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Сажетак: Спознаје до којих долазе лингвистика и филозофија језика могу
помоћи науци у књижевности у њеном настојању да постане строжа наука у еписте-
молошком смислу. Пекићев седмотомни роман Златно руно је, захваљујући свом не-
свакидашњем обиму и дисперзији значења, изазов за сваког тумача наше
књижевности. Међутим, овом тексту се ретко приступа с његовог језичког аспекта,
обично се истражују поетичкa и композицијскa раван дела. Фигуре језика које се
постављају у фокус истраживања у Златном руну су: иронија, симбол, алегорија и
парабаза. Стилске фигуре, проучаване још од античких времена, ревитализовао је у
својим критичким текстовима деконструкциониста Пол де Ман. 

Кључне речи: филозофија језика, лингвистика, стилске фигуре, иронија,
симбол, алегорија, парабаза.

Када покушамо да замислимо време и простор или барем да их пред-
ставимо неким аналогоном, схватимо како је то готово немогуће. Oви енти-
тети немају ни физичке ни духовне карактеристике преко којих бисмо их
детектовали чулима или створили слику о њима у разуму. Уобичајена је пред-
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става да је простор статичан, док је време кинетичко те се из тога здравора-
зумски закључује да се време „креће“, док простор „стоји“. Наравно да су
речи којима смо описивали стање времена и простора морале бити уметнуте
између наводника јер је јасно да се њиховом употребом тек донекле прибли-
жавамо истинској структури темпорално-спационалног света. 

Па да ли онда да, услед неадекватности и несавршености језика да у
потпуности опише такав свет, послушамо Витгенштајнов савет и да о ономе
о чему не можемо говорити заћутимо2? 

Ипак, сва наша моћ разумевања нам сугерише да време и простор не
само да „постоје“ већ да су и услов за постојање свега осталог. То што немају
физичке величине јер су оне које ми користимо за њихово мерење тек људски
и погодбени начин да се дели нешто што се може делити на бесконачан број
начина. У сталном бежању од метафизике, модерно мишљење се последњих
деценија „заглавило“ у језику људи, који је истовремено и средство и циљ
мишљења и комуникације. 

Удруженим снагама, бројне научне дисциплине предвођене лингви-
стиком и филозофијом језика настоје да открију модусе по којима се укупна
реалност може рефлектовати у језику. Паралелно с овим настојањем, постоји
немали број мислилаца који језику дају онтолошки примат сматрајући да је
мишљење тек еманација и дериват језичког система. Оно што је у Хајдегеро-
вом мишљењу тек сугерисано, а никада или тек упола гласа наговештено, ис-
казао је директније настављач Хајдегерове мисли Ханс-Георг Гадамер.

„Реч logos не значи само мишљење и језик, него и појам и закон. Ко-
вање појма језик претпоставља језичку свест, а она је опет резултат про-
цеса рефлексије у коме се мислеће рефлектовало из несвесне
испуњености језика и ступило у дистанцу према себи самом. То што ми
никада у ствари не можемо да ово учинимо, исконска је загонетка језика.
Сво мишљење о језику је, штавише, увек изнова пристизало од језика.
Ми можемо да мислимо само на неком језику и управо је та завичајност
нашег мишљења у језику дубока тајна чије решење језик захтева од
мишљења.“3

Сличан али магловитије изречен став налазимо у познатом есеју Мар-
тина Хајдегера Грађење, становање, мишљење; ове речи су, по обичају, про-
жете хајдегеровским мистицизмом.

„Језик је тај који нам говори о суштини неке ствари, под претпостав-
ком да водимо рачуна о његовој властитој суштини. Међутим, Земљиним

2 Упоредити: Ludvig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Veselin Masleša – Svje-
tlost, Sarajevo, 1987, str. 23.

3 Ханс-Георг Гадамер, Похвала теорији, Октоих, Подгорица, 1996, стр. 85. 



Небојша Лазић: Просторно-временски аспект стилских фигура… 309

шаром бесни, разуме се, разуздано и умешно зборење, писање и емито-

вање казаних речи. Човек се понаша као да је он творац и господар језика,
док је, у ствари, језик господар над човеком.“4

На другом месту у истом тексту, Хајдегер тврди чак како „језик одузи-
ма човеку своје једноставно и узвишено говорење“5. Насупрот овој „дивини-
зацији“ језика у егзистенцијалној онтологији и херменеутици, стоје логички
позитивизам и филозофија обичног језика, два усмерења аналитичке фило-
зофије која оба имају утемељење у филозофији Лудвига Витгенштајна. У
лингвистици се доскоро није посебно истраживао проблем односа језика и
мишљења, чиме се бавила филозофија језика, већ се језик проучавао у њего-
вој дијахронијској и синхронијској перспективи. Дилема о томе да ли је језик
средство или услов мишљења мора се за сада оставити по страни пошто је то
још једна од апорија пред којом је човек застао исто као и пред односом духа
и материје, на пример. 

Треба приметити да језички систем у историјској и цивилизацијској
равни постаје све сложенији, гомилају се речи и у временској и у просторној
димензији. Не само да се језици разликују по хоризонтали, („вавилонска по-
метња“) већ се и у оквиру једног језика издвајају различита писма и дискурси
којима је готово потребан превод да би били потпуно јасни свим корисници-
ма исте језичке заједнице. Упоредимо, на пример, један књижевни и један
правнички текст; први дочарава живот, чак и „више од живота“, док овај дру-
ги својим бескрвним конструкцијама као да то богатство живота умртвљује и
убија. 

При упознавању с неким књижевним текстом сусрећемо се у ствари с
дугачким низом речи уланчаних у реченице, затим пасусе и, на крају, с цели-
ном текста. Разуме се да читалац има слободу да своју пажњу у различитом
степену поклања појединим речима, склоповима речи или читавом тексту.
Када се ради о овако изнимно обимном тексту какав је текст Златног руна,
минуциозна стилистичка анализа којој се обично прибегава у поезији тешко
би била смислена. У уметничком свету Борислава Пекића као да нема места
за нијансе и преливе, него је све подређено великим, суштинским и судбин-
ским темама човека и човечанства. 

Стога ћемо се, по природи ствари, усредсредити на стилске фигуре
које се манифестују као фигуре у макроструктурном смислу: алегорији, иро-
нији, симболу и – парабази. Стилске фигуре као што су метафора, метони-
мија или синегдоха припадају микроструктурној равни текста и, осим што их

4 Мартин Хајдегер, Предавања и расправе, Плато, Београд, 1999, стр. 116.
5 Наведено дело, стр. 118.
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има у занемарљивом броју, немају шири значај у поетици романа Златно ру-
но. 

Интересантно је да стилистика и теорија књижевности, поред бројних
дистинкција између стилских фигура, као што је основна подела на фигуре и
тропе, затим на фигуре речи, фигуре дикције, фигуре конструкције или фи-
гуре мисли, итд6, није довољно нагласила да једна група стилских фигура де-
лује на мањем делу текста, у једној речи или реченици (метафора, метони-
мија или симбол), док друга група задобија свој смисао тек уколико се
сагледа на квантитативно вишем нивоу, почевши од пасуса (иронија, параба-
за), па до текста у целини (алегорија, парабола).

У лингвистици и филозофији језика постоји општа сагласност да је
Фердинанд де Сосир, ослањајући се на лингвистичке идеје Вилхелма фон
Хумболта, пресудно утицао на ток заснивања лингвистике као строге науке.
Поред свих апстрактних разматрања разних језичких питања, у његовим пре-
давањима нашло се место и за наизглед једноставне, али зато суштинске за-
кључке. 

„Док синхронична лингвистика може да има само једну перспективу,
перспективу говорећих субјеката, па, према томе, и само једну методу,
дијахронична лингвистика претпоставља у исти мах једну перспективну
перспективу, која прати ток времена, и једну ретроспективну перспекти-
ву која се креће уз ток времена (в. стр. 107).

 Прва одговара стварном ходу догађаја; ми је нужно употребљавамо да
напишемо једно поглавље историјске лингвистике, да обрадимо неку тачку
историје неког језика. Метода се састоји једино у томе да се контролишу до-
кументи којима се располаже. Али у врло многим случајевима тај начин
бављења дијахроничном лингвистиком је и недовољан или неприменљив.“7

Угледање на Де Сосирове поставке, знамо то, променило је ток већине
духовних наука. Захваљујући почетним импулсима швајцарског лингвисте, у
другој половини прошлог века дошло је до уздизања језика у центар про-
мишљања не само филозофије већ и науке о књижевности. Симбиоза фило-
зофије и књижевне теорије најуочљивија је у теоријским радовима декон-
струкциониста чији су текстови до те мере засићени филозофском
терминологијом да се делом могу сматрати и филозофским есејима. На дру-

6 Зденко Шкреб је, међутим, сматрао да „данас нема више ни оправдања ни смисла да
се задрже та разликовања; нема разлога да се све ф.[игур]-е с тропима не уједине под истим
именом с[тилских]. ф.[игур]-а.“. Видети: Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1992,
str. 818.

7 Ferdinand de Sosir, Opšta lingvistika, Nolit, Beograd, 1969, str. 255.
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гој страни, Жак Дерида у својим филозофским расправама често улази у
поље које је раније искључиво било предмет науке о књижевности.

Стилске фигуре у литератури подлежу темпорално-спационалној при-
роди самог књижевног текста, тачније, особини његовој да се бележи у про-
стору, а разуме у времену. У класичној реторици стилске фигуре сматране су
„украсима“ изговореног или написаног текста. Међутим, стилске фигуре или
тропи разликују се по дужини времена потребног да се уочи језички обрт. О
временској заснованости једне од ових стилских фигура, алегорије, писао је
Новица Милић.

„Алегорија увек упућује на нешто друго, на оно што јој је претходило;
она уводи чинилац времена као пресудан, односно – открива време као

пресудно, несводљиво, неуклоњиво.“8

Код неких као што је метафора, метонимија или синегдоха то време је
изузетно кратко, готово тренутно, док је за разумевање пародије или ироније
потребно много више времена, најчешће онолико колико је неопходно да се
прочита читав књижевни текст. Симбол је специфичан троп јер може припа-
дати било једној или другој описаној групи, то јест, може се детектовати од-
мах на микроструктурној равни или пак на нивоу макроструктуре дела, где је
оно схваћено као суперзнак, како га је описао чешки структуралиста Јан Му-
каржовски. Наговестили смо већ да Пекић не припада оним писцима које
превасходно интересује естетска усредсређеност текста на самог себе, његов
„антиларлпурлартизам“ потиче из фокусираности на то да дело мора више да
говори о предмету казивања уместо о себи самом. Зато се у Златном руну
ретко наилази на метафоричне или друге језичке обрте који се откривају од-
мах у временској димензији текста и служе као украс на начин како су то у
античком добу чиниле реторичке фигуре.

У овом одељку највише простора посветићемо стилистичкој анализи
јер је наратолошка већ извршена у студији Добривоја Станојевића Реторика
Златног руна. Аутор је прецизирао које је реторичке поступке анализирао у
роману Борислава Пекића.

„Проучиће се различити облици монолога и дијалога, управног и не-
управног говора, стилизација различитих облика, аутентичне и фиктивне
документарности, непосредног ауторског приповедања, песничких обли-

ка, дневника, драмских форми, реторичких декламација, пародија, ретор-
ских питања и сл.“9

8 Novica Milić, A B C dekonstrukcije, Narodna knjiga, Beograd, 1997, str. 59.
9 Dobrivoje Stanojević, Retorika Zlatnog runa, Mali Nemo, Pančevo, 2001, str. 13.
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Стилске или реторичке фигуре на које ћемо у роману Златно руно
обратити посебну пажњу су: иронија, симбол, алегорија и фигура која је
мање позната и ређе се помиње, парабаза. За ревитализацију и значај ових и
других стилских фигура у савременој науци о књижевности највећу заслугу
има Пол де Ман који је у својим књигама истраживао реторичност књижев-
них текстова. Он је такође инсистирао и на традиционалном термину рето-
рика који је пре њега у науци сматран архаичним и редовно бивао замењиван
терминима попут нарација и сл. У књизи Blindness and Insight10 (Слепило и
увид), Де Ман у есеју Реторика темпоралности примећује како постоје мо-
гућности да реторика не би била само „нормативна или дескриптивна“ већ
би „отворено покретала питање интенционалности реторичких фигура“11. 

 Де Ман у наставку проблематизује уврежено мишљење још од немач-
ког класицизма, од Гетеа и Шилера па до Гадамера, према коме симбол посе-
дује идејно вишезначје у односу на појмовну ограниченост алегорије. Јед-
ноставније речено, сматрало се: када се значење алегорије једном открије,
она више нема никакву интелектуалну драж и подстицај, док се са симболом
то никада не догађа јер се спектар његовог значења стално шири и никада до
краја не исцрпљује. Гадамер је о разлици између симболичног и алегоријског
приказивања написао следеће редове у тексту Уметност као симбол:

„Последица класицистичког појма симбола, који указује на нешто дру-
го али не на тај начин, јесте да код алегорије имамо по себи сасвим нетачну
конотацију хладног и неуметничког. Говори се о односу значења који мора да
буде унапред познат. Симбол, искуство симболичког, напротив, значи да се то
појединачно, посебно, представља као делић бића који обећава да ће се спа-
соносно употпунити у целину, или да је то што се употпуњава у целину, увек
тражени други део фрагмента нашег живота.“12

Пол де Ман приступа веома скрупулозно односу симбола и алегорије,
а резултат праћења тог међуодноса показује да он није тако једнозначан как-
вим су га сматрали мислиоци 18. и 19. века.

„Неуспех покушаја да се замисли један језик који би био у исти мах
симболички и алегоријски, потискивање у алегорији аналогијских и ми-
стичних слојева представља један од начина на који ова немогућност
постаје очигледна. У свету симбола било би могућно да се слика поклопи
с предметом, пошто се предмет и његова представа не разликују у суш-
тини него само по обиму: они су део и целина истог низа категорија.

10 Превод на наш језик: Проблеми модерне критике. 
11 Pol de Man, Problemi moderne kritike, Nolit, Beograd, 1975, str. 236.
12 Ханс Георг Гадамер, Похвала теорији, Октоих, Подгорица, 1996, стр. 94.
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Њихов однос је однос симултаности који је, у ствари, по врсти просто-
ран и у којем је посредство времена само ствар случајности, док је у свету
алегорије време првобитна конститутивна категорија.“13 

Алегоријски текстови захтевају алегорезу. То је врста читања која от-
крива истинску намеру писца алегорије. Шта би била алегоријска маска која
прекрива роман Златно руно Борислава Пекића? Ако се неко дело у нашој
књижевности може тумачити на више начина, онда је Пекићево Златно руно
сасвим сигурно једно од њих. Роман је тако конципиран да се основна тема
може разложити на неколико синонимних тематских слојева које повезују
дубина времена и ширина простора, позорница на којој пратимо успон и пад
породице Његован.

У основном слоју, дакле, Златно руно је породични роман, роман о
трансформацијама древног клана Нагос у цинцарску трговачку фамилију
Њаго, који, опет, постају српски Његовани, да би ови на крају постали југо-
словенски индустријалци Његован-Турјашки. Живот породице одвија се
кроз време и простор, од митског Ноемиса до последњег Симеона, Симеона
Газде, који, следећи логику цикличног кретања и вечитог враћања истог, из-
нова прелази у мит. У дубљем слоју, можемо га назвати нултим, роман о овој
породици открива се, да парафразирамо Монтескјеа, као казивање, случајно
о Србо-Цинцарима Њаго/Његованима, а нужно о људима, о човеку, о врсти.
Један тематски слој препознаје се свакако као историјски (повесни) роман,
који се захваљујући пишчевој понекад благој, а често и разарајућој иронији,
промеће у супротност, у историјску метахронику. 

Ово би била основна читања Пекићевог седмотомног романа, и сва она
показују се као алегоријске копрене у светлу једне помало изненадне пишче-
ве директне интервенције у текст Златног руна. Следећи извод из романа, у
светлу онога што је казано о различитим могућим тумачењима, представља
својеврсни антиклимакс на већ изграђени „хоризонт очекивања“ читаоца.

„Кад би невидљива рука Породичног Духа, која нам је оставила не-
видљиви Протокол замунског Дивана, наставила чардејствени писарски
посао, могла би да нас задужи и једном упоредном историјом Европе, Ср-
ба и Симеона (исправније, Француске и Симеона, јер као што је од 1789.
до 1815. повест Француске н а о п а к а повест Европе, тако је и породична
прича о Симеонима само н а о п а к о испричана прича о Србији и Срби-
ма), помоћу које би наша национална судбина постала и јаснија и природ-
нија, па, оиме, и неизбежнија.“14

13 Pol de Man, Problemi moderne kritike, Nolit, Beograd, 1975, str. 259.
14 Златно руно, књ. 2, стр. 123–124. Сви цитати биће из Просветиног издања

(1978–1986), наводићемо наслов и број књиге.
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Цитат из романа је добар пример фигуре парабазе о којој ћемо касније
говорити, а која је, иначе, честа у прози Борислава Пекића. Она је сама по се-
би спорна пошто нарушава аутономност књижевног дела, а овде је у функ-
цији исувише огољене поруке романа. Било како било, ова порука нам јасно
показује скривено алегоријско језгро Пекићевог Златног руна. На крају
крајева, писац сам нуди кључ за алогерезу: зар није „наопако“ приповедање
у ствари алегоријско приповедање? Најдуже прозно дело15 у српској књижев-
ности тако на 3260 страница приповеда више паралелних прича које се на
крају сливају у једну: при(повест) о српском народу и држави.

Наговестили смо већ да проза Борислава Пекића има тенденцију да ан-
тиципира судбину цивилизације у историјском (повесном) току. Пошто вре-
ме када ће се догодити књижевна пророчанства није прецизно одредиво, Пе-
кићев прозни опус стилски се приближава библијској књижевности16 с којом
је спаја, између осталог, изразита симболика и тежња ка есхатолошким пи-
тањима. Међутим, оно што суштински раздваја Пекићева дела од библијских
јесте пишчев агностицизам који суштински одређује његову прозу као псе-
удобиблијску. 

Симболичност је нешто што такође повезује библијске текстове и
текст романа Златно руно. Понекад се симболи у Пекићевим текстовима
преклапају по значењу и смислу с библијским, међутим, ту се сличност завр-
шава јер се поруке дијаметрално разликују. У Златном руну закономерно су
присутни следећи симболи: ватра, црни коњ, црни пас, вампир, пчела и
кључни симбол по коме је назван роман – златно руно. Овим симболима пре-
мрежено је свих седам књига Пекићеве фантазмагорије.

Ватра, један од најстаријих и најупечатљивијих симбола, део је многих
обреда и ритуала од најдревнијих времена. Улога ватре у митолошком пре-
дању присутна је у свим културама и у свим епохама. Једно од могућих одре-
ђења овог симбола понудио је Ханс Бидерман.

„Ватра, привидно живи елемент који прождире, греје и осветљава,
али може да донесе и бол и смрт. У науци о симболима има двојаку вред-
ност. Често је свети симбол кућног огњишта (погл. девице весталке, које
су у старом Риму стално одржавале ватру), а симболише инспирацију и
Свети дух, који у виду пламених језика надахњује апостоле на првом
празновању Свете Тројице. Паљење нове ватре за Нову Годину био је са-
крални чин (у старом Мексику). С друге стране, она има и негативни ас-
пект ватре из пакла, пожара иза кога ништа не остаје и уништења путем

15 Dobrivoje Stanojević, Retorika Zlatnog runa, Mali Nemo, Pančevo, 2001, str. 11.
16 Петар Пијановић је жанровске романе Беснило, 1999 и Атлантиду назвао апокалип-

тичким јеванђељима. Видети: Петар Пијановић, Поетика романа Борислава Пекића, Просве-
та, Београд, 1991, стр. 234.



Небојша Лазић: Просторно-временски аспект стилских фигура… 315

небеског огња – како у виду муње, тако и у виду вулканске ватре из
земљине утробе.“17

Пекић у роману Златно руно као да следи управо ову мисао о двостру-
кој симболици јер ватра у функцији симбола у роману има позитивну и нега-
тивну улогу: „што убија и живот даје“. Ехо ових речи богиње Деметре које је
упутила Ноемису још у митско доба, одзвањају у слуху свих Симеона и прате
их кроз историјско време све до последње ватре у којој нестаје њихово по-
следње уточиште, замак Градшчина у Турјаку код Љубљане, најдаља тачка у
простору до које су стигли крећући се према жуђеном Западу.

Слика тог пожара узраста до симбола јер је то последња велика ватра
која уништава материјално добро породице, Посед, и означава временски
зид који се испречио пред Фирмом у њеном походу према златном руну. Са те
историјске тачке, породица се преко Симеона Газде, последњег ченгаласа,
вође клана, враћа у мит. Ватра је уништила оно што је историјским Симео-
нима било најбитније, материјално богатство, али је помоћу ње Симеон Газ-
да испунио сан својих претходника и вратио се у савршенство и вечитост ми-
та. Као илустрација важности ове сцене нека послужи податак да је писац
први и други том романа завршио управо описом пожара у замку Градшчина
који препричава рођака Береника. О проласку Симеона Газде кроз ватру из
историје у мит, Береника говори као о сновиђењу, нечему што јој се можда
само учинило18. Одсјаји ватри на хоризонту као да су одблесци огњева пакла,
зато не чуди да бројни припадници ове цинцарске породице доживљавају
своје живљење као боравак у паклу на земљи. 

Тежња за обличјем црног коња (мавро алог), на самом почетку романа
бизарна и нејасна жеља појединих Симеонā, постаје симбол који спаја два
раздвојена света, два могућа модела бивствовања – свет мита и историјски
свет. Писац, заокружујући сложену композицију Златног руна, и на сижеј-
ном плану прати линију кружнице и приказује процес где митски коњ Арион,
преко бројних трансформација, митских и антропоцентричних, поново по-
стаје коњ у миту. Међутим, овога пута црни коњ нема белу мрљу на челу,
ознаку греха и несавршености, као да су га историјске муке којима је био
подвргнут у форми човека кроз векове очврсле и учиниле савршеним издан-
ком своје врсте.

„Ето чега се све сетио Арион, божански и бесмртни Црни коњ, док је,
без иједне белеге на сјајном телу, горостасан, моћан и неизмерно срећан,
у свему савршен и довршен, леденим пределима једног туђег, мртвог све-

17 Hans Biderman, Rečnik simbola, Plato, Beograd, 2004, str. 417.
18 И у четвртом тому, Береника истим речима поново описује иницијацију Симеона

Газде у пожару Градшчине. Златно руно, књ. 4, стр. 99.
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та јурио родном Југу, свом црном, слободном чопору, и вечно цветној,
безвременој Аркадији.“19

Трансформацијом у савршеног Ариона и похвалном песмом (енкоми-
он) њему у част, Пекић је заокружио уистину блиставу композицију Златног
руна, спајајући симболом црног коња крајњу и полазну тачку прстенасте си-
жејне организације текста.

Симбол вампира и из њега изведеног вампиризма део је пишчеве пое-
тике гротескног. Пекићево оправдање елемената гротеске је једноставно:
гротескно у књижевности само је одраз гротескности самог живота20. У
Златном руну Симеони живе подвојеним животима, дању су вешти трговци,
док се ноћу претварају у вампире и живе другим, вампирским животом. Си-
меон Лупус у монологу размишља о свом вампиризму и вампирима уопште.

„Ако се вампирство у геносу Њаго преноси с оца на првородног сина,
као што се преноси и све остало – страх од ватре, крсна слава, име,
иметак, аманет, симеоникос тропос, особит, једино Симеонима својствен
начин мишљења и понашања? То би најприродније решило све грађански
неприродне околности његовог садашњег положаја и отклонило про-
тивречност да је вампир иако претходно није умро.“21

У односу на друге наведене симболе, симбол вампира није до краја
развијен у композиционој схеми Златног руна. Вампиризам у роману углав-
ном остаје на нивоу фолклорног или антрополошког феномена. Вампиризам,
слично као и шминкање, обележје је лажног, смртног, трговачког и историј-
ског живота, егзистенција без садржаја и смисла.

Када је напустио подземни свет, Ноемис је од Персефоне, кћери бо-
гиње Деметре, добио на дар црног коња и црног пса „да не буде у друштву ни
Бога ни човека, да нити хода нит лети, него обе ствари по средини двога да
буду“22. Писац, подражавајући митски начин казивања, описује двоструку,
кентаурску природу Ноемиса, располућеност између два света којима дели-
мично припада, а ниједном од њих у целини. Између црног коња и црног пса,
Ноемис својом удаљеношћу од Бога и човека сведочи да је древни грех из ко-
га је рођен праотац свих кентаура, Арион, пренесен на потомке. Нешто од те
симетричне еквидистанце између два принципа, били они материја и дух или
трговина и уметност, задржало се у породичној пословици коју радо упо-

19 Златно руно, књ. 7, стр. 548.
20 О гротескности у Пекићевим романима Ходочашћа Арсенија Његована, Како упо-

којити вампира и 1999, видети: Jasmina Mustedanagić, Groteskni brevijar Borislava Pekića,
Stylos, Novi Sad, 2002.

21 Златно руно, књ. 4, стр. 394.
22 Златно руно, књ. 7, стр. 485.
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требљавају сви Симеони као начело којим се супротстављају ирационал-
ности околине несклоне трговачкој професији: „ПАН МЕТРОН АРИСТОН“
(Све с мером).

Један од најзанимљивијих симбола који се може пронаћи у тексту
Златног руна је пчела; пчеле су, иначе, још „књижевни јунаци“ четвртог пе-
вања чувеног Вергилијевог епа о пољопривреди, Георгика. О значењу овог
симбола у Речнику симбола налазе се следећи подаци:

„Елеусински свештеници и свештенице зову се 'пчеле'. Пошто се зим-
ски мир поистовећивао са смрћу, оне су важиле и за симбол васкрсења.

 Ова поређења нису могла да изостану ни из хришћанског погледа на
свет. Неуморност пчела у раду за заједницу сматра се узорном. Свети Ам-
вросије поредио је цркву са кошницом, припаднике верске заједнице са
пчелама, које са цвећа скупљају само најбоље и презају од призвука гор-
дости. Представа да пчеле живе само од мириса цвећа начинила их је
симболом чистоте и уздржљивости, а за Бернара од Клервоа биле су и
обележје Светог Духа.“23

Претходни цитат срећно спаја два аспекта симбола пчеле који она за-
узима у роману, дотичући и митолошко и религијско значење симбола: елеу-
синску езотеричност и хришћанску симболику. Древни симбол знања и му-
дрости поклапа се са ритуалом у Елеусини и стицањем моћи на основу
спознаје тајне. Пре него што је богиња земље и житарица Деметра увела Но-
емиса у тајну својих мистерија, бацила је три камена у ватру из којих су се
појавили, редом: лептир, маслинов грм и рој пчела. Тек појава ових малих
животиња открива Ноемису шта мора учинити.

„Кад трећи баци, пламен зазуја, из њега суну рој ситних злаћаних пче-
ла, те се и оне за лептиром упутише, носећи маслинов грм на крилима.

 Разумео је и закорачио према ватри.“24

У другој прилици Пекић овај симбол употребљава описујући уни-
штење храма свете Софије у турском освајању Константинопоља 1453. годи-
не. Сведок, учесник и жртва у једном од преломних тренутака у европској
историји и цивилизацији био је један од Симеона, који касније постаје умет-
ник шминкања Симеон Сигетски. Његово виђење јавља се као визија Симе-
она Газде који у својој вампирској егзистенцији има моћи да се поистовети са
сваким од претходних Симеонā у породичној аргонаутици.

„Учини му се да је то што је крај уста умесио – пчела, па је одмах от-
киде. То би значило да човек умире. Кад се умире, из уста излази пчела,

23 Hans Biderman, Rečnik simbola, Plato, Beograd, 2004, str. 293.
24 Златно руно, књ. 6, стр. 384.
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пнеума, – душа, кажу. А ројеви других скупљају се над умирућим чове-
ком у – кошницу предака. Причало се у кући да је један Симеон, кога није
запамтио, видео како из Свете Софије излази душа Константинопоља кад
је град 1453. умирао. Душа је била у облику дивовске златне пчеле која је
неколико пута облетела кубе, а онда отишла ка Златном рогу, на северо-
запад, где душе обитавају ако су чисте.“25

Из претходног цитата примећује се Пекићево одлично познавање сим-
болике пчеле у европској култури и уметности. Пчела се често поредила с
људском душом, отуда Симеон Сигетски у страху отире извајану пчелу са
усана.26 Упечатљивом сликом велике златне пчеле која напушта свод Свете
Софије и одлеће према Златном рогу писац је постигао ефекат вишеструке
симболике. 

Пре свега, приказао је разарање црквеног храма као смрт живог орга-
низма који напушта душа – пчела. Персонификацијом Јустинијановог заве-
штања и његовим умирањем на размеђи Истока и Запада, снажно је нагласио
важност те грађевине коју је она имала, али коју се задржала и до данас, у ис-
торији и цивилизацији Европе. Затим, Пекић је искористио поистовећивање
пчеле са мудрошћу и Светим духом. Чувени хришћански храм је физички де-
вастиран, али је његова мудрост, софија, преживела. На крају, у форми пчеле,
нагрђено здање напустио је неуништиви и вечни Свети дух, чиме је још више
наглашено узалудно варварство освајача. Уједно, пчела одлази према северо-
западу показујући пут читавом клану, правац који су они већ заузели узми-
чући испред оних који су оскрнавили најсветији храм хришћана. Симболика
пчеле показује колико пажње је Борислав Пекић посвећивао детаљима и с
каквом пажњом је стварао симболику у свом роману.

Остаје кључни симбол романа који је уједно његов наслов – златно ру-
но. У грчкој митологији златно руно имало је синкретични симболични на-
бој. Било је материјализација моћи која свој извор црпе из племенитости и
реткости метала од кога је начињена, али и симбол владарских права. Син-
кретичност овог симбола произилази из чињенице да у античком свету мате-
ријално и духовно нису били нужно супротстављени. Оштру вредносну ди-
ференцијацију између њих увело је касније хришћанство.

Насловивши своје најамбициозније дело именом овог симбола, писац
је без сумње златно руно уздигао до нивоа најзначајнијег симбола у роману.
Злато се, иначе, од древних времена сматра „племенитим металом“, у Пе-
кићевом случају, овај метал је такође асоцијација и реминисценција на злат-
но доба човечанства, утопијску константу свих мислилаца који попут нашег

25 Златно руно, књ. 6, стр. 376.
26 Упоредити: Hans Biderman, Rečnik simbola, Plato, Beograd, 2004, str. 293. 
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писца посматрају трајање света у његовом цикличном ходу. Довољно доказа
за ову тврдњу налази се на страницама не само Златног руна већ и жанров-
ских романа антиутопијског усмерења: Беснило, 1999 и Атлантида. Исто та-
ко, основа златног руна, злато само, често се у митологији разних народа по-
везује са сунцем.

Због потреба моралистичког и параболичног дејства свог текста као
антипода материјалистичком усмерењу цивилизације, Борислав Пекић реду-
ковао је потенцијал значења који је симбол златног руна имао у грчкој мито-
логији и свео га на симбол материјалног благостања. На превагу материја-
листичких над духовним могућностима развоја људске врсте. Зато је
трговина сасвим логичан избор припадника клана Нагоса/Њаго/Његован; за-
једно као породица, а и сваки од њих појединачно, траже своје златно руно.
Њихово трагање протеже се кроз векове и шири на два континента, све до ча-
са када последњи у том низу, Симеон Газда, захваљујући појави „петоглаве
аждаје“ на историјском хоризонту, схвати да је материјалистичко и трговачко
златно руно опсена и варка. Једина слобода и хармонија, право златно руно,
налази се у миту који је уметност, где је идеја вечна и у хармонији са самом
собом.

Постојали су моменти у породичној „симеонијади“ када је клан веро-
вао да је у простору пронашао место где га очекује златно руно. Трговачка
потрага за њим је дуго трајала: од Једрена, Константинопоља, Тиваја (Тебе),
Јањине, Москопоља, Крагујевца до – Београда. 

Али не, закључује Пекић на крају, златно руно није у свету људи, оно
је у Аркадији, утопијској и ухронијској пројекцији, месту без утемељења у
простору и епохи без подеока на скали времена.

„Видим [Арионе] да без страха и мржње свевидећим оком блудиш мо-
рима у којима борави Твој божански отац и брдима кроз која теку млеко,
крв, зној и сузе Твоје божанске матере. Под тобом је Аркадија, и ји ту
хрисомалу дератос, Земља Златног руна, која се не мења; над Тобом Небо
вечности у чијем ћеш оку и Ти увек бити исти.

Хрисомалон Дерас тис еониас зоис, Златно руно Вечног живота најзад
је Твоје. (Само ти знаш шта оно значи. Можда ништа. Можда твој
праоблик што одговор не иште. Можда – све?) Не знаш шта је било ни
шта ће бити, нити те се тиче. Јер за Тебе, Арионе, нити је шта било нити
ће бити.“27

Симбол златно руно се као кључан у роману дели на два антиподна
значења. Када се златно руно тражи у свакодневном, „трговачком и рачун-

27 Златно руно, књ. 7, стр. 549–550.
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ском“ живљењу, онда је пролазно и лажно, док једино у истинској уметности
симбол зрачи истинитошћу и вечношћу.

Донекле слична алегорији је и иронија, једна од најстаријих и најпри-
сутнијих стилских фигура у књижевности. Суштинска разлика међу њима је
у фокусираности и ситуираности алегорије на текст, док се иронија формира
у ствараочевој свести, прво као поглед на свет, а затим као део поетике. За-
једничко им је што припадају временским карактеристикама текста, односно
припадају реторици темпоралности, како их је одредио Пол де Ман насловом
свог познатог есеја. О присутности ироније у тексту, као уосталом и алего-
рије, постајемо свесни тек након сагледавања комплетног текста или барем
његовог значајнијег дела. Иронија и алегорија не производе у свести читаоца
тренутну евиденцију језичког обрта као што то чини, на пример, метафора. 

Питању ироније бергсоновац Владимир Јанкелевич посветио је исто-
имену студију у којој је свеобухватно истражио овај феномен свести и умет-
ничког стварања. 

„Иронија је известан начин изражавања. Она се као што ћемо то виде-
ти, изражава не откривајући се, али се, на крају крајева, неминовно об-
раћа некој друштвеној средини; кад та средина не би постојала, и сама
извештачена тајанственост ироније постала би потпуно бесмислена.
Управо зато у иронији има исто онолико регистара колико у интелектуал-
ном животу има система знакова: постоје, на пример, иронична пантоми-
ма, која се изражава гестовима, ликовна иронија која се исказује у
карикатури, и најзад, и нарочито, писаним или говорним језиком изража-
вана иронија; ова иронија садржи највише нијанси и њоме се најлакше
може руковати, јер ако се остале врсте ироније крећу дуж лествице на
којој недостају неки ступњеви, језиком изражавана иронија креће се и
живо прелази из једног тона у други на свим ступњевима лествице тоно-
ва.“28

 Јанкелевич казује како се иронија, „чедо доколице“, појављује у много
нијанси, почевши од благе ироније, преко интелектуалне ироније сократског
типа, све до цинизма. Но, са том „вештом игром“ не треба претеривати јер –
подсећа Јанкелевич – „Сократ је због ње изгубио главу“29. 

Став који заузимају Симеони док покушавају да обрлате своју конку-
ренцију у трговини чинећи се невештим сличан је ономе коме је прибегавао
Сократ у дијалозима које је написао Платон. Тај посебан начин комуникације
с другим људима који се посматрају као неупућени у односу на оне који знају

28 Vladimir Jankelevič, Ironija, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlov-
ci, 1989, str. 42.

29 Наведено дело, стр. 9.
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тајну јесте симеоникос тропос, симеонски начин. Суштина симеонске кому-
никације је у томе да се увек каже мање него што се зна а да се извуче од са-
беседника много више од онога што је овај желео да изнесе. Постигнута ко-
рист, била она материјална добит или тек вербални тријумф у наизглед
небитној комуникацији, циљ је оваквог ироничног става. Победа, која може
бити и превара маскирана у трговачку вештину, симеонском се терминоло-
гијом описује изразом: „превући штриклу преко носа“. Нема већег понижења
за једног припадника Фирме уколико га неко други изигра, тј., њему превуче
ту исту штриклу преко носа. 

Није тајна да је Пекић добро познавао Платонове сократске дијалоге те
је узор иронијске дистанце коју заузимају његови јунаци у роману могао про-
наћи у текстовима великог филозофа. У дијалозима са другим људима Симе-
они непогрешиво следе путоказ интелектуалне ироније, налик оној којом се
заогрће Сократ док поставља „наивна“ питања у ученим разговорима.

У време читања Хатишерифа 1830. на Ташмајдану којим је кнез Ми-
лош Обреновић добио већу аутономију у односу на Порту, одвија се један од
„сократских“ дијалога између Симеона Грка и Турчина Ефенди Халид-бега.
Међутим, „земунски диван“ из 1803. и диван у конаку Симеона Грка дели
време од двадесет седам година које су измениле однос снага између саго-
ворника. Читање султановог Хатишерифа који се провлачи као лајтмотив у
позадини сведочи о прерасподели моћи између двојице старих познаника.
Наизглед, ништа се није променило, они играју своје улоге и разговор тече
неусиљено, мада су обојица свесни да се историјско клатно превласти зањи-
хало на другу страну.

„Симеон Грк: Езир дилерим, Ефенди Халид-беже. Најпокорније мо-
лим за извињење. Ова звона су заиста несносна.

 Халид-бег: Бир зијани јок. Ништа не мари, Кир-Симеоне. Ја сам глув.

 Симеон Грк: Богу хвала. Алалем, сва је прилика да у том респекту ни
ја нисам појачи. Понекад и недостаци човеку добродођу... Какве су ваше
цењене намере?

 Халид-бег: Још ми их Алах није саопштио, Кир-Симеоне. 
 Симеон Грк: Ви сте Кнежев повереник и пријатељ. За Србе имате

знатне заслуге...

 Халид-бег: Тесекир едерим, Кир-Симеоне. Најлепша вам хвала, али
ви их прецењујете. У поређењу са вашим...“30

Три тачке којима се завршавају мисли Симеона Грка и Халид-бега на-
глашавају иронијски подтекст дијалога и показују о каквим је „заслугама“
уистину реч.

30 Златно руно, књ. 2, стр. 140.
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 Парабаза или парабаса води порекло из античке драме где је хор
својим наступом прекидао нит радње и усмеравао је према ауторовим интен-
цијама. У савременој књижевности улогу хора преузима сам писац уме-
тањем личног мишљења директном интервенцијом у ткиво текста. Због тога
што делује на нивоу глобалне организације књижевне грађе, парабаза је фи-
гура конструкције.

Када говоримо о потреби проучавања ефеката парабазе, имамо на уму
пре свега тенденцију у књижевном стварању када аутор често својим опаска-
ма и идејама нарушава логику дотадашњег приповедања, било да је она те-
кла од поузданог или непоузданог приповедача. Тај приповедач се, све до мо-
мента појаве парабазичног коментара, свакако није могао поистоветити са
писцем. 

Појава овакве интервенције у стилу приповедања нарочито је присутна
од друге половине прошлог века када је и настао роман есеј на чијем примеру
је најочигледнија раширеност ове појаве. Директном пишчевом интервен-
цијом у нарацију, парабазом, нарушава се нешто што би се могло назвати ау-
тономност књижевног текста. Наравно, примера за присуство парабазе у
књижевним текстовима било је и у ранијим епохама, поменимо само Лорен-
са Стерна и његов роман Тристрам Шенди из 1767. године.

Парабаза као инструмент поетике романа, али и других књижевних вр-
ста, с нарочитом учесталошћу се јавља у делима постмодернистичког усме-
рења. Новица Милић примећује како парабаза (парабаса) поседује особине
алегорије и ироније али је, истовремено, и самосвојно реторичко оруђе.

„Парабаса је у исти мах знак алегорије и ироније, али је занимљива
утолико што представља искорачење и надопуну у логици текста, у исти
мах јачање и слабљење (појава аутора на сцени нарушава текст и слаби
његов развој, али у исти мах ојачава његову исказну вредност).“31

Примера за парабазу у седам томова Златног руна има на претек, али
смо издвојили најуочљивију, пишчево обраћање на самом крају романа када
аутор више не осећа потребу ни да се прикрије иза, на пример, приређивача
рукописа или помињањем „кузена Борислава“ као једног од даљих рођака
присутних на Бадње вече 1941. године. Писац фантазмагорије Златно руно
се, у похвалној песми митском коњу Ариону, открива и потписује пуним
именом и презименом.

„Ја, Борислав Пекић, који те, од Породичног ти Духа изабран и при-
зват, на Југ испратих, немам на овом тужном растанку шта да ти кажем.
Све већ знаш.“32

31 Novica Milić, A B C dekonstrukcije, Narodna knjiga – Alfa, Beograd, 1997, str. 106.
32 Златно руно, књ. 7, стр. 551.
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Не постоји, дакле, више нимало сумње у то ко је исприповедао ову
грандиозну при(повест) о Симеонима кроз време (историју) и простор (ци-
вилизацију), открива се да је приповедач аргонаутике заиста онај чије је име
на корицама књиге. И неко ко не познаје довољно тананости којима се у
међувремену методологија проучавања књижевности предала помислиће да
у томе не може бити ничег чудног нити необичног. Међутим, добри познава-
оци ове проблематике запитаће се да ли је овај начин на који је завршен ро-
ман једини могући. У одбрану писца имамо тек један аргумент, али је он у то-
ликој мери људски да је свима разумљив: изгледа као да ни сам писац не
верује да исписује последње странице нечега што је тек било идеја, а сада се
материјализује у роман који се коначно заокружује и добија свој облик. Зато,
изгледа, није оклевао да подели са читаоцем радост стварања користећи на
најочигледнији начин парабазу коју су обилато употребљавали и антички
писци трагедија.
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THE SPACE/TIME ASPECT OF STYLE FIGURES 
(FIGURES OF SPEECH) IN THE `GOLDEN FLEECE`, 

BY BORISLAV PEKIĆ

Summary

Borislav Pekic`s seven-volume novel `Golden Fleece` is the most comprehensive
Borislav Pekic`s prose text in Serbian literature. In this article, we have analyzed the fig-
ures of speech in relation to their function in the macrostructural composition of the novel.
We have chosen the following figures of speech (style figures): allegory, irony, symbol,
and parabasis.

In considering these questions, we referred to the knowledge of the language ob-
tained by philosophy of language and linguistics, as a scientific discipline, in adjacent re-
lation to the science of literature. We referred to the views on the nature of language by
Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Gadamer Hans-Heorg and Ferdinand de Saus-
sure, believing that they (each within its own system of thinking of the world) penetrated
deeply into the mystery of language. In short-in the in the  systems of minds of all listed
thinkers, the language is seen or viewed as a tool, or even as the basis of linguistic com-
munication.

Borislav Pekic uses allegorical or ironic statements and structures with a view to
expose the hypocrisy in relationships between people, to show that beneath every text, a
subtext (that erases everything said before) emerges. By using a powerful symbol in the
narrative and direct intervention in the text (parabasis), the writer dorects the reader to the
conclusion that the novel heroes live in dehumanized world, a world without future.

Keywords: philosophy of language, figures of style, ironz, simbol, allegory, para-
basis.


