ка за ду хов ни пре о бра жај и еле у син ско 
ис ку ство по тра ге за су шти ном та ко не фи гу ри ра ју са мо као але
го ри ја ви ше ве ков них по ку ша ја Но е ми са/Си ме о на да пре ва зи ђу 
ра зум скора чун ски свет и до сег ну сми сло твор ну, исти но но сну 
сфе ру свог би ћа. Пе ки ће ва књи жев на тран спо зи ци ја Еле у син ских 
ми сте ри ја под јед на ко се об и сти њу је као але го риј ска сли ка ци ви
ли за циј ске за то че но сти ру ши лач ком аро ган ци јом ра чу на и ра зу ма, 
као але го риј ски ис ка за на људ ска че жња за он то ло шким укот вље
њем, за злат ним ру ном спа се ња и свр хе.

Ка зне ко је до дон ска гра на и Пер се фо на из ри чу Но е ми су под
јед на ко су, у скла ду са за ко ни ма кр ви, му чи ле све Си ме о не то ком 
њи хо вог лу та ња кроз па као исто ри је. Ве ћи ну пред вод ни ка по ро
ди це Ња го/Ње го ван из ну тра је мо ри ла и че жња за пре о бра жа јем 
у ко ња, од но сно, по врат ком у пре дач ки об лик по сто ја ња. Овај по рив 
ни је де тер ми ни сан са мо но е ми сов ским, кен та ур ским по ре клом, 
не го и ње го вим од го во ром на Де ме три но/Пер се фо ни но пи та ње. 
При ли ком по све ће ња у ми сте ри је Но е мис ста ри циДе ме три са оп
шта ва же љу да по ста не мла ди, ди вљи, цр ни коњ да би, ка сни је, тај 
ис каз по но вио ка да га Пер се фо на у па клу пи та шта би же лео да бу де 
да ни је та ко др зак и без бо жан. Прем да су при зо ри ја ха ња и кон тем
пли ра ње о коњ ском по ре клу чи ни ли, у ве ћој или ма њој ме ри, део 
жи во та свих Си ме о на, жуд ња за пре о бра жа јем у коњ ску фор му 
вр ху ни у ли ку Га зде Си ме о на, у за вр шној сце ни ње го вог ово зе маљ
ског жи во та то ком Бад ње ве че ри у Град шчи ни 1941. го ди не. 

Крај ња тач ка але го риј ске ре а ли за ци је сме шта се та ко у опис 
Га зди них са мрт них тре ну та ка то ком ко јих ју нак, го то во из ср ца 
са ме смр ти, ви ди утва ру пре дач ког ис ку ства, сце ну го то во исто вет
ну опи су Но е ми со вог су сре та са ста ри цом и ње го вог по све ће ња у 
Еле у син ске ми сте ри је. Га зда у фу не рал ној ви зи ји за па жа бе лу, 
ја ло ву зе мљу и пе ћи ну пред ко јом ожа ло шће на ста ри ца се ди на 
кла ден цу док јој крај но гу го ри ва тра. При зор у ко јем ста ри ца баца 
три ка мен чи ћа у огањ ка ко би се они пре о бра зи ли у леп ти ра, ма сли
ну и рој злат них пче ла за Га зду Си ме о на по ста је сли ка от кро ве ња, 
час у ко јем ју нак спо зна је зна че ње ва тре од ко је су Ња го/Ње го ва ни 
не пре кид но бе жа ли то ком исто риј ског тра ја ња не за па зив ши да 
се, па ра док сал но, баш про ла ском кроз пла мен до се же бе смрт ност. 
Уви дев ши пре о бра жа ва лач ки, жи во то дав ни по тен ци јал ог ња и 
ње го ву моћ да од не жи вог (ка мен) на чи ни жи во (леп тир, ма сли на, 
рој пче ла), ју нак по след њим ви тал ним сна га ма по ме ра но гу ка 
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ка ми ну, оба ра гла вањ и у иза зва ном по жа ру осе ћа „опо јан ми рис 
нек та ра, хра не бо го ва”.57 Га зда у том ча су за пра во спо зна је исти
ну Ем пе до кло вог ком плек са ва тре, онај за но сни, та јан стве ни „зов 
ло ма че”,58 што, га ран ту ју ћи про ме ну и об на вља ње „да је по у ку о 
веч но сти”.59 Пре тва ра ју ћи се у бе смрт ног Цр ног ко ња Ари о на, 
ју нак до се же ви шу, истин ски ју ра ван по сто ја ња, оно злат но ру но 
мит ске ар го на у ти ке и Еле у син ских ми сте ри ја ко је ни је ни шта 
дру го до ду хов на су шти на сим бо ли зо ва на „за сва ко га у ње го вој 
мит ској су шти ни, а за Си ме о на у Цр но ме ко њу”.60 Оства ре њем 
са вр ше не коњ ске фор ме не са мо да се ис по ља ва огле дал ски од нос 
из ме ђу пре дач ке/Но е ми со ве не у спе ле и по то мач ке/Га зди не ус пе
ле ини ци ја ци је не го се и апо стро фи ра при су ство осо би тог об ли ка 
са зна ња ко је из ми че осло нац ра зум скокал ку ла тив ним опе ра ци
ја ма, та ко бли ским ли ко ви ма Си ме о на. До спо зна је о жи во твор ној, 
ре вер зи бил ној при ро ди ва тре – спо зна је ко ју још Де ме тра Но е ми
су су ге ри ше ис ка зом „Ва тра је жи вот. Што жи вот да је, уби ја, али 
и што уби ја, жи вот да је”61 – Га зда до ла зи на ма гиј ски на чин, кроз 
ми стич ну не по сред ност/до жи вљај ност и ин те гра ци ју са ис кр слом 
мит ском сце ном и мит скори ту ал ном сфе ром, а не пу тем ло гич
коспе ку ла тив ног мо де ла са зна ва ња. Ва жност тог ви да спо зна је 
на гла ше на је већ на пр вим стра ни ца ма Злат ног ру на на ко ји ма га 
По ро дич ни Дух озна ча ва од ред ни цом „ис це ли тељ ска ма ги ја са
зна ња”.62 Раз ми шља ју ћи о тај ни жи во та и смр ти, Га зда и сам уви ђа: 
„Тај на се ја мач но ма ње кри ла у фак ту уми ра ња не го у не ком пре
суд ном са зна њу (курз. В. М.) то ком уми ра ња”.63 У Га зди ном би ћу 
се сто га у од лу чу ју ћем тре нут ку кри ста ли ше не са мо оно на из глед 
уда ље но пре дач ко ис ку ство не го и об лик спо зна ња ко ји су му шке 
фи гу ре по ро ди це Ња го/Ње го ван то ком исто риј ске ар го на у ти ке 
упор но те жи ле да по ти сну. Та кав вид са зна ва ња огле да се у еле
у син ском, па оту да и жен ском, ма три јар хал ном, та јан стве ном, ин
ту и тив ном, ти ња ју ћем и са зре ва ју ћем до се за њу исти на. У ју на ко вој 
кључ ној спо зна ји сто га се пре по зна је „лу нар на му дрост че ка ња на 
свој тре ну так”,64 она моћ стр пљи вог иш че ки ва ња да на сту пи вре ме 
об ја ве са зна ња ко је зри и из ра ња на по вр ши ну као се ме кад из ра
ста из зе мље.

57 Пе кић, Злат но ру но 6, 461.
58 Га стон Ба шлар, Пси хо а на ли за ва тре, прев. Ве сна Ца ке љић, Гра дац, 

Ча чак 2019, 19.
59 Исто, 20.
60 Пе кић, У тра га њу за Злат ним ру ном, 84.
61 Пе кић, Злат но ру но 7, 37.
62 Пе кић, Злат но ру но 1, 43–44.
63 Пе кић, Злат но ру но 2, 291.
64 Ерих Ној ман, Пси хо ло ги ја жен ског, прев. Ми лу тин Ста ни са вац и Мир

ја на Со вро вић, Фе дон, Бе о град 2015, 113.
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Ка да се Злат но ру но, кроз але го рич ки ин тер пре та тив ни при
ступ, са гле да као але го ри ја Еле у син ских ми сте ри ја по ста је оче вид
но да сце на Га зди не смр ти и ње го ва ус пе ла ини ци ја ци ја за тва рају 
обруч за чет Но е ми со вим не пло до твор ним по све ћи ва њем у ми сте
риј ски култ. Уко ли ко се има у ви ду да је але го рич ним по тен ци ја лом 
об у хва ћен зна тан део сеп та ло ги је, Но е ми со ва/мит ска и си ме он ска/
исто риј ска ар го на у ти ка ко је по том оства ру ју ши ре, ци ви ли за циј
ско зна че ње, он да се Злат ном ру ну као ви ду „син кре тич ке по лифо
ни је”65 мо же при дру жи ти и од ред ни ца але го риј ског раз у ме ва на 
у жан ров ском сми слу. Мо тив еле у син ске ини ци ја ци је са ста но ви
шта але го рич ког осве тља ва ња тек ста зна ча јан је оту да што им пли
цит но рас по ла же и ме та тек сту ал ним ка рак те ром. Њи ме се ево ци ра 
ми сао о ини ци ја циј ској при ро ди але го ри је, о њој као се ман тич кој 
пре пре ци ко ја „има функ ци ју да омо гу ћи чи та о цу да упра во ње
ним са вла да ва њем ʼза слу жиʼ не ку вр сту ʼини ци ја циј скогʼ пре ла
ска на ви ши ин те лек ту ал ни ни во”.66 Ова квим чи та лач ким об ре дом 
пре ла за са пој мов нопред ста вљач ког сло ја тек ста на ра ван скри
ве ног сми сла отва ра се не са мо пи та ње ре цеп ци је Злат ног ру на 
не го и ми сао да але го ри ја „као про цес ко ди ра ња од но сно де ко ди
ра ња људ ског го во ра и фи гу ра тив ног зна че ња”67 мо же би ти схва
ће на као оп шта осо би на људ ског ми шље ња и из ра жа ва ња. Уло га 
але го ри је, на чел но и у сед мок њиж ју, уни вер за ли зу је се ак ти ви
ра њем пи та ња лин гви стич коан тро по ло шког усме ре ња, те ме ког
ни тив них про це са и ап стракт ног ми шље ња. 

Уко ли ко Злат но ру но са гле да ва мо пак са ста но ви шта жен ских 
ли ко ва, за па жа се да фи гу ра Де ме тре као оте ло тво ре ња Мај ке 
Зе мље уо кви ру је тра ја ње но е ми сов скоси ме он ске ло зе. Она сто ји 
на по чет ку њи хо вог мит ског вре ме на, као и на кра ју исто риј ске 
по ро дич не пло вид бе омо гу ћа ва ју ћи по след њем пред вод ни ку на
след ног си ме он ског име на да до сег не про то мит ски об лик по сто
ја ња – фор му са вр ше ног, бе смрт ног цр ног ко ња као по е ти зо ва не 
ме та фо ре за не за ми сли во ста ње есен ци јал но сти и исти не Би ћа. 
Чи ње ни ца да у Де ме три ном зна ку про ти че ег зи стен ци ја по ро ди це 
екла тант но по ка зу је да Си ме о ни ма и си ме он ским све том крип тич
но вла да, упр кос њи хо вом на гла ша ва њу ва жно сти ра ци о нал но 
ути ли тар ног ре зо на, за пра во жен ски прин цип и ма три јар хал на 
свест. Ако се при том има у ви ду да је Ари он, Но е ми сов и си ме он
ски пре дак из ар ка ђан ске гра не кен та у ра, на стао из ин це сту о зне 
ве зе По сеј до на и Де ме тре, он да фи гу ра бо ги ње као пра ро ди тељ ке 

65 Бо ри слав Пе кић, Вре ме ре чи, БИГЗ, Бе о град 1993, 56.
66 Дра га на Гр бић, „Але го ри ја”, Књи жев на исто ри ја, 2010, бр. 140–141, 326.
67 Исто, 325.
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но е ми сов скоси ме он ске ло зе за и ста ис ка зу је сво ју не по бит ну по
кро ви тељ ску, ге не ра тив ну и од ре ђу ју ћу уло гу ка ко у по ро дич ном 
исто риј ском тра ја њу та ко и у мо гућ но сти ње го вог тран сцен ди ра
ња еле у син ским обе ћа њем бла же ног жи во та на кон смр ти.

Мср Ви о ле та Р. Ми тро вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
Док тор ске сту ди је
vi o mi tro vic @gmail.co m 
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РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ

НАРАТОЛОШКОИГЕНОЛОШКО
БОГАТСТВОКОНСТРУКЦИОНЕИ

КОМПОЗИЦИОНЕСХЕМЕПЕКИЋЕВОГ
ЗЛАТНОГРУНА(I–VII)

СА ЖЕ ТАК: Сту ди ја по све ће на не до вољ но про у че ним пи та
њи ма и апо ре ма ма има у ви ду очи глед ну сло же ност сеп та ло ги је 
Злат но ру но (1978–1986) Бо ри сла ва Пе ки ћа, ка ко у по гле ду ње не 
фор ме, та ко и са аспек та ре цеп тив ног мо де ла ту ма че ња и раз у ме ва
ња де ла. Сту ди ја об у хва та три це ли не: 1. „Бо гат ство су шти на” (апри
ор на кон цеп ци ја); 2. „Ар хе тип ски кљу че ви” (син хро на кон цеп ци ја); 
3. „Мо гућ но сти су увек не што ви ше од ре ал но сти” (апо сте ри ор на 
кон цеп ци ја).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ро маниде ја, ан тро по ло шки ро ман, ро ман
оке ан, фан та зма го ри ја, кон цеп ци ја, схе ма, на ра то ло ги ја, ге но логи
ја, ми то ло ги ја, ин тер текст

1. БО ГАТ СТВО СУ ШТИ НА 
(апри ор на кон цеп ци ја)

Умет ност је нај леп ши, нај стро жи ји, нај ра до сни ји и  
нај скром ни ји сим бол свег над ра зум ног људ ског  

стре мље ња за до брим, за исти ном и за са вр ше но шћу.
То мас Ман

У на у ци о књи жев но сти и њој срод ним дру штве ним и ху ма
ни стич ким на у ка ма, чи је ре зул та те успе шно ко ри сти, по ло ви ном 
XX ве ка до ми ни ра ле су две те о ри је ро ма на. Пр ва од њих је „фран
цу ски но ви ро ман” (чи ји су ре пре зен ти Алан РобГри је, Ми шел 
Би тор, На та ли Са рот и Клод Си мон), а дру га „хи спа ноаме рич ки 
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ма гиј ски ре а ли зам” (чи ји су ре пре зен ти Хор хе Лу ис Бор хес, Але
хо Кар пен ти јер, Га бри јел Гар си ја Мар кес и Ма рио Вар гас Љо са). 
Ме ђу тим, зна тан број са вре ме них ро ман си је ра ин си сти ра на са
мо свој но сти сва ког по је ди ног опу са. Та ко, на при мер, Ум бер то 
Еко се бе де фи ни ше као „ро ман си је ра зна ња”, док Бо ри слав Пе кић 
за се бе твр ди да је „ро ман си јер иде ја”, до дав ши то ме да сеп та ло
ги ју ро ма на Злат но ру но (I–VII) сма тра уто пиј ским, а ро ман си
јер ски дип ти хон Атлан ти да (I–II) ан ти у то пиј ским ро ма ном.

Еви ден тан су коб ства ра ла ца и те о ре ти ча ра ро ма на по стао је 
оп ште ме сто рас пра ве и у те о ри ји ро ма на и у те о ри ји про зе. Х. Л. 
Бор хес, Г. Гар си ја Мар кес, У. Еко, Б. Пе кић и Д. Киш не ги ра ју 
при пад ност пост мо дер ни као ду хов ном по кре ту. У „За кључ ку” 
књи ге По е ти ка пост мо дер ни зма (Исто ри ја, те о ри ја, фик ци ја), 
1988, Лин да Ха чи он пи ше:

Умет ност и те о ри ја ко ју сам на зва ла пост мо дер ни стич ким 
ни су то ли ко ре во лу ци о нар не ко ли ко су ге ри ше њи хо ва ре то ри ка и 
ре то ри ка њи хо вих при ста ли ца [...]. Фик ци ја спа ја ња исто ри о граф
ског и ме та фик тив ног у ве ћем де лу са вре ме не фик ци је, од Фа ул
зо ве и Док то ро вље ве до Еко ве и Мар ке со ве, је сте да чи та о ца учи ни 
све сним раз ли ке из ме ђу до га ђа ја про шле ствар но сти и чи ње ни ца 
по мо ћу ко јих да је мо зна че ње тој про шло сти, по мо ћу ко јих прет по
ста вља мо да зна мо (стр. 366 и 368). 

Слич но ми шље ње са оп шта ва ју још и те о ре ти ча ри Те ри Игл
тон и Ми ха ил Еп штејн.

Од вре ме на хе лен ске есте ти ке ства ра о ци и ми сли о ци ука зују 
на по сто је ће раз ли ке у ор то док си ји и ор то прак си ји, што илу стра
тив но по све до чу је не дав но об ја вље на књи га Со ње То мо вић Шун
дић Ари сто те ло во (с)хва та ње фи ло зо фи је (Под го ри ца, 2021, стр. 
348). Украт ко ре че но, еј дет ски на чин ми шље ња (у сли ка ма) до зво
ља ва мно го ве ћу сло бо ду из ра жа ва ња не го ло гич кодис кур зив ни 
(у пој мо ви ма). У пр вом на чи ну је лак ше по сти ћи ком про мис, што 
ће ре ћи, лак ше је по ми ри ти про ти ву реч но сти на не кој ви шој тео
риј ској тач ки (као што твр ди Бран ко Миљ ко вић). У том слу ча ју, 
нај у пут ни је је па жљи во раз мо три ти двој ну тер ми но ло ги ју, осим 
у слу ча је ви ма ка да се ра ди о пот пу но по гре шном ту ма че њу и разу
ме ва њу. Као при мер Пе ки ће ве еви дент не гре шке на ве шћу ге но
ло шку ка те го ри ју по вест ко ју је ау тор за ме нио тер ми ном крат ки 
ро ман и уз то до дао, да он крат ким ро ма ном сма тра сва ки текст 
ду жи од 50 стра ни ца тек ста. Пе кић, да кле, овом при ли ком ни је 
усво јио ни ква ли та тив но ни кван ти та тив но де фи ни са ње ка те го рије 
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по вест, ко ја се на ла зи из ме ђу при по вет ке и ро ма на, док ка те го
ри ја крат ки ро ман у ге но ло шкој прак си не по сто ји.

Пе ки ће ва по е тич ка, ау то по е тич ка и ме та по е тич ка опре деље
ња мо гу се без те шко ћа ин кор по ри ра ти у дру гу по де лу ко ју пред
ла жу те о ре ти ча ри: про цес ино ва ци је књи жев не умет но сти (као 
при мер узет је ро ман Ча роб ни брег То ма са Ма на), про цес мо дер ни
за ци је (као при мер слу жи Улис Џ. Џој са) и про цес ра ди ка ли за ци је 
(као при мер слу жи ро ман Про цес Ф. Каф ке). О сла га њу и не слага
њу бе ле три ста и те о ре ти ча ра пи ше Пе кић ви ше пу та и раз ли чи тим 
по во ди ма, нај ви ше у ви ду ау тор ских ко мен та ра. У књи зи раз гово
ра о књи га ма, књи жев ни ци ма и књи жев но сти ма – Вре ме ре чи (1993), 
у раз го во ру „Ча сна де ца као сни до ла зе” (1991), Пе кић је згро ви то 
са оп шта ва ва жну гло бал ну пре ми су: „Ан тро по ло ги ја, са га о чо веку 
као ан тро по ло шкој јед на чи ни бес ко нач на је ва ри ја ци ја мит ских архе
ти по ва, а на ше, на о ко та ко ори ги нал не, екс клу зив не, не по но вљи ве 
по је ди нач не и збир не суд би не, по ве сти на ро да, кул ту ра и ци ви ли за
ци ја, ко ди ра не су вер зи је ини ци јал них мит ских си ту а ци ја” (стр. 292).

На ши и стра ни пе ки ћо ло зи су са гла сни у то ме да пи сац при
па да ре ду оних ства ра ла ца и ми сли ла ца ко ји пред ност да је ин те
грал ној ви зи ји све та над пар ци јал ном, па ра диг ма ти ци над син
таг ма ти ком, иде ја ма над сли ка ма и та ко да ље. На фи ло зоф ском 
пла ну по сма тра но, о то ме пи ше Ми лан Ра ду ло вић у мо но гра фи ји 
Књи жев ност и фи ло зо фи ја (Фи ло зоф ски спи си Бо ри сла ва Пе ки
ћа). Ау тор да је пред ност есен ци ји („бо гат ству су шти на”) над ег зи
стен ци јом (ни зо ви ма ре а ли ја), це ли ни над де ло ви ма, не сме ћу ћи 
с ума по тре бу сва ко днев ног по ле ми са ња на са мо са по је дин ци ма 
не го и са иде о ло ги ја ма.

На ди ја лек тич ност од но са у ства ра њу и ми шље њу не пре кид
но ука зу је по тре ба за про на ла же њем но вих исти на, су шти на, 
от кро ве ња и свр хо ви то сти (те ло са). На ту за ко ни тост упу ћу ју 
сви мо но гра фи, од Пи ја но ви ће ве По е ти ке ро ма на Бо ри сла ва Пе
ки ћа (1991) до С. То мо вић Шун дић – Књи жев но ства ра ла штво 
Бо ри сла ва Пе ки ћа (2021). Сам Пе кић до бро на мер но упо зо ра ва 
чи та о ца да се кључ ту ма че ња раз у ме ва ња Злат ног ру на кри је у 
пр вој и сед мој књи зи. На осно ву по сто ја ња „апри ор не кон цеп ци
је” ла ко се мо же утвр ди ти да су то књи ге ко је Т. Адор но на зи ва 
„ма тич ним ће ли ја ма”, нео п ход ним у ефек тив ној до град њи це ло
ви тог ме га про јек та. Без кљу ча је, да кле, не мо гу ће ре ги стро ва ти 
па ле ту гло бал них иде о ло ге ма (по пут ми то ма хи је). У раз го во ру са 
Ми ли са вом Са ви ћем (1969) Пе кић тим по во дом пи ше:

Мит је је дан од об ли ка оту ђе ња. Кроз мит се оту ђу је мо од вла
сти те исто ри је, или од се бе оту ђу је мо сво ју исто ри ју. Пре да ва ње 
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де ла во љево ђи, де ла љу ба випред ме ти ма по се до ва ња и та ко да ље, 
све су то об ли ци оту ђе ња. С дру ге стра не, али је на ци ја је је дан од 
нај бит ни јих об ли ка ре а ли зо ва ња лич но сти. То је је дан од раз ло га 
ко ји ме при мо ра ва да се ба вим ми том у јед ном све ту ко ји је ми то
ло шки.

Ба вље ње ми том је, осим то га, за ме не ба вље ње исто ри јом, то 
зах те ва из ве стан ис тра жи вач ки на пор у ко јем ужи вам че сто ви ше 
не го у пи са њу. Уо ста лом, ни кад се не бих ба вио ли те ра ту ром ако 
би се она са сто ја ла са мо у пре при ча ва њу оно га што сам лич но до
жи вео.

Ана ли за про це са ми то ло ги за ци је, деми то ло ги за ци је, реми
то ло ги за ци је у пе ри о ду док ни је у пот пу но сти за вр ше на „апри ор
на кон цеп ци ја” (кра јем 1974) по ка зу је ње ну при род ну и ло гич ку 
ин тер ак ци ју са гло бал ним пре ми са ма „син хро не кон цеп ци је”, 
ко ја је тра ја ла пу них осам го ди на об ја вљи ва ња Злат ног ру на 
(1978–1986), а по том се исто ве тан про цес на ста вља се из ме ђу „син
хро не” и „апо сте ри ор не” кон цеп ци је (1987–1992). Ко нач не кон ту
ре, ме ђу тим, ме га про јект до би ја об ја вљи ва њем Пе ки ће ве осме 
књи ге – У тра га њу за Злат ним ру ном (БИГЗ, Бе о град, 1997, стр. 
428), чи ји је при ре ђи вач Љи ља на Пе кић, пи шче ва тру до љу би ва 
су пру га, док је пи сац за ни мљи вог пред го во ра „Злат но ру но из
ме ђу ми та и исто ри је” Ја сми на Лу кић (стр. 7–32).

Не знам да ли је Пе кић знао за књи гу Б. А. Ус пен ског – По е
ти ка ком по зи ци је (Мо сква, 1972), али се мо же прет по ста ви ти да 
је сте. При то ме је пи сац ла ко мо гао усво ји ти по сту пак ко ји Ус пен
ски де фи ни ше као „ком по зи ци о ни пр стен”. Пр ви део та квог пр
сте на пред ста вља пр ви том Злат ног ру на, а дру ги део – сед ми том. 
Ка ко је осми том У тра га њу за Злат ним ру ном по све ћен ау тор ским 
ко мен та ри ма у ше стом и бе ле шка ма у сед мом то му, то се дру ги 
део „ком по зи ци о ног пр сте на” мо же про ши ри ти на ше сти и сед ми 
део. Вре мен ски гле да но, овај том при па да „син хро ној кон цеп ци ји”, 
јер су сви ко мен та ри и бе ле шке на ста ја ли у пе ри о ду од че тврт ка, 
27. I 1983. до че тврт ка 31. III 1993. го ди не.

Пр во бит ни на слов сеп та ло ги је ро ма на био је – Ро меј ски пр стен 
(Цин ца ри су са ми се бе на зи ва ли Ро ме ји ма). Пр ва асо ци ја ци ја води 
ка ре то ри ци на сло ва по зна тог ро ман ти чар ског ком по зи то ра Ри хар
да Ваг не ра – Ни бе лун шки пр стен, у ко ји је увр стио че ти ри дра ме: 
Рајн ско зла то, Вал ки ра, Зиг фрид и Су мрак бо го ва. Дру га асо ци ја
ци ја во ди ка ро ма неск ној септaлогији Ум бер та Ека, бу ду ћи да оба 
ро ман си је ра на сли чан на чин ко ри сте ре зул та те ну ме ро ло ги је. 
Оба пи сца по себ ну па жњу по кла ња ју број ка ма 3 и 7, има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу да је 7 био осно ва сеп ти мал не кла си фи ка ци је код 
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Су ме ра ца, а да тај број ка сни је ко ри сти хри шћан ска цр ква (као 
илу стра ци ја нај че шће се ко ри сти свећ њак ме но ра).

Бу ду ћи да Пе кић се бе ви ше сма тра „пи сцем има ги на ци је него 
оп сер ва ци је”, про блем у ана ли зи ње го вог де ла пред ста вља што 
је дан из ра зи то ма што вит пи сац не про пу шта при ли ку да још у 
„апри ор ној кон цеп ци ји” ра ди кал но и ге о ме триј ски ура ди план ме
га про јек та, до нај сит ни јих по је ди но сти (!?). О то ме је Јо ван Де лић 
са оп штио при хва тљи во ми шље ње у ра ној сту ди ји (1997):

План кон тро ли ше има ги на ци ју; има ги на ци ја, опет, ко ри гу је 
план, от кри ва ју ћи ње го ва сла ба мје ста. Љу би те љи ма ште – ми сли 
Пе кић – не тре ба да се пла ше пла на; он је си гу ран во дич аван тура
ма има ги на ци је. План ски се већ про јек ту је је дан иде ал хар мо ни је 
ко ји тре ба ма гиј ски ожи вје ти и оства ри ти. За то Пе кић при хва та кри
тич ки суд Ни ко ле Ми ло ше ви ћа да је ри јеч о апо лон ској при ро ди, 
да је ње го ва – Пе ки ће ва – ли те ра ту ра умјет ност скла да и хар мо
ни је, пла на и си сте ма, са гла сја ра зу ма и има ги на ци је (стр. 53).

2. „АР ХЕ ТИП СКИ КЉУ ЧЕ ВИ” 
(син хро на кон цеп ци ја)

Ду жност нам је да сле ди мо ма шту бар то ли ко ко ли ко  
по шту је мо очи глед но сти ре ал ног све та од ко јих  
жи ви мо. Јер исти на има нај ви ше из гле да да бу де  

не где где се на ша ма шта и ту ђе ре ал но сти укр шта ју.
Б. Пе кић

У есте тич копо е то ло шкој мо но гра фи ји о Т. Ма ну (2007) пре
ци зно сам де фи ни сао ми те му као плод ко лек тив не има ги на ци је, 
по е те му као плод ин ди ви ду ал не има ги на ци је, а ми то по е те му 
као за јед нич ки плод две ју вр ста има ги на ци је. Пр ву ка те го ри ју 
ре пре зен ту је Ма но ва те тра ло ги ја Јо сиф и ње го ва бра ћа (1933–1943), 
дру гу еру дит ни ро ман Ча роб ни брег (1924), а тре ћу Док тор Фа у стус 
(1947). Оста ју ћи и да нас при тој по де ли, сма трам да се Пе ки ће ва 
сеп та ло ги ја Злат но ру но (1978–1986) мо же пу но прав но увр сти ти у 
ми то по е те му, бу ду ћи да је она по све ће на грч ком ми ту о Ар го на ути
ма и ства ра лач ком ми ту о по ро ди ци Ње го ван Тур ја шки, тач ни је ње
ном ро до сло ву ду гом ви ше ве ко ва, а упот пу ње но ве о ма за ни мљи
вим до га ђај ним и асо ци ја тив ним ни зо ви ма као ве зив ним тки вом.

И ра ни ји про у ча ва о ци су већ уо чи ли Пе ки ће ву спо соб ност 
да у опи су по сто је ће и ла тент не ствар но сти за ро ни до дна мит ских 
и ег зи стен ци јал них ду би на, да их осве тли и до ве де у ме ђу соб ну 
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ве зу, без об зи ра на про стор и вре ме у ко ме се од и гра ва ју, да у са
свим но вом кон тек сту ту ма че ња и раз у ме ва ња по ну ди чи та о цу 
ма што ви та, нео че ки ва на, ду хо ви та, су ге стив на и за ни мљи ва ре
ше ња. За оства ри ва ње пре ци зно иза бра них ци ље ва пи сцу је би ло 
по треб но се дам то мо ва (на 3269 стра ни ца), ка да је у пи та њу сеп то
ло ги ја, тач ни је ре че но осам то мо ва (на 3696 стра ни ца), ка да је у 
пи та њу ок та ло ги ја ро ма на, уз до след ну и функ ци о нал ну упо тре бу 
про це са хи бри ди за ци је кул ту ра, је зи ка и жан ро ва, о ко ји ма за ни
мљи во пи ше М. М. Бах тин.

Пе кић је све стан ши ро ке ле пе зе да ро ви то сти у сва ком од књи
жев них ро до ва, вр ста и жан ро ва. Та ко ће, на при мер, тра ди ци о
нал ни ге но ло шки тер мин Епо пе ја за ме ни ти мно го ефи ка сни јим 
и функ ци о нал ни јим – Ан тро по пе ја. У јед ном од раз го во ра об ја
вље них у књи зи Вре ме ре чи он ће де цид но об ја сни ти до пун ска 
об ја шње ња:

Ин си сти рам на ми ту за то што мит ин си сти ра на на ма. Ан тро
по пе ја, са га о чо ве ку као јед на чи ни, бес ко нач на је ва ри ја ци ја мит
ских ар хе ти по ва, а на ше на о ко та ко ори ги нал не, екс клу зив не, непо
но вљи ве по је ди нач не и збир не суд би не, по вест на ро да, ра са, кул ту ра 
и ци ви ли за ци ја, ко ди ра не су вер зи је ини ци јал них мит ских си ту
а ци ја. У осно ви рас ко шне, ха о тич не, не ве ро ват не ра зно ли ко сти 
све та ле жи не ка, та ко ђе, не ве ро ват на, ско ро ске лет но ге о ме триј ска 
су ва јед но став ност. („Ча сна де ца, као сни до ла зе”, 1991, стр. 292).

Сло же ну те мат ску про бле ма ти ку и апо ре ти ку Пе кић је учи
нио још сло же ни јом ка да је ди ја ду: мит –ствар ност за ме нио три
ја дом: ми т–и сто ри о со фи ја –ствар ност, склон да сво ју да ро ви тост 
по ка же и у дру гим обла сти ма ду хов них де лат но сти (од фи ло зо
фи је, пре ко пси хо ло ги је, до кул ту ро ло ги је). Ка ко пи сац не ве ру је 
у оства ри вост Ап со лут ног са зна ња и ис ку ства, то ре ци пи јен ту, са 
ко јим не пре ки да ди ја лог ни јед ног ча са, са оп шта ва рас по ло жи ва 
са зна ња, ис ку ства и прет по став ке што, дру гим ре чи ма ре че но, 
зах те ва и од чи та о ца, ана ли ти ча ра или син те ти ча ра да мо ра по
се до ва ти или на но во сте ћи пре ди спо зи ци је за ди ја лог бе ле три сте
по ли гра фа и чи та о цапо ли гра фа, ко ји по ста је саства ра лац јер 
ни ко од уче сни ка у ди ја ло гу не оста је исти (ти ме ту ма чим број
ност и ва жност ди ја ло га у сеп та ло ги ји ро ма на).

Пра те ћи ге не зу Пе ки ће вих ин те лек ту ал них и кре а тив них спо
соб но сти, све у куп не ду хов не ра до зна ло сти, сма трам да би распра
ву тре ба ло за по че ти ука зи ва њем на две вр сте ње го вих „учи те ља 
енер ги је”: у обла сти фи ло зо фи је то су Ф. Ни че и А. Шпен глер, а 
у обла сти умет но сти не пре ва зи ђе ни опу си Ф. М. До сто јев ског и 
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Т. Ма на. Ман реми то ло ги зу је би блиј ски мит у те тра ло ги ји ро ма
на: При че Ја ко вље ве (1933), Мла ди Јо сиф (1934), Јо сиф у Егип ту 
(1936) и Јо сиф Хра ни тељ (1943), а До сто јев ски се ба вио би блиј ским 
ми том у ро ма ну Бра ћа Ка ра ма зо ви (у се квен ци Ве ли ки ин кви зи
тор). Пе кић реми то ло ги зу је ста ро грч ки мит о Ар го на у ти ма у 
Злат ном ру ну (I–1978, II–1978, III–1980, IV–1980, V–1981, VI–1981 
и VII–1986), пра те ћи ро до слов од ре ђе не по ро ди це и ње ну оди се ју 
по бал кан ским и сред ње е вроп ским зе мља ма. Ра зу мљи во, Пе кић 
је при ме њи вао раз ли чи те по ступ ке у ре ста у ра ци ји ста рог и кон
сти ту и са њу но вог, ствар но сног ми та, по себ ну па жњу по све ћу ју ћи 
„ве зив ном тки ву”, а у пот пу ној са гла сно сти са до ми ни ра ју ћим 
пре ми са ма ин тен ци о нал них и лин гви стич ких лу ко ва де ла.

Срод ност и ра зно род ност ства ра лач ких по сту па ка Т. Ма на и 
Б. Пе ки ћа огле да се исто вре ме но и у ди ја хро ниј ској, и у син хро ниј
ској и у рав ни исто риј ске ак ту е ли за ци је. Пре пли ћу ћи мит са ствар
но шћу и ствар ност са ми том Пе кић је сле дио јед ну од схе ма ко ју 
је пред ло жио Жан Пол Сар тр – обр ну ту пи ра ми ду. Бо гат ство мита 
за Пе ки ћа пред ста вља то што је исто вре ме но мит пред ста вљен и 
као от кри ве на и као нео т кри ве на ствар ност. За ме ње не су у ствар
но сном ми ту две основ не вред но сти – ду хов ност и про фит (но ви 
ју на ци ро ма на ни су ви ше са мо сим бо ли бо жан ских стре мље ња 
не го су тран спо но ва ни у сим бо ле мер кан ти ли зма). Но ва исто ри ја 
ра ђа но ву фи ло зо фи ју, но ву ми то ло ги ју, јер се у свим вре ме ни ма 
мо ра ло од го во ри ти на два бит на пи та ња ег зи стен ци је: Ка ко пре
жи ве ти? и Ка ко над вла да ти? у вре мен ском пе ри о ду од 1361. до 
1941. го ди не, на ши ро ком про сто ру, чи ја су сре ди шта Тра ки ја, Је
дре не, Ца ри град, Ја њи на, Мо ско по ље, Кра гу је вац, Бе о град, Пе шта, 
Беч, Љу бља на итд. За то је дан од мит ских су бје ка та ка же „Јед но је 
пе сма, дру го исто ри ја, а са свим тре ће ствар ност” (Књ. I, стр. 176).

Сва ког ау тен тич ног бе ле три стуми то ло га (по пут Хер ма на 
Хе сеа, на при мер) Ман де фи ни ше као „ча роб ња ка пер фек та”. Пе кић 
по ме ра ак це нат на ства ра ње и ми сли о це као „ча роб ња ке пре зен та” 
(Ке те Хам бур гер ту пре ак цен ту а ци ју де фи ни ше као „оса да шње
ње”). У Пе ки ће вом си сте му пе ва ња и ми шље ња при мет но је да 
не ма по ме на „ча роб ња ка фу ту ра”. То прак тич но зна чи да пи сац 
ап со лут ну пред ност да је про це си ма ре тро спек ци је и ин тро спек
ци је над про спек ци јом. Та кав став мо гли су Ман и Пе кић пре у зе
ти из Ше лин го ве фи ло зо фи је, бу ду ћи да је овај фи ло зоф твр дио: 
„Ми то ло ги ја је нео п хо дан услов и пр во бит ни ма те ри јал за сва ку 
вр сту умет но сти”.

У гло бал на опре де ље ња ко ја Пе кић де мон стри ра то ком траја
ња „син хро не кон цеп ци је” (1978–1986) сва ка ко би тре ба ло убро ја ти 
три ства ра о че ве ка рак те ри сти ке: по ле мич ку при ро ду, по ве ре ње у 
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ме та на ра ци је и ау тен тич но све до чан ство о све у куп ном тво рач
ком по тен ци ја лу. Украт ко ре че но, го то во да не ма ма њих или ве ћих 
на ра тив них је ди ни ца у Злат ном ру ну у ко ји ма наш пи сац не поле
ми зи ра. Не кад то ра ди у ви ду ди ја три бе (рас пра ве са не по зна тим 
опо нен том), а не ка да у жан ру ne i ko sa (по ле ми ке са по зна тим опо
нен том). У „Уво ду” књи ге Пост мо дер но ста ње (1979) Жан Фран
соа Ли о тар твр ди да пост мо дер на по ка зу је „не по ве ре ње пре ма 
ме та на ра ци ја ма”, да се гу би основ на на ра тив на функ ци ја, да се 
трај но гу би основ на на ра тив на фик ци ја, ко ја је до ве ла до тле да се 
трај но гу би и „сâма но стал ги ја за при чом”, што до слов но зна чи 
да ка те го ри је до га ђај ни ни зо ви и ка рак те ри по ста ју су ви шни у ли
те рар ним оства ре њи ма. Пе ки ће ва опре де ље ња су са свим су прот
на, мно го бли жа ста но ви шти ма Ро ла на Бар та о Ве ли кој на ра ци ји 
или Древ ној при чи (Ле ван тин ској или Ка рип ској, из ме ђу оста лих). 
Барт, на и ме, де цид но твр ди да је При ча нај при клад ни ји об лик за 
пре тва ра ње Исто ри је у При чу или При че у Исто ри ју, на шта гер
ма нист Дра ган Сто ја но вић, у ра ду о Т. Ма ну, до да је: „Моћ на је 
при ча на свој на чин. Ствар ност је не до вољ на; за то је нео п ход но 
до пу ња ва ти је при ча ма”. За оба на ве де на пи сца, Ма на и Пе ки ћа, 
мит је „ле ги ти ма ци ја жи во та”.

Пр ви том Злат ног ру на, као пр ви део ком по зи ци о ног пр сте на, 
са др жи ви ше пи шче вих упу та и су ге сти ја не го што је би ло по треб
но. Они, по пи шче вом ми шље њу, уве ли ко по ма жу ства ра њу атмос
фе ре и ори јен ти са њу ре ци пи јен та, чи ме пи сац же ли да на гла си и 
бо гат ство и сло же ност та ко струк ту ри ра ног тек ста. Нај пре је пре
у зе та ефек тив на сеп ти ма из Ар го на у ти ке Апо ло ни ја Ро ђа ни на:

ПО КРЕ НУТ БО ЖАН СТВОМ ПЕ СМЕ,
ОД ЛУ ЧИХ СЕ ДА ПРО СЛА ВИМ
УСПО МЕ НУ НА ДРЕВ НЕ ХЕ РО ЈЕ ГР КА,
КО ЈИ СУ НА ДО БРОЈ ЛА ЂИ АР ГО,
У ПО ТРА ЗИ ЗА ЗЛАТ НИМ РУ НОМ,
КРОЗ МО РЕ У ЗЕ У ЦР НО МО РЕ,
И ИЗ МЕ ЂУ КИ НЕЈ СКИХ СТЕ НА ЛО ВИ ЛИ...

По том је умет ну та шму сти кла ва жна за ре то ри ку под на сло ва:

ТЕФ ТЕР УТВА РЕ ПР ВЕ:
РА ЧУ НИ
КИРСИ МЕ О НА ЊЕ ГО ВА НА,

иза ко је слêде два по ду жа и ефек тив на ци та та пре у зе та из От кро
ве ња Јо ва но ва (2, 5, 10; као и 18), ко јим пи сац алу ди ра на ју на ке 
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ствар но сног ми та, пред ко ји ма сто ји исти за да так као и пред уче
сни ци ма би блиј ског ми та: „КО ЈЕ ДО СТО ЈАН ДА ОТВО РИ ТЕФ
ТЕР И РАЗ ЛО МИ ПЕ ЧА ТЕ ЊЕ ГО ВЕ?”

Као ве зив но тки во (Bin den ma te rial) из ме ђу два ју ми то ва (грч
ког и ствар но сног) Пе кић је иза брао 27 ре фе рен ци из днев не штам пе 
(из во де об ја вље не у ли сту Вре ме, од 6. ја ну а ра 1941), по сле че га 
ће на ве сти ре ла тив но ду гу ано та ци ју, по све ће ну но вим сим бо ли ма: 
Ра чу ну и По ро дич ном ду ху, уз до да так квин те пре у зе те из „Цин цар
ске бо жић не пе сме”, ко ја је са оп ште на у ори ги на лу (на цин цар
ском) и у пре во ду (на срп ском је зи ку). Истин ски ПРО ЛОГ и пр вог 
то ма и сеп то ло ги је у це ли ни пред ста вља раз ви је на при по вет ка 
(об ја вље на на стр. 23–74). Она је за вр ше на де пре сив но ин то ни ра
ном по ет ском сли ком у ко јој чак и пре му дре грч ке по сло ви це (по
пут Pan me tron ari ston) под ле жу сум њи, јер „на овом све ту и у 
ње го вој исто ри ји све баш и ни је са о бра же но оби му људ ског ра зу
ма и сна зи људ ског ра чу на” (Књ. 1, стр. 74).

Упр кос ве ли ком бро ју за да та ка ко је ства ра лач ки дух мо ра 
оба ви ти, пи сац се бе скром но на зи ва хро ни ча рем, што се мо ра ту
ма чи ти и као то пос „афек ти ра не скром но сти”, јер ства ра лач ки 
су бјект у де лу над ма ша хро ни ча ра. Упр кос то ме пи сац твр ди: 

Ка да је овај хро ни чар бе о град ске чар ши је, или скром ни је ње
ног ар го на ут ског, ро меј ског, ма ке до но вла шког, цр но ву на шког, или 
срп скоцин цар ског со ја, тра гао за про ниц љи вим и от пор ним ство
ре њем ко је би се, Бад ње ве че ри ле та го спод њег – хи ља ду де вет сто
ти на че тр де сет пр вог; ухо дар ски нео па же но, про кри јум ча ри ло у 
три пу та за бо ра вље не ду ше Ње го ва на... (Књ. 1, стр. 23).

Ве о ма склон упо тре би ху мо ра, иро ни је, сар ка зма и гро те ске, 
Пе кић све сно и не све сно ко ри сти по ступ ке ко ји есте ти ча ри на зи
ва ју си нер ги јом, ен те ле хи јом, епи фа ни јом. При то ме ње го ве но ве 
иде о ло ге ме: Ан тро по пе ја, фан та зма го ри ја, Теф тер, Ра чун и Аку
рат но књи го вод ство слу же као ин ди ка то ри ма те ри ја ли стич ког 
по гле да на свет, чи ји је глав ни но си лац По ро дич ни дух, ко ји сво је 
не сва ки да шње ана ли тич ке и син те тич ке спо соб но сти при ла го ђа
ва но во на ста лим исто риј ским окол но сти ма, пра ве ћи ком про ми се 
из ме ђу крај њих то ко ва би нар не опо зи ци је (нај че шће из ме ђу До бра 
и Зла).

У прет ход но об ја вље ној сту ди ји сам си сте мат ски де фи ни сао 
ва ја тов ску ка те го ри ју Но мад ски дух. Она је по ве за на са Хе ге ло вом 
Фи ло зо фи јом ду ха, Кро че о вом Пси хо ло ги јом ду ха, као и де лом 
Но мад ски су бјек ти Ро зи Брај до ти. Исто ри јат раз во ја Но мад ског 
ду ха за бе ле жио је др Ми хај ло Ге ор ги јев Тур ја шки у би о граф ским 
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бе ле шка ма – По ро дич ни па пи ри до ма Ње го ван Тур ја шки. По ро дич
ни дух је до бро упо знат са исто ри јом дру гих бал кан ских и сред
њо е вроп ских на ро да (Ту ра ка, Гр ка, Ср ба, Ал ба на ца, Ма ке до на ца, 
Ци га на, Не ма ца, Ма ђа ра и та ко да ље). Че сто по на вља ње „спој не 
тач ке” у исто ри ји ро да Ње го ван Тур ја шки са мо су из ве ка у век 
по твр ђи ва ле пе си ми стич ку ви зи ју жи во та ко ја, in ul ti ma li nea, 
по ка зу је и мно ге еле мен те аг но ци стич ке ви зи је. Нај но ви ја свет ска 
рат на ка та кли зма пре ти уни ште њем свих ци ви ли за циј ских до ме та. 

Да би оне, у це ли ни или у по је ди но сти ма, би ле са чу ва не за 
бли ску и не из ве сну бу дућ ност, нео п ход но је да се По ро дич ни дух 
тран сфор ми ше у Про фет ски дух, јер су и чо век и чо ве штво време
ни ти по сво јој при ро ди, те оба ве зно мо ра ју про на ћи но ве из во ре 
жи вот ног енер ги зма. Ства ра лач ки су бјект тим по во дом ка же: 

Ка квог има зна ча ја што смо би ли стран ци. Ен гле ском при вре
дом су вла да ли шпан ски Је вре ји, а фран цу ском лом бар ђан ски бан
ка ри. Не мач ку чар ши ју су осно ва ли Је вре ји, хр ват ску Нем ци, а на шу 
Цин ца ри, бо жан ски нео д ре ђе ног по ре кла, ро ман ског је зи ка и грч ке 
кул ту ре. Тр го ви на је ин тер на ци о нал ни ја од сва ке ин тер на ци о нал
не ре ли ги је и сва ке ин тер на ци о на ли стич ке док три не, и Ка пи тал 
је по ред Смр ти, је ди на по ја ва на све ту без пред ра су да, осим пре ма 
рђа вом ула га њу... (под ву као Р. В. И., Књ. 1, стр. 83). 

Из ме ђу оп ти ми зма и пе си ми зма еп ски су бјект би ра сто и ци
зам као жи вот ну фи ло зо фи ју.

3. „МО ГУЋ НО СТИ СУ УВЕК НЕ ШТО ВИ ШЕ  
ОД РЕ АЛ НО СТИ” 

(апо сте ри ор на кон цеп ци ја)

Ка жу да сам пси хо лог. То ни је пра ва озна ка.  
Ја сам ре а лист у ви шем сми слу, а то зна чи да  

при ка зу јем све ду би не чо ве ко ве ду ше.
Ф. М. До сто јев ски

Би ло да је реч о суп стан ци јал ној би ло о ре ла циј ској те о ри ји, 
би ло о ре цеп тив ном или о про дук ци о ном мо де лу, и код ре пре зен
та тив них пи са ца, по пут Пе ки ћа, оста је не ре шен од ре ђен број про
бле ма и апо ре ма, од но сно ди ле ма, три ле ма или по ли ле ма. На та
кав за кљу чак упу ћу ју две пост хум но об ја вље не Пе ки ће ве књи ге 
– Вре ме ре чи (Бе о град, 1993, стр. 365), при ре дио Бо жо Ко при ви ца, 
и У тра га њу за Злат ним ру ном (Бе о град, 1997, стр. 428), при ре
ди ла Љи ља на Пе кић. У овој дво дел ној књи зи, чи ји је под на слов 
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„Ко мен та ри VI и VII књи ге Злат ног ру на”, пр ви део је по све ћен 
ау тор ским ко мен та ри ма (има их 281, на стр. 37–280), а дру ги део 
бе ле шка ма, са ин вен тив ним под на сло вом „Злат но ру но. Сту ди је 
за VII књи гу” (има их 108, на стр. 281–396). При то ме ва ља ло би 
под се ти ти чи та о ца на хар мо ни чан од нос ма њих и ве ћих ге но ло
шких од ред ни ца:

– у бе ле три сти ци су то: крат ка крат ка при ча, крат ка при ча, 
но ве ла, при по вет ка, по вест и ро ман,

– а у на у ци о књи жев но сти: бе ле шка, осврт, при каз, оглед, сту
ди ја, рас пра ва и мо но гра фи ја, ко је су де фи ни са не са ква лита
тив ног и кван ти та тив ног ста но ви шта.
Ана ли ти чар прет ход но мо ра да ре ши још две ди ле ме. Пр ва 

се од но си на по зна ту чи ње ни цу да су Пе ки ће ви ко мен та ри и бе ле
шке у тој ме ри прот ка не про це сом есте ти за ци је, ли те ра ри за ци је 
и по е ти за ци је, да се оне мо гу, уоп ште но го во ре ћи, де фи ни са ти као 
есе ји стич ка про за. Дру га ди ле ма се од но си на за вр ше так „апо сте
ри ор не кон цеп ци је”. Оне су сни ма не на маг не то фон ској тра ци, од 
27. I 1983. до 31. III 1983. го ди не, али она ни је ко ри ште на у ре цеп
тив ном мо де лу. То прак тич но зна чи да је „апо сте ри ор на кон цеп
ци ја” за вр ше на још за вре ме док тра је „син хро на”, али је истин ска 
упо тре ба тре ће вр сте кон цеп ци је за по че та тек 1997, ка да је об ја вље
на. Вре ме тра ја ња по је ди них кон цеп ци ја, исти на, мо гло би се по
де ли ти хро но ло шки на два де ла: за пи шче вог жи во та (1970–1992) 
и у пост хум ном пе ри о ду (1992–2022). Та да је вид но по ра сло инте
ре со ва ње за Пе ки ће во де ло пр вен стве но за хва љу ју ћи но вим из да
њи ма, што је ис кљу чи ва за слу га Љи ља не Пе кић, са рад ни ка и из
да ва ча (БИГЗа, пре свих дру гих). Исто вре ме но, вид но се уве ћао 
број ма ги стар ских и док тор ских ди сер та ци ја о овом де лу, као и низ 
зна чај них мо но гра фи ја од ко јих за ову при ли ку из два јам оне чи ји 
су ау то ри: Ј. Ах ме та гић, Н. Ла зић и С. То мо вић Шун дић. 

На ра то ло ги јом као те о ри јом при по ве да ња Пе кић се ба вио оно
ли ко ко ли ко је би ло по треб но да об ја сни при ме ње не ства ра лач ке 
кри те ри ју ме. Ро ман си јер је уло жио мак си мум сво јих спо соб но сти, 
на сле ђе них и сте че них, да би ство рио де ло што бли же са вр шен ству 
као есте тич ком иде а лу. На то је мно го ра ни је Пе ки ћа упо зо рио 
Ми ха и ло Ла лић ко ји је истим по во дом за пи сао сле де ће: „У обла
сти умјет нич ког не ма ни чег што би би ло до вољ но до бро да се на 
ње му трај но оп ста не. [...] Углав ном, све што се об ја ви са мо је под
но шљив об лик не са вр шен ства” (1973). Ге но ло ги јом се пи сац ба вио 
у мно го ве ћој ме ри, упр кос то ме што је био про тив ник „сци ен ти
стич ког на си ља” и че сто не по треб них и про бле ма тич них те о риј
ских де фи ни ци ја и кла си фи ка ци ја, при че му се ја вља још и тек сто
ло ги ја, али она ни је за сту пље на у од го ва ра ју ћој ме ри. У нај ве ћој 
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мо гу ћој ме ри Пе кић је на сто јао да про дре у ма ло по зна те или 
не по зна те од но се ства ра лач ке при ро де и при ро де умет но сти, јер 
је ње го во вр хун ско на че ло би ло – Нај бо ље ства ра дух ко ји не пре
кид но ства ра!

По све ћен до крај њих гра ни ца уса вр ша ва њу тек ста, Пе кић је 
ма хом усва јао она те о риј ска ста но ви шта ко ја од го ва ра ју ње го вој 
ства ра лач кој при ро ди и при ро ди ње го вог де ла. Тре ба ло је са мо 
да из др же про бу „Ду ха скеп се”, илу стра тив но по ка за ног у књи зи 
– Вре ме ре чи (у раз го во ру – „Мо је ви ђе ње књи жев но сти”). Од го
ва ра ју ћи на ан ке ту Књи жев них но ви на са ста вље ну од 36 пи та ња, 
Пе кић у од го во ру на дру го пи та ње ка же: „Исти на је да на чин на 
ко ји ми слим од ре ђу је на чин на ко ји ћу пи са ти, али на чин мог пи
са ња од ре ђу је на чин на ко ји ћу о том пи са њу ми сли ти. Ка ко га 
ис ку ство не пре кид но ре мо де ли ра, ва жи он је ди но са да и је ди но 
за се бе” (стр. 23). То зна чи да сва ка но ва ге не ра ци ја чи та ла ца мора 
от кри ва ти но ве исти не, про на ла зи ти но ве од го во ре, чак и он да ка да 
су у пи та њу прет по став ке књи жев ног и на уч ног раз во ја. Украт ко 
ре че но, Пе кић сма тра: „Не сме мо се на да ти да ће мо при ро ду умет
но сти упо зна ти из ван ње са ме и је ди но пу тем ње ног од но са пре ма 
не чем дру гом” (стр. 24).

Ро ман си јер у све три кон цеп ци је под јед на ко ин си сти ра на 
про у ча ва њу фор ме или књи жев не тек сто ло ги је као ве чи то отво
ре них про бле ма и апо ре ма, јер је пи са ње за ње га са мо „на чин са
зна ва ња и у књи жев ном ко ду са оп шта ва ња тог са зна ња” (стр. 25). 
Пи шче ва не у та жи ва же ља за но вим са зна њи ма, ис ку стви ма, ве
шти на ма и прет по став ка ма по ка зу је да је књи жев на умет ност по 
ње му, нај при клад ни ја ду хов на област за за до во ље ње ових вр ста 
духoвних по тре ба. Да по сто ји, хи по те тич ки гле да но, не ка дру га 
и примерeнија област, он би је од мах при хва тио, јер би у тој „обла
сти мо гао да пот пу ни је, ми сле ни је и леп ше из ра зи” (та кав про цес 
пи сац де фи ни ше као „моћ фи ло зоф ског, ми стич ног или ис ку стве ног 
про ди ра ња у сми сао”). На кра ју, као од го вор на 21. пи та ње ан ке те, 
Пе кић ко нач но ре де фи ни ше соп стве ну по е ти ку, ау то по е ти ку и 
ме та по е ти ку:

Сва ко де ло има соп стве но на че ло по ко ме је из гра ђе но, па би 
сва ко мо рао има ти сво ју екс клу зив ну исто ри ју ко ја га об ја шња ва. 
Кључ ко ји отва ра са мо ње го ва вра та. За јед нич ким ка ла у зом не ке 
те о ри је по ку ша ти не ко де ло отво ри ти зна чи: или ка ла уз сло ми ти, 
или де ло раз би ти (стр. 28).

Пи сац не оста вља го то во ни је дан про блем или апо рем, а да 
прет ход но не по ку ша да на ђе или пот пун од го вор или бар де ли мичну 
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од го нет ку. При то ме во ди ра чу на о хар мо ни за ци ји те о риј ске и при
ме ње не рав ни ту ма че ња и раз у ме ва ња по ја ва и про це са. Као при
мер мо же да по слу жи те о ри ја о за вр ше но сти де ла или о ње го вој 
функ ци о нал ној не до вр ше но сти!? Сâм пи сац твр ди да му је би ла 
бли ска Ми хи зо ва те о ри ја о функ ци о нал ној не до вр ше но сти сва ког 
од ро ма на, јер је пру жа ла не бро јен низ мо гућ но сти и ре ше ња (на
ро чи то ка да је реч о чи та о че вом „хо ри зон ту оче ки ва ња”). По сле 
ду гог раз ми шља ња Пе кић оста је при свом пр во бит ном ста но ви шту. 
У од го во ру на 20. пи та ње у ан ке ти он ка же:

У VI и VII књи зи сви мо ти ви за по че ти или раз ви ја ни у оста
лих пет књи га мо ра ју би ти за вр ше ни и раз ре ше ни. Сва ка књи га 
мо ра да се за коп ча. Све оно што се у ди ја ло зи ма до га ђа ло и рад ње 
књи ге ко је су отво ре не, а ко је зах те ва ју за вр ше так у Тур ја ку, мора
ју би ти за вр ше не. Гра ђе ви на мо ра би ти пот пу на, ни је дан ка ме на 
из ње не сме не до ста ја ти (стр. 55). 

Пи сац се све срд но ста рао и да хар мо ни зу је основ не пре ми се 
кон струк ци о не и ком по зи ци о не схе ме. Под кон струк ци јом он под ра
зу ме ва ети мо ло шко зна че ње ла тин ске ре чи con struc tio = из град ња, 
а не књи жев ни по крет кон струк ти ви зам, о ко ме пи ше А. Фла кер, 
твр де ћи да њи ме „оби ље жа ва мо те жњу пре ма раз ли чи тој свр сис
ход но сти, еко но мич но сти, ма те ри ја ли стич кој про ра чун љи во сти 
и функ ци о нал но сти умјет нич ких и књи жев них об ли ка”. Пе кић 
ус пут но спо ми ње и Сре јо ви ће во ми шље ње да су у XVI II ве ку до
ми ни ра ла два прав ца: је дан про све ти тељ ски (ко ји те жи деми то
ло ги за ци ји), а дру ги ро ман ти чар ски (ко ји те жи реми то ло ги за ци
ји дру штва и кул ту ре). Пр ви пра вац за го ва ра ју ен ци кло пе ди сти 
Вол тер и Ди дро, а дру ги Хер дер и Ше линг. У за вр шној, 108. бе ле
шци су ми ра на је про бле ма ти ка и апо ре ти ка пи шче вог од но са ми та 
и исто ри о гра фи је. Пе кић тим по во дом пи ше: „Јед но за ни мљи во 
и по уч но гле ди ште. Док су Гр ци об ли ко ва ли мит од еле ме на та 
сво је исто ри је, Ри мља ни су од еле ме на та ту ђих ми то ва из гра ди ли 
соп стве ну исто ри ју” (стр. 396).

У сту ди ји „Вр сте и функ ци је ау тор ских ко мен та ра” об ја вље
ној у мо но гра фи ји – Ре то ри ка чо вјеч но сти – мор фо ло ги ја и се ман
ти ка дје ла Мар ка Ми ља но ва По по ви ћа (Но ви Сад – Под го ри ца, 
1993, стр. 84–114) пред ло жио сам сле де ћу по де лу:

I Ау тор ски ко мен та ри у ко ји ма је еви дент на ау то ре фе рен ци
јал на или ме та на ра тив на упо тре ба је зи ка (оне су нео п ход не у кон
сти ту и са њу екс пли цит не и им пли цит не по е ти ке);

II Ау тор ски ко мен та ри у ко ји ма се по ка зу је ства ра лач ка свест 
пи сца и ра зно вр сни је спо соб но сти од при ме њи ва них;
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III Ау тор ски ко мен та ри ко ји у сва кој вр сти схе ме слу же да 
по ве жу ма ње или ве ће на ра тив не је ди ни це у ко хе рент ни ју це ли ну 
(они, да кле, оба вља ју функ ци ју „ве зив ног тки ва”).

При пре ман да у пот пу но сти ре а ли зу је све три вр сте кон цеп
ци је, Пе кић је ус пео да са ку пи енорм но зна ње из раз ли чи тих вр ста 
ду хов них де лат но сти као мо де ла об ли ко ва ња ствар но сти. Од Фреј
зе ра и Ке ре њи ја, пре ко Грев са и Ко си дов ског, до Ле виСтро са и 
Е. М. Ме ле тин ског, он са раз ли чи тих ста но ви шта („по гле да на 
свет”) ис пи ту је по сто је ће и ла тент не од но се ми то ло ги је и исто
ри је бал кан ских и су сед них на ро да. Да би у пот пу но сти од го во рио 
пла ни ра ном ци љу или си сте му ци ље ва, он исто вре ме но или на
из ме нич но „пу шта у по вест” не по у зда ног при по ве да ча (кен та у ра 
Но е ми са) и по у зда ног при по ве да ча (Б. Пе ки ћа као ства ра лач ког 
су бјек та у ро ма ну), ру ко во ђен Ари сто те ло вим на че лом: „Мо гућ
но сти су увек не што ви ше од ре ал но сти”. Пот пу ну „ди сци пли ну 
ду ха” пи сац је по ка зао све сно се од ри чу ћи про ши ри ва ња и про ду
бљи ва ња ми те ма и сли ке све та уоп ште (од ри цао се вољ но од ши
ре ња ан тај ског, про ме теј ског и ор фич ког ми та, на при мер). У том 
по гле ду, илу стра ти ван је ко мен тар број 20 (на стр. 219–220), у 
ко ме су спо ме ну те и дру ге вр сте мит ских ли ко ва, по све ће не Си зи
фу, Тан та лу, Ик си о ну (пра о цу свих кен та у ра), Еу ри ди ци, Ди о ни
су, ме на да ма итд. 

Пе кић је са вре ме ну ге но ло ги ју обо га тио ни зо ви ма но вих од
ред ни ца. То је мо гао да оства ри за хва љу ју ћи спе ци јал ној вр сти 
енер ги ја ли зма, по мо ћу ко је га се ис ка зу ју ства ра лач ки, ана ли тич ки, 
син те тич ки, ана лог ни и кри тич ки дух. У увод ном тек сту „Ше ма 
про ле го ме не за енер ги ја ли зам” (Фи ло зоф ске све ске, 2001) пи сац бра
ни ди ја лек ти ку ства ра ња и ми шље ња, у Хај де ге ро вом сми слу узето:

Пре сва ког из ла га ња јед не мо ни стич ке фи ло зо фи је, чи ја је 
те жња да из ми ри иде а ли зам и ма те ри ја ли зам, ем пи ри сте и ме та фи
зи ча ре, оп шти дух ре ли ги је са по ли ти змом, ди ја лек ти ку са ло ги сти
ком, као и ма те ма ти ку са по е зи јом, де мо кра ти ју са ари сто кра ти јом, 
по треб но је скре ну ти па жњу на оне за блу де ко је су, по др жа не фа
на ти змом екс пре си о ни стич ке ми сли, и ста ви ли де ло ве за јед нич ке 
исти не јед не про тив дру гих. 

На сâмом кра ју, ни је на од мет под се ти ти чи та о ца да су ко мен
та ри у по след њих де се так де це ни ја (1919–2022) до би ли то ли ко на 
ва жно сти да нај ре но ми ра ни ји ро ман си је ри ис пи су ју чи та ве књи
ге њи ма по све ће не. Као при мер на ве шћу Днев ник ко ва ча ла жног 
нов ца (1919–1925) Ан дре Жи да, по том На ста нак Док то ра Фа у
сту са Т. Ма на (1947), Po sti le uz Ime ru že Ум бер та Ека (1983), Час 
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ана то ми је Да ни ла Ки ша, као и две књи ге исто род не про ве ни јен
ци је Б. Пе ки ћа – Ра ђа ње Атлан ти де (Бе о град, 1996) и У тра га њу 
за Злат ним ру ном (1997). Ши ро ко за хва ће на ле пе за људ ских суд
би на (ин ди ви ду ал на, по ро дич на, ро дов ска, на ци о нал на и ци вили
за циј ска), ка ко твр ди сам Пе кић: „Од го ди не 1769. и па да Мо ско
по ља, цин цар ског Ар ма ге до на, кре ће мо пре ко бу дућ но сти, го ди ни 
ре ци мо, 1801, 1830, 1848, 1867, 1903, 1915, 1919, 1941, па у па ра нор
мал ној про јек ци ји све до го ди не 1980”, и та ко да ље (стр. 246).

* 
*   *

Као што је по зна то, ком по зи ци о на схе ма је нај че шће – хро
но ло шка, мо за ич ка, ци клич на и укр ште на. Она је у сеп та ло ги ји, 
упр кос че стим сме на ма, са чу ва ла кон цепт још од „апри ор не”, пре
ко „син хро не” до „апо сте ри ор не кон цеп ци је”, та ко да по пи шче вом 
ми шље њу, ни је би ло ни ка кве по тре бе за „на кнад ним ис прав ка ма”, 
„од сту па њи ма” или ино ва ци ја ма. Пи сцу је нај ви ше ста ло до про
це са хар мо ни за ци је (од нос ма њих и ве ћих на ра тив них це ли на), 
као и сме не про зно, драм ски и лир ски ин то ни ра них оде ља ка, бу
ду ћи да се ра ди о пи сцу, не ис црп не рад не енер ги је. Он о то ме ка же 
да: „бар крај имам пре но што поч нем пи са ти по че так” (стр. 247). 
На исто вре ме но кон тро ли са не апри ор не, син хро не и апо сте ри ор не 
кон цеп ци је сеп та ло ги је ро ма на Злат но ру но ука зу је пи сац у раз
го во ру са Бран ком Јо ки ћем „Друм са ко јег се не мо же скре ну ти” 
(1987). У на сто ја њу да оства ри чист об лик „ан тро по ло шког ро ма на” 
ау тор пом но, до след но и упор но пра ти основ не пре ми се иза бра ног 
ства ра лач ког си сте ма, јер „си стем је за ме не као и шта ка слеп цу. 
Она ме жу љи, али без ње – ка ко хо да ти?” (стр. 250).

Од ми та, исто ри је и ре ал но сти Пе кић ства ра но ву и трај ну 
умет нич ку ствар ност („мо ју ствар ност”). Пи шче во за до вољ ство 
сеп та ло ги јом ро ма на ви ше је не го еви дент но, упр кос то ме што се 
опре де лио за ви со ко по ста вље не и на гла ше но ам би ци о зне ци ље
ве. За хва љу ју ћи ин вен тив ном пла ни ра њу, са не знат ним ус пут ним 
ко рек ци ја ма (ко је он на зи ва „кон тра ми сли ма”), као до след ној реа
ли за ци ји и по ет ских иде ја и књи жев ног тек ста, ро ман си јер сма тра 
да су сви ро ма ни ли ше ни ин спи ра тив них осе ка, што зна чи да су 
ме ђу соб но вред но сно ујед на че ни.

Са не ма лим за до вољ ством Пе кић свој ме га про је кат де фи ни ше 
као фан та зма го ри ју (што слу жи као за ме на за ши ру де фи ни ци ју 
– „ства ра лач ка исто риј ска фре ска”). Ова кав кон структ ро ма на у 
фор мал ном и са др жин ском по гле ду, рав но мер но је до при но сио 
бо га ће њу свих сло је ва у ње го вој струк ту ри, а из ме ђу оста лог, и 
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на ра то ло шком и ге но ло шком бо га ће њу кон струк ци о не и ком по
зи ци о не схе ме, што ће са вре ме ним те о ре ти ча ри ма омо гу ћити да 
га исто вре ме но свр ста ју у де се так вр ста и жан ро ва (ми то ло шки, 
еру дит ни, уто пиј ски, исто риј ски, фан та стич ни, има го ло шки, ро
маниде је итд.). Сто га се ла ко мо же прет по ста ви ти да би Бо ри слав 
Пе кић као ау тен тич ни са вре ме ни ро ман си јер, у на ци о нал ном и 
над на ци о нал ном кон тек сту, мо гао ла ко усво ји ти до бро зна ну апоф
тег му ита ли јан ског ро ман си је ра и се ми о ло га Ум бер та Ека, ко ја 
гла си:

Са мо ро ман да је сми сао жи во ту.

Акадeмик Ра до мир В. Ива но вић
Про фе сор уни вер зи те та у пен зи ји
ana ze ce vic @gmail.com 
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ДО БРИ ВО ЈЕ СТА НО ЈЕ ВИЋ

РОМАНТРАЖИКРХОТИНЕ

СА ЖЕ ТАК:Тек сту ал не кр хо ти не би ло ко је вр сте се у ро ма ну 
по на ша ју као књи жев не. Зна чај ну уло гу у об ли ко ва њу Злат ног ру на 
игра ши ре па ро ди ра ње ре стло ва књи жев них и јав номњењ ских 
обра за ца. Они су че сти као ма ње це ли не или као на го ве шта ји ве ћих 
дис курс них је ди ни ца. На го ве шта јем се, у ЗР де лу је нај сна жни је. 
Ми то ма хи ја у Пе ки ће вом ро ма ну над ја ча ва ги ган то ма хи ју, а обе 
су у сен ци па ро ди је. Иро ниј скопа ро диј ски обра сци по ста ју ро ма
неск на до ми нан та. У тек сту се пра ти функ ци ја ва жних на ра тив них 
ли ни ја усме ре них на раз би ја ње сте ре о ти па. Де сте ре о ти пи за ци ја 
из ра ста у нај ва жни ју ро ма неск ну чи ње ни цу. У од но су на њу се 
пре ла ма ју сви дру ги стил скире то рич ки по ступ ци. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:ре то ри ка, ро ма неск на ери сти ка, стил скоре
то рич ки по ступ ци, кр хо ти не, па ро ди ја

Оби ље кр хо ти на

Жи ви мо у до ба кр хо ти на, пи ља ка, ка мен чи ћа, олу пи на, 
Бо ри слав Пе кић

Бо ри слав Пе кић, пи сац гра ди тељ1, сли кар ве ли ких за ма ха, 
ши ро ких вре мен ских ра спо на, при по ве дачар хи тек та но вих ви ђе ња 
ста рих све то ва, ује ди ни тељ „ан тич ких, па ган ских и хри шћан ских 
ми то ва”2 у Злат ном ру ну (ЗР) струк тур но и ком по зи циј ски об је
ди њу је раз ли чи те сло је ве, не срод не по е ти ке, по не кад усит ње не 

1 Ми ло Лом пар, „Из ме ђу ре то ри ке и хер ме не у ти ке”, Ана ли Бо ри сла ва Пе
ки ћа, Бе о град 2004, 201.

2 Не бој ша Ла зић, Ан ти у то пиј ска три ло ги ја Бо ри сла ва Пе ки ћа, На род на 
би бли о те ка „Све ти Са ва”, Ле по са вић 2013, 7.
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до не пре по зна ва ња, кат кад у ве ли ким еп ским за ма си ма. Овај ро ман 
се ис ти че над моћ ном шет њом по кр хо ти на ма мно гих при по ве дач
ких по сту па ка. ЗР је, с овог ста но ви шта, не сум њи во, го спо дар у 
ку ћи срп ске књи жев но сти. Не са мо због оби ма већ што об у хва та 
мно ге пи са не об ли ке, три ви јал не и умет нич ке, књи жев не и не књи
жев не, по и гра ва се њи ма, ме ња их, иро нич но их пре сла же. При 
то ме го сту ју ћи об ли ци у ро ма ну, у скла ду с по себ ним за ко ни то сти
ма, нај че шће у об ли ку ода бра них кр хо ти на, по до бли ку ју бре ме ниту 
фор му ме та фо рич ке иро ни је и иро нич ке ме та фо ре. Моћ овог де ла 
на ла зи се у из не на ђу ју ћим ком би на ци ја ма оби ља кр хо ти на. Пи сац 
има по ве ре ња у се бе и сво је чи та о це, усу ђу је на об ли ко ва ње са мо
об на вља ју ће струк ту ре. У ЗР се не при хва та ју до слов це на сле ђе на 
пра ви ла и кон тек сту ал ни усло ви. Ово де ло с то ли ком вре вом де
кон с тек ту а ли зо ва них об ли ка жи ви го то во уса мље но у про сто ру 
од зва ња ју ћег го во ра тра ди ци је не осла ња ју ћи се ни на шта пре ви ше 
то ли ко чвр сто да би би ло све то. Оту да је и до би ло ско ро по лу ве ков
ну по твр ду о не са мер љи во сти с би ло чи ме што је до са да по зна то 
у срп ској књи жев но сти.

ЗР тра жи ши ри ну. Ши ри ном ло ви лу та ју ће мо ти ве. При зи ва 
пре ко ра че ња у спрем но сти да сва ког ча са да иза зо ве пре о бра жај. 
Пе ки ће ва на ра ци ја иза зи ва сте ре о ти пе на пре и спи ти ва ње. Оту да је 
че сто оту ђе на од пре по зна тљи ве ре ал но сти и фор мал не учма ло сти. 
У ЗР се об ли ку је свет пре и на че них по сту па ка, али они се не мо гу 
увек ла ко пре по зна ти. Као да се пред ла же за себ на те о ри ја ро ма на.

Ма њи об ли ци има ју свр ху слу же ња ве ли кој фор ми ро ма на. Тако 
се по ја вљу ју и по до бли ци ко ји ма се пот цр та ва од су ство пре по знатљи
вог го во ра. Пе кић при зи ва мит, књи жев ност, исто ри ју, на у ку, ру
мор ну ко му ни ка ци ју, улич но сва ко дне вље... Су че ља ва раз ли чи та 
за па жа ња о те ма ма ко ји ма се ба ви да би их иро ниј ски ра зо рио.

ЗР го спо да ри сво јим све том са жи ма ју ћи мно ге при по ве дач ке, 
ро ма неск не и псе у до ро ма нек сне об ли ке. Моћ ова квог го спо да ре
ња огле да се, нај пре, у сло же ном спле ту ме ђу соб них од но са раз
ли чи тих фор ми. Сна га Пе ки ће вог ро ма на уоч љи ва је у об ли ко ва
њу и при по ве дач ком уо кви ри ва њу гра ђе са ста вље не од до ку ме
на та, ро ма неск не пер си фла же и са мо тра га лач ке ин ту и ци је. Овај 
по сту пак ли чи на по ступ ке ле пи доп те ра. Нај пре се сле ди пред мет, 
он да се, при вид но, по вре ме но гу би из ока. Услед вр лу да вог кре
та ња на и ла зи се на пре пре ке ко је су, та ко ђе, део ло ва на леп ти ре. 
Спи са тељ ски уто пи зам, да кле, као вид дис то пич но сти ро ма на. 
„Уто пиј ски про је кат”3 као дис то пиј ска за вр шни ца.

3 Ја сми на Лу кић, „Уто пиј ски про јек ти у ро ма ни ма Бо ри сла ва Пе ки ћа”, 
у збор ни ку Срп ска фан та сти ка. Нат при род но и не ствар но у срп ској књи жев
но сти, СА НУ, Бе о град 1989, 588.
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Тра га ње и об ма на

Да ли је срод ство исти не и об ма не у ро ма ну за и ста не по сред
но или са мо при вид но? Тра ди циј ски од је ци ме ђу соб но се нат пе
ва ва ју, али су, на су прот, у са деј ству с об ли ци ма књи жев них ро
до ва. ЗР је сте у свом по ла зи шту ро ман, по не кад и ка ко фо нич них, 
тра ди циј ских од је ка: 

У умет но сти, син ко, не вре ди ла га ти. Јед ном те мо ра ју ухва
ти ти...4 (1, 354, Про све та, Бе о град 1978)

Об ма на че ка на кра ју сва ког тра га ња, али се сми сао тра жи у 
са зна њу да је об ма на нео п ход ни пут до исти не. Га зда Си ме он се 
у јед ном тре нут ку пре тва ра у ко ња. Сим бо лич ка об ма на као пут 
до исти не о нео п ход но сти от по ра. Очит је стал ни ди ја ло шки од јек 
кр хо ти на као те жња да се уни вер зал ним ис ка зом до пре до умет
нич ке исти не. У ЗР се ис по ља ва оп сед ну тост ствар но шћу као до
ку мен том. На дру гој стра ни на ла зе се има ги нар ни па са жи. Мно ги 
де ло ви осла ња ју се на исто риј ске об ли ке. Оту да овај ро ман је сте 
и исто риј скодо ку мен тар ни, иро ниј скопа но рам ски дис то пиј ски 
пре глед као но ви вид спо зна је. Та ко ђе се слу жи со ци о ло шким, 
пси хо ло шким, но вин ским, кри ми на ли стич ким из ве шта ји ма, из вла
че ћи из њих осно ву за при бли жа ва ње раз ли чи тих све то ва. Суд ски 
за пи сни ци, кли нич ке исто ри је бо ле сти, пу то пи сни од лом ци, рат
ни днев ни ци об ли ку ју мно ге под ро ма неск не сло је ве. За хва љу ју ћи 
су че ља ва њу та квих фор ми, сти же се до фик ци о нал ног при сту па 
исти ни бли ској уну тра шњој, пси хо ло шкој ствар но сти са ста вље ној, 
не оп ход но, од кр хо ти на. Но во об ли ко ва ње сло је ви ти је је у од но су 
на по сто је ћу исто риј ску и ис ку стве ну, со ци о ло шку и пси хо ло шку 
про јек ци ју. Сву да где по себ но об ли ко ва не ре ал но сти де лу ју све
де но, фраг мен тар но, не по ве за но, ха о тич но, ро ма неск на ствар ност 
их по ве зу је у ви ше слој ни зна чењ ски склоп. По ла зе ћи од кр хо ти на, 
ро ман по ста је це ли на.

„Пре дач ка пра ши на пот чи ње но сти”5 на ла же опре зност у 
при сту пу. ЗР пре тва ра пар ци јал не све де но сти исти не у гло бал но 
по ље моћ них сим бо лич ких од је ка. Раз ли чи тост об ли ка је ма ска 
ко јом се при кри ва ју кр хо ти не пре по зна тљи вих кон тек ста, да би се 
до шло до увер љи вих иден ти те та ко ји ма се из ра жа ва но ва ствар ност. 
При том се ви ше ве ру је про це су тра га ња не го оно ме што се на шло.

4 Текст ро ма на на во ди ће се пре ма пр вим из да њи ма Про све те. Ис ти ца ња 
кур зи вом, ако ни је по себ но на гла ше но, при па да ју пи сцу огле да.

5 Ро берт Му зил, О глу по сти, прев. Јо ви ца Аћин, Слу жбе ни гла сник, Бе о
град 2021, 15.
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Отац и син раз го ва ра ју о умет но сти. Та квом окол но шћу на
го ве шта ва се не по сред ност при че. Та ко ђе се при зи ва афек тив ни 
склоп ко јим се об у хва та и мо гу ћа ре ак ци ја чи та о ца. То, по сред но, 
по врат но ути че на стил и при по ве дач ку фор му. На тај на чин се 
ус по ста вља ју дру га чи ји од но си ме ђу де ло ви ма ро ма на. Ства ра се 
пер спек ти ва из ко је се зна чењ ски ви до ви при по ве да ња при ка зу ју 
на ве о ма увер љив на чин иа ко све вре ме под сти чу не по вер љи вост. 
По зи ва ње на исти ну, већ у пр вом то му овог сед мо том ног ро ма на, 
ука зи ва ње на ди ја лог два умет ни ка, бив шег и бу ду ћег, је сте по
себ но ре то рич ко сред ство ко јим се ути че на ре цеп ци ју кр хо ти на 
ра зно ли ких об ли ка. Мо тив исти не по ста је и ствар тех ни ке ка ко 
до ње до ћи. Њо ме се вред ну је све што, по том, на и ла зи. 

Ста ри од но си за ви сно сти ме ђу сим бо лич ким кр хо ти на ма се 
за не ма ру ју. Уво ди се но ва хи је рар хи ја. Ово са зна ње по во дом Пе
ки ће вог ро ма на ни је но во. По зи ва ње на исти ну да ту је још из пре
дан тич ких вре ме на. Ипак, ова квим по е тич ким ста вом у ЗР ука зује 
се на пред сто је ће пом но пре и спи ти ва ње до са да шњих ре цеп ци ја 
ствар но сти, исти не и мо гу ће об ма не. По слу шност пре ма чи ње ни
ца ма пре тва ра се у не по слух чи ње ни ца.

Ро ман мо де ло ван као са ће

Те ско ба увек иза зи ва сво је вр сни очај. Од на че ла при кри ва ња 
за ви си зна че ње ро ма неск них кр хо ти на. Овим на че лом по ста вља 
се за да так да се ис тра же раз ли чи те ро ма неск ни об ли ци из угла 
ства ра ња. Пред при по ве да чем ЗР ста ја ло је мно го мо гућ но сти да 
се осла бе сред ства тра ди ци о нал ног ро ма неск ног при ка зи ва ња, а 
осна же но ви по ступ ци, на чи ни при по ве да ња, стил скоре то рич ки 
ме ан дри, про на ђу об ли ци кр хо ти на ко ји ма од го ва ра те сан про стор. 
Реч је о кре та њу пре ма нео т кри ве ним про сто ри ма и на пу штању 
про ве ре ног те ре на: 

Кр чаг је био за иза бра не те сан. Сто га је при чу ште дљи во мо
рао да ши фри ра. (1, 371)

Но ви ро ма неск ни глас од у ста је од под ре ђе но сти. Ува жа ва 
омеђе ност, ма да то де лу је не стар но кад се по ми ње ро ман с ви ше 
од 3000 стра на. Оту да при по ве дач се бе нео п ход но дра ма ти зу је. 
Чи та лац се, та ко ђе, ако хо ће да уђе у свет ро ма на, мо ра по ви но ва
ти пра ви ли ма но ве дра ма ти за ци је. Уко ли ко спо ји ви ше кр хо ти на, 
ве ћи број вра та ће му се отво ри ти. Са жи ма ње и ши фри ра ње је су 
основ не ми сти фи ка ци је са вре ме ног ро ма на на ко ји ма се за сни ва 
пре крет нич ко при по ве да ње. Ме та фо ром се го во ри о ста ву да се 
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бу де не што дру го. Тра жи се из ла зак из те сног про сто ра. Ре ше њем 
ме та фо ре сти же се до сли ко ви то сти не пре по зна тљи вих кр хо ти на. 
Та ко се ве зе ме ђу об ли ци ма ја сни је ви де. Мно штво кр хо ти на у ЗР 
ука зу је да овај ро ман, у ства ри, има мно го двој ни ка. При су ством 
двој ни ка шти ти се ствар ни иден ти тет кр хо ти на ко ји ма се од ре ђују 
од но си ро ма неск них об ли ка:

Сан сва ког ве ли ког Умет ни ка: да ра за ра и уби ја, али да сам, 
при то ме, оста не не по вре ђен и жив... (1, 373–374)

До бро вла да ње ро ма но пи сца не слу жи ин те ре си ма ро ма на. 
Оту да је ЗР де ло бун тов ни ка. По ре кло кр хо ти на, ме ђу тим, ни је на 
по љу сен за ци о на ли зма и кр ше ња кон вен ци ја по сва ку це ну. Пут 
кр хо ти на на ви клих на ма ли про стор по ста је кри ву да ви ји, с ма ње 
из ве сно сти. Ро ма но пи сац је све стан да се број ни ви ро ви и не до
вољ но ис ко ри шћен об ли ков ни по тен ци јал „си сте ма зна ко ва”6 још 
увек кри је у тра ди ци о нал ном при по ве да њу. Сто га он од ње га не 
од сту па иа ко му по ста вља иза зо ве. Лов на ро ма неск не но ви не, 
та ко ђе, ни је циљ. Ефек ти из не на ђе ња по сти жу се мо ди фи ка ци јом, 
про жи ма њем и пре и на ча ва њем до ми нант них ти по ва ро ма на (исто
риј ског, дру штве ног, аван ту ри стич ког, пси хо ло шког, па ро диј скоса
ти рич ног, фан та стич ног, по ро дич ног, пу бли ци стич ког, мит ског...):

ФИ ЛИП: [...] Или умет ност слу жи не че му, или ни је ни че му...
МАР ТИН: Али, да би слу жи ла то ме не че му, мо ра она н а ј  п р е 

да бу де умет ност. А да би ствар но би ла умет ност, не сме ни че му 
да слу жи. И сад шта је то? 

МАР ТИН: (Да би по ста ла де ло, умет ност не сме ни че му да 
слу жи. Кад по ста не, мо же слу жи ти. Али ће вре ме ном и слу жбом 
пре ста ти да бу де умет ност, и умет ник ће се на кра ју жи во та још 
јед ном на ћи на по чет ку умет но сти...) (1, 440–441)

Ро ма но пи сац се не пре ста но пре о де ва из тра ди ци о нал ног у 
мо дер но и обр ну то. По сту пак не пре ста ног ме ан дри ра ња при пове
дач ког про сто ра ука зу је на свр хо ви тост об ма не ко јом се, у ства ри, 
пре зи ре об ма њи ва ње у ствар но сти. Та кви пре ла зи је су пре ци зни 
ро ма неск ни по те зи пре ма уоб ли ча ва њу ви ше слој ног све та. На гло
бал ном пла ну, фор ма ЗР је ви ше стру ко при кри ве на. При по ве дач се 
на из ме нич но при др жа ва тра ди ци о нал них нор ми, али их иро ни јом 

6 Сло бо дан Вла ду шић, „Не под но шљи ва ла ко ћа зна ко ва, си сте ми зна
ко ва у Пе ки ће вом ’Хо до ча шћу Ар се ни ја Ње го ва на’”, Ана ли Бо ри сла ва Пе ки ћа, 
4/2007, 156–171.
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и уки да. Сми сао тек ста је, оту да, стал но под ло жан из ми ца њу. 
Умет но сти ни је да то да на ђе сми сао. Она са мо тра га за њим на 
ма лом про сто ру ве ли ких оче ки ва ња. То је окол ност ко ја оне спо
ко ја ва.

Пе кић умре жа ва раз ли чи те ро ма неск не кр хо ти не не у тра ли
зу ју ћи њи хо ва сте ре о тип на зна че ња. Ре ше ње на из ме нич ног су жа
ва ња и ши ре ња про сто ра се не пре ста но од ла же. На кра ју се за пе
тља ва, иа ко се, при вид но ре ша ва, од ла ском ју на ка у ва тру. ЗР је 
пу но нор ми ко ји ма се тра ди ци о нал ни чи та лац не од би ја, али исто
вре ме но и с оби љем мо ме на та ка да се те нор ме ра за ра ју до не пре
по зна тљи во сти. Ро ман, оту да, у сво јим по до бли ци ма но си мно ге 
ла ви рин те и за ва ра ва ју ће пу те ве. Сто га се пра во ли це ЗР те шко 
мо же на зре ти. Чи та лац од тра га о ца ла ко мо же по ста ти плен:

Ствар ни је у то ме да се ми сао уоп ште не раз у ме, већ да се раз
у ме на нов на чин. Из ме ђу тог на чи на и на чи на на ко ји би је ро ђе ни 
коњ схва тио, не би мо гло би ти ве ли ке раз ли ке. (1, 331)

Те шко је од у пре ти се ма ги ји огром ног при по ве дач ког про сто
ра ко ји се, са жи ма у ома мљу ју ћу жи жу. Тра ди ци о нал ни об ли ци при
по ве да ња оту да, по не кад, де лу ју оту ђе но. Чак и кад им се при пи
су је зна че ње ко је су не ка да има ли, они ви ше ни су на сво ме те ре ну. 
И ро ма но пи сац се на ла зи у по ло жа ју до бро вољ не оту ђе но сти. Је
ди ни ствар ни од нос са све том је су тре ну ци ка да се ба ви по зна тим. 
Оту да, он стал но жи ви у уском про сто ру ме та фо ре упра вља ју ћи 
„на нов на чин” сми слом на зи ру ћих ро ма неск них кр хо ти на. 

Ком по зи циј ски про бле ми уво ђе ња и ор га ни за ци је об лич ке 
ра зно ли ко сти у ЗР на ла зе се и на по љу сти ли сти ке ро ма на. По не
кад се иде су ви ше да ле ко у про це њи ва њу ре цеп циј ског хо ри зон та. 
Сва ки та кав об лик по ве зан је и са спе ци фич ним стил ским по тен
ци ја лом зах те ва ју ћи раз ли чи те об ли ке умет нич ке об ра де. Об лич
ке ра зно ли ко сти укљу чу ју и го во ре ју на ка ко ји раз ми шља ју и о 
при ро ди је зи ка књи жев но сти:

ЛЕ О НИД: Ре чи ма је не мо гу ће би ло шта де фи ни тив но из ра
зи ти. А без из ве сне де фи ни тив но сти не ма ни раз у ме ва ња. За та ко 
не што реч ник не пру жа ни ка кву шан су... У све бо га ти јем све ту реч
ник по ста је све си ро ма шни ји. Про из вод ња си но ни ма је са свим стала. 
Хо мо ни ми ца ру ју. [...] Хо мо ни ми ће угу ши ти и по след ње остат ке 
раз у ме ва ња. [...] Да, го спо ђо, књи жев ност је де фи ни тив но не мо гу ћа. 
Све су ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма ис кљу че не. Жи ви мо у све ми ру 
ко ји је мо де ло ван као са ће. [...] Па ви ја ни су про зре ли ни штав ност 
је зи ка пре не го што су до ње га и до спе ли. Пи сци, на жа лост, не 
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мо гу да се њу шка ју са чи та о ци ма да би би ли схва ће ни. [...] Пи сац 
ни ка да не ма ни јед ног чи та о ца. Чак ни се бе. Он увек пи ше ни за 
што и ни за ко га. Он увек те ра ве тар ка пом. (2, 389–390)

По сто ји цр та пат ње због по вре ме ног не ра зу ме ва ња пи сца и 
чи та ла ца. У овом од лом ку нај у оч љи ви ји је ме лан хо лич ни тон који 
но си иро ниј ску по за ди ну. Реч је о па ро диј ском ми кроре про ду ко
ва њу је зич ких ре стло ва и об лич ких кр хо ти на. ЗР је сво је вр сни 
ро манен ци кло пе ди ја за по ста вље них об ли ка (фан та зма го ри ја, 
со ти ја...). У ње му се на ла зи ве ли ки број по сту па ка тра ди ци о нал не 
ре то рич ке ди сци пли не и ро ма неск не прак се. За ви сно од пред ме
та па ро ди ра ња, иро ниј ски се ре про ду ку ју об ли ци пар ла мен тар них 
го во ра, по лу о ба ве ште них по ле ми ка, раз ли чи тих про то ко ла, ре
пор та жа, су вих по слов них го во ра, ис пра зни ин те лек ту ал ни је зик, 
де ло ви ру мор не ко му ни ка ци је, пре у че на реч, па те тич ни еп ски и 
би блиј ски стил, ли це мер на до ци ра ња, го вор ни ма ни ри од ре ђе них 
сре ди на и лич но сти. На тај на чин Пе ки ће ва епо пе ја је окрут на пре
ма сла бо оба ве ште ни ма. Њи ма се нај ма ње да је.

Ди гре сив на па ро диј ска сти ли за ци ја об ли ка жан ров ских ро
ма на, про фе си о нал них и дру гих сло је ва је зи ка, иро ни зу је се уме
та њем сен ти мен тал них је зич ких де та ља с по е тич ким на ме ра ма. 
Уоч љи ва осно ва тра ги ко мич ког ро ма на слу жи се обра сци ма ква
зи ин те лек ту ал ног го во ра. Тај је зик је ду бо ко ин ди ви ду а ли зо ван, 
пун сум ње у оства ре но. Он не пред ста вља уо би ча је но ми шље ње 
при вред но ва њу ства ри. Као не у о би ча јен, овај је зик се од ми че. Свет 
се гле да ис ко са. При по ве дач се мо же у сво јој ду хо ви то сти из да
ва ти и за ме лан хо лич ног. Ипак, да ли је увек про му ћур но у сво јој 
ду хо ви то сти би ти ме лан хо ли чан? „У Пе ки ће вој дра ми ’Чај у пет’ 
де ца су та ко ја гу та ју ро ди те ље...”7 У ЗР ју на ци гу та ју или бар 
пре и на чу ју ми то ве из ко јих су на ста ли и на ко је се по зи ва ју.

За што пре и на че ње ми та

Пе ки ћев од нос пре ма раз ли чи тим об ли ци ма кр хо ти на у ЗР 
ни је сва кад исти. Он се не пре ста но кре ће пре ма дру га чи јем. При
по ве дач же ли да што ви ше ства ри при ме ни. При по вр шном чи та њу, 
чи ни се да је кри те ри јум при ме не ра ли чи тих од ло ма ка ко ле бљив. 
Ме ђу тим, и у ко ле ба њу се уо ча ва ју за ко но мер но сти:

МАР ТИН: За што се Мос хо по лит упу тио у пре и на че ње ми та, 
мо же мо са мо да на га ђа мо. Ми хај ло ве ру је да је по сре ди упра жња

7 Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, „Од врат на ста рост, Пе ки ћев Чај у пет”, 
Ана ли Бо ри сла ва Пе ки ћа 4/27, 173.
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ва ње ма ги је. Бу дућ ност се вра ча њем при си ља ва да се др жи не ког 
утвр ђе ног про јек та. По сту пак по ње му ни је иза зван умет нич ким 
већ ми стичкнм раз ло зи ма... И ето ка ко на си ље над тра ди ци јом, од 
про сеч ног ими та тор ског ра да пра ви умет нич ко ре мекде ло... Ја не 
знам, ја ми слим да је сва тај на у спа ја њу не че га што је до та да из гле
да ло не спо ји во. У ра за ра њу исто риј ског вре ме на... Мос хо по лит је, 
у ства ри, из ме шао вре ме на, оби ча је, мо ти ве... (2, 392)

Код чи та о ца по сто ји бо ја зан да не ис пад не нео ба ве штен. Пе кић 
че сто уво ди драм ске ди ја ло ге ју на ка са свим су прот них ми шље ња. 
То уно си, кат кад, из ве сно па ро диј ско пре у ве ли ча ва ње. Та ко се 
ра зот кри ва ју не при ме ре но сти у го во ру и по на ша њу ју на ка. Дис
тан ца ме ђу ли ко ви ма се не пре ста но по ве ћа ва и сма њу је. Че сто се 
ме ња ју и еле мен ти раз ли чи тих обра за ца. Они се, исто вре ме но, на 
ни воу об ли ка, па ро диј ски хи пер бо ли зу ју или се, на ни воу је зи ка, 
иро ниј ски стра ти фи ку ју. Је зик ро ма на се не пре ста но кре ће из ме ђу 
све тло сти и сен ке, не по ста ју ћи ни сен ка ни све тло сти. Та ко се 
из бе га ва јед но лич ност ро ма неск ног сти ла (тех ни ка ска за се ме ња 
ди ја ло гом или де скрип ци јом, уну тра шњи мо но лог уну тра шњим 
ди ја ло гом и сл.). Мит је уто ли ко зна чај ни ји што ни је у пи та њу 
ни шта при ват но ни лич но. При по ведчка дис кре ци ја не за ди ре у 
чи та лач ку оба ве ште ност ни у струк ту ру ми та. По сто ји, ме ђу тим, 
уве ре ње да сва ки чи та лац има сво ју ми то ло ги ју или лич ни став. 
У ро ма ну се за то го во ри о Дру ги ма да би се пре и спи та ла вла сти та 
об да ре ност за ства ра ње ми то ва. Пре и на че ње ми та иде пре ма при
ла го ђа ва њу ње го вог све та се би као да је реч о вла сти том оде лу.

Ро ман и са вест

Сва ки пут кад се го во ри о дру ги ма, го во ри се и о се би. Раз
ли чи ти ро ма неск ни об ли ци у ЗР об је ди ње ни су је дин стве ном мо
рал ном по зи ци јом ју на ка ко ји су у не по сред ној ве зи с умет но шћу. 
Мит је вр ста за јед нич ког је зи ка:

Оп ште је по зна то да умет ни ци не ма ју са ве сти. Они су, на и ме, 
гов на. Ста ло им је је ди но до па ра и успе ха. А ту сте се, ви ди те, пре
ва ри ли, Кај су ни за де. [...] А про фе си о нал ни мо рал је уро ђе на по
тре ба да се сва ки по сао ко ји се ти че на шег за на та, на ше умет но сти, 
оба ви на нај бо љи мо гу ћи на чин. И БЕЗ ОБ ЗИ РА НА ПО СЛЕ ДИ ЦЕ 
ПО БИ ЛО КО ГА И БИ ЛО ШТА. Па и нас са ме. (3, 105)

Пре тен зи ја пре ма ве чи тој при чи укљу чу је раз ми шља ње 
о мо ра лу оба ви је но ве лом скри ве ног ху мо ра и са мо па ро диј ске 
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сти ли за ци је. На сле ђе ном па те ти ком мо рал ноди дак тич ких и сен
ти мен тал ноеле гич них жан ро ва во ди се пре ма иде а ли за ци ји ро
ма неск не фор ме ко јом се об у хва та ју та кве ре ми ни сцен ци је. Имли
цит ни ау тор ски став је не на ме тљи во на гла шен у стал ном су ко бу 
ми шље ња. Уме шном сти ли за ци јом лир ских и иди лич ноеле гич них 
то но ва, вул га ри за ма и нео па те тич ких мо рал ноди дак тич ких сти
ло ге ма, пре ла зи се с мо ра ли са ња на па ро ди ра ње об ли ка ко јим се 
о са ве сти го во ри не по сред ни је. У ЗР има до вољ но ду ха да се са
кри је ме лан хо ли ја и то ли ко ме лан хо ли је да дух не бу де на ме тљив.

Из ме ђу са ве сти и па ро ди је по сто ји те сна ве за. Кад год се го
во ри о мо ра лу у ЗР, по сте пе но се пре ла зи на па ро диј ску сти ли за цију 
об ли ка с го во ром о мо ра лу (вас пит нообра зов ни, мит ски ро ман...). 
Пре лаз с па те тич ног го во ра о мо ра лу на пар диј ско об ли ко ва ње 
тек ста при пре мљен је ти пом ре че ни ца ко је су, већ и по те ми, по ста
вље не у на гла ше но све ча ном то ну. На да ље се раз от кри ва па ро диј
ско зна че ње дру гог го во ра у ро ма ну, вр стом ко ја под ра зу ме ва јет
кост, афек те и вул га ри за ме. Зва нич носве ча ни об ли ци ре то рич ких 
жан ро ва би ва ју под врг ну ти са мо па ро диј ском пре и спи ти ва њу. 
Та ко се ка те го ри ја са ве сти у ро ма ну по сма тра у спек тру су прот ста
вље них ста во ва. Њи ма се чи та лац мо ти ви ше на са мо на до град њу 
зна че ња. Са вест за сле пљу је ако ни је иро ниј ског усме ре ња.

Умет ни ке ва ља раз у ме ти. Они ни су обич ни љу ди за ко је ва же 
огра ни че ња! За њих, као ни за бож је лу да ке, не ва же ни ка ква! (3, 111)

Од умет ни ка се не оче ку је пре ви ше иа ко се из два ја ју. Зна ко
ви ма уз ви ка озна ча ва се при пад ност ових ис ка за из ве сном уз ви
ше нопа те тич ноафек тив ном сти лу. Њи хо во ни за ње, ме ђу тим, 
го во ри о ја ком афек ту ко ји се по сте пе но пре о бра ћа у сна жан иро
ниј скопа ро диј ски тон. При вид но зва нич носве ча но уз ви ки ва ње 
по зна тих па ро ла је сте уз ви ки ва ње „ту ђег го во ра” да би се с њи ме 
по ле ми са ло. Реч је о отва ра њу за при хва та ње об ли ка не свој стве них 
основ ном то ну ЗР, не би ли се и с њи ма раз го ва ра ло. Го вор по чиње 
зва нич ним умет нич ким па ро ла ма, а за вр ша ва се по ре ђе њем умет
ни ка с бож јим лу да ци ма. Опет смо на дис то пиј ском те ре ну и „ба
шти ње њу би блиј скохри шћан ских ми то ва”.8

[...] Да, то је ка ли тех ни кос тро пос, тај умет нич ки на чин, ми сли 
Си ме он. Та ко је то с умет но шћу. Јед ном кад се жи во та до хва ти, јер 
му при па да и те жи, не зна она ви ше ни за ка ква огра ни че ња у жуд њи 
да се с њим сто пи и из јед на чи [...] (3, 113)

8 Јо ван Де лић, Ха зар ска при зма, Про све та – Ок то их – Деч је но ви не, 
Бе о град – Ти то град – Гор њи Ми ла но вац 1991, 291.
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Та шти на и умет ност су из истог лон ца. Си ме о но вим раз ми
шља њем на грч ком за тва ра се па ро диј ска сти ли за ци ја ви со ко пар
них гле ди шта и отва ра про стор за суп тил ну иро ни ју. По ен та ко јом 
се раз об ли ча ва раз ми шља ње о мо ра лу раз от кри ва сло же ност од
но са мо ра ла и умет но сти. Пре ла зак с па ро ла и па те ти ке на ни во 
уни вер зал них ис ка за и сво је вр сну си ме о нов ску фи ло зоф ску па те
тич ност очит је у по след њој ре че ни ци. Реч је о хо ти мич ној хи бри
ди за ци ји ро ма неск ног го во ра на из ме нич ним ва ри ра њем раз ли чи
тих об ли ка: псе у допа ро ла шких и ква зифи ло соф ских. Та шти на и 
дар за па ро ди ра ње та шти не је су у те сној ве зи.

Раз у ме ва ње ро ма на

У ЗР па ро ди ја се раз ме ће у рас ко ши. То је ро ман у ко ме има 
мно го хи брид них кон струк ци ја на ни воу ми кро и ска за (го во ра јед
но га го вор ни ка) и на ни воу ма кро и ска за (по ме ша них об ли ка). У 
њи ма су про же ти раз ли чи ти ро ма неск ни ма ни ри, сти ло ви, је зи ци, 
зна че ња, мо рал не вред но сти... Ме ђу тим об ли ци ма че сто се не ви де 
ја сно фо р мал не, ни ком по зи ци о не ни син так сич ке гра ни це. Сто га 
ис ка зи у ро ма ну по не кад има ју про ти ву реч не сми сло ве који се укр
шта ју у хи брид ним кон струк ци ја ма, што је од знат ног ути ца ја на 
стил Пе ки ће вог ро ма на. У ЗР, ме ђу тим, не ма ди рек тив не по е тич ке 
ре чи, апо дик тич ких про тив реч ја, без у слов них ре то рич ких фор мула:

[...] Ка ли тех ни ки ло ји, умет нич ки раз ло зи – а он је оба ве зан 
да их по шту је, ма и не би ли с под руч ја ње го вог ге ни ја – увек зах те
ва ју из ве сно пре у де ша ва ње исти не. Ње го во у г о  ђ а  в а  њ е  до бу. У 
про тив ном, пред ста ва про па да. А ка кве свр хе има и нај бо ље играти 
ако те ни ко не раз у ме? И нај зад, шта се Ту ра ка ти че по кој на грч ка 
сла ва? (3, 153)

ЗР је ро ман пре те ра не бли зи не иа ко се у ње му при по ве да и 
о мит ским вре ме ни ма. Уво ђе њем грч ког је зи ка у тран скри бо ва ном 
об ли ку пред ста вља скри ве ни кон текст грч ке тра ди ци је све де не 
на ни во раз у ме ва ња Си ме о на Ње го ва на. Умет ну ти, па рен те тич ки 
ис ка зи, иро нич но ин то ни ра ни, го во ре о об лич кој ви ше слој но сти. 
У пр вом сло ју се скри ве но по зи ва на из о па че ну грч ку тра ди ци ју, 
у дру гом на скло ност пре ма па рен те за ма и ди гре си ја ма, у тре ћем 
се го во ри о са мо хва ли са вим свој стви ма (ге ни је), у че твр том се та 
свој ства иро ни зу ју, да би се син таг ма ма о пре у де ша ва њу исти не 
и уго ђа ва њу до бу до шло до па ро ди је ко јом се хар мо ни зу је кон текст 
да би се бо ље раз у мео.

Хи бри ди за ци ја ЗР за сни ва се на збра ја њу, пре кра ја њу и пре
сти ли за ци ји ви ше ро ма неск них об ли ка. Та ко ђе се осла ња на мо
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гућ ност да се при по ве да ње по вре ме но одво ји од пре по зна тљи вих 
об ли ка и та ко још бо ље упот пу ни ери стич ка ра зно ли кост ро ма на.

[...] Без уну тра шњег до ди ра, спо ја, ено зи са, ује ди ње ња, ка ко га 
ја схва там, а мо же се за ну жду и пси хо е пи фа ни јом, до ди ром ду ша, 
на зва ти, без тог пот пу ног, љу бав нич ки не се бич ног ме ђу соб ног про
жи ма ња с умет нич ком ма те ри јом – не ма де ла. То вам, Кај су ни за де, 
пот пи са ти смем. А за тај ено зис, сва ки умет ник свој на чин има. 
По зна вао сам на род ног пе сни ка Кре си ла са из Ли ва ди је, ко ји је по 
угле ду на ста ро грч ке про ро ке и ман ти се др жао у ку ћи зми је. Цео 
на кот отров ни ца из те сал ског кр ша. Је зи ци ма су му пра ле уши да 
што ја сни је хва та гла со ве фло ре и фа у не и да их што вер ни је при
ро ди опи ше у сти хо ви ма. Ни је их, ка ко се чу је, баш мно го са ста вио. 
(3, 231–232)

Ро ма неск на и ери стич ка ра зно ли кост у ЗР че сто из ла зи из ван 
гра ни ца је дин стве ног књи жев ног је зи ка. Као да се при по ве дач 
др жи Шо пен ха у е ро вог ста ва да „уро ђе на су је та ко ја је из у зет но 
осе тљи ва ка да је у пи та њу ин те лек ту ал на спо соб ност, не до пу шта 
да се оно што смо пр во бит но ре кли по ка же као ла жно, а оно што је 
ре као про тив ник као тач но.”9 За то се у ро ма ну че сто пре ла зи у ви
ше је зич ност ком би но ва њем тех ни ке ска за на раз ли чи тим је зи ци
ма и ди ја лек ти ма. Притом се пре у зи ма ју го то ви жан ров ски про
из во ди дру гих тра ди ци ја (па ре ми о ло шки об ли ци, кле тве, псов ке, 
за го нет ке, ту жба ли це...). По зна ва ње мно гих ге но ло шких си сте ма 
омо гу ћа ва пот пу ни је раз у ме ва ње ро ма на. При хва та ње ин тер акци
је раз ли чи тих ро ма неск них об ли ка по ма же раз у ме ва њу ком по зи
ци је. То зах те ва по што ва ње пра ви ла за по сти за ње из у зет не бли ско
сти тек ста и чи та о ца.

У ЗР се фи гу ра тив но о то ме го во ри као о ус по ста вља њу ду
шевног од но са. Он се име ну је на раз ли чи те на чи не (од нос, спој, 
до сир, ено зис, про жи ма ње, пси хо е пи фа ни ја). По том се го во ри о 
при ме ру лич ног по зна ва ња из ве сног пе сни ка Кре си ла са из Ли ва
ди је да би се ка за ном да ла и пот по ра ре тор ским при ме ром. У то ме 
се иде до де та ља. По след њом ре че ни цом (Ни је их, ка ко се чу је, 
баш мно го са ста вио) ре то рич ки кли макс нео че ки ва ном иро ни јом 
па да у во ду пре о бра ћа ју ћи се у ху мо ри стич ки ан ти кли макс. Пре
по зна тљи вим умет ком ка ко се чу је ука зу је се по дру гљи во на мо
мен те ру мор не ко му ни ка ци је. Ру мор ном ери сти ком до дат но се 
хар мо ни зу је од нос тек ста и чи та о ца.

9 Ар тур Шо пен ха у ер, Ка ко би ти увек у пра ву, прев. Не бој ша Здрав ко вић, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2020, 14.
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Ро ман и ло ги ка

Код Бо ри сла ва Пе ки ћа че сто на ла зи мо про вер љи во осла ња ње 
на исто ри ју и ери стич ку. Та ко ђе, ње гов умет нич ки по сту пак под
ра зу ме ва осла ња ње на жан ров ске и ро ма неск не обра сце, њи хо ву 
ло ги ку и ан ти ло ги ку. Но ви на при сту па на ла зи се у се лек тив ној 
па ро диј ској сти ли за ци ји ро ма неск них сло је ва и је зи ка. Че сто по
сто ји и при мет на ау тор ска иро ниј ска дис тан ца пре ма све му, па и 
пре ма та кво ме по ступ ку. При из об ли ча ва њу пре у зе тих жан ров ских 
и ро ма неск них сте ре о ти па и кли шеа, Пе кић пред ност да је не на
ме тљи вој иро ни ји. Па ро диј ским сна же њем ва ри јан ти ро ма неск них 
обра за ца за ла зи се у стил ске ни јан се. Оту да су мо гућ но сти па ро
ди ра ња свих об ли ка, па и об ли ка жи во та, ве о ма из ра же не. От кри
ва њем ду бо ких сло је ва за бо ра вље них обра за ца, Пе кић па ро ди ра 
ло гич коекс пре сив не сло је ве ро ма неск них об ли ка (иде о ло шке, 
ква зи на уч не, лир скопа те тич не, ре то рич ке, мо рал не...), ра ди ка ли
зу ју ћи њи хо ва зна че ња до гро теск но сти. Ти ме се, по сле хар мо ни
за ци је и бли ско сти, по сти же ефе кат по треб ног од сто ја ња.

Не, мој Си ме о не, не, мој ве ли ки мај сто ре ро меј ске шмин ке, 
ми слио је Кај су ни за де, АКО ЈЕ ЖИ ВОТ БЕЗ ЛО ГИ КЕ МО ГУЋ, 
УМЕТ НОСТ БЕЗ ЖИ ВО ТА НИ ЈЕ! (3, 267)

Зна чај ну уло гу у об ли ко ва њу ЗР игра ши ре па ро ди ра ње књи
жев них и јав номњењ ских обра за ца. Они су че сто са мо у на го ве шта
ју. На го ве шта јем се, у умет но сти, де лу је нај сна жни је. „Ми то ма хи ја”10 
је ја ча од „ги ган то ма хи је”. Па ро дич на ре то рич ност, оту да, има дво
стру ко деј ство. Она при бли жа ва жи вот ним обра сци ма (ако жи вот 
не ма ло ги ке, он да је, да кле, не ма ни умет ност). Оту да иро ниј скопа
ро диј ски обра сци по ста ју до ми нан та. Они из ра ста ју у ро ма неск ну 
чи ње ни цу у од но су на ко ју се пре ла ма ју дру ги стил скоре то рич ки 
по ступ ци. Та кав став се ис по ста вља као је ди но мо гућ јер је на де лу 
не пре ста но усит ња ва ње об ли ка и обра за ца. Хи бри ди за ци јом и осла
ња њем на жи вот и ло ги ку по сти же се увер љи вост. Иро ни ја и паро
ди ја та ко ни су мо но по ли са не. Њи хо ва сна га је у ло ги ци на го ве штаја 
све до гра ни ца гро те ске ка да на го ве штај ло ги ке по сте пе но бле ди.

Кр хо ти не оби ља

„Жи ви мо у до ба кр хо ти на, пи ља ка, ка мен чи ћа, олу пи на” (4, 
33), ка же др Ми хај ло, је дан од Пе ки ће вих ју на ка. Та кво са зна ње 

10 Ни ко ла Ми ло ше вић, „Бо ри слав Пе кић и ње го ва ’ми то ма хи ја’” (пред го вор), 
Ода бра на де ла Бо ри сла ва Пе ки ћа, књи га 1, Партизанска књига, Бе о град 1984, 4.
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је сте и свој свр сни по е тич ки мо то ЗР. „Кон фу зан мо за ик, чак и од 
от па да ка, са ђу бри шта, из ра жа ва га бо ље од сва ке чи сте фор ме”, 
на ста вља др Ми хај ло.

У ова квом по е тич ком окру же њу те шко је оства ри ти афек
тив ну рав но те жу ро ма на. Она, за пра во, ни је ни по треб на. За пажа
ње је и под ра зу ме ва ју ће ру га ње тра ди ци о нал ним об ли ци ма, а и 
сна зи умет нич ке ре чи. До во ђе њем до ап сур да ло гич ких и екс пре
сив них на ви ка у тра ди ци о нал ном при по ве да њу, Пе ки ћев ро ман, 
иа ко по вре ме но „ли чи” на тра ди ци о нал ни, мо жда баш за то, де
ком по ну је уста ље ну, нај пре, дру штве ну, а по том и ро ма неск ну 
„сли ку све та”. 

Из ве сна са мо по дру гљи вост по сту па ка по сто ји у ЗР, „За мо
ну мен тал ну умет ност ну жан је ап со лу тан мир или ап со лут ни 
по крет”, ка же да ље др Ми хај ло. Ап со лу ти за ци јом по е тич ких ста
но ви шта Пе кић дис кре ди ту је сва ки по ку шај да се го во ри без све
сти о по сто ја њу иро ни је и па ро ди је, али и тра ди ци је. И ви ше од 
то га. Ре цеп ци ја ње го вог ро ма на из и ску је по себ ни сми сао за разу
ме ва ње ових по сту па ка. Не ма ро ма на свог жи во та, има ро ма на о 
жи во ту. Кр хо ти на ма се ра за ра и де ми сти фи ку је при вид но оби ље. 
Оту да је дан од ва жних ли ко ва у ро ма ну Ле о нид ди да ска лиј ским 
ша па том ка же: (При ли ку за па рен те зу ни кад не тре ба про пу сти ти. 
Па рен те зе има ју се да тив ну моћ...).

Ро ма неск на исти на се утвр ђу је нај пот пу ни је у раз об ли ча ва
њу. По зна то се пред ста вља као не по зна то. Та ко се до га ђа сум ња. 
Та ко ђе се до но вог пу та до ла зи до во ђе њем до ап сур да вер бал не 
па те ти ке. Бе жа ње од па те ти ке је сте, и нај ва жни ји сми сао ро ма на 
ЗР. Већ при су ство иро ни је и па ро ди је го во ре да се ста ра па те тич
ност не осе ћа до бро. Не ма его и стич ких ис па да не у ро ти ча ра осим 
у драм ским кр хо ти на ма ко ји ма се озна ча ва рас пад ну то вре ме и 
про стор без об зи ра на при вид но оме ђе ње.

Нај зад, ра сло ја ва ње тра ди ци о нал них обра за ца и њи хо вих 
кр хо ти на у Пе ки ће вом ро ма ну знак је ви ше слој но сти. Пре ла ма ју ћи 
се кроз при зму мно гих ка но на, ЗР се не отва ра до кра ја ни јед ном 
од њих. Сто га се је дин стве ни ре то рич костил ски сми сао ово га 
де ла на ла зи, нај пре, у амал га ми са њу раз ли чи тих по е ти ка, с но вим 
на ме ра ма и спе ци фич ним сми слом за дру га чи је. Са гле да ва ње цело
ви то сти нео п ход но је у ве зи с кр хо ти на ма.

Проф. др До бри во је Ста но је вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фа кул тет по ли тич ких на у ка
Ка те дра за но ви нар ство и ко му ни ко ло ги ју
do bri vo je.sta no je vic@fpn.bg.ac.rs
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ТА МА РА ЈО ВА НО ВИЋ СТРА ТИ ЈЕВ

ЖАНРОВСКИКОЛОПЛЕТИ
ЕЛЕМЕНТИХРОНИКЕУЗЛАТНОМРУНУ

БОРИСЛАВАПЕКИЋА

СА ЖЕ ТАК: Текст се ба ви жан ров ским ко ло пле том, ко ји се 
од но си на уста но вље ну ме ша ви ну раз ли чи тих ге но ло шких свој
ста ва у Злат ном ру ну Бо ри сла ва Пе ки ћа. На ро чи то се у том кон
тек сту из два ја хро ни ка, на ко ју је и ау тор екс пли цит но упу тио у 
са мом де лу, a за ко ју се ис по ста вља да има по вла шће ни ста тус у 
Пе ки ће вом опу су. Ис пи ту ју се па ра ме три хро ни ке, а по том и на
чи ни де кон струк ци је ње ног кла сич ног обра сца. Ру ко пис на сто ји 
да по ка же да та кво жан ров ско ви ше гла сје, као и суб вер зив ни ма нир 
из град ње тра ди ци о нал ног жан ров ског мо де ла, има за функ ци ју да 
де ло оп скр би фор мом ко ја ће би ти ње го во иден ти тет ско обе леж је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: жа нр, хро ни ка, вре ме, то та ли тет

По ле ми ка о ге но ло шким свој стви ма де ла увек је те о риј ски 
ак ту ел но пи та ње, а у кон тек сту Пе ки ће вог опу са и го то во не из о
став но ана ли тич ко гле ди ште. Ако је на слов де ла име, ко је озна
ча ва ње го ву по себ ност и ин ди ви ду ал ност, он да је жа нр пре зи ме, 
ко је упу ћу је на ње го ву при пад ност од ре ђе ној по ро ди ци де ла, ко је 
да кле, у на че лу прет по ста вља њи хо ве за јед нич ке ка рак те ри сти ке. 
Та ко жа нр по ста је сред ство ко је омо гу ћа ва да се од ре ђе ном де лу 
„при ђе”, да се те мат ски и по е тич ки де ло, ма ко ли ко га од ли ко ва
ла ком плек сност – бар у од ре ђе ној ме ри – „укро ти”.

Осим то га, жа нр је и ко му ни ка тив ни чин из ме ђу пи сца и чи
та о ца, ко ји, да ка ко, не огра ни ча ва ту ма че ње де ла:

Да кле, утвр ђи ва ње жан ров ске при пад но сти јед ног књи жев ног 
дје ла не зна чи де фи ни са ње тог дје ла, ни ти ње го во пот пу но ту ма че ње. 
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Ме ђу тим, кон цеп ци ја жан ра ипак у ве ли кој ме ри кон сти ту и ше и 
струк ту ру дје ла и на ше ту ма че ње. У ства ри, жа нр је струк ту рал ни 
мо дел – „по зив на ту ма че ње” – и као та кав под ра зу ми је ва на ро чит 
на чин рје ша ва ња об ли ков них про бле ма пред ко ји ма се на ла зио 
пи сац у тре нут ку ства ра ња свог дје ла, што не зна чи да се као мо дел 
мо же иден ти фи ко ва ти с ко нач ним об ли ком тог дје ла.1

Та кав „по зив на ту ма че ње” на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у 
оним де ли ма у ко ји ма ау то ри има ју по тре бу да сво је де ло екс пли
цит но жан ров ски де тер ми ни шу. А упра во то је Пе ки ћев ма нир 
ко ји сво јом до ми нант но шћу има ау то ри тет по е тич ког на че ла. Када 
је реч о Пе ки ће вом ства ра ла штву, под на сло ви ње го вих де ла има ју 
по се бан ста тус. Та кав ста тус по себ но сти очи та ва се у чи ње ни ци 
да је го то во сва ко Пе ки ће во про зно де ло не из о став но озна че но 
под на слов ном од ред ни цом и да је сва ка та ква од ред ни ца ве о ма па
жљи во фор му ли са на и пред ста вља жан ров ску де тер ми нан ту де ла, 
те је та ко на при мер: Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на – ау то пор трет, 
Ка ко упо ко ји ти вам пи ра – со ти ја, Злат но ру но – фан та зма го ри ја, 
Бе сни ло – жа нрро ман, Но ви Је ру са лим – гот ска хро ни ка, што го
во ри о то ме да је под на слов – а са мим тим и жа нр – ве о ма зна чај
но се ман тич ко је згро и да је ау тор у ње му су бли ми рао ва жну 
по ру ку за чи та о ца. Ма да, у пред ста вље ном ка та ло гу жан ров ских 
озна ка, ве ћи на на ве де них из не ве ра ва хо ри зонт оче ки ва ња ре цеп
ци је, јер Пе кић сво јим де ли ма не при па ја уо би ча је не жан ров ске 
од ред ни це. Чак и ка да под на сло вом на ја ви не ку кла сич ни ју ге но
ло шку де тер ми нан ту – по пут хро ни ке – Пе кић ће има ти по тре бу 
да је оне о би чи и до дат но ква ли фи ку је, што ће у на ве де ном случа ју 
би ти по твр ђе но при де вом „гот ска”. Та ква пре ци зност у жан ров ским 
од ред ни ца ма па ра док сал но оста ви ла је до ста отво ре них пи та ња 
за ис тра жи ва че. По го дан при мер за на ве де ну тврд њу је књи га Пе
тра Пи ја но ви ћа по све ће на Пе ки ће вом про зном опу су под на зи вом 
По е ти ка ро ма на Бо ри сла ва Пе ки ћа. На и ме, Пи ја но вић је зна ча јан 
део сво је сту ди је мо рао да по све ти али би ју за сво ју ана ли тич ку од
лу ку да у опу су ко ји фо р мал но са др жи са мо је дан ро ман (жа нр 
ро ман Бе сни ло) и ко ји са мим тим као тер мин не ма до вољ ну моћ 
по кри ве но сти, ипак ро ман ис ко ри сти као по јам ки шо бран ко јим 
ће ус пе ти да об у хва ти ве ћи део Пе ки ће вог про зног опу са.2 Са би
на Гјер гјел је ту жан ров ску ша ре но ли кост на зва ла „жан ров ском 
не јед но род но шћу”, за сту пље ном у це ло куп ном Пе ки ће вом ства
ра ла штву. 

1 Зден ко Ле шић, Књи жев ност и ње на исто ри ја, „Ве се лин Ма сле ша”, 
Са ра је во 1985, 127.

2 Ви де ти по гла вље: „На че ла раз вр ста ва ња”, 15–23, у: 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.
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У та квом жан ров ском ко ла жу те мат ски ком плек сног, а оби мом 
оп се жног Пе ки ће вог опу са, на ро чи то се из два ја Злат но ру но, те су 
по све ће ни про у ча ва о ци овог де ла не рет ко по све ћи ва ли па жњу ње
го вој ге но ло шкој ди мен зи ји. Јер упра во оно што ва жи на ни воу 
Пе ки ће вог це ло куп ног ства ра ла штва, за сту пље но је и у овом седмо
том ном ро ма ну, при че му је ме ша ње раз ли чи тих књи жев них фор ми 
до те ме ре на гла ше но у овом Пе ки ће вом нај ам би ци о зни јем про зном 
оства ре њу да мо же мо го во ри ти о сво је вр сном жан ров ском ко лопле
ту. На зна че на ком пи ла ци ја жан ро ва при ву кла је па жњу ис тра жива
ча, те је без об зи ра на то ко јим аспек том ана ли зе се од ре ђе ни текст 
ба ви, пи та ње ге но ло шке ди мен зи је Злат ног ру на по ста ло ско ро па 
не из о став но. Та ко се Бра ни сла ва Шу шић у свом тек сту „Ау то по ети
ка и фан та сти ка у ро ма ну Злат но ру но Бо ри сла ва Пе ки ћа”, не би 
ли опи са ла сло же ност овог про зног по ду хва та, по зва ла на Пе ки ће
ве пој мо ве „ро манмо ре” и „син кре тич ну по ли фо ни ју”3, ис ти чу ћи 
да је, за пра во, реч о по тра зи пи сца за фор мом ко ја ће „омо гу ћи ти 
оп ста нак Ро ма на, од но сно При че”4, док је До бри во је Ста но је вић у 
свом тек сту „То пос Бал ка на у Злат ном ру ну Бо ри сла ва Пе ки ћа” 
го во рио о „жан ров ском син кре ти зму”5, на во де ћи да се на „жан ров
ском пла ну” ме ша ју „ра зно ли ке фор ме”.6 Јерг Шул те је пак под влаче
ћи ди стинк ци ју из ме ђу Атлан ти де и Злат ног ру на, кон кре ти зо вао 
жан ров ско од ре ђе ње овог де ла, де тер ми ни шу ћи га као „по ро дич ни 
еп”.7 И Не бој ша Ла зић у сво јој ми ну ци о зној сту ди ји Вре ме и про
стор у Злат ном ру ну Бо ри сла ва Пе ки ћа до та ћи ће пи та ње жан ра 
и том при ли ком ће, та ко ђе, гра ви ти ра ти иде ји пре ци зи ра ња жан
ров ске од ред ни це. Нај пре ће до ћи до јед ног за ни мљи вог уви да – да 
ни је реч са мо о ме ша ви ни књи жев них вр ста већ и ро до ва: 

[...] у Злат ном ру ну пре по зна ју [се] раз ли чи ти ро до ви и вр сте. 
По ред про зе при сут на је и дра ма и по е зи ја, а у са мом про зном тки ву 
раз ли ку је мо ви ше об ли ков них по сту па ка о ко ји ма ће мо ка сни је 
го во ри ти. За сад при ме ти мо да је, по ред „кла сич ног” ро ма на, при су
тан и епи сто лар ни ро ман, ме мо ар ска про за, исто риј ска хро ни ка итд.8

3 Бра ни сла ва Шу шић, „Ау то по е ти ка и фан та сти ка у ро ма ну Злат но ру но 
Бо ри сла ва Пе ки ћа”, 363, у: По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа – преплитање жанрова, 
збор ник, уредили Петар Пијановић и Александар Јерков, Институт за књижев
ност и уметност – Службени гласник, Београд 2009, 363–372.

4 Исто, 371.
5 До бри во је Ста но је вић, „То пос Бал ка на у Злат ном ру ну Бо ри сла ва Пе ки ћа”, 

329, у: По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа, 329–336.
6 Исто, 333. 
7 Јерг Шул те, „Грч ки ми то ви у ро ма ни ма Атлан ти да и Злат но ру но”, 317, 

у: По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа, 317–327. 
8 Не бој ша Ла зић, Вре ме и про стор у Злат ном ру ну Бо ри сла ва Пе ки ћа, 

Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Ми ле тић”, Бе о град 2016, 32.
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По том ће Ла зић у јед ном де лу свог ис тра жи ва ња на сто ја ти 
да из та кве жан ров ске раз у ђе но сти изо лу је кон крет ни ју жан ров
ску од ред ни цу, по ла зе ћи од за кључ ка Ја сми не Лу кић, ко ја пак 
ин спи ри са на Лин дом Ха чи он на во ди да је реч о „исто ри о граф ској 
ме та про зи”, при че му Ла зић има по тре бу да про на ђе аде кват ни ју 
жан ров ску од ред ни цу за ово де ло, ис ти чу ћи при том да је Пе киће
ва од ред ни ца фан та зма го ри је од лич на „као део књи жев ног корпу
са, али за књи жев но и сто риј ски ни во из и ску је до дат но од ре ђе ње.”9 
Тим по во дом, Ла зић на во ди сле де ће: „ми ће мо се по слу жи ти по
ма ло за бо ра вље ним тер ми ном хро ни ка [курзив Н. Л.], али по што 
Пе ки ћев ро ман ни је ни ти те жи ка то ме да бу де исто риј ски, он је 
у ства ри ме та хро ни ка [курзив Н. Л.]”10. Но во у ста но вље ни по јам 
Ла зић ће об ја сни ти на сле де ћи на чин: „Сма тра мо да је тер мин мета
хро ни ка аде кват ни ји од тер ми на исто ри о граф ска ме та про за јер 
ко ре спон ди ра с те ма ти ком ро ма на, као и чи та вом по е ти ком, ко ја 
се те ме љи на вре мен ски за сно ва ном при по ве да њу.”11 За раз ли ку од 
Ла зи ћа ко ји у жан ров ској ети ке ти ме та хро ни ке ви ди на чин ис ка
зи ва ња од ступ ни це од исто риј ског ро ма на, Са би на Гјер гјел ће 
Злат но ру но дво ја ко де фи ни са ти: и као „исто риј ски ро ман” и као 
„по ро дич ну са гу”, иа ко ће у тек сту пре и спи ти ва ти мо гућ ност ко
нач но сти ових од ред ни ца, при дру жу ју ћи се при том иде ји жан ров
ског ко ла жа: „Пе кић је пи сац ко ји се кон се квент но за ла же за хи
брид ни жан ров ски мо дел.”12

Сам Пе кић у не ко ли ко на вра та ко мен та ри сао је књи жев ну 
вр сту ко јој Злат но ру но при па да, ујед но де ми сти фи ку ју ћи свој 
„от пор” пре ма ро ма ну:

Ја, у ства ри, ни јед ну сво ју књи гу ни сам на звао ро ма ном. У 
пр вом ре ду што ни јед ну, осим Ру на, не сма трам ро ма ном у оном 
сми слу ко ји ја том тер ми ну при да јем, по том што ме од то га од би ја 
мор фо ло шка збр ка ко ју су пи сци, кри ти ча ри, из да ва чи и ра зно вр сни 
жи ри ји од ње го ве упо тре бе на пра ви ли, и нај по сле што, сам по себи, 
са вр ше но нео д ре ђен, не по се ду је у од но су на де ло ни ка кав пре ди
ка би ли тет, чак ако му кри ти ка по не ки и при зна. [...] Хо до ча шће 
Ар се ни ја Ње го ва на је, за пра во, ау то пор трет, прем да у на сло ву ома
шком сто ји пор трет, Ка ко упо ко ји ти вам пи ра је со ти ја, а Злат но 

9 Исто, 100.
10 Исто.
11 Исто, 101–102.
12 Са би на Гјер гјел, „’На чин на ко ји ми слим од ре ђу је на чин на ко ји ћу 

пи са ти’: од нос Пе ки ће ве по е ти ке и ау то по е ти ке”, 294, у: По е ти ка Бо ри сла ва 
Пе ки ћа, 289–299. 
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ру но – фан та сма го ри ја, прем да је ди но ње му од сво јих књи га при
зна јем ста тус ро ма на.13

Ипак, ау тор Злат ног ру на ће нам дру гом при ли ком от кри ти 
и за што је сво је де ло ети ке ти рао као фан та зма го ри ју, а не као ро
ман. На и ме, ис по ста вља се да је та нео бич на од ред ни ца ре зул тат 
ге не зе де ла, а од но си се на не до ста так гра ђе у на шој исто ри о гра
фи ји: „Не ма исто ри је. Чи та ви пе ри о ди пот пу но су у мра ку.”14 На
чин на ко ји је тај про блем Пе кић пре мо стио узро ко вао је упра во 
ову жан ров ску од ред ни цу: 

Је дан део ма те ри ја ла не са мо да не ће те упо тре би ти не го ће те 
га и пре не брег ну ти, и оту да на зив фан та сма го ри ја, а не ро ман. Оту
да што ја, јед но став но, ка да се та гра ђа про ти ви јед ној уну тра шњој 
ло ги ци, мо жда ира ци о нал ној, ја он да не из не ве ра вам ту гра ђу, али 
од ње од у ста јем. Он да из тог исто риј ског ула зим у пер со нал но, 
лич но, мен тал но, и он да сам ја пот пу но сло бо дан да ра дим што 
хо ћу, као, на при мер, да пре тва рам глав ног ју на ка у цр ног ко ња, 
ре ал но, не у не кој фик ци ји.15

На тој ам пли ту ди из ме ђу ро ма на и фан та зма го ри је, по но во 
до ла зи мо на иде ју жан ров ске не у јед на че но сти, а о то ме, сва ка ко, 
нај бо ље све до чи и Пе ки ће во ис ти ца ње син таг ме „син кре тич не 
по ли фо ни је” у кон тек сту про ми шља ња о ге но ло шкој ка те го ри ји 
Злат ног ру на:

Мо жда би се мо гло ре ћи да је то не ка вр ста син кре тич ке поли
фо ни је. На сто јао сам, на и ме, али са мо под при ну дом гра ђе и ње них 
зах те ва за од го ва ра ју ћим ли те рар ним об ли ком, да амал га ми рам 
про зни са драм ским ис ка зом, по ро дич ни, пси хо ло шки, еп ски, ин
те лек ту ал номе та фи зич ки, пи кар ски ро ман, фан та сма го ри ју са 
гро те ском, а обе с ин те лек ту ал ним дис пу том. Би ло би, у ства ри, 
бли же мом по ступ ку ре ћи да сам то ком ра да, без ика кве прет ход
не ра ци о на ли за ци је „под пе ром” би ра ју ћи фор му ли те рар ног изра
жа ва ња, ту и та мо, си лом уну тра шњих окол но сти, до био – ако 
уоп ште је сам – ове син кре тич ке спо је ве. [...] Струк ту ра Ру на није 
ча у ра у ко јој се од и гра ва иде ја Ру на, већ је то ње го ва иде ја. Струк
ту ра, та ква ка ква ће би ти, јед на је од иде ја са ме књи ге, као што 

13 Бо ри слав Пе кић, Злат но до ба ди ја ло га, при ре ди ле Љи ља на и Алек сан
дра Пе кић, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012, 53.

14 Исто, 84.
15 Исто.
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је људ ска ко жа део те ла, а не не што што му тек по кри ва об ли ке 
[курзив Б. П].16

Но, без об зи ра на то што се мо же по ле ми са ти о раз ли чи тим 
жан ров ским свој стви ма овог де ла, чи ни се, ипак, да по јам хро ни
ке – aко из у зме мо фан та зма го ри ју као ау то ров ини ци ја лан сиг нал 
дат већ у под на сло ву – у та квом жан ров ском ко ло пле ту по ста је 
на ро чи то ис так нут. За пра во, на то ће нам Пе кић скре ну ти па жњу, 
озна ча ва ју ћи соп стве ну по зи ци ју у де лу упра во на тај на чин: „овај 
хро ни чар бе о град ске чар ши је”17, „[...] чи је су нео бја вље не бе ле шке 
под на сло вом ПО РО ДИЧ НИ ПА ПИ РИ ДО МА ЊЕ ГО ВАН ТУР
ЈА ШКИ овом хро ни ча ру би ли од нео це њи ве ко ри сти”18, „о ко ји ма 
је хро ни ча ру ра но да под не се из ве штај”19, „ваш хро ни чар”20 итд. 
Да кле, број на су ме ста у књи зи, где пи сац екс пли цит но би ва по
и сто ве ћен са хро ни ча рем. Уо ста лом, и ван окви ра овог де ла мо
гу ће је про на ћи за бе ле шке о то ме. На и ме, Пе кић ће у свом не до
вр ше ном ро ма ну Гра ди те љи, та ко ђе, упу ти ти на жан ров ско обе
леж је Злат ног ру на: „хро ни ка ми гра ци ја јед не по ро ди це ро меј ских 
тор ба ра”.21

И, за и ста, хро ни ку пре по зна је мо нај пре у вре мен ској ди мен
зи ји овог де ла, ко ју ка рак те ри ше тем по рал на екс тен зив ност. Јер 
реч је о вре мен ском оп се гу ко ји за хва та пе ри од од мит ских вре
ме на, а за вр ша ва се „по след њим по ро дич ним ску пом на Бо жић 
1941”.22 Ди ја хро ни ја је, сва ка ко, иде а лан на чин мо де ло ва ња јед не 
хро ни ке, с об зи ром на то да је те мељ на ка рак те ри сти ка жан ра 
вре ме у свом про то ку. О то ме је пи сао Пер Ја коб сен у тек сту „Хро
ни ка као књи жев на вр ста”: „на ци о нал не, мо рал не, со ци јал не или 
ег зи стен ци јал не по ру ке [...] се нај бо ље ви де у ду жој вре мен ској 
пер спек ти ви.”23

Та ква ела стич на ка те го ри ја вре ме на за ди ре у још јед ну на
ро чи то зна чај ну ка рак те ри сти ку хро ни ке. Реч је о тен ден ци ји хро
ни ча ра за све о бу хват но шћу, од но сно на сто ја њу да у свом де лу 
об у хва ти свет у свом то та ли те ту. По ступ ци по сти за ња та квог ефек
та мо гу би ти раз ли чи ти. Је дан од при мар них на чи на за то је сте 
по ста вља ње сто жер ног мо ти ва ко ји за пра во ујед но омо гу ћа ва при

16 Бо ри слав Пе кић, Злат но ру но I, Ла гу на, Бе о град 2012, 49.
17 Исто, 33.
18 Исто, 52.
19 Исто, 71.
20 Исто, 79.
21 Бо ри слав Пе кић, Гра ди те љи, Ла гу на, Бе о град 2014, 271.
22 Исто.
23 Пер Ја коб сен, „Хро ни ка као књи жев на вр ста”, На уч ни са ста нак сла ви ста 

у Ву ко ве да не, 16/2, 107–112. Из вор: https://www.rast ko.rs/rast kodk/de lo/12262.
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по ве да чу да „об у зда” вре мен ску екс тен зив ност. Че сто та кву функ
ци ју пре у зи ма од ре ђе ни про стор, па та ко као фре квент ну вр сту 
хро ни ке про на ла зи мо – хро ни ку гра да. Да кле, циљ је за бе ле жи ти 
што ви ше ин фор ма ци ја или до га ђа ја ко ји су се од и гра ли на од ре
ђе ном про сто ру у што ела стич ни јем вре мен ском оп се гу, та ко про
стор омо гу ћу је све о бу хват ност, ујед но сво де ћи та кву „це ли ну” на 
ме ру мо гу ће са знај не је ди ни це. Не тре ба ни пре не брег ну ти чи ње
ни цу да је Злат но ру но „у пр вом ре ду ро ман Бал ка на, на ших циви
ли за ци ја на Бал ка ну”24, ка ко Пе кић ис ти че у јед ном те ле ви зиј ском 
ин те вјуу, те је овај то по ним еле мент ко ји има кључ ну функ ци ју. 
Бал кан је пред ста вљен као про стор раз ли ка и ме сто су сре та тих 
опо нент но сти, што је још је дан на чин по сти за ња све о бу хват но сти 
у де лу.

По ред кон кре ти зо ва ног про сто ра, сто жер ни еле мент, ко ји 
об у зда ва оп се жан вре мен ски ток хро ни ке мо же би ти и по ро ди ца, 
оту да још јед на ње на зна чај на вр ста – по ро дич на хро ни ка. То је 
од ред ни ца са ко јом ла ко мо же мо да по ве же мо Злат но ру но, бу ду ћи 
да су до га ђа ји кон цен три са ни око по ро ди це Ња го/Ње го ван и да 
пра те њен раз вој кроз исто ри ју. Та кав то та ли тет ко ји је по стиг нут 
пред ста вља њем јед не по ро ди це сва ка ко је већ по сво јој при ро ди 
ин ва зив ног ка рак те ра и, да ка ко, над ра ста пр во бит ну те му: „Пеки
ће во Злат но ру но је дан је од рет ких по ку ша ја у исто ри ји књи жев
но сти да се про го во ри о све му, то та ли те ту све та и чо ве ко вом ме сту 
у ње му.”25

Та све о бу хват ност ко ја нај пре по чи ва на опи су јед не по ро ди це 
по стиг ну та је ком плек сном ге не а ло ги јом, као и чи та вим ко ла жом 
ли ко ва. Те жња за при ка зи ва њем све та у свим ње го вим спек три ма, 
нај бо ље се очи та ва у по ро дич ним ди ја ло зи ма ко ји се од ви ја ју из
ме ђу ви ше ли ко ва и кул ми ни ра ју у ка ко фо ни ју. За то је у по је ди ним 
сег мен ти ма вр ло те шко пра ти ти и пам ти ти ко је шта ре као и на 
осно ву то га пра ви ти не ка кву ка рак те ро ло ги ју ли ко ва, бу ду ћи да 
то је сте део хо ри зон та оче ки ва ња сва ког чи та о ца. Ме ђу тим, та кво 
оте жа но пра ће ње рад ње је сте не што што од го ва ра на ра тив ним 
стра те ги ја ма хро ни ке, а што је дис па рат но у од но су на, на при мер, 
ро ман. Хро ни ка за пра во у сво јој кла сич ној фор ми под ра зу ме ва 
од су ство ка у за ли те та, те, сва ка ко, нус по ја ве то га је су про ти ца ње 
до га ђа ја и лич но сти, без мо гућ но сти за чи та о ца да у та квој пер цеп
ци ји тво ри нит ко ја омо гу ћа ва ла ко пра ће ње рад ње. О та квом на
чи ну ре цеп ци је хро ни ке пи сао је Ро берт Хо дел у кон тек сту Ан дри
ће ве Трав нич ке хро ни ке:

24 (70) Raz go vor sa Bo ri sla vom Pe ki ćem na kon što je do bio Nje go še vu na gra du 
– You Tu be.

25 Небојша Ла зић, нав. де ло, 39.
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При чи та њу Трав нич ке хро ни ке упа дљи во је да се вр ло бр зо 
за бо ра ви ток рад ње, као и чи та ве сце не, и да се ме ша ју ли ко ви и 
њи хо ве из ја ве. Раз лог за ту [...] ма ње из ра же ну ко хе рен ци ју тек ста, 
ле жи у то ме да Ан дрић, ка ко Мид хат Ша мић (2005) об ја шња ва у 
ве ли кој ме ри пра ти исто риј ске из во ре и по при сту пу за и ста пи ше 
хро ни ку, тј. пред ста вља исто риј ске до га ђа је чи ја је ко ре ла ци ја у 
пр вој ли ни ји да та кроз „вре мен ски след без освр та ња на ду бље, 
уну тра шње, чи ње нич не од но се”.26

Ка ко фо ни ја, ко ју при ме ћу је мо у по ро дич ним при зо ри ма при
ка за ним у Злат ном ру ну, као и бр зо сме њи ва ње раз ли чи тих ли ко ва, 
упу ћу је на раз ли ке ко је су ду бо ко „на гри зле” по ро дич не од но се 
и ко је во де ње ној дез ин те гра ци ји. Та ко се оштре гра ни це и ко ли
зи ја раз ли чи тих по гле да на свет не очи та ва ју са мо на ши ро ком 
про сто ру Бал ка на, већ и у окви ри ма јед не по ро ди це – чи ме се 
та ко ђе ис пу ња ва прет по ста вље ни узормо дел све о бу хват но сти.

О по ро дич ним не су гла си ца ма са зна је мо за хва љу ју ћи хро ни
ча ру, ко ји је све док по ме ну тих де ша ва ња, што је, сва ка ко, у скла ду 
са кон вен ци ја ма хро ни ке као жан ра, с об зи ром на то да хро ни чар 
по пра ви лу у сво је за пи се, по ред про ху ја лог, укљу чу је и вре ме 
соп стве ног бив ство ва ња – те је та ко он ујед но од го во ран ис тра
жи вач про шло сти, али и по у зда ни све док за ње га ак ту ел ног тре
нут ка, ко ји тре ба при ка за не до га ђа је да ве ри фи ку је. Уз гред но 
по ми ња ње хро ни ча ра, от кри ва и ва жност ње го ве по јав но сти:

Да ли Га зда има ика кав обес по ко ја ва ју ћи пред о се ћај? Ста ри 
Си ме о ни би га за це ло има ли. Пред у зе ли би не што. У сва ком слу ча ју 
не би свет ко ва ли и пра зно сло ви ли. [...] За и ста, ми сли, сна ла зе ћи се 
у со би, ла ко је мо гу ће да им ово бу де по след њи по ро дич ни Бо жић. 
Пра зник од ко јег не ће оста ти ни шта у ње го ван ском сми слу опи
пљи во, осим у не ком осе тљи вом де те ту – Иси до ру Гра ди те љу или 
њи хо вом хро ни ча ру – јед на ту жна успо ме на.27

Да кле, уло га хро ни ча ра је сте да сво јим све до чан стви ма кон
зер ви ра до га ђа је, да их за шти ти од не за ја жљи вог вре ме на ко је сво
јим не у мит ним про то ком мно го то га пре пу шта за бо ра ву. 

Ме ђу тим, без об зи ра на ове ка рак те ри сти ке де ла ко је упу ћују 
на ге но ло шку кон фи гу ра ци ју хро ни ке, као и на пи шче ве сиг на ле 
у тек сту ко ји ре фе ри шу и по зи ва ју се на њу, хро ни ка, за пра во, 

26 Ро берт Хо дел, Рас кр шћа књи жев ног ју га – Од До си те ја до Ми ха и ло ви ћа, 
уред ник Ду шан Ива нић, Фи ло ло шки фа кул тет – Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност, Бе о град 2014, 99.

27 Злат но ру но, исто, 72.
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су штин ски опо ни ра фан та зма го ри ји, од ред ни ци чи ју над ре ђе ност 
иш чи та ва мо у чи ње ни ци да је већ у под на сло ву де ла ис так ну та. 
Пре ма Реч ни ку Ма ти це срп ске по јам фан та зма го ри је де фи ни сан 
је као: „не ствар на сли ка, пред ста ва ство ре на у ма шти, при ви ђе ње, 
оп се на [...]”28, што је ди ја ме трал но су прот но жан ру хро ни ке, који 
се оба ве зу је на ве ро до стој ност. У већ по ме ну том тек сту Ја коб сен 
је пи сао о ау тен тич но сти као јед ној од ба зич них вред но сти за 
спи се хро но граф ског ка рак те ра: „Вре мен ски раз мак ко ји хро ни ка 
опи су је мо же да бу де кра ћи или ду жи, али ве ро до стој ност са мог 
ис ка за је пр ва прет по став ка.”29

Сам по че так Злат ног ру на до но си нам (но вин ске) ве сти, изве
шта је, ма ле огла се, ста ње на бер зи итд., од но сно тзв. „из во де из 
вре ме на”, ка ко их је ау тор на сло вио, и то из чи та вог све та, ко ји 
сво јом до ку мен тар ном при ро дом ре фе ри шу на дру штве нопо ли
тич ке до га ђа је из 1941. го ди не. То нас, сва ка ко, упу ћу је на ве ро
до стој ност до га ђа ја, чи ме је на по чет ку ис пу њен тај кри те ри јум 
ау тен тич но сти, и то на на чин вр ло ка рак те ри сти чан и бли зак јед ној 
хро ни ци. На и ме, хро ни ка је че сто са ста вље на од ком пи ла ци је раз
ли чи тих тек сто ва, те је нај че шће те шко утвр ди ти ар хе тип ски текст: 

Ком пи ли ра ње ра зно род не гра ђе, ко је пред ста вља основ ни 
по сту пак хро ни ста, омо гу ћи ло је да њи хо ва де ла ка сни је бу ду лако 
до пу ња ва на и пре ра ђи ва на. Све је то учи ни ло ру ко пи сну исто рију 
и по то њу тра ди ци ју хро ни ка то ли ко сло же ном и раз у ђе ном да че
сто ни је мо гу ће уста но ви ти ка кав је био њи хов ар хе тип ски текст.30

Али вр ло бр зо на кон пре до че не до ку мен тар но сти на ра ци ја 
за до би ја фан та стич не окви ре, па је та ко на ја вље на ау тен тич ност 
до ве де на у пи та ње, бу ду ћи да не мо же мо го во ри ти о ве ро до стој
ном обри су ствар но сти. То нас при бли жа ва пој му фан та зма го ри
је. Уо ста лом, и сам Пе кић је го во ре ћи о ге не зи овог де ла – као што 
смо већ на ве ли – на зна чио да је мрач на и не до ку чи ва по ља исто
ри је по пу ња вао има ги на ци јом. 

У тој дис кре пан ци ји из ме ђу под на сло вом на ја вље ног жан ра 
и на чи на на ко ји је пи сац вр ло че сто у тек сту озна чен ви ди мо јед ну 
од оми ље них Пе ки ће вих по е тич ких стра те ги ја: 

[...] пре ко ра че ње жан ров ских кон вен ци ја, стал но при сут но у 
ње го вом ства ра ла штву, мо же се схва ти ти као из раз ње го ве лич но сти 

28 Реч ник Ма ти це срп ске, ре ди го вао и уре дио Ми ро слав Ни ко лић, Мати
ца срп ска, Но ви Сад 2011, 1401.

29 Пер Ја коб сен, нав. де ло.
30 Лек си кон срп ског сред њег ве ка, при ре ди ли Си ма Ћир ко вић и Ра де Ми

ха љич, Knowledge, Бе о град 1999, 791.
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и ње го ве ми сли о при ро ди све та и чо ве ка. Ис ко ри шћа ва ју ћи тра
ди ци о нал не стил ске кон вен ци је и жан ров ске мо де ле као по ла зну 
тач ку, а за тим их де фор ми шу ћи на та кав на чин да оне ипак не 
успе ва ју да се свр ста ју у ка нон ску фор му, Пе кић се бра ни пред 
за тво ре но шћу и исто вре ме но скре ће па жњу на не при род ност са ме, 
фор ма ли стич ки схва ће не књи жев но сти. Жа нр је за ње га основ ни 
по ла зни мо дел ко ји исто вре ме но не пред ста вља уни вер зал ни узор.31

И, за пра во, број ни су на чи ни „пре сту па” у од но су на кла сич ни 
жа нр хро ни ке. Упра во у јед ном од сег ме на та у ко ји ма се тран спа
рент но при ка зу је хро ни чар, уо ча ва мо и де ста би ли за ци ју жан ра:

О се о ба ма, по жа ри ма, ко че ви ма, шмин ка њи ма и пре шминка
ва њи ма што су их пра ти ли от ка ко за се бе зна ју, па и о мрач ним и 
та јан стве ним окол но сти ма си ме он ске ду го веч но сти, о ко ји ма је хро
ни ча ру ра но да под не се из ве штај. О све му, да кле, што је чи ни ло срж 
по ро дич ног тра ја ња и на прет ка, и на че му је, кад је по стао Га зда 
Си ме он, и сам за сно вао сво ју ета пу ње го ван ске Ар го на у ти ке, свој 
за ве слај пре ма Злат ном ру ну.32

На и ме, из ве сно од сту па ње од ге но ло шких пер фор ман си хро
ни ке уо ча ва мо у на ра то ро вом при зна њу да је хро ни ча ру „ра но да 
под не се из ве штај [курзив Т. Ј. С.]”. С об зи ром на то да је пр ви пред
у слов за ства ра ње хро ни ке упра во ли не ар ни вре мен ски ток, од но сно 
хро но ло шко бе ле же ње до га ђа ја, на го ве ште но „од ла га ње” од ре ђе
них ва жних те ма, а ујед но и „на ја ва” оног о че му ће тек би ти ре чи, 
за пра во, ра за ра хро но ло шку ди мен зи ју де ла.

Чи та во де ло у зна ку је раз би ја ња хро но ло шког кон цеп та вре
ме на. То уо ча ва мо већ у чи ње ни ци да де ло за по чи ње 1941. го ди ном, 
ко ја на прет по ста вље ној тем по рал ној оси Злат ног ру на тре ба да 
пред ста вља фи нал ну вре мен ску тач ку; да би се по том на ра ци ја по
ме ра ла у про шлост и по но во вра ћа ла у го ди ну из ко је све по чи ње 
да те че. То „ки да ње” вре мен ске јед но смер но сти упу ћу је и на си мул
та ност вре мен ских тач ки ко је су ода ље не – још јед ног „офан зив ног 
не при ја те ља” хро но ло ги је. А то ме тре ба до да ти и ци кли чан кон цепт 
вре ме на, што ко ин ци ди ра са мит ским по гле дом на свет, а што је 
опет ди ја ме трал но су прот но оче ки ва ној вре мен ској ли не ар но сти 
у јед ној хро ни ци. На ре вер зи бил ност вре ме на упу ћу је и сед ми том 
ове књи ге ко ји слу жи за де ши фро ва ње и ра зу ме ва ње прет ход них 
шест де ло ва.

31 Са би на Гјер гјел, нав. де ло, 96.
32 Исто, 71.
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Хро ни чар па жљи вим бе ле же њем вре мен ских то ко ва тре ба 
да – као што смо ви де ли – иза се бе оста ви пи са на све до чан ства и 
са зна ња о све ту. Та ко су сред њо ве ков ни хро ни ча ри у сво јим за
бе ле шка ма, у ства ри, ства ра ли ко лек ци ју ин фор ма ци ја о све ту, до 
ко јих та да ни је би ло јед но став но до ћи. Су прот но то ме, у Злат ном 
ру ну про на ла зи мо одељ ке ко ји упу ћу ју на не са зна тљи вост и не
до ку чи вост све та. О то ме је пи сао Игор Пе ри шић у свом тек сту 
ко ји се ба ви по ступ ком ка та ло ги за ци је у Злат ном ру ну:

Има ју ћи на уму, или ин ту и тив но на слу ћу ју ћи, да је пост мо
дер ни стич ка књи жев ност уве ла ен ци кло пе диј ски прин цип по пи
си ва ња све та, што је на кон цу псе у до слу чај на тех ни ка ко јом се 
па ро ди ра ње го ва не са зна тљи вост, Бо ри слав Пе кић је у Злат ном 
ру ну број ним ка та ло шким са жи ма њи ма из нео на ви де ло чи ње ни цу 
да се на тај на чин под ри ва и иде ја ка у зал но сти на ра тив них об ли
ко ва ња.33

Иа ко је из о ста нак узроч нопо сле дич них ве за јед на од при мар
них де тер ми нан ти хро ни ке, ов де је, на и ме, реч о дру гој функ ци ји 
од су ства ка у зал но сти. У хро ни ци су ин фор ма ци је – ма да не ко хе
рент не – је згро ви те и ја сне, и има ју ка рак тер са знај ног, док је у 
Злат ном ру ну на го ми ла ва њем ин фор ма ци ја па ро ди ра на мо гућ ност 
са зна ња. На слич ном тра гу је и До бри во је Ста но је вић ка да до во
ди у пи та ње мо гућ ност до се за ња све о бу хват но сти у де лу: 

Оту да је свет ЗР, као и ми кро жан ров ски под свет ро ма на, ра зно
вр стан, при вид но ко ле бљив, а у ства ри се у ка пи ма сво је ра зно ли
ко сти бо га то пре си ја ва у ка ле и до ско пу че жње за све о бу хват но шћу. 
Пе ки ћев од нос пре ма том све ту је, оту да, ам би ва лен тан – нај пре 
се те жи ње го вом сла вље њу, а исто вре ме но се ду бо ком па ро ди јом 
по ри че. Те жи се пре ма об у хват но сти тра ди ци о нал ног ро ма на, али 
се и по ри че мо гућ ност сво бу хват но сти. Реч је о про тив реч ном од
но су раз у ме ва ња и стра ха од раз у ме ва ња тра ди ци је.34

На осно ву на ве де ног мо же мо да за кљу чи мо да су де кон стру и
са не те мељ не ка те го ри је хро ни ке, ко ја у по ме ну том жан ров ском ко
ло пле ту пред ста вља зна ча јан ге но ло шки слој. А ако узме мо у об зир 
при мар на свој ства хро ни ке као жан ра – без об зи ра на пре до че ни 
суб вер зив ни на чин из град ње овог тра ди ци о нал ног жан ров ског 

33 Игор Пе ри шић, „По сту пак ка та ло ги за ци је као из вор сме ха у Злат ном 
ру ну Бо ри сла ва Пе ки ћа”, 353, у: По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа, 351–361.

34 До бри во је Ста но је вић, нав. де ло, 332.
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обра сца – мо же мо да за кљу чи мо да је реч о по вла шће ном пој му 
Пе ки ће ве по е ти ке. Ка да го во ри мо о вре мен ском про то ку, хро но
ло ги ји и ди ја хро ни ји као узормо де лу овог жан ра, по твр да да на
зна че не тем по рал не ка те го ри је има ју кру ци јал ну уло гу у чи та вом 
Пе ки ће вом опу су нај бо ље се ви ди у одељ ку Пе ки ће ве не до вр ше не 
књи ге Гра ди те љи, ко ји об ја шња ва си же рад ње, при че му Пе кић 
ре фе ри ше на вре ме и ме сто до га ђа ња у сва ком сег мен ту овог дела 
по на о соб. Та ко, ка ко са зна је мо, пр ви део „Гра ђа” до га ђа се „од за
вр шет ка ра та и по бе де со ци ја ли стич ке ре во лу ци је у Ју го сла ви ји 
го ди не 1945, до ју го сло вен ског рас ки да са Ста љи ном и кри зе око 
Ко мин фор ма 1948.”35; дру ги део „од и гра ва се од 1954. до 1964”36; 
тре ћи део сме штен је у 1965. го ди ну, че твр ти део у 1967, а по след њи 
у 1969. А та ко за ми шље ној кон цеп ци ји ро ма на прет хо де Цр ве ни 
и бе ли ко ји те ма ти зу ју пе ри од од 1941. до 1945. го ди не. У ту расте
гљи ву кон цеп ци ју вре ме на укла па се и Злат но ру но, с об зи ром на 
то да у овом сед мо том ном де лу при ча по чи ње у ми то ло шким вре
ме ни ма, а за вр ша ва се „по след њим по ро дич ним ску пом на Бо жић 
1941”.37 И гот ска хро ни ка Но ви Је ру са лим пред ста вља до га ђа је у 
свом хро но ло шком ре до сле ду и то, та ко ђе, у вр ло екс тен зив ном 
вре мен ском окви ру – од 1347. до 2999. го ди не. Да кле, Пе ки ћев опус 
за ми шљен је као вр ло па жљив вре мен ски кон структ, те је хро но
ло ги ју и хро ни ку мо гу ће по сма тра ти не са мо на ни воу од ре ђе ног 
де ла већ чи та вог опу са.

Осим то га, Пе кић сво јим пи са њем на сто ји да са чу ва за бе ле
шке о од ре ђе ним дру штве ноисто риј ским то ко ви ма, чи ји је и сам 
све док (и уче сник), та ко је јед на од цен трал них те ма и Злат ног 
ру на, али и чи та вог ње го вог опу са – про па да ње гра ђан ске кла се. 
У ње ном ак ти ви ра њу ви ди мо од го вор ност јед ног хро ни ча ра и ње
го ву тен ден ци ју да у сво јим спи си ма са чу ва свет ко ји то не у мрак 
исто ри је. Та ко ђе, у це ло куп ном Пе ки ће вом опу су при сут на је њего
ва на ме ра да при ка же свет у то та ли те ту – што је још јед на ам би
ци ја истин ског хро ни ча ра – све ње го ве ди стинк тив не ни јан се и 
ко ли зи је тих раз ли ка, за то је Пе кић у свом ства ра ла штву окре нут 
ан тро по ло шким те ма ма и ци ви ли за циј ским пи та њи ма.

Но, сва ка ко, ако узме мо у об зир ис так ну тост хро ни ке као 
од ред ни це, на ме ће се пи та ње пи шче вих мо ти ва да по вла шће ну 
ре фе рен цу свог ства ра ла штва кон та ми ни ра. У ин тер вјуу из 1978. 
на кон ста та ци ју но ви нар ке Ан ђел ке Про тић: „Фор мом Злат ног руна 
на го ве шта ва те из ван ред ну но ви ну у при по ве дач кој књи жев но сти”, 
Пе кић је од го во рио на сле де ћи на чин: 

35 Гра ди те љи, исто, 272.
36 Исто, 276.
37 Исто, 271.
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О то ме ни је на ме ни да су дим. У сва ком слу ча ју, ни сам кон сул
то вао ни ка кве те о риј ске ше ме, ни ти се ин спи ри сао узо ри ма. Гради
во је ису ви ше сло же но да би под но си ло ика кву ар хи тек ту ру, осим 
оне ко ју би са мо про из ве ло, као што шкољ ке сво је ку ћељу шту ре 
лу че из соп стве ног пла шта. А да је на ме не де ло ва ло све са зна то, 
на у че но, про чи та но, це ло куп но ис ку ство, у то сум ње не ма. При лич
но сам не по вер љив пре ма тзв. но ви ни. Те шко да та ко не што у обла
сти књи жев не тех ни ке да нас по сто ји. По сто је је ди но уса вр ша ва ња, 
пре о бли ко ва ња, пре фа бри ка ци је. Но ви не при па да ју про шло сти...38

На осно ву овог ау то ре фе рен ци јал ног ис ка за са зна је мо да је 
фор ма де ла нус про и звод ње го ве осо бе но сти, а да је ини ци јал ни 
жан ров ски „омот” Пе ки ћев на чин да „при ђе” чи та о цу, да отво ри 
још је дан по ле мич ки слој у том ко му ни ка тив ном чи ну из ме ђу 
пи сца и ре ци пи јен та, да на го ве сти ва жност фор ме, да би тек напо
слет ку от крио зна чај ње не де кон струк ци је. У Злат ном ру ну он до
во ди дис па рат не жан ров ске ка те го ри је у ко ли зи ју, тра га за фор мом 
да би је ра зо рио и на тим кр хо ти на ма ство рио но во зна че ње, ко је, 
за пра во, тре ба да обез бе ди ин ди ви ду ал ност де лу. Јер тек ка да успе 
да де кон та ми ни ра свет ко ји је ство рио, он гра ди ње го ву це ли ну.

Мср Та ма ра Јо ва но вић Стра ти јев
Ин сти тут за сла ви сти ку
Уни вер зи тет у Хам бур гу
ta ma ra.stra ti jev @u niham burg.de

38 Злат но до ба ди ја ло га, нав. де ло, 37–38.



831

МИ ЛЕ НА КУ ЛИЋ

ПЕКИЋЕВЕКОМУНАЛНЕСОБЕ
ЗАРАЗБИЈАЊЕ

СА ЖЕ ТАК: По ла зе ћи од ау то по е тич ких за пи са из не тих у 
есе ји ма „По зо ри ште као ис по ве да о ни ца. Раз ми шља ња по во дом 
дра ме До ви ђе ња дру же, до ви ђе ња” и „По зо ри ште као со ба за разби
ја ње ста кла” у ра ду ће би ти ре чи, пре све га, о де ли ма Ко ре шпо ден
ци ја (1982) и Од бра на и по след њи да ни (1985) и ути ца ју Бо ри сла ва 
Ми хај ло ви ћа Ми хи за на ова де ла. Иа ко су Пе ки ће ви драм ски експе
ри мен ти не до вољ но ис тра же ни због упу ћи ва ња ре цеп тив не па жње 
на про зни опус, ње го ва де ла су би ла при влач на по зо ри шним де лат
ни ци ма, те се че сто Пе ки ће ва реч мо гла чу ти са по зо ри шне сце не. 
То по ка зу је и Злат но ру но. У пр вом де лу ра да па жња ће би ти усме
ре на на Пе ки ћев по зо ри шни прин цип и раз ми шља ња о те а тру, а у 
дру гом де лу ана ли зи ра ће се не ке ка рак те ри стич не пред ста ве. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пе кић, по зо ри ште, дра ма, драм ски екс пе ри
мент, Ми хиз, Ко ре шпо ден ци ја, Од бра на и по след њи да ни, Злат но 
ру но 

Иа ко је Бо ри слав Пе кић пре ма свом драм ском ства ра ла штву 
при сту пао као пре ма „спо ред ном књи жев ном жан ру, у ко јем би 
об ли ко вао све оно што је од ве ли ких про зних це ли на пре о ста ло или 
оста ло не до вр ше но,1 уо че не су ви ше знач не те мат ске по ду дар но сти 
ро ма на и драм ских де ла (не ке те ме су до слов но пре у зе те из ро ма
на, а не ке су по слу жи ле као мо дел). Нео спо ри ва чи ње ни ца је да 
су Пе ки ће ва про зна де ла, по чев од књи ге Вре ме чу да, при вла чи ла 
па жњу књи жев них кри ти ча ра и те а тро ло га, из ме ђу оста лог сво јом 

1 Ли ди ја Му сте да на гић, „Фар сич на не из ве сност иден ти те та”, у: Бо ри слав 
Пе кић, Иза бра не дра ме, Со ла рис, Но ви Сад 2007, 355. 
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сце нич но шћу и ди ја ло шким се квен ца ма. Драм ски опус ко ји је на
стао на мар ги ни ње го вих ро ма на про ис ти че из иде ја тра ги ко мич
не тен ден ци је срп ске дра ме дру ге по ло ви не 20. ве ка, на кон ре а
ли стич косим бо ли стич ке стру је А. Обре но ви ћа и Ђ. Ле бо ви ћа у 
Не бе ском од ре ду.2 Сто га, ра зу мљив је за кљу чак кри ти ке да ње го
во драм ско де ло при па да го то во истом дис кур су ко јем при па да и 
Љу бо мир Си мо вић (скло ност ар хе тип ским сим бо ли ма) и Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз (иро ни зо ва ње исто ри је и ре ла ти ви зо ва ње срп
ске епи ке).3 Ше сна ест ње го вих драм ских тек сто ва об ја вље но је у 
Ода бра ним де ли ма (На лу дом бе лом ка ме ну – ода бра не ко ме ди је и 
У Еде ну, на Ис то ку – ода бра не фар се), а пет драм ских тек сто ва 
об ја вље но је пост хум но 2006. го ди не у књи зи Ро бо ти и са бла сти 
(из бор из нео бја вље них дра ма).4 Ње гов драм ски опус не до вољ но 
је ис тра жен, сем фраг мен тар но, мо жда упра во из оних раз ло га 
ко је на во ди Све ти слав Јо ва нов: реч је о 

са мо свој ној ло ги ци раз во ја пи шче ве гло бал не по е ти ке, ко ја у хро
но ло шком сми слу углав ном од у да ра од ди на ми ке сме њи ва ња „стил
ских фор ма ци ја” мо дер не срп ске и ексју дра ма тур ги је за по след ње 
че ти ри де це ни је.5

Овај драм скопо зо ри шни екс пе ри мен тал ни опус до пу ња ван 
је од са мог по чет ка ве ли ким бро јем по е тич коин фор ма тив них ко
мен та ра, са чи ња ва ју ћи та ко сто жер срп ске дра ме. У том про це су 
пре о бра жа ја про зног у драм ског пи сца де ша ва се не што вр ло ва жно 
за Пе ки ће ву дра ма тур ги ју и то је кри ти ка јед но гла сно при ме ти ла 
– ви ше стру ке дра ма тур шке и фан та зма го рич не мо ди фи ка ци је 
по зна тих Пе ки ће вих окви ра. Пи шчев ула зак у свет по зо ри шта, у 
со бу за раз би ја ње ста кла зах те ва 

2 Дру га књи га Пе ки ће вих иза бра них драм ских де ла У Еде ну, на Ис току 
по све ће на је упра во Ђор ђу Ле бо ви ћу, до бит ни ку пр ве Сте ри ји не на гра де за са
вре ме ни до ма ћи текст (Не бе ски од ред, 1957). 

3 Та кав за кљу чак из не ла је Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић у тек сту „Иден
ти тет и фар са: дра ме Бо ри сла ва Пе ки ћа”, у: По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа – пре
пли та ње жан ро ва, уре ди ли др Пе тар Пи ја но вић и др Алек сан дар Јер ков, Слу
жбе ни гла сник, Бе о град 2009, 385–386. Ва ља ло би на по ме ну ти да је у тек сту 
на гла ше на из ве сна дра ма тур шка слич ност са оном ли ни јом свет ске дра ма тур
ги је ко ја је озна че на као „по зо ри ште ап сур да”: Јо не ско, Пин тер и Ол би, и то, 
нај пре, ка да је реч о ка рак те ри за ци ји ју на ка. 

4 Књи гу Ро бо ти и са бла сти – из бор из нео бја вље них дра ма чи ни пет 
драм ских тек сто ва из за о став шти не Бо ри сла ва Пе ки ћа: Fi ve o’ clock tea (Чај у 
пет), Ра ђа ње јед ног за пи сни ка, Злат но ру но, X+Y=0, Чи сти и не чи сти или чу до 
у Јаб не лу. 

5 Све ти слав Јо ва нов, „Го ре је до ле, или ма ска свих ма ски”, у: Бо ри слав 
Пе кић, Ро бо ти и са бла сти – из бор из нео бја вље них дра ма, прир. Све ти слав 
Јо ва нов, Со ла рис, Но ви Сад 2006, 347. 
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од ре ђе ну схе ма ти за ци ју лич но сти, ау ти зам или ау то ма ти зам у 
њи хо вом од но су пре ма дру ги ма или у по на ша њу, њи хо во по сте пе но 
пре тва ра ње у ро бо те, у лут ке, а у ка сни јој фа зи Пе ки ће ве дра ма
тур ги је све че шће у аве ти.6

Већ упо ко је ни вам пи ри из Пе ки ће ве про зе по на вља ју се у 
слич ним драм ским си ту а ци ја маигра ма, до би ја ју ћи та ко но ве ва
ри ја ци је у раз ли чи тим жан ро ви ма.7

Пр ви об ја вље ни драм ски текст Бо ри сла ва Пе ки ћа Ко но пац 
или тро но жац или Обе ше њак у Сце ни (1971, VII, 5, 152–178) про
пра ћен је по е тич ким тек стом „По зо ри ште као ис по ве да о ни ца. 
Раз ми шља ња по во дом дра ме До ви ђе ња, дру же, до ви ђе ња”, на кон 
че га Пе кић об ја вљу је и дру ги кључ ни те а тро ло шки текст „По зо
ри ште као со ба за раз би ја ње ста кла (Је дан ди ле тант ски по глед на 
те а тар)” у ча со пи су Књи жев ност8 (1984, бр. 4–5, 700–711), ко ји је, 
чи ни се, нај ре ле вант ни ји за ту ма че ње пи шче вог драм скопо зо ри
шног им пул са. За хва љу ју ћи овим есе ји стич ким по зо ри шним мани
фе сти ма, као и оп се жним за па жа њи ма о те а тру ра су тим по Пе ки
ће вом ро ма неск ном ства ра ла штву, ис тра жи вач ње го вог драм ског 
де ла мо же да ство ри ја сни ју сли ку Пе ки ће вог про ми шља ња те а тра. 
Дра ме Бо ри сла ва Пе ки ћа мо гу би ти по сма тра не и као сво је вр сно 
до зи ва ње вам пи ра „да би се овај, ег зор ци ран кроз по зо ри шно изво
ђе ње, ко нач но упо ко јио или, по на род ном, био про бо ден гло го вим 
ко цем пи шче ве дра ма тур шке ве шти не”.9 Иа ко се „вам пи ри ни су 
да ли та ко ла ко упо ко ји ти” ни у про зном ни у драм ском тек сту, Бо
ри слав Пе кић је, слу же ћи се раз ли чи тим фор му ла ци ја ма истог или 
слич ног, те жио за склад ним дра ма тур шким из ра зом, који је, за раз
ли ку од про зног ства ра ла штва, на стао за из во ђе ње (у по зо ри шту, 
на те ле ви зи ји, ра ди ју), а не за чи та ње. Упр кос чи ње ни ци да је 
дра ма тур шка тех ни ка за Пе ки ћа пред ста вља ла пси хо те рапе ут ски 

6 Мар та Фрајнд, „Драм ски екс пе ри мен ти Бо ри сла ва Пе ки ћа”, у: По е ти
ка Бо ри сла ва Пе ки ћа – пре пли та ње жан ро ва, 381.

7 При мер жан ров ског пре о бра жа ја мо же мо уо чи ти, ре ци мо, у би блиј ском 
мо ти ву Ису со вог из ле че ња гу ба ви це Егле ко ји је Пе кић об ра дио нај пре у при чи из 
књи ге Вре ме чу да („Чу до у Јаб не лу”), а за тим у ра диодра ми Чи сти и не чи сти или 
Чу до у Јаб не лу или у сво је вр сном ди ја ло гу ко ји Пе кић ус по ста вља са Ор ве ло вим 
де лом 1984, нај пре у Но вом Је ру са ли му (при ча Сви рач из злат них вре ме на), а по том 
у дра ми У Еде ну, на Ис то ку, под се ћа ју ћи на пе сму из злат них вре ме на. На ред ни 
при мер на ве де ног, а сва ка ко не и по след њи, је сте дра ма Злат но ру но ко ја те мат
ски ко ре спон ди ра са исто и ме ном сед мо том ном фан та зма го ри јом, ко ја је на зна
че на у под на сло ву као „дра ма тич на фан та зма го ри ја у три деј ства са епи ло гом”. 

8 Овај текст се по ја вљу је и у дру гој вер зи ји, са вр ло ма ло из ме на, као пред
го вор де се тој књи зи ода бра них де ла, На лу дом бе лом ка ме ну. Ви ди ви ше: Мар
та Фрајнд, „Драм ски екс пе ри мен ти Бо ри сла ва Пе ки ћа”, у: По е ти ка Бо ри сла ва 
Пе ки ћа – пре пли та ње жан ро ва, 376. 

9 Исто, 378.
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за да так, од но сно „дра ме су по ста ле кан та за ђу бре у ко ји ма сам 
из сво је ли те ра ту ре из но сио от пат ке” и што је ве ли ки део ње го вих 
дра ма на стао као „не ка вр ста вен ти ли ра ња ак ту ел них ди ле ма које 
је сам се би при у штио пи шу ћи ро ма не; не ка вр ста орга ни за ци о них 
за бе ле жа ка на њи хо вим мар ги на ма” – ње го ва по зо ри шна ка ри је ра 
је на ста ла ad hoc, „иза ћо шка мо јих ро ма на – сми шље не дра ме, 
са ни тар не, јер бих без њих ја мач но екс пло ди рао”, ка ко пи ше при 
кра ју есе ја По зо ри ште као со ба за раз би ја ње ста кла.10

Док је још био сту дент пси хо ло ги је на Бе о град ском уни вер
зи те ту, Пе кић је упо знао аме рич ке екс пер те за ду шу11 ко ји су, 
вр ло са гла сно, твр ди ли да је де струк тив но по на ша ње пре те жним 
де лом по сле ди ца си сте ма за бра на и пра ви ла, ко јим се об у зда ва 
чо ве ко ва ди вља при ро да. Зах тев за сло бо дом гра ђан ског чо ве ка 
Пе кић ви ди у сле де ћем:

У ка на ли са њу де струк тив ног на го на пре ма тзв. со би за разби
ја ње ста кла, у од во ђе њу ди вља ка у на ма у ту со бу да се та мо на ми ру, 
ни ко ме не сме та ју ћи из ди вља, и ци ви ли за ци ја вра ти у стан дар дизо
ва ном об ли ку про фе со ра уни вер зи те та, бан ка ра, на род ног по сла
ни ка или пси хи ја тра, већ пре ма то ме у ка кву је ко жу уши ве на 
ње го ва Мај ка при ро да.12

Пе кић у овом есе ју иде ју ду хо ви то раз ви ја до ап сурд них за
кљу ча ка, пред ла жу ћи „ко му нал не со бе за раз би ја ње” за груп не 
те ра пи је, с тим што би уме сто ста кла ко ри стио пред ме те ко ји има
ју „сим бо лич ну и ствар ну вред ност”, као што је кон церт ни кла вир, 
јер та ко „не са мо да из се бе ис те ру је мо ди вља ке већ се све ти мо јед ном 
од пред ме та ци ви ли за ци је ко ји је кон стру и сан да га укро ти”.13 По
зо ри шнодрам ска умет ност по ста је иде а лан вен тил за све ње го ве 
ре вол те, ка ко и сам твр ди у спо ме ну том есе ју. По зо ри ште по ста је 
– од Ис по ве да о ни це, пре ко Са ни тар ног уре ђа ја – те ра пе ут ска соба 
за раз би ја ње ста кла, ко ја ука зу је на обо ље ње, по твр ђу је ди јаг но зу 
и на са мом кра ју по зо ри шне се ан се ну ди сво је вр сно ре ше ње. Ова
кву вр сту ле че ња мо же мо схва ти ти као екс пе ри мент ко ји се вр ши 
на па ци јен ти ма – до из ле че ња или упо ко је ња – све док гле да лац 
не по ста не оно што Ран си јер на зи ва „еман ци по ва ни гле да лац”, 

10 Бо ри слав Пе кић, „По зо ри ште као со ба за раз би ја ње ста кла”, у: Бо ри слав 
Пе кић, Ко ре шпо ден ци ја – иза бра не дра ме I, при ре ди ле Љи ља на и Алек сан дра 
Пе кић, Бе о град 2014, 27. 

11 „Увек спрем ни да ба вље ње њо ме схва те као ве дру игру, на гра ни ци 
из ме ђу беј збо ла и де тек тив ског фељ то на, а не по пут нас Евро пља на, на ро чи то 
Сло ве на, као по тре сан пут кроз па као.”

12 Бо ри слав Пе кић, „По зо ри ште као со ба за раз би ја ње ста кла”, 25. 
13 Исто, 26. 



835

бли зак брех ти јан ски буд ном по зо ри шном гле да о цу. По ла зе ћи од 
та квог раз у ме ва ња Пе ки ће вог драм ског ства ра ла штва, оправ да но 
је ту ма че ње Мар те Фрајнд ко ја Пе ки ће ве дра ме на зи ва „драм ским 
екс пе ри мен ти ма”

по тре ба за успе шним екс пе ри мен том, те ра пи јом ко ја ће из ле чи ти 
а не упо ко ји ти, стал но го ни Пе ки ћа да пи ше но ве дра ме, да ства ра 
но ве со бе за раз би ја ње ста кла и да цео по сту пак осло ба ђа ња и ег зор
ци зма про бле ма свих вр ста, при ват них „вам пи ра” пи шче вих и за
јед нич ких у вре ме ну у ко ме жи ви, поч не ис по чет ка.14

Дра ма тур шкопо зо ри шна са гле да ва ња Пе ки ће вог драм ског 
опу са (Мар ја но вић, Волк, Се ле нић, Ста мен ко вић, Фрајнд и дру ги) 
у сво јој фраг мен тар но сти су пре ци зна – по не кад ком пле мен тар на, 
по не кад кон тра дик тор на – али у ве ли ком де лу тих ту ма че ња не 
на ла зи мо до кра ја из ве ден суд о Пе ки ће вом драм ском тек сту, по
себ но не о жан ров ској при ро ди ње го вих дра ма.15

Ко ре шпо ден ци ја, Од бра на и по след њи да ни и Злат но ру но  
у со би за раз би ја ње ста кла

Иа ко су Пе ки ће ви ко ма ди иза зи ва ли па жњу по зо ри шних де
лат ни ка, овом при ли ком ће мо се ба ви ти, из ме ђу оста лог, две ма 
пред ста ва ма на ко је је по сред но или не по сред но ути цао Ми хиз и 
не за о би ла зним ко ма дом Злат но ру но. У се лек ци ји Да ли бо ра Форе
ти ћа 1982. го ди не на 27. Сте ри ји ном по зор ју од и гра на је пред става 
Цин ца ри или Ко ре шпо ден ци ја у дра ма ти за ци ји Бо ри сла ва Ми хај

14 Мар та Фрајнд, „Драм ски екс пе ри мен ти Бо ри сла ва Пе ки ћа”, 380. 
15 Ме ђу на ве де ним жан ров ским од ред ни ца ма по себ но ме сто за у зи ма 

фар са, па та ко Пе ки ће ве дра ме мо же мо гру пи са ти у осам гру па, од но сно осам 
под вр ста фар се. Ова кву по де лу је на чи ни ла Мар та Фрајнд. То су „ис по вед на” 
фар са (Обе ше њак), „оп ти ми стич на” фар са (У Еде ну, на Ис то ку), „фи ло зоф ска” 
фар са (Ка те го рич ни зах тев), „фар са са игра њем, пе ва њем и пу ца њем” (Ка ко 
за ба вља ти го спо ди на Мар ти на), „пси хо те ра пе ут ска” (Си ва бо ја ра зу ма), „тра
гич на” (Те зе ју, је си ли убио Ми но та у ра), „окулт нокри ми на ли стич ка” (Рајн ске 
за ду шни це), „бан кар ска сим фо ни ја. Фар са” (Рђав дан на Stock Ex chan geу). Овој 
гру пи би тре ба ло, по жан ров ским ка рак те ри сти ка ма, да се до да ју и Ра ђа ње 
јед ног за пи сни ка и X+Y=0, иа ко их Пе кић ни је од ре дио као фар се. Ка да је у пи
та њу дру ги драм ски жа нр – ко ме ди ја – по сто ји шест жан ров ских вр ста: „вој
нич ка” (Ге не ра ли или срод ство по оруж ју), „ко ме ди ја у три вра ча ња и јед ним 
до вра ча ва њем” (На лу дом бе лом ка ме ну или бу ђе ње вам пи ра), „ко ме ди ја са ве сти” 
(Ра за ра ње го во ра), „та шти не” (Умет ност или ствар ност), „кла сна, по ма ло 
кла сич на ко ме ди ја” (Ко је убио мо ју бе смрт ну ду шу), „лин гви стич ка” (Ка ко се 
ка лио је дан го спо дин), „дра ма ко ја би да је ко ме ди ја” (186. сте пе ник). Пр во ТВпи смо 
из Ен гле ске, Чај у пет, не ма пре ци зну жан ров ску од ред ни цу, али га Мар та 
Фрајнд, са раз ло гом, свр ста ва у ко ме ди ју; док је Бер муд ски тро у гао де фи ни сан 
као тра ги ко ме ди ја. 
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ло ви ћа Ми хи за (Ате ље 212). Ми хи зо ва дра ма ти за ци ја (Уз со гласи
је и по др шку аук то ра на епи сто лар ну ко ме ди ју пре у де сио Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз) на ста ла је има ју ћи у ви ду да че твр ти том Злат
ног ру на у се би са др жи го то во уде шен драм ски ко мад, ко ји би 
ва ља ло из ве сти на по зо ри шној сце ни. Пре ми јер но из ве де на 5. фе
бруа ра 1980. го ди не, ова пред ста ва бе ле жи 300 из во ђе ња за 24 го
ди не (у ре жи ји Ар се ни ја Јо ва но ви ћа), док је ра диопре ми је ра била 
1982. го ди не (Ра дио Бе о град), што до вољ но по ка зу је те а тро ло шку 
и сцен ску вред ност дра ма ти за ци је че твр те књи ге сед мо том ног 
Злат ног ру на.16 Oпис цин цар ске по ро ди це Ње го ван и осве тља ва ње 
не ко ли ко ме се ци њи хо вог жи во та (1847–1848) у Јо ва но ви ће вој ре
жи ји пред ста вља „из у зет но шар мант ну ’зи да ни цу на пе ску’, ко ја 
је са гле да ли штем оства ри ла при сни од нос крат ког тра ја ња”, а 
Ми хај ло ви ће во опре де ље ње за про зу Б. Пе ки ћа мо же мо раз у ме ти 
као су што и искре но пре и спи ти ва ње „де ло ва пре пи ске као чи сте 
по зо ри шне фор ме”.17 Из у зет ност Јо ва но ви ће ве ре жи је ис та кла се 
осве вре ме њи ва њем 1848. го ди не у ко јој се до га ђа рад ња ко ма да 
Цин ца ри или Ко ре шпо ден ци ја. Не слу чај но, Пе кић узи ма упра во 
ону го ди ну ка да је би ла ре во лу ци ја у Па ри зу, ма ђар ска бу на под 
ру ко вод ством Ла јо ша Ко шу та, ка да Алек сан дар Ди ма об ја вљу је 
Да му с ка ме ли ја ма, Ша то бри јан Ме мо а ре с оне стра не гро ба, када 
уми ре До ни це ти, ра ђа се Пол Го ген, а Маркс и Ен гелс об ја вљу ју 
Ко му ни стич ки ма ни фест. У кри ти ци је пред ста ва оста ла за бе ле
же на као оства ре ње це ло од „се ћа ња и ствар них зби ва ња, ко ја се 
са свим сло бод но ис пре пли ћу у про сто ру и из че га се фор ми ра ју 
од ре ђе на рас по ло же ња”. Пе тар Волк је ми шље ња да је „текст имао 
сво је ли те рар не ам би ци је, али не и сцен ске, па је углав ном у до
ме ну ко ре спо ден ци је ко ја је мо гла би ти за ни мљи ва као сцен ска 
ко му ни ка ци ја”. Иа ко екс пе ри мен тал ног и но вог ни је би ло, су де ћи 
по до ступ ним за пи си ма, то ни је мно го по ко ле ба ло гле да ли ште и 
по зо ри шну кри ти ку, ко ји оста ју у чвр стом уве ре њу је реч о „са др
жај но за ни мљи вој и вред ној пред ста ви”.18 Та ква фан та зма го ри ја 

16 „Нај ви ше успе ха код пу бли ке имао је Да ни ло Стој ко вић као Си ме он 
Ње го ван Лу пус: тво рац свих по ро дич них по сло ва (не ка вр ста гра ждан ског Дон 
Кор ле о на), опре зни и му дри Цин ца рин, ужи вач жи во та, био је основ ни глу мач ки 
по кре тач пред ста ве, да вао јој тон и дик ти рао ри там. Зо ран Рад ми ло вић (Ха џи ја, 
Лу пу сов син) је ја сно на зна чио лик по ро дич ног „от пад ни ка” – ин те лек ту ал ца 
и бо го мољ ца. [...] Ми ра Ба њац (Ми ли ца, Ха џи ји на же на) ко ри сте ћи низ тач них 
и фи них ху мо ри стич ких ре ше ња у го во ру, крет ња ма и ге сту, би ла је и у по ро дич
ном и у глу мач ком кон тек сту стал ни и ча сни Лу пу сов про тив ник”. Ви ди: Пе тар 
Мар ја но вић, „По ро дич на пре пи ска на сце ни”, За пи си те а тро ло га, Сте ри ји но 
по зор је, Но ви Сад 2006, 354–355.

17 Исто, 354.
18 Нав. пре ма: Бран ко Бр ђа нин, „О гре шка ма и огре ше њи ма или о да то

ва њу и вред но ва њу”, 404. 
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Бо ри сла ва Пе ки ћа, при ла го ђе на по зо ри шној фор ми и из ра зу, пред
ста вља ла је Ју го сла ви ју и на Те а тру на ци ја у Со фи ји 1982, а жи ри 
27. Сте ри ји ног по зор ја (Бо ро Дра шко вић, Ан дреј Ин крет, Џе вад 
Ка ра ха сан, То ми слав Ке тиг, Сем ка Со ко ло вић Бер ток) до де лио 
јој је чак три Сте ри ји не на гра де: за сцен ску адап та ци ју Бо ри сла ву 
Ми хај ло ви ћу Ми хи зу, за глу мач ко оства ре ње Да ни лу Стој ко ви ћу 
(за уло гу Си ме о на Ње го ва на Лу пу са) и за ко сти мо гра фи ју Ми ле
ни Ни че вој.19 Пи шу ћи о дра ми Од бра на и по след њи да ни, Бо ри слав 
Пе кић је за пи сао да је Б. М. Ми хиз, чи та ју ћи у ру ко пи су че твр ту 
књи гу Зла тог ру на скре нуо па жњу „да се на стра ни ца ма ове књи
ге на ла зи јед на го то ва по зо ри шна пред ста ва. Ре че но – учи ње но”. 
Упра во та ко је на ста ла Ко ре шпо ден ци ја – до да је Пе кић – „пред
ста ва ко ју мно го во лим, а су де ћи по то ме што се већ пет го ди на 
на ла зи на ре пер то а ру Ате љеа, из гле да да ни је мр ска ни пу бли ци”. 
Пи сац је био у пра ву, ова пред ста ва не са мо да ни је би ла „мр ска 
пу бли ци” већ је оства ри ла ве ли ки успех у та да шњем сте ри јан ском 
по зо ри шном све ту, упу ћу ју ћи на зна ча јан и ком плек сан књи жев
ни пред ло жак. 

Иде ја о на стан ку Ко ре шпо ден ци је, као што је већ на гла ше но, 
би ла је Ми хи зо ва. Иде ја за дра ма ти за ци ју де ла Од бра на и по след
њи да ни, ме ђу тим, ни је би ла ње го ва, иа ко је њи хо во при ја тељ ство 
би ло чвр сто, а Ми хи зо во ту ма че ње и чи та ње Пе ки ће вог де ла пре
ци зно и па жљи во.20 Чи та ју ћи Пе ки ће ве за пи се, са зна је мо да је 
Зо ран Рад ми ло вић био тај ко ји је ја сно из ра зио же љу да игра уло
гу Ан дри је Га ври ло ви ћа, за кле тог спа си о ца да вље ни ка из де ла 
Од бра на и по след њи да ни. „По ми слио сам, ако се већ мо ји тек сто
ви дра ма ти зу ју (не ви дим мно го раз ло га за то, али не ви дим ни 
до вољ но раз ло га про тив) – он да је до бро да то ура де два та ква 
мај сто ра као што су Зо ран и Ми хиз”, ис та као је Пе кић. Суд би на, 
ме ђу тим, ни је да ла да та ко и бу де. По шту ју ћи успо ме ну на пре
ми ну лог ко ле гу, Да ни ло Стој ко вић је пре у зео на се бе же љу да се 
то оства ри и та ко је на ста ла пред ста ва Од бра на и по след њи да ни, 
тј . За кле ти спа си лац да вље ни ка. На 30. Сте ри ји ном по зор ју 1985. 
го ди не из ве ден је ко мад Од бра на и по след њи да ни, ово га пу та ван 

19 По ред Сте ри ји не на гра де ова пред ста ва је до би ла и Дру гу на гра ду за 
пред ста ву на Га ве ли ним ве че ри ма у За гре бу 1980. го ди не, Апла уз Са ра је ва на 
Ок то бар ским да ни ма кул ту ре 1980. го ди не, На гра ду за нај бо љу пред ста ву Удру
же ња драм ских умет ни ка СР Ср би је 1980. го ди не, На гра ду за ре жи ју А. Јо ва
но ви ћу УДУ СРС 1980. го ди не, Пре ми ју Град ског СИЗа кул ту ре Бе о гра да за 
нај бо ље оства ре ње то ком 1980. го ди не. Нав. пре ма: Цин ца ри или Ко ре шпо ден
ци ја, Бо ри слав Пе кић, „Ко ре шпо ден ци ја – иза бра не дра ме”, при ре ди ле Љи љана 
и Алек сан дра Пе кић, 30. 

20 Де та ље о при ја тељ ству „два Бо ри сла ва” Ми хиз оста вља у свом де лу 
Ауто би о гра фи ја о дру ги ма. 
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кон ку рен ци је, а дра ма ти за ци ју су пот пи са ли Бра ни слав Ми ћу но
вић и Бра ни вој Ђор ђе вић.21 При ча о Ан дри ји Га ври ло ви ћу, ко ји 
се не ће „да ти ни ко ме”, ко ји бра ни свој мо рал ни и људ ски ин те
гри тет и у по след њим да ни ма, ви ше је раз ми шља ње о све сти и 
мо ра лу, не го о ње му са мом, чи ме се ово де ло при пи су је оном 
де лу Пе ки ће вог ства ра ла штва ко је има мо ра ли стич коиро ниј ски 
ка рак тер. При пи су ју ћи овом ко ма ду на из глед ап сурд ну од ред ни
цу – мо но по ли(т) дра ма – Пе кић је же лео да по ка же да то је сте 
суд би на јед ног ли ца, мо но дра ма. По ли ти ка и исто ри ја су би тан 
еле мент овог ко ма да, па и оно „т” ни је слу чај но ста вље но иза „по ли” 
(то је до сет ка Зо ра на Рад ми ло ви ћа). Ха ролд Пин тер је ду хо ви то 
го во рио: „Дра ма је до брог здра вља он да ка да мо гу да по ве дем сво
је ли ко ве у ло кал ни паб и по ру чим им пи ће”. Ан дри ја Га ври ло вић 
је та кав лик – ожи во тво рен у драм ској струк ту ри, у по зо ри шту, 
на сце ни; иа ко за то чен у сре ди шту ве ли ке, свет ске игре, „стра но 
те ло, ап сурд ни еле мент у игри, као фуд бал ска лоп та у Чо ве че, не 
љу ти се”.

Дра ма Злат но ру но те мат ски је вр ло бли ска исто и ме ној сед
мо том ној фан та зма го ри ји, цен трал ном де лу Пе ки ће вог огром ног 
опу са, а од ре ђе на као „дра ма тич на фан та зма го ри ја у три деј ства 
са епи ло гом” (у тре нут ку ка да је об ја вље на дра ма, че ка ло се на 
об ја вљи ва ње тре ћег де ла ро ма на). Иа ко је фан та зма го ри ја по јам 
ко ји се, нај пре, ве зу је за про зни жа нр, Пе кић је ова квом озна ком 
же лео да ука же на не из бе жну дра ма тич ност фан та зма го ри је, ко ја 
је при сут на у при по ве дач ким сло је ви ма ње го вих ро ма на. Та квим 
ком би но ва њем не ко ли ко те о риј ских пој мо ва ко ји при па да ју драм
ском и еп ском дис кур су, по ми шље њу Ми ле не Сто ја но вић, Пе кић 
је, за пра во, про ши рио основ но зна че ње, а свој драм ски текст из
ме стио из уо би ча је ног драм ског кон тек ста.22 Бе ле шке ко је Пе кић 
оста вља о овој дра ми мо гу би ти ту ма че не и као ус пе ла по зо ри шна 
кри ти ка, ко ја да је смер ни це о по зо ри шном из во ђе њу, је зи ку, ли ко
ви ма и кон тек сту. То су спе ци фич на „упут ства за чи та ње”, а грч ка 
ру га ли ца (по све ће на Сте ри ји) ко ја слу жи као мо то на го ве шта ва 

21 Цр но гор ско на род но по зо ри ште из Под го ри це су о чи ло се са овим тек
стом, по ка зав ши ве ли ки ан самбл и бо гат ство сце не, а ова пред ста ва, у ре жи ји 
Бра ни сла ва Ми ћу но ви ћа, иа ко не на гра ђе на, пред ста вља ла је би тан део се лек
ци је Фа би ја на Шо ва го ви ћа. Ве ли ки ан самбл је учи нио да овај Пе ки ћев ко мад 
бу де из у зе тан по зо ри шни три јумф. Ту пред ста ву (из ве де на 30. ма ја 1985) чи ни ли 
су: Сло бо дан Али гру дић, Гро зда на Лен голд, Стан ко Бо го је вић, Бра ни слав Ву
ко вић, Дра ган Ра чић, Дра ган Га рић, Дра ган Бла го је вић, Дар ко Ђу ре тић, Бу ди мир 
Се ку ло вић и дру ги. На ве де но пре ма: Алек сан дра Ко ла рић, 60 го ди на Сте ри ји ног 
по зор ја (до ку мен тар на гра ђа), Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад 2015, 114. 

22 Ми ле на Сто ја но вић, „Драм ско и при по вед но у кон тек сту жан ров ске 
хи бри за ци је”, По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа – пре пли та ње жан ро ва, 425–426.
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„основ ни тон ко ји ће у дра ми пре о вла да ти из ме ђу Гр ка и цин ца ра”.23 
Илу зи о ни стич ка игра оне о би ча ва ња (С. Јо ва нов) за по чи ње Си ме
о но вим ди ја ло гом са мр твим сул та ном то ком шмин ка ња, а уну тар 
тог раз го во ра мр тви „рав но прав но са жи вим ак те ри ма по ста ју драм
ски пи сци и сцен ски жи во твор ни ак тан ти”. „Жи вот [...] се на ли це 
на но си спо ља” – је дан је од ис ка за у пред ста ви – чи ме Ka li teh nis 
Си ме он за кљу чу је да у ста њу у ко јем се „мо же оп ста ти као мр тав 
и сло бо дан, је ди но не до ста је оства ре но Де ло”. Упра во та ква чу да 
Пе ки ће вог „ро ма на уни вер зу ма” ка квог у срп ској књи жев но сти 
не ма, пи та ња о пој му умет но сти и исто ри је / исто риј ске ме та фик
ци је Пе ки ћа, по ми шље њу Са ве Да мја но ва, де фи ни ше „као јед ног 
о на ших ра них пост мо дер ни ста”.24

Ка да го во ри мо о по зо ри шној ин сце на ци ји Злат ног ру на и дру
гих де ла Бо ри сла ва Пе ки ћа, у ди ја ло гу с ње го вим есе ји стич ким 
ту ма че њем по зо ри шне умет но сти, ве ли ко је пи та ње ка ко са чу ва ти 
пи сца, при по ве да ча, а да не из ме ни свој умет нич ки лик на сце ни. 
О то ме су пи са не сту ди је, во ђе не рас пра ве, по ле ми ке и још увек 
не ма јед ног тач ног од го во ра. По ми шље њу Ве ли бо ра Гли го ри ћа 
„сце на мо же да из ме ни ре љеф но, сли ко ви то и по себ ном ма ги јом 
вред но сти ње го вог умет нич ког де ла, а мо же да их де фор ми ше и 
де гра ди ра”.25 Сто га, пи та ње ко је по ста вља исто риј ска те а тро ло
ги ја из у зет но је де ли кат но: ка ко флу ид Пе ки ће вог де ла оства ри ти 
на сце ни, а да се не по вре де умет нич ко тки во и по ет ске вред но сти 
ко је оне са др же? Сва ка ко, то је про блем ко ји по ста вља не са мо 
Злат но ру но Бо ри сла ва Пе ки ћа већ мно га дру га про зна де ла. Пе
кић је то пи та ње озбиљ но про ма трао и упра во због та квих пи та
ња све ди ле ме са мар ги не пре то чио у драм ске ко ма де. Чи ни се да 
Пе ки ће во вре ме тек до ла зи и да је ва ло ри за ци ја Пе ки ћа као драм
ског пи са ња тек пред на ма. 

Мср Ми ле на Ж. Ку лић
Ма ти ца срп ска
Оде ље ње за књи жев ност и је зик
струч ни са рад ник
mi le na ku lic1@gmail.com

23 Исто, 426. 
24 Са ва Да мја нов, „Пе кић чу до тво рац”, Ерос и по(р)нос, На род на књи га, 

Бе о град 2006, 173. 
25 Ве ли бор Гли го рић, „Дра ма ти за ци ја при по ве дач ке про зе”, у: Би ће позо

ри шта, Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад 1977, 264.
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До да так

СА РА ЗДРАВ КО ВИЋ

МЕТАМОРФОЗАСТРАНСТВОВАЊАУ
ПИСМИМАИЗТУЂИНЕ
БОРИСЛАВАПЕКИЋА

СА ЖЕ ТАК: Те ма ра да је мо тив стран ство ва ња у Са бра ним 
пи сми ма из ту ђи не Бо ри сла ва Пе ки ћа. По ку ша ва се ра све тли ти од
нос из ме ђу би о граф ске чи ње ни це на пу шта ња до мо ви не и об ра де 
овог мо ти ва у Са бра ним пи сми ма из ту ђи не, уз осврт на те о риј ска 
за па жа ња о ег зи лу пр вен стве но Едвар да Са и да, Јо си фа Брод ског и 
Ду брав ке Угре шић. Циљ ра да је да се утвр ди раз вој ни пут мо ти ва, 
као и да се са гле да ње гов ути цај на пор тре ти са ње од но са стран ца 
са но вом сре ди ном, и са ме те сре ди не. До ка зу је се да Пе кић у Са
бра ним пи сми ма из ту ђи не об ли ку је фи гу ру пи сцаег зи лан та ко ји 
из гра ђу је ди на ми чан и про мен љив од нос пре ма тре нут ном пре би
ва ли шту. На кон цу при хва та суд би ну ве чи тог стран ство ва ња, про
на ла зе ћи у њој ду хов ни дом. Пе ки ћев до бро вољ ни бо ра вак у ту
ђи ни ис по ља ва ана ло ги је са ста њем са мо ег зи ла и чак са ег зи лом 
мо ти ви са ним дру штве ним окол но сти ма, опи са ним у ли те ра ту ри, 
што се мо же об ја сни ти жи вот ним усло ви ма слич ним за све еми
гран те у зе мљи од ре ди шта, али и ау то ро вим до жи вља јем се бе као 
ве чи тог стран ца. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ту ђи на, Бо ри слав Пе кић, Са бра на пи сма из 
ту ђи не, еми гра ци ја, ег зил, Лон дон

Увод

Ег зил има исто риј ску, по ли тич ку, пси хо ло шку, фи ло зоф ску 
ди мен зи ју. Ка да има мо по сла с пи сци ма, и умет нич ку, че сто екс
пли цит но упи са ну у њи хо во де ло. Са бра на пи сма из ту ђи не Бо
ри сла ва Пе ки ћа све до чан ство су пре пли та ња мно гих аспе ка та овог 
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моћ ног фе но ме на у фи гу ри пи сцаег зи лан та. Пи сац им пли цит но 
по ста вља пи та ње мо гућ но сти до бро вољ ног из гнан ства и ре ла ти
ви зу је осе ћај при пад но сти. Ана ли зи ра дру штве не по ја ве Ве ли ке 
Бри та ни је и Ју го сла ви је не пот ку пљи вим по гле дом стран ца по сма
тра ча. При дру жу ју ћи се ве ли ком бро ју умет ни ка и кул тур них 
рад ни ка ко ји су кроз исто ри ју де ли ли ње го ву суд би ну, Пе кић у 
Са бра ним пи сми ма из ту ђи не бли же ра све тља ва уну тра шња и 
спо ља шња пре ви ра ња ими гра ци је у мо дер ном до бу. 

Ег зил: по јам, свој ства, им пре си је

Ако се по ђе од де фи ни ци је са ме ре чи као „при сил но уда ља
ва ње из род не зе мље: про те ри ва ње из до ма”1, већ се уо ча ва по тен
ци јал усло жња ва ња зна че ња, с об зи ром на то да по дру гој де фини
ци ји „ег зил је ’при сил ни или до бро вољ ни бо ра вак ван до мо ви не’”.2 
Пр во бит но ко ри шћен као ка зне на ме ра, фор ма ег зи ла се кроз исто
ри ју ме ња ла. Да нас по сто ји у до слов ном сми слу, уз „раз не об ли ке 
мо дер ног оту ђе ња, за ко је је ’из гнан ство’ че ста ме та фо ра”.3 За чет
ни ци мо дер не те о риј ске ми сли о ег зи лу су „Ха на Арент, Те о дор 
Адор но и дру ги ег зи лан ти ко ји су по бе гли од на ци ста”.4 На њи хов 
рад се на до ве зу ју са вре ме ни ау то ри по пут „ита ли јан ског фи ло зо фа 
Ђор ђа Агам бе на”, док дру ги, „Аме ри ка нац па ле стин ског по ре кла 
Едвард Са ид и ау то ри за ин те ре со ва ни за пост ко ло ни ја ли зам, одлу
чу ју да по ђу од раз ми шља ња о при сил ном из ме шта њу ван Евро пе”.5 
Ва жне за раз у ме ва ње ег зи ла су и есе ји стич ке ре флек си је пи са ца 
ко ји су ис ку си ли ег зил, по пут Јо си фа Брод ског (Jo seph Brodsky) и 
Ду брав ке Угре шић. 

Едвард Са ид (Ed ward Said) ис ти че ка ко у два де се том ве ку 
ег зил до жи вља ва ју ми ли о ни про те ра них, ра се ље них и из бе глих 
због ра та, гла ди, бо ле сти: „Из гнан ство је из из у зет не, а по не кад и 
ис кљу чи ве ка зне за по себ не по је дин це – као што је Ови ди је [...] – 

1 Ne u ba u er, John et al. 2009b. „In di vi dual Tra jec to ri es: In tro duc tion” in: John 
Ne u ba u er & Borbála, 6. Сви ци та ти из ли те ра ту ре, ко ји ни су на срп ском је зи ку, 
да ти су у пре во ду ау то ра члан ка.

2 Ђо рић Фран цу ски, Би ља на. 2012. „Кул ту ро ло шка хи брид ност ег зи лана
та у Бри та ни ји: мул ти кул ти као бу ре ба ру та за дру штве не кри зе на За па ду” у: 
Дра ган Бо шко вић (ред.). Ег зи лан ти: књи жев ност, кул ту ра, дру штво. Кра гу
је вац: Фи ло ло шкоумет нич ки фа кул тет, 183.

3 Ne u ba u er, John et al. 2009a. „Pre fa ce” in: John Ne u ba u er & Borbála Zsuz san na 
Török (Ed.) The Exi le and Re turn of Wri ters from EastCen tral Eu ro pe. Lon don: Wal
ter de Gruyter GmbH, pg. XII.

4 Ne u ba u er, John et al. 2009b. „In di vi dual Tra jec to ri es: In tro duc tion” in: John 
Ne u ba u er & Borbála, 20. 

5 Исто.
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пре тво ре но у окрут ну ка зну це лих за јед ни ца и на ро да”.6 Ти љу ди 
„су од се че ни од сво јих ко ре на, сво је зе мље, сво је про шло сти”.7 
Под кров ним пој мом ег зи ла раз ли ку ју се из бе гли це, са мо и ни ција
тив ни исе ље ни ци „обич но из лич них или дру штве них раз ло га”8, 
и еми гран ти. Про бле ма ти ка се мо же раз у ме ти и та ко да „ег зил је 
по ли тич ки мо ти ви сан (би ло да се ра ди о из бе гли штву из рат ног 
под руч ја, про гон ству или до бро вољ ном од ла ску), док је ми грант 
у по тра зи за бо љим еко ном ским усло ви ма, шко ло ва њем, но вим 
кул тур ним ис ку стви ма итд.”.9

До при нос ег зи ла на та За пад ној кул ту ри ни је остао не при ме
ћен: „У САД је ака дем ска, ин те лек ту ал на и умет нич ка ми сао то 
што је да нас због из бе гли ца из фа ши зма, ко му ни зма...”10 Европ ски 
ег зил два де се тог ве ка ка рак те ри ше сво је вр сна ин вер зи ја у од но
су на тра ди ци о нал но по и ма ње ег зи ла. Ци ти ра ју ћи Ари стид Зол
берг (Ari sti de Zol berg), Ној ба у ер (Ne u ba u er) ис ти че да се ја вља 
„по нов но уво ђе ње за бра не из ла ска [...], европ ске дик та ту ре дваде
се тог ве ка ра ди је су би ра ле да кри ти ча ри, ди си ден ти и не по жељ
ни еле мен ти бу ду код ку ће не го у ино стран ству, јер су код ку ће 
мо гли би ти ућут ка ни...”11 Ова кав исто риј ски и дру штве нопо ли
тич ки кон текст усло вио је из ме ње ну де фи ни ци ју ег зи ла: 

Ег зил у Ис точ ној и Цен трал ној Евро пи два де се тог ве ка обич
но је био са мо мо ти ви сан или, по вре ме но, при ну дан од ла зак из 
ма тич не зе мље или уо би ча је ног ме ста ста но ва ња, због угро жа ва ња 
сло бо де или до сто јан стве ног оп стан ка осо бе...12 

С дру ге стра не, од ла зак исе ље ни ка „мо ти ви сан је ге не рал ним 
осе ћа њем оту ђе ња од ма тич не кул ту ре”.13 Раз ли ка из ме ђу ег зи
лан та и исе ље ни ка за ма гљу је се ако се ува жи да су бјек ти ван до жи
вљај игра уло гу у ис ку ству опа сно сти или не при ја тељ ства, па се 

6 Said, Ed ward. 2013. „In tel lec tual Exi le: Ex pa tri a tes and Mar gi nals”. https://
post co lo ni al se mi nar.fi les.wor dpress.com /2013/05/ar tic lesaid.pdf (13. 9. 2021), 113. 

7 Said, Ed ward. 2011. „Re flec ti ons on Exi le.” https://www.do bra svi su a is.
co m.br /wp con tent/uplo ads/2011/11/Re flec ti onson Exi le.pdf  (12. 9. 2021), 140. 

8 Исто, 144.
9 Сто ја но вић, Ол га. 2011. „Књи жев ност ми гра ци је у кон тек сту европ ског 

ли те рар ног про сто ра”. На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не. 2, Срп ска књи
жев ност и европ ска књи жев ност. Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар, 375.

10 Said, Ed ward. 2011. „Re flec ti ons on Exi le.” https://www.do bra svi su a is.
co m.br /wp con tent/uplo ads/2011/11/Re flec ti onson Exi le.pdf  (12.09.2021.), 137. 

11 Ne u ba u er, John et al. 2009b. “In di vi dual Tra jec to ri es: In tro duc tion” in: John 
Ne u ba u er & Borbála, 7–8.

12 Исто, 8. 
13 Исто, 10.
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по ста вља пи та ње „ка да по ли тич ки при ти сак по ста не то ли ко не
под но шљив да пре о ста је је ди но са мо ег зил као са мо од бра на”14, и 
по ком кри те ри ју му би се уоп ште мо гла ус по ста ви ти ја сна ка те
го ри за ци ја. 

Ју го сла ви ја је за у зи ма ла по себ но ме сто у по сле рат ној Ис точ
ној Евро пи, јер „ис кљу че на 1948. из Ста љи но вог ме ђу на род ног 
Ин фор мби роа (Ко мин фор ма), по че ла је да при ма, а не да из во зи 
ег зи лан те”.15 Ду брав ка Угре шић с иро ни јом при ме ћу је да „чи ње
ни ца да се мо гу вра ти ти у до мо ви ну од у зи ма ју го сло вен ским егзи
лан ти ма же ље ну ау ру тра гич но сти”.16 Ме ђу тим, нео спор но је да 
је та да шња власт ис по ља ва ла не тр пе љи вост пре ма дру га чи јим 
по ли тич ким иде ја ма, што је, из ме ђу оста лих, на сво јој ко жи осе
тио и Бо ри слав Пе кић, пре сво је еми гра ци је у Ен гле ску. Мо тив 
стран ство ва ња ће сво ју есе ји стич ку и ли те рар ну об ра ду на ћи у 
ње го вим Са бра ним пи сми ма из ту ђи не.

Бо ри слав Пе кић: мо тив ег зи ла и Пи сма из ту ђи не

Услед до след ног за ла га ња за иде је у ко је је ве ро вао, Пе кић је

од 1948. био [...] на из др жа ва њу ка зне стро гог за тво ра с при нуд ним 
ра дом у тра ја њу од 15 го ди на у КПД Срем ска Ми тро ви ца и КПД 
Ниш као по ли тич ки се кре тар Глав ног од бо ра иле гал не ан ти ко му
ни стич ке ор га ни за ци је Са вез де мо крат ске омла ди не Ју го сла ви је. 
1953. је пу штен из за тво ра ак том по ми ло ва ња.17 

У на ред ним го ди на ма Пе ки ће ва књи жев на ка ри је ра до жи ве
ла је ин тен зи ван раз вој (пло дан рад у филм ској ин ду стри ји, обја
вље не књиге Вре ме чу да (1965), Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на (1970 
– НИНова на гра да) итд.). По чет ком се дам де се тих го ди на су 

ство ре не но ве, и об но вље не ста ре ли сте не по жељ них кул тур них 
рад ни ка, чи ја се де ла ни су сме ла об ја вљи ва ти ни из во ди ти и чи ја се 
име на ни су сме ла по ми ња ти у јав но сти. Је дан број ства ра ла ца тих 
го ди на по тра жио је из лаз у кра ћој или ду жој еми гра ци ји (Пе кић, 
Алек сан дар Пе тро вић, Ду шан Ма ка ве јев, дру ги и ја).18

У јед ном ин тер вјуу Пе кић из ја вљу је: 

14 Исто, 8–9.
15 Исто, 16.
16 Угре шић, Ду брав ка. 2000. „Пи са ти у ег зи лу”. Реч 60 (6), 103.
17 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 253.
18 Ми ха и ло вић, Дра го слав. 2002. „Да ли је Бо ри слав Пе кић шпи јун”. У: Љи

ља на Пе кић & Ми хај ло Пан тић (прир.) Дру ги о Пе ки ћу. Бе о град: От кро ве ње, 95.



844

На кон 1968. го ди не био сам у истом мор бид ном рас по ло же њу 
у ко ме сам био 1946. А то је ду шев но не из о став но из и ски ва ло обра
зо ва ње не ке тај не ан ти др жав не ор га ни за ци је [...] ка ко ми се ни је 
по но во у за твор ишло, иза брао сам Лон дон. Та ко ђе, вр ста за тво ра. 
Ту ђи на је – за твор, ве руј те ми.19 

По и ма ње ту ђи не као за тво ра на ста ло је, чи ни се, у ре тро спек
ти ви, с об зи ром на то да је пи сац нај пре у од ла ску ви део ства ра лач
ки под стрек: „Страх од ду хов не не кро зе раз лог је мом од ла ску из 
Бе о гра да. [...] Углед и ру ти на, пре суд ни не при ја те љи ду хов не не
за ви сно сти и ра до зна ло сти, пре ти ли су да ме уча у ре...”20 Па ра докс 
у до жи вља ју стран ство ва ња те мељ је Пе ки ће вој об ра ди те ме у 
Са бра ним пи сми ма из ту ђи не. Ови есе ји стич ки тек сто ви нај пре 
су но си ли на зив „Пи сма из Лон до на”, на ста ла „пр во бит но за по
тре бе BBC, где су еми то ва на од 1985. до 1991. го ди не”21, а ка сни је 
„об ја вље на као Пи сма из ту ђи не (1987)”.22 На кон пр вих, сле ди ла 
су Но ва пи сма из ту ђи не (1989) и По след ња пи сма из ту ђи не (1991). 
Из да ње Са бра на пи сма из ту ђи не, ко је об у хва та све три књи ге 
пи са ма, пр во бит но је об ја вље но 2004. го ди не. Пре и ме но ва њем у 
Пи сма из ту ђи не, Пе кић је „пот цр тао свој књи жев ноег зи стен ци
јал ни по ло жај и ори јен та ци ју [...], сво је је де ло чвр сто ве зао за 
књи жев нодру штве ни фе но мен из гнан ства”.23

Пи сми ма из ту ђи не, Но вим пи сми ма из ту ђи не, као и По след
њим пи сми ма из ту ђи не прет хо де „Пи смо чи та о цу”, „Дру го пи смо 
чи та о цу” и „Тре ће и по след ње пи смо чи та о цу.” У „Пр вом пи сму 
чи та о цу”, ма да скеп ти чан пре ма мо гућ но сти успе шног из вр ше ња 
за дат ка, Пе кић са оп шта ва да је „упо зна ва ње ју го сло вен ских слу
ша те ља BBCа са Ен гле ском и Ен гле зи ма, мо рао би ти сми сао, циљ 
и са др жај мо јих еми си ја”.24 У сво јим тек сто ви ма до ти ца ће се нај
ра зли чи ти јих те ма из бри тан ског и, ус по ста вља њем па ра ле ла, 
ју го сло вен ског кул тур ног, по ли тич ког и јав ног жи во та. На том 
тра гу, већ у сле де ћем пи сму, „Пи сац и ту ђи на”, от кри ва се је дан 
од па ра док са ње го вог бо рав ка у ту ђи ни: „По што ов де ни сам да 

19 Пе кић, Бо ри слав. 1993. Вре ме ре чи, Бе о град: БИГЗ, 312.
20 Исто, 119.
21 Бо жо вић, Гој ко. 2008. „За ви чај Бо ри сла ва Пе ки ћа”, у: Ве ро љуб Ву каши

но вић (ред.) Збор ник 25. књи жев них су сре та Са вре ме на срп ска пр о за. Тр сте ник: 
На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, 275.

22 Ко ље вић, Све то зар. 2009. „Бо ри слав Пе кић и ен гле ска кул ту ра”, у: 
Пе тар Пи ја но вић и Алек сан дар Јер ков (ред.) По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа: Пре
пли та ње жан ро ва. Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет ност и Слу жбе ни 
гла сник, 33.

23 Ђерговић Јоксимовић, Зорица. 2011. „Пекићева Енглеска: Сабрана 
писма из туђине”. Књи жев на исто ри ја 143/144 (43), 203.

24 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 20.
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упо знам Бри тан це не го још бо ље свој на род, бо јим се да ће те у 
мо јим Пи сми ма из ту ђи не (Ен гле ске) ви ше слу ша ти о на ма не го 
о њи ма”.25 Пи сац сма тра да му је из ме шта ње по слу жи ло: „да не 
из гу бим не за ви сност ми шље ња и спо соб ност да сво је те ме уз диг
нем до из ве сне уни вер зал но сти, без ко је не ма умет нич ке исти не”.26 
Уни кат ним спо јем ове мо ти ва ци је и те ма ти за ци је зби ва ња ка ко у 
сво јој отаџ би ни та ко и у ино стран ству, Пе кић „ис пи ту је гра нич ност 
вла сти те ег зи стен ци је у су сре ту са исто риј ским и иде о ло шким 
про це си ма”.27

Већ у пр вом пи сму Пи са ма из ту ђи не, „Пи сац и ту ђи на”, Пе
кић за по чи ње об ли ко ва ње фи гу ре ег зи лан та, спрам ши рег кон
тек ста из гнан ства пи са ца и дру гих ин те лек ту а ла ца пре те жно 
европ ског по ре кла, и њи хо вог од но са пре ма до мо ви ни. Уве зу ју ћи 
име на из про шло сти и сво је са вре ме но сти, за кљу чу је: 

Још од ан ти ке, љу ди пе ра, ма њи или ве ћи део жи во та, че шће 
при нуд но, ре ђе дра го вољ но, по не кад и у мут ној ме ша ви ни по во да, 
про ве до ше у оно ме што зо ве мо ту ђи ном, а што је, у ства ри, овај 
наш свет ви ђен с не ке дру ге стра не [...] из ме ђу чи сти ли шта Ту ђи не 
и чи сти ли шта До мо ви не, ми сле ћи и пи шу ћи је зи ком зе мље ко ја 
их је од ба ци ла или ко ју су они од ба ци ли. Али од ба ци ва ње ни кад 
ни је би ло, ни ти мо же би ти трај но. Ма где и ма ка ко жи вео, пра ви 
ће пи сац увек при па да ти исто ри ји и суд би ни свог на ро да.28 

По Пе ки ћу та спо на је не ми нов на али, у ту ђи ни, муч на: „Дуго 
би ти из ван кру га ма тер њег је зи ка ри зик је. Спо на са по ре клом и 
тлом ге нет ска је, мит ска. [...] Ван зе мље жи во то дав но ко ре ње се 
су ши, из во ра те об но ве не ма”.29 Мо жда се у ова квом до жи вља ју 
мо же на ћи раз лог што су „ег зи лант ски тек сто ви [...] че сто [...] екс
пли цит но или им пли цит но по ле мич ни, иро нич ни, ау то и ро нич ни, 
ме лан хо лич ни, суб вер зив ни и но стал гич ни”30, као и за Са и до во 
за па жа ње о „твр до гла во сти” ег зи лан та да „чвр сто се др же ћи сво је 
раз ли чи то сти као оруж ја ко је тре ба упо тре би ти са не по ко ле бљи
вом во љом, ег зи лант ва тре но ин си сти ра на свом пра ву да од би је 
да при па да”.31 На том тра гу, Пе кић већ у пр вом „Пи сму чи та о цу” 

25 Исто, 25–26.
26 Исто, 25.
27 Бо жо вић, Гој ко. 2008. „За ви чај Бо ри сла ва Пе ки ћа”, у: Ве ро љуб Ву каши

но вић (ред.) Збор ник 25. књи жев них су сре та Са вре ме на срп ска про за. Тр сте ник: 
На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, 277.

28 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 24.
29 Исто.
30 Угре шић, Ду брав ка. 2000. „Пи са ти у ег зи лу”. Реч 60 (6), 97.
31 Said, Ed ward. 2011. „Re flec ti ons on Exi le”. https://www.do bra svi su a is.co m. 

br /wpcon tent/uplo ads/2011/11/Re flec ti onson Exi le.pdf  (12. 9. 2021), 145. 
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ука зу је на по те шко ће оба вља ња свог за дат ка из изо ло ва но сти ег
зи ли јар не по зи ци је: „Ту ма чи ти је дан на род стран ци ма, а при то ме 
и сâм би ти стра нац, аро гант на је сме лост”.32

По след ње пи смо Пи са ма из ту ђи не, „По вра так из ту ђи не у туђи
ну”, по твр ђу је већ утвр ђе но за па жа ње: „ег зи лант се рет ко вра ти [...]. 
Због че га би по на вљао исти пут; са мо рет ки има ју сна ге за два 
ег зи ла”.33 Пи сац ела бо ри ра да „ни је нај те жа ту ђи на што су вам је 
сво јим не ра зу ме ва њем на мет ну ли дру ги. Нај те жа је она ко ју сте 
сво јим не ра зу ме ва њем дру гих са ми ство ри ли”.34 Ег зил омо гу ћа ва 
ула зак у „ап со лут ну пер спек ти ву: у ста ње у ко јем је чо век пре пу
штен са мом се би и свом је зи ку, без ико га и иче га из ме ђу њих...”35 
Пе ки ће ва при мед ба о обра ћа њу пу тем ра ди ја мо гла би се узе ти као 
ме та фо ра овог ста ња: 

Го во ри ти и при то ме ве ро ва ти да оно што са оп шта ва те има 
не ког сми сла, а не зна ти ко ме се обра ћа те [...] да ли вас ико уоп ште 
слу ша или сте окру же ни глу ви лом ни шта ви ла [...] нео бич но је и, 
ре као бих, не при род но ста ње људ ске ми сли.36

За ег зи лан та, од нос пре ма зе мљи по ре кла и зе мљи бо рав ка 
под ло жан је про ме на ма. При мет на је тен ден ци ја да се у Пи сми ма 
из ту ђи не иро ни зу ју ис кљу чи во на ше сте ре о тип не осо би не, чак 
и кад у сво јој осно ви има ју до бру на ме ру, док се о ен гле ским го
во ри у су пер ла ти ву, чак и кад би им се мо гло при го во ри ти са етич
ког ста но ви шта. Та ко у пи сму „Ан гло сак сон ски ма ни ри”, Пе кић 
обра зла же да „чо век у по ноћ не ле жи на ули ци да би му пра ви ли 
дру штво већ што му је те шко, а то је у нај ве ћој ме ри ње го ва лич на 
ствар. А про ме ту ако сме та − по ли циј ска ствар. Ни у ком слу ча ју 
ва ша”.37 Кон траст но, Жи во рад, сте ре о тип ни Ср бин, „сме ста ће ле
же ћем чо ве ку при ћи, и по што је, ве ро ват но, и зна лац хит не по мо ћи, 
по ку ша ти у жи вот да га по вра ти. Ако га из не спрет но сти не убије 
– или овај ње га – по ста ће му кум”.38

Си ту а ци ја се на да ље ме ња, па у Но вим пи сми ма из ту ђи не, 
већ у „Дру гом пи сму чи та о цу”, пи сац при зна је да су му

32 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 20.
33 Угре шић, Ду брав ка. 2000. „Пи са ти у ег зи лу”. Реч 60 (6), 100. 
34 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 178.
35 Brodsky, Jo seph. 2015. „The Con di tion We Call Exi le.” https://www.bi sla.

sk /en glish/wpcon tent/uplo ads/2015/01/Jo sephBrodskyTheCon di tionWeCallExi le.
pdf  (15. 9. 2021), 7. 

36 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 20.
37 Исто, 43.
38 Исто.
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Ен гле зи и Ен гле ска по ста ли до сад ни. Раз ли чи то сти, ко ји ма се по
но се, а ко ји ма сам се ди вио, по че ше ме за ма ра ти чим от крих да су 
бе зна чај ни је не го што ми сле и они и ми. Њи хо ве нео че ки ва но сти 
по ста ше пред ви дљи ве чим сам их упо знао. Њи хо ве вр ли не по ста ше 
увре дљи ве кад сам их упо ре ђи вао с на шим ма на ма, а мане ни штав
ни је у по ре ђе њу с на шим вр ли на ма.39

Та ко у пи сму „Хо да као пат ка, ква че као пат ка, из гле да као 
пат ка, то је очи глед но, слон” Пе кић ци ти ра свог фик тив ног са го
вор ни ка, сте ре о тип ног Ен гле за го спо ди на Џо ун са, ко ји об ја шња ва 
„ен гле ски на чин” пред ста вља ња мо рал не оправ да но сти Фол кланд
ског ра та: „Ни је ва жно раз ли ко ва ти се. Ва жно је из гле да ти као да 
се раз ли ку је те. Он да мо же те без бед но ра ди ти што и сви дру ги, а 
да се сви ма чи ни да ра ди те не што – дру го”.40 У Но вим пи сми ма из 
ту ђи не на сту па, да кле, „про зи ра ње бри тан ских ау то сте ре о ти па о 
вла сти тој из у зет но сти, ко ја се по ка зу је као крун ска илу зи ја...”41, 
што све до чи о ам би ва лент но сти Пе ки ће ве ег зи ли јар не по зи ци је. 
Ус по ста вља се дис тан ца не са мо од ју го сло вен ских сте ре о ти па о 
Ен гле зи ма већ и од соп стве них ра ни јих пре ду бе ђе ња. Исто вре ме но, 
за чуд ни тон, те ме и ко мен та ри из не ти у пи сми ма ука зу ју на одржа
ну по зи ци ју дру го сти у од но су на Бри та ни ју. За па жа ња исто вре ме
но ре флек ту ју свет у ко јем се ау тор на ла зи, али и по зи ци ју из ван.

У тек сту „Ка ко да се у Бри та ни ји до бро осе ћа те”, пред у слов 
дру штве ног „укла па ња” стран ца по ка зу је се па ра док сал ним: „ваша 
је је ди на шан са да се ов де до бро осе ћа те у то ме да ди вљак, од но
сно стра нац, оста не те [...] где мо же те, и ко ли ко мо же те, по ка зуј те 
да сте стра нац. Са мо ни по што не мој те се ти ме по но си ти...”42 На 
овом ме сту ис по ље на је тен ден ци ја пи са цаег зи ла на та да услед 
жи вот них окол но сти из ме не сво је кри те ри ју ме сре ће и за до вољ ства, 
да бу ду „срећ ни са иде јом не сре ће, та ко да то [...] мо же по ста ти не 
са мо на чин раз ми шља ња већ но во, иа ко при вре ме но, бо ра ви ште”.43 
Мо же се ре ћи да, ана ли зи ра ју ћи дру штве не од но се, Пе кић „ре
кон стру и ше пи та ње иден ти те та [...] и пре и спи ту је ме ха ни зме про
из вод ње исти не, сли ка, пре зен та ци ја...”44

39 Исто, 184.
40 Исто, 189.
41 Бра јо вић, Ти хо мир. 2009. „Дру ги као огле да ло: ком па ра тив ноима го

ло шко чи та ње Пе ки ће вих Пи са ма из ту ђи не”, у: Пе тар Пи ја но вић и Алек сан дар 
Јер ков (ред.) По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа: Пре пли та ње жан ро ва. Бе о град: Ин
сти тут за књи жев ност и умет ност и Слу жбе ни гла сник, 250.

42 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 
191–192.

43 Said, Ed ward. 2013. „In tel lec tual Exi le: Ex pa tri a tes and Mar gi nals”. https://
post co lo ni al se mi nar.fi les.wor dpress.com /2013/05/ar tic lesaid.pdf (13. 9. 2021), 117.

44 Бо шко вић, Дра ган. 2012. „Из да ле ка: Ег зил као (транс)исто риј ски и ге о
по ли тич ки хо ри зонт срп ске књи жев но сти” у: Дра ган Бо шко вић (ред.). Ег зи лан ти: 
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На том тра гу, Пе кић опи су је и ис ку ство стран ство ва ња сво јих 
су на род ни ка. Чи та но у све тлу „По врат ка из ту ђи не у ту ђи ну”, 
пи смо ,,Не под но шљи ва ла ко ћа лу ди ла” све до чи о по себ ном ег зи
стен ци јал ном бе сми слу: 

У мо је вре ме, у ко ме сте лак ше до би ја ли ве ли ке бо ги ње не го 
па сош, из бе гли це су пре ко гра ни це сти за ли без ис пра ва, че сто и 
без ко же... На ше да на шње по ли тич ке из бе гли це су, за мој кон зер
ва тив ни укус, по не што би зар не. [...] Раз ло зи за бек ство на ла зе се 
на ли цу ме ста, та мо где се азил тра жи, а не на ме сту због ко јег се 
тра жи.45 

Ме ђу тим, ако Пе кић и осу ђу је ова кво по на ша ње, он то не 
чи ни екс пли цит но. У пи сму „Глас ва пи ју ћих из лим ба”, ја сно пре
до ча ва мо ти ва ци ју ју го сло вен ске непо ли тич ке еми гра ци је за на
пу шта ње до мо ви не и ње ну не за вид ну исе ље нич ку по зи ци ју: 

Све су то ин те лек ту ал ци и до бри про фе си о нал ци. И свој по зив 
во ле, а ни је дан ни је мо гао њи ме да се ба ви у зе мљи ко ја их је шко
ло ва ла, где су од ра сли; ко ју, ма ка ква да је, во ле ви ше од дру гих.46 

Пи сац ела бо ри ра про блем са бла сним по ре ђе њем: „Би ће у 
лим бу [...] не спо соб но да умре – жи ви, а жи вот да ко ри сти не мо же. 
Ако за ми сли мо жи вот у ко ми, зна ће мо шта је жи вот у лим бу. И 
шта – жи вот у ту ђи ни...”47 По е ти зу је се та ко ис ку ство „мо дер не 
из гло бље но сти из по зна тих ху ма ни стич ких или ис ку стве них 
окви ра по сто ја ња”.48 Пе кић не по вољ но оце њу је и ста тус ко ји су 
еми гран ти сте кли у бри тан ском дру штву: „У Ве ли кој Бри та ни ји 
они су зло у по тре бље на рад на сна га. [...] Из да ни од вла сти те зе мље, 
и ов де су жр тве из да је”.49 Ње гов текст, ве ран свој стви ма ег зи ланст
ког пи са ња, по ста је „рас пра ва са све том, ма тич ном кул ту ром и 
дру гим кул ту ра ма”.50

књи жев ност, кул ту ра, дру штво. Кра гу је вац: Фи ло ло шко у мет нич ки фа кул тет, 
35.

45 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 332.
46 Исто, 346.
47 Исто, 345–346.
48 Бо жо вић, Гој ко. 2008. „За ви чај Бо ри сла ва Пе ки ћа”, у: Ве ро љуб Ву каши

но вић (ред.) Збор ник 25. књи жев них су сре та Са вре ме на срп ска про за. Тр сте ник: 
На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, 277.

49 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 346.
50 Бо шко вић, Дра ган. 2012. „Из да ле ка: Ег зил као (транс)исто риј ски и ге о

по ли тич ки хо ри зонт срп ске књи жев но сти” у: Дра ган Бо шко вић (ред.). Ег зи лан ти: 
књи жев ност, кул ту ра, дру штво. Кра гу је вац: Фи ло ло шко у мет нич ки фа кул тет, 
33.
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Ка да је у пи та њу до жи вљај Ен гле за и њи хо ве кул ту ре, „Тре
ће пи смо чи та о цу” за ти че Пе ки ћа по ми ре ним са чи ње ни цом да 
по сто ји 

пред ра су да [...] ту ђи на ко јом се он, у не до стат ку бо љег сред ства, 
бра ни од дис крет них ксе но фоб ских осе ћа ња до ма ћи на. [...] Она се 
у ве ли кој ме ри гу би, у нај го рем слу ча ју ра ци о на ли зу је, кад с го ди
на ма бо рав ка у Ен гле ској схва ти те да је до би так про ис те као из та
квог ста ња на о ру жа не не у трал но сти ре ци про чан: оно што чу ва њи
хо ву сло бо ду, због че га су пре ма ва ма сум њи ча ви, шти ти по не ку ва шу, 
те вам до пу шта да ме ђу соб но не по ве ре ње, ако се др жи ци ви ли зо ва
них гра ни ца, при ми те као при род но, па и удоб но ста ње ства ри.51

У По след њим пи сми ма из ту ђи не, след стве но, пи шче во при
ла го ђа ва ње сло бо ди ко ју пру жа ста ње стран ство ва ња очи ту је се 
и у опи си ва њу и по хва ли од ре ђе них по ја ва у ен гле ском дру штву 
из не у трал не по зи ци је. Опи су ју ћи бри тан ске ма ни ре по жељ не у 
ве ћи ни со ци јал них си ту а ци ја, кон траст но пред ста вља ен гле ске 
крч ме као „хра мо ве бри тан ске сло бо де”, и у по след њем пи сму 
По след њих пи са ма из ту ђи не, као јед ну од на вред ни јих вр ли на 
Ен гле за ис ти че да „ви ше од при пад ни ка тре нут но моћ ни јих или 
имућ ни јих на ро да [...] зна ју, с ма ње сред ста ва, под те жим усло ви
ма, угод ни је да жи ве”.52 У По след њим пи сми ма из ту ђи не, та ко је 
ис по ље на тен ден ци ја да се за ђе „он крај сте ре о ти па и пред ра су да 
[...] да би се по ка за ло ка ко иза или ис под оно га што из гле да не сум
њи во и са мо ра зу мљи во по сто ји и не што дру го”.53 То „дру го” је 
свет ви ђен из по ми ре но сти са ег зи ли јар ном си ту а ци јом, што омо
гу ћа ва кри тич ку, али не афек тив ну пер цеп ци ју. Та но ва ста ло же
ност про те же се из ван гра ни ца зе мље бо рав ка, и мо же узро ко ва ти 
и „бо ље раз у ме ва ње вла сти тог на ро да”.54

У по след њем пи сму По след њих пи са ма из ту ђи не, „Fa re well 
Bri tain and...”, мо же се ре ћи да ау тор пре вас ход но „по ку ша ва да 
утвр ди шта му је то бри тан ско ис ку ство до не ло и шта је у ње му 
сте као као не у по ре ди ву ау тен тич ност у вла сти том до жи вља ју 
све та”.55 Оно је сво је вр сно са би ра ње ути са ка: „Спо зна ју ћи ту ђу 

51 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 341.
52 Исто, 497.
53 Бра јо вић, Ти хо мир. 2009. „Дру ги као огле да ло: ком па ра тив ноима го

ло шко чи та ње Пе ки ће вих Пи са ма из ту ђи не”, у: Пе тар Пи ја но вић и Алек сан дар 
Јер ков (ред.) По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа: Пре пли та ње жан ро ва. Бе о град: Ин
сти тут за књи жев ност и умет ност и Слу жбе ни гла сник, 249.

54 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 107.
55 Бо жо вић, Гој ко. 2008. „За ви чај Бо ри сла ва Пе ки ћа”, у: Ве ро љуб Ву каши

но вић (ред.) Збор ник 25. књи жев них су сре та Са вре ме на срп ска про за. Тр сте ник: 
На род на би бли о те ка „Је фи ми ја”, 276.
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ту ђи ну, хте дох да из гу бим сво ју, да ви дим ка ко је би ти стра нац у 
ту ђој зе мљи, по што сам стра нац био у соп стве ној, и све то да бих јој 
се јед ном, ако успем, вра тио као до мо ро дац. Ни сам ус пео”.56 Док 
се на ме ра од ла ска пре до че на у пи сму „Пи сац и ту ђи на” те ме љи 
на уну тра шњој мо ти ва ци ји, у ис ка зу ко ји за тва ра Са бра на пи сма 
из ту ђи не алу ди ра се на спо ља шње фак то ре ко ји су усло ви ли ини
ци јал но осе ћа ње не при па да ња у до мо ви ни. Ова дво стру ка ег зили
јар ност ули ва се у је дин стве ну, ме та фи зич ког при зву ка:

Ус пео сам са мо да се као стра нац и ов де и та мо одо ма ћим [...] 
Схва тио сам да је стран ство ва ње мо ја при ро да, мо ја суд би на. Да 
ћу сва кад и сву да би ти – стра нац. И да ћу, с Ни че ом, сме ти ре ћи: 
„О са мот но сти, са мот но сти, за ви ча ју мој!”57

Овај ег зи стен ци јал ни по ло жај ука зу је на то да су „сје ћа ње на 
за ви чај (про шлост) и на да у обе ћа ну зе мљу (бу дућ ност) из гу бље
ни”58, и да „дру ги [...] је су тек сим бо лич но огле да ло соп стве ног 
стран ство ва ња”.59 Мо же се ре ћи да на ста је „фи гу ра по све ма шњег 
стран ца”60, што је „ау то и ма ги на тив но об ли ко ва ни, али, та ко ђе, 
’тип ски’ бе ле три стич ки рас по зна тљив из раз ин те лек ту ал ног еска
пи зма”.61 Ме ђу тим, за ви чај ност Пе ки ће ве са мот но сти им пли ци ра 
да је по вра так из ег зи ла оства рен у соп стве ној ин ди ви ду ал но сти, 
по твр ђу ју ћи да „немо ћи оти ћи од се бе [...] је скри ве ни од го вор о 
сми слу сва ког од ла ска”.62 На кра ју Са бра них пи са ма из ту ђи не, 
оса мље на је дин ка у про сто ру пра зне сло бо де, у лим бу, про на ла зи 
ка кавта кав дом. Ово „удо мља ва ње” је при ла го ђа ва ње ста њу не
при ла го ђе но сти, бу ду ћи да ег зил у се би са би ра „но мад ско, де цен
три ра но, по ли фо но [...] тек што му се чо век при ла го ди, кад ње го ва 
уз не ми ру ју ћа си ла по но во из би је”.63 Та ко Пе кић, по по врат ку из 

56 Пе кић, Бо ри слав. 2020. Са бра на пи сма из ту ђи не, Бе о град: Ла гу на, 495.
57 Исто, 496.
58 Ву ка ши но вић, Же ли мир. 2012. „Ка ко је из гу бље на уто пи ја ег зи ла? – о 

дру штву без за јед ни це и оту ђе њу без са мо ће”, у: Дра ган Бо шко вић (ред.). Ег зи
лан ти: књи жев ност, кул ту ра, дру штво. Кра гу је вац: Фи ло ло шко у мет нич ки 
фа кул тет, 281. 

59 Бра јо вић, Ти хо мир. 2009. „Дру ги као огле да ло: ком па ра тив ноима го
ло шко чи та ње Пе ки ће вих Пи са ма из ту ђи не”, у: Пе тар Пи ја но вић и Алек сан дар 
Јер ков (ред.) По е ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа: Пре пли та ње жан ро ва. Бе о град: Ин
сти тут за књи жев ност и умет ност и Слу жбе ни гла сник, 255.

60 Под вла чи Ти хо мир Бра јо вић.
61 Исто, 255.
62 Јер ков, Алек сан дар. 2012. „По е тич ко из гнан ство и не мо гу ће бек ство 

од се бе” у: Дра ган Бо шко вић (ред.). Ег зи лан ти: књи жев ност, кул ту ра, дру штво. 
Кра гу је вац: Фи ло ло шкоумет нич ки фа кул тет, 19.

63 Said, Ed ward. 2011. „Re flec ti ons on Exi le”. https://www.do bra svi su a is.co m. 
br /wp con tent/uplo ads/2011/11/Re flec ti onson Exi le.pdf  (12. 9. 2021), 149. 



851

Лон до на, из ја вљу је да: „ни је ми на ме ра пу сти ти ко ре ње у Ју го сла
ви ји, же лим ићи на Ис ток, онај Да ле ки, да ка ко. У Ин ди ју [...] про
сто не ћу да ка жем да се би ни сам дао све шан се”.64 Син таг ма „све 
шан се” мо же се раз у ме ти у кон тек сту ми шље ња да су на це ло куп
ном За па ду „све раз ли ке тех но ло ги је, а не су шти на. Оне пра ве, 
оче ку јем, на ла зе се на Ис то ку”.65 По ми ре ност са лич ним ста њем 
стран ство ва ња та ко осло ба ђа по тре бу за све о бу хват ним са гле да
ва њем људ ског ис ку ства.

За кљу чак

У те ма ти за ци ји стран ство ва ња у Са бра ним пи сми ма из ту
ђи не Бо ри сла ва Пе ки ћа уо че на је раз вој на нит. Ау тор сме шта ег зил 
у исто риј ски кон текст, из ла же су бјек тив на опре де ље ња, раз ло ге 
за од ла зак из до мо ви не, ис ку ства, про цес при ла го ђа ва ња стран
ство ва њу, и ар ти ку ли ше ста ње ег зи ла на фи ло зоф ској рав ни. Запа
жа ња о ин тер ак ци ји са но вом сре ди ном, и о дру гим стран ци ма у 
њој, не рас ки ди ви су део ег зи ли јар ног ис ку ства. „Пи сма чи та о цу” 
чи не сво је вр стан оквир ко јим се мар ки ра раз вој у пер цеп ци ји фе но
ме на. До жи вља ју се бе као ве чи тог стран ца при дру жу је се не пре
ки ну то ба вље ње де ша ва њи ма у Ју го сла ви ји, што до дат но до при
но си осе ћа ју не у кло пље но сти у стра ној сре ди ни. Пе кић по ет ски 
уоб ли чу је фи гу ру пи сцаег зи лан та, из ди жу ћи та ко сво је ис ку ство 
на уни вер зал ну ра ван. Пре вас ход но у По след њим пи сми ма из ту
ђи не, де мон стри ра се ка ко при хва та ње ста ња стран ство ва ња обез
бе ђу је дис тан цу и не при стра сност у са мо са гле да ва њу и пер ци пи
ра њу дру штве них од но са у зе мљи бо рав ка. У Са бра ним пи сми ма 
из ту ђи не, есе ји стич ки и ли те рар ни из раз стре ми ка ис хо ди шној 
ми сли су бјек тив ног ег зи ла, о чо ве ку ко ји је „ро ђен у по гре шној 
ци ви ли за ци ји, и сва где жи ви у ту ђи ни, без об зи ра на то да ли у 
сво јој ту ђи ни или ту ђој ту ђи ни. И ако сте сва где на по гре шном 
ме сту, па ра док сал но, сва ко по ста је ва ше”.66 Ако се има у ви ду да 
је Пе ки ће ва мо ти ва ци ја за од ла зак у ино стран ство и умет нич ке 
при ро де, мо же се ре ћи да је у ње го вој бо га тој је зич кој ар ти ку ла
ци ји стран ство ва ња умет нич ки циљ до сег нут. 

64 Пе кић, Бо ри слав. 1993. Вре ме ре чи, Бе о град: БИГЗ, 120. 
65 Исто, 121.
66 Исто, 126.
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И З  С ВЕ ТА

ДАЛИЋЕКЊИГЕПОСКУПЕТИ?

Ме ђу ди ску си ја ма на ово го ди шњем Сај му књи га у Франк
фур ту, јед на од те ма ко ја је нај ви ше при вла чи ла па жњу из да ва ча 
ти ца ла се ско ка це не штам па ња. Она је про у зро ко ва на ра стом 
це не енер ги је, не ста ши цом це лу ло зе и те шко ћа ма у функ ци о ни
са њу ла на ца снаб де ва ња. Ако је кра јем 2020. то на це лу ло зе ко шта ла 
650 евра, са да је већ пре ко 1000 евра. Це не ста рог па пи ра та ко ђе су 
на гло по ра сле – пре ко 78 про це на та од по чет ка го ди не. Са це ном 
од око 200 евра по то ни, ста ри па пир је ску пљи не го икад.

Па пир на кри за по го ди ла је из да ва че књи га у нај не по вољ ни
јем тре нут ку ко ји се мо же за ми сли ти. Пра знич на про да ја по чи ње 
за не ко ли ко не де ља, а књи ге се у Не мач кој и да ље сма тра ју јед ним 
од нај по пу лар ни јих по кло на за Бо жић. По сле ди це се већ осе ћа ју. 
Ка ко ис ти че Бер зан ска уни ја не мач ких из да ва ча, вре ме ис по ру ке 
штам па них ма те ри ја ла по ве ћа ло се за че ти ри до шест пу та. По но
вље ни ти ра жи на сло ва су го то во не мо гу ћи по ста рој це ни. Да кле, 
из да ва чи мо ра ју од мах да пла ни ра ју ве ћи ти раж. То оте жа ва про
ра чу не и у стар ту по ве ћа ва це ну књи ге. По себ но ће би ти по го ђе
ни из да ва чи умет нич ких мо но гра фи ја и књи га штам па них на 
кунстдру ку. Мин хен ски из да вач К. Х. Бек из ра жа ва за бри ну тост 
због „дра ма тич ног де фи ци та свих вр ста па пи ра на тр жи шту”. Ре
ци кли ра ни па пир је прак тич но не до сту пан на тр жи шту. У по себ но 
те шкој си ту а ци ји су они ко ји штам па ју књи ге за де цу са кар тон ским 
ко ри ца ма и по себ но опре мље ним на слов ним стра ни ца ма. Као 
про блем мо же да се ис по ста ви нео че ки ва ни успех и до бра про да ја 
из да ња, ка жу у из да вач кој ку ћи Ро волт. „Ов де не мо же мо ре а го вати 
та ко бр зо и флек си бил но као прет ход них го ди на.”

За са да ове те шко ће не осе ћа ју крај њи по тро ша чи, ка жу у Бер
зан ској уни ји, али ако се не до ста так па пи ра на ста ви, а тро шко ви 
ду го роч но оста ну ви со ки, то би на кра ју мо гло ути ца ти на ма њу 
до ступ ност и ви шу це ну књи га.
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Слич не про бле ме има ју и из да ва чи из оста лих европ ских 
зе ма ља. Бри тан ски из да ва чи ис ти чу да на ду го роч ни раст це на 
књи га, по ред ско ка це на енер ги је и си ро ви на, ути чу и еко носмке 
по сле ди це брег зи та. Це не из да ња су нај пре ди гли не за ви сни и 
ма ли из да ва чи ко ји у стар ту има ју ве ће тро шко ве штам па ња, што 
им сма њу је за ра ду. Ди рек тор ка про да је из Сај мо на и Шу сте ра на
гла ша ва да је по ску пље ње књи га „са мо део ре ше ња” и да је ва жно 
да из да ва чи пре и спи та ју стра те ги је штам па ња, бу ду флек си бил
ни ји у ода би ру ма те ри ја ла и сма ње укра се на на слов ни ца ма, јер 
„по сто је дру ги на чи ни да се на до ме сте по ску пље ња” ко ји ма се не 
би по гор ша ло чи та лач ко ис ку ство. 

НАГРАДАБУКЕРЗА2022.

Ово го ди шњи жи ри од лу чио је да при зна ње до де ли пи сцу са 
Шри Лан ке, Ше ха ну Ка ру на ти ла ки за Се дам Ме се ца Ма ли ја Ал ме иде 
(The Se ven Mo ons of Ma a li Al me i da). Књи гу опи су ју као „ме та фи зич
ки три лер” ко ји чи та о ца во ди у „ср це та ме”, у уби лач ке стра хо те 
гра ђан ског ра та у Шри Лан ки. Али чак и та мо, мо гу ће је от кри ти 
не жност и ле по ту, љу бав и на кло ност – и же љу за иде а лом ко ји 
оправ да ва сва ки људ ски жи вот. Ју нак ро ма на Ма ли Ал ме и да је 
фо то граф ко ји се по сле по ги би је бу ди у не че му што ли чи на не бе
ски цен тар за из да ва ње ви за, а за гроб ни жи вот се ис по ста вља као 
ни шта ма ње збу њу ју ћи од оно га на Зе мљи. Не ма ју ћи пој ма ко га је 
убио, он за не де љу да на мо ра да пре ђе кроз „се дам Ме се ца” да би 
се по ве зао са љу ди ма ко је нај ви ше во ли и од вео их у скри ве но скла
ди ште са фо то гра фи ја ма зло чи на из гра ђан ског ра та ко ји ће шо ки
ра ти Шри Лан ку, као што је то био слу чај са фо то гра фи јом го ле 
де вој чи це ко ја бе жи од на палм бом бе у Ви јет нам ском ра ту. По речи
ма ау то ра, ова ап сурд на при по вест ис при ча на је као ghost story јер 
се „чи ни да са мо мр тви мо гу по ну ди ти ве ро до стој на об ја шње ња 
тра ге ди је на Шри Лан ки, по што жи ви очи глед но ни су има ли пој ма”.

По бед нич ко де ло је дру ги пи шчев ро ман, об ја вљен де сет го
ди на по сле пр вог код не за ви сног бри тан ског из да ва ча Sort of Bo oks 
и пре до де ле на гра де, про да ло се све га 4153 при мер ка. Ше хан 
Ка ру на ти ла ка (1975) тек је дру ги ау тор са Шри Лан ке ко ји је до био 
Бу ке ра (пре ње га је био на гра ђен Мајкл Он да че 1992. за Ен гле ског 
па ци јен та). Ау тор је сту ди рао ен гле ску књи жев ност и док то ри рао 
на Но вом Зе лан ду. Жи ви на Шри Лан ки и за по слен је у аген ци ји 
за мар ке тинг. 
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ШПАНСКАНАЦИОНАЛНАНАГРАДА
ЗАПОЕЗИЈУ

На ци о нал ну на гра ду за по е зи ју на шпан ском је зи ку у из но су 
од 20.000 евра ове го ди не је осво ји ла Ау ро ра Лу ке (1962) из Мала
ге за збир ку Ко нач ни број ле та (Un núme ro fi ni to de ve ra no). Жи ри 
је у од лу ци ис та као „уз бу дљи ву, зах тев ну лир ску ду би ну књи ге... 
ко ја ипак оста је књи га ужи ва ња: у ле по ти, у ре чи, у сен зу ал ном, 
у жи во ту уоп ште, у Ме ди те ра ну и ста рој Грч кој тра ди ци ји, у по
гле ду из про шло сти на са да шњост да би се она бо ље раз у ме ла, 
ко ри сте ћи из во ре и фор ме из до ба ан ти ке да би се бо ље ту ма чи ло 
на ше вре ме. Кла сич ни мо за ик ко ји нас вра ћа у про шлост.” 

От ка ко је са де вет на ест го ди на овен ча на На гра дом Фе де ри
ко Гар си ја Лор ка за пр ву збир ку Про бле ми са син хро ни за ци јом 
(Pro ble mas de do bla je), по е зи ја ове пе сни ки ње и пре во ди о ца са 
ста ро грч ког ре дов но се на ла зи у ан то ло ги ја ма ње не пе снич ке ге
не ра ци је. Цр пе ћи на дах ну ће из кла сич них из во ра, њен ви та ли стич
ки по глед на Грч ку и Рим ство рио је по е зи ју ко ја ру ши гра ни це 
из ме ђу би бли о те ке и ноћ ног клу ба, хра ма и ка фа не. „Ни ка да ни
сам де ли ла про жи вље но и про чи та но. За ме не је јед на ко сва ко
днев но чи та ти епи грам из Па ла тин ске ан то ло ги је као и пи ти ви но 
са при ја те љи ма. Све је то ис ку ство. Ни ка да не би тре ба ло раз два
ја ти јед но од дру го га”, об ја шња ва пе сни ки ња. Ме ђу са вре ме ним 
узо ри ма на во ди пе сни ка сво је ге не ра ци је, Ху а на Ан то ни ја Гон за
ле са Игле си ја са, про фе со ра ла тин ског је зи ка из Са ла ман ке, као 
при мер од но са из ме ђу жи во та и кул ту ре: „Ње гов пре вод Ови ди
је вог Уме ћа љу ба ви по ка зу је на ко је све на чи не ерос мо же да под
ри ва по зи ци ју мо ћи.” 

При ре дио
Пре драг ША ПО ЊА
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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

МИ ЛЕ НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1960. у Бачкој Паланци, ма стер ру ског 
је зи ка и књи жев но сти и на уч ни и струч ни пре во ди лац. У Гим на зи ји „Лаза 
Ко стић” у Но вом Са ду ра ди као про фе сор ру ског је зи ка, а на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Па не вроп ског уни вер зи те та „Апе и рон” у Бањалуци као лек
торса рад ник. Ак тив но је укљу че на у са рад њу Гим на зи је „Ла за Ко стић” 
са обра зов ним и дру гим ин сти ту ци ја ма из Ру ске Фе де ра ци је, по себ но из 
гра дапо бра ти ма Ни жњег Нов го ро да. Члан је Удру же ња књи жев ни ка 
Вој во ди не и пре во ди лац за ру ски је зик Ме ђу на род ног књи жев ног фе сти
ва ла од 2013. Је дан је од ау то ра не ко ли ко уџ бе ни ка и при руч ни ка, јед не 
збир ке по е зи је и ви ше об ја вље них пре во да.

ГОЈ КО БО ЖО ВИЋ, ро ђен 1972. у Бо бо ву код Пље ва ља, Цр на Го ра. 
Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се из да ва штвом. Осни вач 
je и глав ни уред ник из да вач ке ку ће Ар хи пе лаг и Бе о град ског фе сти ва ла 
европ ске књи жев но сти и пот пред сед ник Срп ског ПЕН цен тра. Књи ге 
пе са ма: Под зем ни би о скоп, 1991; Ду ша зве ри, 1993; Пе сме о ства ри ма, 
1996; Ар хи пе лаг, 2002; Еле мен ти, 2006; Обли жња бо жан ства, 2012; 
Ма па, 2017; Ти ха звер ка по дне ва (иза бра не пе сме и хро ни ке), 2019; Док 
то не мо у мрак, 2021. Књи ге есе ја и кри ти ка: По е зи ја у вре ме ну. О срп ској 
по е зи ји дру ге по ло ви не 20. ве ка, 2000; Ме ста ко ја во ли мо. Есе ји о срп ској 
по е зи ји, 2009; Књи жев ност и да ни, 2018; Кра љев ства без гра ни ца. Есе
ји о срп ској по е зи ји XX и XXI ве ка, 2019; Ти ха звер ка по дне ва: иза бра не 
пе сме и хро ни ке, 2019; Играч ке суд би не – есе ји о срп ској књи жев но сти: 
ХIХ–ХХI век, 2020. При ре дио ви ше ан то ло ги ја.

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ, ро ђен 1944. у Кр њој Је ли (Гор ња Мо ра ча), 
Цр на Го ра. Пи ше про зу, по е зи ју и есе је. Управ ник је Би бли о те ке СА НУ 
(од 2011), глав ни уред ник (од 2008) Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске и 
ака де мик, а био је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске (1988–2014) и 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске (2004–2008). Об ја вље не књи ге: Кле тва 
Пе ка Пер ко ва, ро ман, 1977; Гор ске очи, при по вет ке, 1982; Не му шти је зик, 
за пи си о зми ја ма, 1984; Вуч ји тра го ви, за пи си о ву ко ви ма, 1987; Гра ди
шта, ро ман, 1989; Та мо о ни, по е ме и ко мен та ри, 1992; Мо рач ник, по е ме, 
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1994; Да ле ко би ло, мо за ич ки ро ман у 446 уро кљи вих сли ка, 1995; Се мољ 
го ра, азбуч ни ро ман у 878 при ча о ри је чи ма, 2000; То чи ло, ка ме(р)ни  
ро ман у 33 ре че ни це, 2001; Кућ ни круг, ро ман у кон цен трич ном сну, 2003; 
Се мољ зе мља, азбуч ни ро ман о 909 пла нин ских на зи ва, 2005; По вра так 
у Ра ван град, би о граф ске при по ве сти с про ло гом и пи смом сво јих ли ко
ва, 2007; Отвсју ду, че ти ри раз ли чи те при по вет ке с истим на ме ра ма, 
2008; Се мољ љу ди, азбуч ни ро ман у 919 при ча о на дим ци ма, 2008; Чита
ње та ва ни це, при по ве да ка 20, 2010; Кле сан ка мен, огле ди и за пи си, 2011; 
Ода бра ни ро ма ни, 1–3, 2011; Бих по ље, по рат на пу то пи сна при по вест с 
про ло гом Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и мо ли твом Иве Ан дри ћа, 2013; Да но
ноћ ник, за пи си, ко мен та ри, из ре ке, ма ле при че, пе сме у про зи, есеј чи ћи, 
се ћа ња и ра зни освр ти, 2014; Си ла зак у реч, о (срп ском) је зи ку и (сво јој) 
по е ти ци, 2015; Иза бра на де ла, 1–5, 2017–2018; Да но ноћ ник 2, 2019; Број
ча ник, путoписни днев ни ци, 2021. Књи ге раз го во ра и при ча: Ли ко ви 
Ми ла на Ко њо ви ћа, 1991; Ка же Ми ро Вук са но вић (прир. М. Јев тић), 2000; 
Се мољ Ми ра Вук са но ви ћа (прир. М. Јев тић), 2011; На са мо с Ми ла ном 
Ко њо ви ћем, раз го во ри, ли ко ви, освр ти, 2018; Раз го вор с Не ма њом, био
граф ска и ау то по е тич ка са би ра ња (прир. Не ма ња Пе ић), 2020. При ре дио 
ви ше књи га срп ских пи са ца.

ЉУ БИ ША ЂИ ДИЋ, ро ђен 1937. у Кра ље ву. Пе сник, про зни пи сац, 
пи сац за де цу, есе ји ста, пу то пи сац, књи жев ни и ли ков ни кри ти чар, сли кар. 
Гим на зи ју је за вр шио у Кру шев цу, а Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду. 
Збир ке пе са ма: По диг ну те ру ке, 1965; На гри жен пр стен, 1969; Про ли ста
ло ко пље, 1971; Свра ке во ле сјај не ства ри, 1975; Го ри о ник, 1978; Се вер
ња ча над Баг да лом, 1986; Па као за днев ну упо тре бу, 1993; При зна јеш ли 
пе пео, све тло сти, 1994; Срп ски цар ски рез, 1999; Све ти по љу бац, 2003; 
Мо рав ска тро је ру чи ца, 2012; Про ме те је ва чи ни ја, 2014; Љу ве не, 2014; 
Пче лин ујед, 2016; Ср ча ни удар, 2019. Збир ке пе са ма за де цу: С точ ко ви ма 
од ма слач ка до об лач ка, 1983; За љу бљи ве пе сме, 1996; За љу бљи ве ре ке, 
2000; Ка ко са ња јед на Са ња, 2001; Огле дал це не ма дан це, 2009. Књи ге 
про зе: Днев ник за Теу, 1992; Цар ска де ца – ро ман за ма лу и ве ли ку де цу, 
2006; Скра ће ни це, 1998; Кне ги ња Је ле на Бал шић, мо но дра ма, 2010; Скра
ћи ва не при че, 2012; Но ве скра ће ни це, 2021. Пу то пи си: Чу де сна Ки на, 
1984; Под Ју жним кр стом – пу то пи си из Ју жне Аме ри ке, 1992; Ру жа 
Бу дим пе ште, 2006. Сту ди је, мо но гра фи је, кри ти ке: Кру ше вац, 1988; Лет 
над за ви чај ним гне здом, 2012; Мо ја Де сан ка, 2015; Бе се де под баг дал ском 
го ром, 2017; Ли ков на кри ти ка, 2018. Днев нич ки за пи си: Ми рис про ле ћа 
1999., 2008; Хи лан дар ска ло за, 2020. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

СА РА ЗДРАВ КО ВИЋ, ро ђе на 1993. у Но вом Са ду. Ис тра жи вачпри
прав ник и док то ранд на срп ској књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. 
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Обла сти ин те ре со ва ња су јој са вре ме ни срп ски и европ ски ро ман. Обја
ви ла збир ку крат ких при ча Сре бр не шу ме, 2021.

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ, ро ђен 1936. у Смо ни ци код Ђа ко ви це. 
Пи ше сту ди је и огле де из књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: Ми лу тин 
Уско ко вић, 1968; Огле ди, 1969; Мо гућ ност ре чи, 1970; Књи жев но ства ра
ла штво Ко со ва на срп ско хр ват ском је зи ку, 1971; Ис ку ше ња књи жев не 
ана ли зе, 1972; Ро ма ни Ми ха и ла Ла ли ћа, 1974; Кри тич ки ме то ди, 1975; 
Ту ма че ња са вре ме ног ро ма на, 1976; Пор тре ти ма ке дон ских пи са ца, 1976; 
Ље по та пи са ња, 1978; Ма ке дон ски пи сци и де ла, 1979; Те шко ће ту ма
че ња књи жев ног де ла, 1979; По е ти ка Ко сте Ра ци на, 1979; Огле ди о ма
ке дон ској књи жев но сти, 1980; По е ти ка Бла жа Ко не ског, 1982; Пи сци 
и про бле ми, 1984; Књи жев не па ра ле ле, 1985; Го вор де ла, 1986; Ди ја лог с 
дје лом, 1986; Ре чи на рас кр шћу, 1987; По е ти ка и кри ти ка, 1988; По е ти ка 
Слав ка Ја нев ског, 1988; Од ри је чи до ри је чи, 1989; Гри гор Пр ли чев у све
тло сти ро ман ти зма, 1990; По е ти ка Ри ста Рат ко ви ћа, 1990; Ње го шев 
по ет ски го вор, 1991; Од Ње го ша до Ла ли ћа, 1992; Ре то ри ка чо вјеч но сти, 
1993; За то че ник ри је чи (По е ти ка Ду ша на Ко сти ћа), 1994; Пи са ње као 
суд би на (По е ти ка Ми ха и ла Ла ли ћа), 1994; Об но ва по ет ског го во ра (Од 
До си те ја до Ки ша), 1995; Фак та и фи гу ре, 1996; Ње го ше ва пси хо ло ги ја 
и фи ло зо фи ја ства ра ња, 1997; Ви ђе ња и сно ви ђе ња, 1999; Са мо спи си и 
ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше (При лог по е ти ци), 2000; По сун ча
ном са ту (По е ти ка Вла да на Де сни це), 2001; Ма ке дон ске по ет ске вер ти
ка ле, 2003; Књи жев но об ли ко ва ње ствар но сти, 2003; Ма шта и му дрост, 
2004; Вре ме ка зи и књи го ка зи, 2005; Ан дри ће ва му дро но сна про за – зна ци 
жи во та и зна ци умет но сти, 2006; Ства ра ње и са зна ње, 2006; Књи жев
на кри ти ка као де се та му за, 2007; Ми те ме и по е те ме То ма са Ма на, 
2007; Да ро ви и ду го ви, 2009; Ана гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма Умбер
та Ека, 2009; Уме ће при по ве да ња (Књи жев но де ло Ду ша на Ђу ро ви ћа), 
2010; Пи сци и по сред ни ци, 2011; Ла ви рин ти ча роб ног ре а ли зма Га бри је
ла Гар си је Мар ке са, 2011; Сно ви и суд би не у на ра тив ној про зи Ми ха и ла 
А. Шо ло хо ва, 2012; Сун ча ном стра ном књи жев но сти, 2013; За ча ра ни 
круг – исто ри ја, ствар ност, умет ност, 2014; Ства ра лач ки узо ри и иза
зо ви (Ње гош, Ан дрић, Ла лић), 2015; Об на вља ње ле по те – књи жев не сту
ди је и огле ди, 2016; Ениг ме и па ра диг ме у дје лу Ми ха и ла Ла ли ћа, 2016; 
Ње гош, ње го шо ло ги ја, ње го шо ло зи, 2017; Зна че ња и ту ма че ња књи жев
ног де ла, 2018; Ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше, 2018. При ре дио 
ви ше књи га.

ТА МА РА ЈО ВА НО ВИЋ СТРА ТИ ЈЕВ, ро ђе на 1987. у Но вом Са ду. 
Основ не и ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Тре нут но је сту дент док тор ских сту ди ја 
на Ин сти ту ту за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Хам бур гу, где је ан га жо
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ва на као пре да вач. Пи ше есе је, сту ди је и књи жев не кри ти ке, об ја вљу је 
у пе ри о ди ци.

ДА НИ ЛО ЈО КА НО ВИЋ, ро ђен 1956. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Сту
ди рао у Но вом Са ду, жи ви у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју и про зу, пре во ди 
с ру ског и ма ке дон ског. Мо но гра фи ја: О име ну и по ре клу Јо ка но ви ћа, 
2010. Књи ге пе са ма: Дру га чи ји мо ти ви, 1981; Мо гућ ност из бо ра, 1984; 
Ерос на ко ле ни ма, 1992; Но јев га вран, 1994; Трам вај за Кол хи ду, 1997; Не
у мит не пе сме – ста ре и но ве, 2002; Ме ром ру жа и ве тро ва, 2004; Иза
бра не пе сме, 2011; Сло ва на ших име на, 2014; Зво на Све те Со фи је, 2016; 
Иза бра не, 2017; Ма сти ло и ви но, 2017 (Чер ни ла и ви но, пре вод на ру ски, 
2018); Пов тор ное пу те ше ствие (По нов но пу то ва ње), на ру ском, 2020; 
У ди сти хе и ка тре не, 2020. Књи ге при по ве да ка: Не на пи са не при че, 2009; 
Не на пи са не при че – ста ре и но ве, 2021. При ре дио ви ше књи га и ан то
ло ги ја. 

ВИ ШЊА КО СО ВИЋ, ро ђе на је 1958. у Бре зју, на Ма је ви ци, БиХ. 
Књи жев ник и фи ло зоф, у Бе о гра ду је за вр ши ла Фи ло зоф ски фа кул тет, 
а пост ди плом ске сту ди је у За гре бу. Од 1984. го ди не жи ви у Хер цег Но
вом, где је ра ди ла као про фе сор. Члан је не ко ли ко европ ских асо ци ја
ци ја фи ло зоф ских удру же ња. По ред ве ћег бро ја фи ло зоф ских и на уч них 
ра до ва, об ја вље них код нас и у ино стран ству, ко а у тор је уџ бе ни ка и 
при руч ни ка из фи ло зо фи је и два уџ бе ни ка из ло ги ке. Об ја ви ла је не ко
ли ко књи га по е зи је, при ча и фи ло зоф скопо ет ских ми сли. Ње ни ра до ви 
су пре во ђе ни на ви ше свет ских је зи ка, а увр ште на је у ви ше ан то ло ги ја 
и збор ни ка код нас и у ино стран ству. 

МИ ЛЕ НА КУ ЛИЋ, ро ђе на 1994. у Бач ком До бром По љу код Врба
са. Ди пло ми ра ла и ма сте ри ра ла на Од се ку за срп ску књи жев ност на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где је тре нут но на док тор ским 
сту ди ја ма. Пи ше по е зи ју, есе је, књи жев ну и по зо ри шну кри ти ку. Ба ви 
се те о ри јом драм ских умет но сти, исто риј ском те а тро ло ги јом и са вре
ме ном дра мом. Об ја вље на књи га: Лет Ми нер ви не со ве – огле ди о по зо
ри шној умет но сти, 2017.

НЕ БОЈ ША ЛА ЗИЋ, ро ђен 1966. у Алек син цу. Основ не сту ди је 
за вр шио је на Фи ло ло шком фа кул те ту у При шти ни, а ма ги стри рао је и 
док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ре дов ни је про фе сор 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ко сов ској Ми тро ви ци, на ко јем пре да је 
Срп ску књи жев ност XX ве ка. Об ја вље не сту ди је: Ан ти у то пиј ска три
ло ги ја Бо ри сла ва Пе ки ћа, 2013; Вре ме и про стор у „Злат ном ру ну” Бори
сла ва Пе ки ћа, 2016. Ро ман: Опра шта ње, 2014. Жи ви у Бе о гра ду.



859

ПЕ РИ ЦА МАР КОВ, ро ђен 1958. у Фар ка жди ну код Зре ња ни на. 
Пи ше по е зи ју. Имао је две за јед нич ке из ло жбе ви зу ел не по е зи је и јед ну 
са мо стал ну. Жи ви и ра ди у Зре ња ни ну. Књи ге пе са ма: Це ла ма ла, 1983; 
Ма па, 1988; Не мој ни кад да за дрх тиш, 1989; Ми ло срд ни па ук, 1991; Не при
ла го ђе ни, 1993; Шин тер, 1995; Ве штак из под зе мља, 1996; На крај се ла, 
1998; Гла со ви, 2002; Ка те, 2002; Идем ку ћи, 2016; Час, 2017; Пе сми це, 
2018; Ог њи ште, 2022; Пис, 2022.

ВИ О ЛЕ ТА Р. МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Но вом Са ду. Основ не и 
ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Но вом Са ду. На истом фа кул те ту je тре нут но сту дент док тор ских 
сту ди ја срп ске књи жев но сти. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, 
пре во ди с ен гле ског. Књи га есе ја и кри ти ка: Хер ме не у тич ка при ста ни
шта, 2018.

МИ ЛАН МИ ЦИЋ, ро ђен 1961. у Зре ња ни ну. Исто ри чар и књи жев ник. 
Об ја вио пре ко че тр де сет књи га исто ри о граф ских сту ди ја, исто риј ских 
есе ја, до ку мен тар не про зе, про зе и по е зи је. Од 2020. го ди не је ге не рал ни 
се кре тар Ма ти це срп ске. Књи ге про зе: Ме сец од ве не ци јан ског са пу на, 
2013; Код жи вах ног огле да ла, 2014; Спи сак се но ви тих име на, 2016; Ab ovo, 
2018; Дан ко ји је стао да се од мо ри, 2018; Ду го пу то ва ње у Та ба ну: се
вер на при ча, 2020. Ода бра не књи ге по е зи је: Наш мо зак је кри јум ча ре на 
ро ба, 2006; Ми смо ми ла зе ни ти стич ки свет, 2008; Ра ки ја и ра не, 2010; 
Зо ве се Бра на, 2017. Глав не исто ри о граф ске те ме ко је про у ча ва су срп ски 
до бро во љач ки по крет у Пр вом свет ском ра ту, ко ло ни за ци ја Вој во ди не 
1921–1941, исто ри ја Ба на та, исто ри ја Ср ба у Ма ђар ској у 20. ве ку. Ода бра
не исто ри о граф ске сту ди је: Раз ви так но вих на се ља у Ба на ту 1920–1941, 
2013; Школ ство у но вим на се љи ма Ба на та 1920–1941, 2013; Срп ско до
бро во љач ко пи та ње у Ве ли ком ра ту 1914–1918, 2014; Не за пам ће на бит ка 
– срп ски до бро вољ ци у Ру си ји 1914–1918, 2016 (пре вод на че шки: Za po me
nutý boj – Srbští dobrovolníci v Ru sku 1914–1918, 2020); Аме ри кан ци – срп
ски до бро вољ ци из САД (1914–1918), 2018; Срп ски до бро вољ ци из Ба на та, 
Бач ке и Ба ра ње (1914–1918), 2020; Ср би оп тан ти из Ма ђар ске у Кра ље
ви ну Ју го сла ви ји (1921–1941), 2020; Од ра та до оп та ци је – Ло вра (1914–
1924), 2020; Kолонистичка на се ља (1920–1941), 1–2, 2021–2022.

РА ДИ ВОЈ РА ДИЋ, ро ђен 1954. у Лив ну, БиХ. Исто ри чар, ви зан
то лог, уни вер зи тет ски про фе сор, ба ви се по зно ви зан тиј ском исто ри јом 
и ве за ма из ме ђу Ви зан ти је и ју жно сло вен ских зе ма ља у ка сном сред њем 
ве ку, као и те ма ма из сва ко днев ног жи во та у ви зан тиј ском све ту. Об ја
вље не књи ге: Вре ме Јо ва на V Па ле о ло га (1332–1391), 1993; Страх у по зној 
Ви зан ти ји 1180–1453, I–II, 2000; Из Ца ри гра да у срп ске зе мље. Сту ди је 
из ви зан тиј ске и срп ске исто ри је, 2003; Ср би пре Ада ма и по сле ње га. 
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Исто ри ја јед не зло у по тре бе – сло во про тив „но во ро ман ти ча ра”, 2003; 
Ви зан ти ја – пур пур и пер га мент, 2006; Ца ри град – при че са Бос фо ра, 
2007; Јо ван V Па ле о лог, ви зан тиј ски цар (1341–1391), 2008; Кри за исто
ри је – срп ска исто ри о гра фи ја и дру штве ни иза зо ви кра ја 20. и по чет ка 
21. ве ка (ко а у тор М. Јо ва но вић), 2009; Ви зан ти ја и Ср би ја. Пла мен и 
од сја ји, 2010; Ста ри Сло ве ни, 2010; Кон стан тин Ве ли ки – над моћ хри
шћан ства, 2010; Сред њо ве ков ни пу тов во ђа (ко а у тор Р. Пет ко вић), 2011; 
Ро меј ски свет – крат ка исто ри ја сва ко днев ног жи во та у Ви зан ти ји, 
2012; Из Ца ри гра да у срп ске зе мље – сту ди је из ви зан тиј ске и срп ске 
исто ри је, 2012; Цр но сто ле ће – вре ме Јо ва на V Па ле о ло га (1332–1391), 
2013; Три јумф хри шћан ства – Кон стан тин, Ниш и Ми лан ски едикт, 
2013; Дру го ли це Ви зан ти је – не ко ли ко спо ред них те ма, 2014; Клио се 
сти ди – про тив зло ста вља ња исто риј ске на у ке, 2016; Ср би ја 1217. На
ста нак кра ље ви не (ко а у тор С. Ми шић), 2016.

РУ СКИ ПЕ СНИ ЦИ ИЗ НИ ЖЊЕГ НОВ ГО РО ДА:

ВЛА ДИ МИР БЕЗ ДЕ НЕ ЖНИХ (ВЛА ДИ МИР БЕЗ ДЕ НЕЖНЫХ), 
ро ђен 1973. у Гор ком (да на шњи Ни жњи Нов го род), где и са да жи ви. За
вр шио сред њу и му зич ку шко лу, а по том и Фа кул тет исто ри је на Ни
жње нов го род ском Др жав ном уни вер зи те ту „Ло ба чев ски”. Ра дио је као 
чу вар, чи стач ули ца, на јам ни рад ник, био уред ник ТВ про гра ма, ад ми
ни стра тор, глав ни уред ник кор по ра тив ног ра ди ја, ку вар, ру ко во ди лац 
мул ти ме ди јал не ла бо ра то ри је. Да нас је је дан од струч ња ка Вол гоВјат
ске фи ли ја ле ГМИИ „Пу шкин” („Ар се нал”, Ни жњи Нов го род). Ау тор 
је књи га: Гор њи део, 2013; Оп сер ва ци је, 2020; Стил ске фи гу ре (ко а у то ри 
Д. Ли па тов и Д. Ла ри о нов), 2021. Ау торпри ре ђи вач (за јед но са Д. Липа
то вим) ан то ло ги је са вре ме не ни жње нов го род ске по е зи је Ко ро ми сло ва 
ку ла, 2021. Члан удру же ња пе сни ка „Си бир ски тракт”. По бед ник кон
кур са Ра дио Ру си је „Во лим” (Ни жњи Нов го род, 2014), по бед ник сле ма 
Че твр тог фе сти ва ла по е зи је По вол жја (То ља ти, 2016), по бед ник сле ма 
Гри гор јев ске књи жев не на гра де (СПБ, 2018) и ла у ре ат на гра де ча со пи
са Ни жњи Нов го род (2019).

АР ТЈОМ ФЕЈ ГЕЉ МАН (АР ТЕМ ФЕЙГЕЛЬМАН), ро ђен 1986. у 
Ни жњем Нов го ро ду. Пе сник, кул тур тре гер, ак ти ви ста. Кан ди дат фи ло
соф ских на у ка. Ко ор ди на тор ре ги о нал ног пе снич ког про јек та „Ни жње
нов го род ски та лас”. (Са)ор га ни за тор књи жев них ма ни фе ста ци ја у Ни
жњем Нов го ро ду. Уче сник ни жње нов го род ских фе сти ва ла са вре ме не 
по е зи је. Об ја вљи вао на сај то ви ма По лу то но ви, Ар ти ку ла ци ја и др.

ДЕ НИС ЛИ ПА ТОВ (ДЕ НИС ЛИ ПА ТОВ), ро ђен 1978. у Ни жњем 
Нов го ро ду. За вр шио је ин же њер ски фи зич кохе миј ски фа кул тет НГТУ 
„Алек се јев”. Сти хо ве и про зу је штам пао у ча со пи си ма Не ва, Кон ти
нент, Дан и ноћ, Кре шча тик, Вол га, Урал, Зве зда, Ин тер по е зи ја, Ни жњи 
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Нов го род, Но ва Мла дост и др. Ау тор је књи га по е зи је Дру го ле то, 2015; 
Стил ске фи гу ре (ко а у то ри В. Без де не жних и Д. Ла ри о нов), 2021. и књи
ге про зе На у ке мла ди ћа, 2018. 

ДМИ ТРИЈ ЗЕР НОВ (ДМИ ТРИЙ ЗЕР НОВ), за вр шио Ни жње нов
го род ски пе да го шки уни вер зи тет, кан ди дат је по ли тич ких на у ка. Об ја
вљи вао у ча со пи си ма Вол га, Ва здух, Вол га – ХXI век, у ал ма на си ма Ur bi, 
Злат ни век и др., у збор ни ку Ма ги ја чвр стих фор ми и сло бо де, 2004, у 
елек трон ском ча со пи су РЕЦ. По бед ник је кон кур са „Ма ги ја чвр стих 
фор ми и сло бо де” за 2003. у но ми на ци ја ма „Со нет” и „Сек сти на”. Уче
сник је пе снич ког удру же ња „По лу то но ви”.

ДМИ ТРИЈ ЛА РИ О НОВ (ДМИ ТРИЙ ЛА РИ О НОВ), ро ђен 1991. у 
Ку ле ба ки у Ни жње нов го род ској обла сти. За вр шио сред њу ма шин ску 
шко лу и фи ло ло шки фа кул тет ННГУ „Ло ба чев ски”. Сти хо ве об ја вљи вао 
у ча со пи си ма Зве зда, Дру жба на ро да, Ин тер по е зи ја, Мла дост, Пр стен 
А, Ни жњи Нов го род, Пло ве ћи мост, као и на раз ли чи тим ин тер нетпор
та ли ма. Ау тор је књи га по е зи је Сло во ло вие, 2014. и Стил ске фи гу ре (ко 
ау то ри В. Без де не жних и Д. Ли па тов), 2021. Фи на ли ста кон кур са „Ли цеј” 
у но ми на ци ји за по е зи ју (2020). Жи ви и ра ди у Ни жњем Нов го ро ду.

АН ДРЕЈ ДМИ ТРИ ЈЕВ (АН ДРЕЙ ДМИ ТРИ ЕВ), ро ђен 1976. у Бору 
код Ни жњег Нов го ро да где жи ви. За вр шио прав ни фа кул тет Ни жње нов
го род ског по слов ног ин сти ту та. Ра ди у об ла сним но ви на ма Зе мља ни
жње нов го род ска. Члан Удру же ња но ви на ра РФ. Об ја вљи вао сти хо ве и 
про зу у елек трон ским из да њи ма По лу то но ви, Ета же, Ар ти ку ла ци ја, 
45а Па ра ле ла, ДЕ ГУ СТА.РU  и Лиterraтура, у ал ма на ху Но ви Гил га меш, 
у ча со пи си ма Не ва, Дру жба на ро да, Кре шча тик, Но ва Мла дост, Мла дост, 
Prosōdia, Мо сква, Пло ве ћи мост, Дан и ноћ, Бељ ски про сто ри, Бај кал, 
Ни жњи Нов го род, Гви де он и др. Ау тор је књи га по е зи је Рај за псе лу та
ли це, 2010; Ор ни то ло ги ја во де, 2016; Афри ка снег, 2016. и Ду би на оти ска, 
2018. Уче сник ко лек тив них збор ни ка Пра ви (2015) из се ри је „Ни жње нов
го род ска са бра на де ла” и Ко ро ми сло ва ку ла (2021). 

МАРК ГРИ ГОР ЈЕВ (МАРК ГРИ ГОРЬЕВ), ро ђен 1991. у Кач ка на ру 
(Свер длов ска област). Од 2001. жи ви у Ни жњем Нов го ро ду, где је сту ди
рао на фи ло ло шком фа кул те ту. Пе сник и но ви нар, уче ство вао је у раз
ли чи тим пе снич ким про јек ти ма у Ни жњем Нов го ро ду, Мо скви, Санкт 
Пе тер бур гу, Са ра то ву, Рја за њу и Ка за њу, а 2014. је ушао на лонгли сту 
за на гра ду „Де би”. Об ја вљи вао је на сај ту По лу то но ви и у ал ма на ху 
Ар ти ку ла ци ја. (При ре ди ла Ми ле на Алек сић) 

ДО БРИ ВО ЈЕ СТА НО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1958. у Ли па ма код Сме де ре ва. 
Пи ше по е зи ју, мо но гра фи је, сту ди је, уџ бе ни ке и књи жев ну кри ти ку. 
Об ја вље не књи ге: Со крат ве жба не ста ја ње, 2001; Хо рор скоп ње жно
сти, 2003. Сту ди је: Фор ма или не о љу ба ви, 1985; Ре то ри ка „Злат ног 
ру на”, 2001; Сти ли сти ка „Злат ног ру на”, 2002; Ре то ри ка по е зи је, 2004; 
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Ме ди ји и на че ла ди ја ло га, 2004; Зби ва ње нео бич ног до га ђа ја, 2005; Под 
сен ка ма ба о ба ба (ко а у тор Бо рис Об. Ђу ри ца), 2006; Ме диј ска ери сти ка 
и јав ни дис курс, 2009; Ре то ри ка и по ли ти ка (уџ бе ник, ко а у тор Ра до мир 
Жи во тић), 2013; Бе жа ње од смр ти: Ми о драг Бу ла то вић – стил и књи
жев на де мо но ло ги ја, 2014; Сви сну ти од жи во та – стил и па ра док си 
по е зи је Ри ста Рат ко ви ћа, 2015; Ме ди ји и жи вот без сми сла (ко а у тор 
Мар ко Ђор ђе вић), 2019; Сме де рев ска је сен по зна, 2021; Ка ко бр же пре
мет ну ти умом / Co me us ci re di sen no più ve lo ce men te, дво је зич но, срп
скоита ли јан ски, 2021. При ре дио ви ше књи га.

ПРЕ ДРАГ ША ПО ЊА, ро ђен 1972. у Но вом Са ду. Књи жев ни пре во
ди лац, ди пло ми рао је 2002. ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пре то га је 1997. ди пло ми рао и на Ме ди цин ском 
фа кул те ту. У пе ри о ди ци об ја вљу је пре во де књи жев не те о ри је, фи ло зо
фи је и со ци о ло ги је: Ви лар да Спи гел ма на, Деј ви да Си дор ског, Ери ка Хобс
ба у ма, То ма са Фран ка, До рит Кон, Едвар да Са и да, Бер нар да Ви ли јам са, 
То ма По ли на, Мар ти на По сте ра, као и пре во де по е зи је: Т. С. Ели о та, 
Ху га Ви ли јам са, То ма По ли на, Ха рол да Пин те ра, Пе не ло пе Фиц џе ралд 
и Чар лса Си ми ћа. Пре ве де не књи ге: Алис Ман ро, Бек ство, 2006; Пре
ви ше сре ће, 2010; Го ли жи вот, 2013; Мр жња, при ја тељ ство, удва ра ње, 
љу бав, брак, 2014; По глед са един бур шске сте не, 2015; До рис Ле синг, Бен, 
у све ту, 2007; Ме мо а ри пре жи ве ле, 2008; Злат на бе ле жни ца, 2010; Ај рис 
Мер док, Пе шча ни за мак, 2004; Цр ни принц, 2005; Флен О’Б ра јен, На ре ци 
„Код две пти це”, 2009; Ми шел Феј бер, Ис под ко же, 2003; Ки ша мо ра 
па сти, 2004; Лизa Ско то лајн, По след ња жал ба, 2004; Лу из Велш, Та
мер лан мо ра умре ти, 2005; Мрач на ко мо ра, 2005; Трик са мет ком, 2010; 
То мас Франк, Осва ја ње ку ла: би знис кул ту ра, кон тра кул ту ра, успон хип 
кон зу ме ри зма, 2003; Ралф Ели сон, Не ви дљи ви чо век, 2014.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ
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У П У Т С Т ВО  З А  П РИ П Р Е М У  Т Е К С ТА  З А  Л Е Т О П ИС

Ча со пис Ле то пис Ма ти це срп ске об ја вљу је пе сме, при че, 
од лом ке при ча или ро ма на, из вор не на уч не ра до ве, есе је, бе се де, 
на уч ну кри ти ку и при ка зе из обла сти књи жев них или њи ма слич
них на у ка. Тек сто ви ко ји су већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја
вљи ва ње не кој дру гој пу бли ка ци ји не мо гу би ти при хва ће ни за 
об ја вљи ва ње у Ле то пи су. 

Ис тра жи вач ки тек сто ви у ру бри ка ма ТЕ МАТ и ЕСЕ ЈИ (али 
и у ру бри ци СВЕ ДО ЧАН СТВА уко ли ко рад са др жи од ли ке ис тра
жи вач ког при сту па) ис под на сло ва мо ра ју има ти са же так и кључ не 
ре чи (уву че но и ума ње но у од но су на основ ни текст – 11 pt), а на 
кра ју афи ли ја ци ју (на зив уста но ве у ко јој је ау тор за по слен, или 
је по ха ђа; на зи ви сло же них ор га ни за ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи
је рар хи ју њи хо ве струк ту ре, је дан ис под дру гог; на кра ју тре ба на
ве сти ау то ро ву елек трон ску адре су). Текст за ру бри ку КРИ ТИ КА 
не сме има ти ма ње од 8.000 слов них ме ста са раз ма ком.

Ако је текст био из ло жен на на уч ном или књи жев ном ску пу 
у ви ду усме ног са оп ште ња, по да так о то ме (ка да и где) тре ба да 
бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни (фу сно ти) при дну по след ње 
стра ни це тек ста. 

Тек сто ви се об ја вљу ју на срп ском је зи ку, екав ским или ије кав
ским на реч јем, на ћи ри ли ци и на њих се при ме њу је Пра во пис срп
ско га је зи ка Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та Пи жу ри це 
(Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2010).

Стра на име на ау то ра у тек сто ви ма на срп ском је зи ку тре ба 
да бу ду тран скир бо ва на и ис пи са на ћи ри ли цом, а при ли ком пр вог 
по ме на мо гу да бу ду ис пи са на у за гра ди ори ги нал ним је зи ком и 
пи смом. По је ди не ре чи и из ра зи мо гу би ти, из на уч ноструч них 
по тре ба, пи са ни на ори ги нал ном је зи ку и пи сму. 

Тек сто ви се ша љу ис кљу чи во елек трон ским пу тем у Word 
фор ма ту,на адре су: le to pis @ma ti ca srp ska.or g.rs . 
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Текст тре ба да са др жи сле де ће еле мен те:

– име и пре зи ме ау то ра: у по е зи ји, про зи, сту ди ја ма и члан ци
ма из над на сло ва центрирано, у кри ти ци ис под тек ста уз де сну мар
ги ну (у по е зи ји да ти и над на слов, тј. на слов ци клу са пе са ма); 

– на слов ра да: болд, цен три ран. 

Фор мат тек ста:

– стан дард ни: А4; мар ги не 2,54 cm (cu stom);
– фонт: Ti mes New Ro man (ако се ко ри сте дру ги, ма ње по зна

ти, фон то ви у тек сту, по сла ти их као по се бан фајл); 
– ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt; 
– раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
– за на гла ша ва ње у тек сту се ко ри сти ита лик (не болд, не 

под ву че но); 
– на по ме не/фу сно те: уву че не, у дну стра не (fo ot no tes, а не 

end no tes), ис кљу чи во ар гу мен та тив не, ве ли чи на сло ва 10 pt; 
– спи сак ли те ра ту ре се не на во ди; 
– на сло ви књи жев них или умет нич ких де ла ко ји се по ми њу 

у тек сту (књи ге, дра ме, фил мо ви, пред ста ве, ча со пи си, сли ке...) 
пи шу се ита ли ком, а по је ди нач ни на сло ви или де ло ви под на вод
ници ма (пе сме, при че, тек сто ви у ча со пи си ма, збор ни ци ма, по
гла вља у књи га ма, ци клу си итд.);

– ци та ти у тек сту се да ју под дво стру ким зна ци ма на во да 
(„...”), а ци тат уну тар ци та та под јед но стру ким зна ци ма на во да 
(’...’); уко ли ко се ци ти ра пре ве де но де ло, у од го ва ра ју ћој на по ме ни, 
уз по дат ке о ме сту и го ди ни из да ња, тре ба на ве сти и име пре во
ди о ца; 

– ка да се фу сно те по на вља ју тре ба их скра ти ти: нав. де ло или 
исто...

– кра ћи ци та ти или сти хо ви (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста, 
а ду жи се из два ја ју из основ ног тек ста (уву че ни и ума ње ни – 11 pt).

Ако ау тор пр ви пут об ја вљу је у Ле то пи су, на кра ју тек ста 
(или у по себ ном до ку мен ту) тре ба да дâ крат ку би о би бли о граф ску 
бе ле шку о се би, а ау то ри ко ји су већ об ја вљи ва ли мо гу да по ша љу 
до пу не. И на кра ју да ти кон такт – елек трон ску адре су. 
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ПРИ МЕР
ИМЕ И ПРЕ ЗИ МЕ

НАСЛОВТЕКСТА

(...)

Али он сма тра да је до шло вре ме да се као део кри тич ке јав
но сти ја сно од ре ди пре ма вред но сти Ду чи ће ве по е зи је:

Мо же мо од мах ре ћи да нам да нас углав ном из гле да нео прав дан 
пре зир ко јем је Ду чић из ве сно вре ме био из ло жен: тај пре зир је био 
ра зу мљив, књи жев но и сто риј ски чак у јед ном тре нут ку и ну жан, 
али нам се да нас чи ни ипак да Ду чић спа да у не ко ли ко нај бо љих 
пе сни ка ово га је зи ка.1

По ње му срп ска по е зи ја још ни је би ла спрем на за по е тич ки 
глас јед но га Рем боа, Ма лар меа или Ло тре а мо на, по себ но у вре ме ну 
у ко јем су се „тра го ви ро ман ти зма, ’ове шта лог и им бе цил ног’, још 
ву кли по на шим ча со пи си ма”.2

Под на слов

По гле да мо ли не ке пе сме из ци клу са „Шу ма про клет ства” 
(„Ре кви јем”, „Про бу дим се”) из Па вло ви ће ве збир ке 87 пе са ма, или 
есеј „Од ка ме на до све та” из књи ге Ро ко ви по е зи је, при ме ти ће мо... 

(...) он је сти хо ви ма из пе сме „Ре кви јем”: „Ово га пу та / умро 
је не ко бли зу / / Ре кви јем / у си вом пар ку / под за тво ре ним не бом...” 
хтео да...

(...) као у пе сми „Про бу дим се”: 

Про бу дим се
Над кре ве том олу ја

Па да ју зре ле ви шње
У бла то

У чам цу за по ма жу

1 Ми о драг Па вло вић, Есе ји о срп ским пе сни ци ма, Про све та, Бе о град 2000, 
129.

2 Исто, 132.
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Раш чу па не же не

Ви хор 
Злу ра дих нок ти ју
Да ви мр тва це

Уско ро 
О то ме
Ни шта се не ће зна ти

(...) 

БЕ ЛЕ ШКА О АУ ТО РУ

ИМЕ ПРЕ ЗИ МЕ, ро ђен 1979. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се срп ском дра мом 
ХIХ ве ка. Књи ге пе са ма: Про лећ ни да ни, 2003; Град ска гу жва, 2007; 
До ви ђе ња, 2015. Ро ман: Ми рис Ду на ва, 2013. Сту ди је: По ре кло дра
ме, 2010; Дра ма у 19. ве ку, 2012; Спо зна ја драм ског тек ста, 2016.

(el.adre sa @mail.com) 

Ре дак ци ја Ле то пи са Ма ти це срп ске 
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