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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ЗЛАТНО РУНО КАО RITE OF PASSAGE

САЖЕТАК: У овом раду се бавимo анализом митског времена и митског простора у
роману Златно руно Борислава Пекића. Први пут у нашој науци седмо-
томни Пекићев роман сагледавамo као обред прелаза (rite of passage)
позивајући се на етнолошки рад Арнолда ван Генепа. Најважнији обред
прелаза који закономерно налазимo у Златном руну је смрт. Она се
посматра као врата која се отварају према митској прошлости у којој
нема времена те, према томе, ни коначности. Битни митолошки еле-
менти помоћу којих се одвијају ови обреди прелаза су Елеусинске ми-
стерије те мит о Деметри и Кори (Персефони). Пратимo и друге езоте-
ријске те мистичне иницијације којима се породица Њаго/Његован
подвргава у тежњи да досегне циљ и смисао постојања – златно руно.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: rite of passage, обред прелаза, мит, иницијација.
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УсмереносF свеFа Vрема енFроVији je нешFо шFо се VречесFо
сFавља у заCраMе каMа се VројекFује свесF у XуMућносF, јеMним Mе-
лом заFо шFо је слика која се MоXија као резулFаF Vрилично неве-
села, а MруCим јер је Fа анFициVација Fолико уMаљена Mа се чини
како је неXиFна с ове временске Fачке VосмаFрања. У асFрофизи-
ци VосFоје Mва моCућа сценарија о XуMућносFи свемира: „врели”
и „хлаMни”. Према Vрвом, свемир ће се имVлозијом сажеFи у Fач-
ку невероваFне CусFине и FоVлоFе, налик на ону из које је и на-
сFао. Према MруCом, он ће се, насFављајући инерцију VочеFне ек-
сVлозије велико� "раска, шириFи у Xескрај и VосFеVено хлаMиFи Mо
FемVераFуре аVсолуFне нуле, Fј. коначне смрFи. 

Као шFо виMимо, оXе Vројекције су суморне, јеMина је уFеха у
Fоме шFо је реализација јеMноC оM Mва сценарија уMаљена оM нас
милијарMама CоMина, заFо о њима можемо CовориFи као о уMаље-
ним Fеоријским моCућносFима, а не као о Xлиској извесносFи. Па
иVак, свака ћелија свакоC човека MуXоко у сеXи носи сазнање Mа ће
јеMном Vоново мораFи Mа се расVаMне на молекуле и аFоме и кре-
нуFи на јеMан оM VуFева расFакања које смо оVисали. НешFо оM
FоC знања вероваFно је закључано у VоMсвесFи свакоCа оM нас, Fа-
ко је Mанас, а Fако је морало XиFи и у Mавној VрошлосFи.

ЈеMан оM начина на који је Mревни човек Vокушао Mа се суVроF-
сFави VаMу у нишFавило и смрFи су VрвоXиFни риFуали и оXреMи
који су Xили VримиFивноC каракFера. За њима су слеMили миFо-
ви сложеније сFрукFуре, а из њих су временом насFали комVлек-
снији сисFеми VаCанских и, на крају, моноFеисFичких релиCија.
МоMерно MоXа науке и FехнолоCије својим оFкрићима и влаMави-
ном разума сузило је и скоро заFворило каVије куMа је уVућивао
ирационални Mео човековоC Mуха. 

ПоCлеM на свеF Борислава Пекића уFемељен је на разуму, разу-
му који, међуFим, љуMска врсFа VречесFо злоуVоFреXљава и сро-
зава на ниво инсFикFа анималноC орCанизма. Према концеVFу
релиCијских сисFема Пекић се оMноси иронично и VароMијски;
овакав VрисFуV је највиMљивији у њеCовом Vрвом роману Време
чу�а, CMе MослеMно MовоMи у VиFање већину MоCми коју Mоносе је-
ванђеља и MруCи хришћански сVиси.

Суморна VерсVекFива која очекује свеF који сFреми енFроVији
и у њему човека, схваћеноC Vаскаловски као „Fрска која мисли”
или ничеански као „наFчовек”, захFева оMCовор или Xарем Vоку-
шај аMекваFноC оMCовора. Борислав Пекић јеMан је оM реFких ин-
FелекFуалаца у нашој кулFури који не само Mа није Vокушао Mа
изXеCне Fешка VиFања већ им је ишао у сусреF. ПошFо је смаFрао
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Mа уFеха коју нуMи релиCија није Mовољна Mа Vружи оMCовор на
суMXинско VиFање оVсFанка човека као врсFе, окренуо се миFоло-
Cији у којој, мислио је он, VрироMа човека чува исконски наCон за
живоFом који је хришћансFво касније VоFиснуло и скоро заFоми-
ло.

Пекићево оVреMељивање за анFички Cрчки миF, а не за миFо-
лоCију XлискоисFочних нароMа укључену у XиXлијске FексFове и
FексFове MруCих свеFих књиCа Vоказује Mа је он оMаXрао љуMску
релаFивносF умесFо XожанскоC аVсолуFа, земаљски умесFо оно-
сFраноC живоFа. Иако је из ПекићевоC свеFоназора искључена ве-
ра у БоCа/XоCове, Fо не значи Mа у свеFу њеCове умеFносFи нема
месFа за веровање.

У симеонском свеFу иMеја о живоFу и смрFи Vисац Vоказује Mа
је VролазносF Cора оM неVосFојања заCроXноC живоFа. ЗXоC FоCа
вође клана, Симеони, насFоје Mа Vривежу сеXе и VороMицу за Fри
земаљска уVоришFа: "осе�, "рошлос  и "оро�ицу. Они смаFрају Mа
је мера VролазносFи мноCо мања уколико се сFекне VривиM вечи-
FоC Fрајања, Fрајања различиFих Симеона у оXлику VреMвоMника
клана, који ће чиниFи иMенFичне VосFуVке у корисF VороMице не
оXазирући се на исFоријске околносFи и FериFорију на којој се
VороMица налази. 

КаMа оVисује изCлеM Симеонā, Пекић оVис увија у VсеуMоXи-
Xлијске леCенMе Vа Fако карли� или карли�ана није више оXична
Mрвена кука Vомоћу које су Цинцари чували овце, већ „леCенMар-
ни шFаV Изласка којим се исVомаCао Симеон Грк каM је, Vреко ма-
кеMонских CуMура, Xежао у СрXију” (Пекић, 1978, сFр. 58). На овај
начин Vисац оXоCаћује миFолоCију јеMне VороMице и, уз XлаCу
иронију, уVоређује је с изласком2 Јевреја из еCиVаFскоC роVсFва
VоM вођсFвом VаFријарха Мојсија. 

И међу снажним VреMвоMницима клана VонекаM се MоCоMи Mа
случај исFоријских околносFи MовеMе на чело Симеона који оMу-
Mара оM моMела вође какав Xи, Vрема неVисаном Vравилу „фир-
ме”, он морао Mа XуMе. Тако је Симеон СиCеFски хомосексуалац, а
Симеон Хаџија верски фанаFик; и јеMноC и MруCоC Fе аFиVичне,
несимеонске осоXине Mевалвирају у очима VороMице ЊеCован,
VосеXно наслеMника, млаMих лавова који желе Mа Vреузму „кор-
мило” VороMичне арCонауFике.

2 Временом је Fермин излазак (еCзоMус) MоXио неCаFивно значење, маMа је у
VочеFку у сFвари значио ослоXођење јеврејскоC нароMа из еCиVаFскоC роV-
сFва. Слично овоме, и сFраMање Јевреја у ДруCом свеFском раFу чесFо се не-
оVрезно назива еCзоMусом.
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Пре еVохе рационализма Xило Xи XесVреMмеFно VокушаваFи
начиниFи разликовање између VросFора и времена у оквиру ми-
Fа и у сFварносFи. ДуCо су они Xили смаFрани за јеMно, не заFо
шFо је Fо у исFину Xило Fако, неCо сFоCа шFо на Fеоријском Vлану
није учињено разCраничење између миFскоC и реалноC. НорFроV
Фрај [Northrop Frye], FеореFичар књижевносFи који је VреMано
исFраживао уFицај миFскоC и релиCиозноC на књижевно сFва-
рање, оVисао је Fу Vојаву слеMећим речима:

„МиFолошки VросFор се оMвојио оM научноC VросFора с развојем
нове асFрономије у сеMамнаесFом веку, а миFолошко време оM на-
учноC времена с развојем XиолоCије и CеолоCије у MевеFнаесFом ве-
ку. ОXа ова MоCађаја MоVринела су Mа се из свеFа времена и VросFора
исFисне концеVција БоCа, чак и као хиVоFеза.” (Фрај, 1985, сFр. 39)

Овоме размишљању MоMајмо и Fумaчење ЕрнсFа Касирера
[Ernst Cassirer] Vрема коме се миFска свесF „каFкаM означава
уVраво као 'Xезвременска свесF'” (Касирер, 1985, сFр. 113). НаVреM
навеMени сFавови нас уVућују на Fо Mа се временској и VросFор-
ној комVоненFи у миFу мора VрисFуVиFи са свешћу Mа VрироMа
ових енFиFеFа није иMенFична њиховој Vримени у умеFносFи из-
ван миFолоCије.

У миFу време сFоји не заFо шFо не VосFоји, већ сFоCа шFо њеCо-
ве оMлике за сам миF немају скоро никакву важносF. Слично је и
с VросFором. У заFвореној сFрукFури миFова временска комVо-
ненFа нема велики значај јер је Vорука миFа сушFински Xезвре-
менска или, Xоље рећи, свевременска. ДоCађаји о којима се Vри-
VовеMа у VоMјеMнакој мери уMаљени су и оM најMуXље VрошлосFи
и оM исFо Fако уMаљене XуMућносFи. Онај који сFвара миF Vознаје
искључиво саMашњосF, Cовори о њој, Vише за њу. Наравно Mа се
ауFорсFво миFова не Mа свесFи на јеMноC архиFворца, већ се он
усмено узMиже осом времена навише. У Fом Vреносу CоFово све је
VоMложно Vромени: имена ликова, имена месFа, осим оноCа зXоC
чеCа је сам миF и насFао и Vо чему VосFаје VараMиCма: Mа служи
као узор за Mелање оних којима се миF Vреноси.

И VросFор у миFу нема каракFерисFике које има у свакоMнев-
ном живоFу или умеFносFи; Fаква врсFа VросFора CоFово Mа више
заслужује назив уFоVија јер је он у миFу својеврсна неCација Vро-
сFорносFи коју VамFимо из искусFва или немиFолошке умеFно-
сFи. Као шFо се чини Mа је миFолошко време зароXљено у Vерма-
ненFној саMашњосFи, и VросFор у миFској сFрукFури нема VосеX-
не осоXине, Xезличан је и може означаваFи CоFово Xило које ме-
сFо у оквиру равни кулFуре у којој је насFао. ОFуMа сличносF и мо-
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CућносF јеMносFавноC FрансVоновања елеменаFа миFова између
Xлиских кулFура Асираца, Вавилонаца, Феничана и Јевреја, на
Vример. 

ПреMвоMници клана ЊаCо, а касније и фирме Симеон & Син, Vо
Vравилу умиру насилном смрћу. ЈеMан оM најзначајнијих чен�ала-
са у MуCој VороMичној FраMицији је Симеон ЛуVус, чији наMимак
(вук) оVисује њеCову Vраву VрироMу, човечју и FрCовачку. ЛуVус
је сFраMао 1862. каMа су Турци XомXарMовали Vоворку жрFава „чу-
курчесменскоC инциMенFа”; он је Xио јеMина жрFва FоVовскоC хи-
ца са зиMина XеоCраMске Fврђаве.

Јак Fелесни сасFав и „живоFињска”, вучја жеђ за живоFом Vро-
Mужили су њеCову самрFну аCонију. На Cраници живоFа и смрFи
Симеон ЛуVус, VоVуF свих Симеона, виMи сенку црноC коња. Није
му јасно зашFо му се јавља слика Xаш Fе живоFиње. Тај коњ је нем,
не може Mа Fрчи и умирући схваFа Mа је Fо реинкарнација која Cа
чека каMа наVусFи живоF као човек. Трансформација се оMвија
сVоро, ЛуVус Vочиње Mа схваFа Fајну VороMичне миFолоCије:
смрF није крај неCо Vрелазак у MруCи живоF, у MруCу форму.

Прелаз из живоFа у смрF јеMна је оM најсFаријих Fајни чове-
чансFва, Fајна коју нико не може Mа VосвеMочи. Пекић овај оXреM
Vрелаза VосFавља у фокус своC умеFничкоC космоса, њиме Симе-
они не Vрелазе само из живоFа у смрF већ и из исFорије у миF.

„Симеон ЛуVус не оFвара очи. У маCновенију, Fоне наFраC у Xез-
временосF, XесVросFорносF, из које се с Fоликим наVрезањем иш-
чуVао. А заFим у овај свеF оVеF враћа…С он �иаволон! Какав је Fо
анаFемни коњ? И шFа ће �ос"о�ин и"осе�ник с јеMним коњем у исFој
VросFорији?” (Пекић, 1980, сFр. 498)

Писац оносFрано, оно шFо Mолази иза живоFа, оVисује као не-
шFо Xезвремено и XесVросFорно корисFећи исFе речи којима се
оVисује сFварносF миFа. Тиме шFо Fа Fама у коју ЛуVус VаMа није
Xез VокреFа, већ се у њој назире Fело коња, закључујемо како је
живоF Vосле живоFа Fрајање у миFу. Умирање Симеона, јеMноC оM
чен�аласа, само је враћање заXорављеној форми VреFхоMника кен-
Fаура, миFском црном коњу, VраоXрасцу коме несвесно Fеже сви
Симеони Fоком земаљскоC живљења. 

Тајна смрFи о којој смо Cоворили осFавила је FраCа и у језику
љуMи, у VоFреXи Mа се коначносF и неоVозивосF FоC Vрелаза уXла-
жи и релаFивизира. ЗXоC FоCа сви језици VосеMују еуфемизме
који замењују речи којима се оVисује смрF и умирање. То окле-
вање у језику, врсFа линCвисFичке заMршке само је рефлекс ми-
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сли која не VрисFаје Mа Vризна како је смрF VроVаMање свеCа, аV-
солуFни крај.

У нашем језику се Fако корисFи Fермин „сахрана”, шFо је
оXлик руске речи сохранение и значи чување, а не VроVасF и Vре-
Mавање Fела земљи. Смисао чувања VоMразумева веру у насFу-
Vање MруCоC живоFа и ускрснуће. Сличан овоме је и израз „Vре-
минуFи”, он VоMсећа на енCлески израз passed away; оXа свеMоче о
наMи Mа је смрF Fек Vролаз кроз враFа која воMе ка некој MруCој
форми живоFа. 

Корисне информације о фразеолоCији оXавешFавања о нечијој
смрFи на немачком језику VонуMила је Јелена КосFић у чланку
Живо  и смр  схваћени (и) као "у овање (на "римеру немачко� језич-
ко� ма еријала). Анализирајући умрлице у немачкој и срVској
шFамVи, она је VоMелила изразе којима се оXавешFава о нечијој
смрFи или уVућује VослеMњи VозMрав на Mве CруVе. АуFорка је у
Vрву CруVу уврсFила фразеолексеме које VреMсFављају смрF као
крај VуFовања, Mок је MруCу насловила: (Фразео)Лексеме које о�сли-
кавају конце" уализацију само�умирања и смр и као "у а/"у о-
вања, "реласка из је�не сфере у �ру�у.

„Као VосеXну VоMCруVу међу њима можемо изMвојиFи оне које
умирање VреMсFављају као VовраFак Mому, враћање у Vраву Mомо-
вину. ЖивоF Xи – у склаMу с Fим – VреMсFављао Vривремени Xора-
вак у Fуђини. Овакве VреMсFаве заснивају се на XиXлијским, Fј.
хришћанским учењима: Gott hat jmdn [jemanden] heimgeholt, heimge-
hen [БоC је некоCа Mовео назаM у њеCов Mом]. Има, међуFим, и оних
које се аснивају наVреMсFавама VреузеFим из анFике (ins Reich der
Schatten abgehen) [оFићи у царсFво сенки]…” (Пу  и "у овање у уме -
нос и и кул ури, 2003: сFр. 93)

Као шFо виMимо, VосFојала је и VосFоји универзална VоFреXа Mа
се иреверзиXилносF чина смрFи, као суме јеMноC љуMскоC
Fрајања, аморFизује не само на Vсихолошком већ и на језичком
Vлану. У корену оваквих замисли несумњиво је Xила сакривена
иMеја Mа се Fаква смрF која наFкриљује живоF VонишFавајућим
Xесмислом Vокуша VоXеMиFи. Овакви сенFименFи о живоFу и
смрFи Xез сумње су Xили клице VримиFивних релиCијских уве-
рења.

Слично Vојавама у језику, учињени су Vокушаји VревлаMавања
смрFносFи и на Vлану социјалне орCанизације заснивањем Mрев-
них оXреMа и риFуала. ОM Fих сакралних чинова захFевало се Mа
VонуMе излаз из Vонора смрFи, која је VримиFивном човеку мо-
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рала сFрашно изCлеMаFи, уосFалом, као шFо и моMерни човек
осећа ужас VреM неминовношћу умирања.

О смрFи као јеMном оM најважнијих оXреMа Vрелаза Vисао је и
Мирча ЕлијаMе [Mircea Eliade] у књизи Све о и "рофано.

„ШFо се смрFи Fиче, оXреMи су уFолико сложенији шFо се раMи
не само о 'VрироMној Vојави' (наVушFању Fела оM сFране живоFа
или Mуше), већ о Vромени исFовремено онFолошкоC и MрушFвеноC
режима: Vочивши FреXа Mа се суочи са извесним искушењима која
се Fичу њеCове соVсFвене заCроXне суMXине, али он Fакође FреXа и
мора Mа XуMе VризнаF оM сFране зајеMнице мрFвих и Vрихваћен
међу њих. За извесне нароMе само оXреMни укоV VоFврђује смрF:
онај који није сахрањен схоMно оXичају није мрFав.” (ЕлијаMе, 2003,
сFр. 195)

ЧиFајући књиCе Борислава Пекића, а VоCлавиFо Зла но руно,
уверили смо се мноCо VуFа Mа он ниFи Fражи ниFи очекује сVа-
сење и уFеху оM timor mortis-а милошћу БоCа или Vомоћу неке
наFVрироMне силе. Писац се окреће вери у човека, вери у њеCов
ум, на сличан начин као шFо је ренесанса оMXацила Mух
хришћансFва и VоFражила VуF Vрема XуMућносFи заCлеMавши се
у анFичку VрошлосF Грчке. 

Симеон ЛуVус нема визију смрFи Mоживљену као хомоCену
сферу Xез времена и Xез VросFора у сеXи, оно шFо он наслућује
Vреко визије црноC коња јесFе сFварносF миFа. У њему се не оMви-
јају MоCађаји Vрема оXрасцу Mешавања у исFорији и цивилиза-
цији, Mакле, не VосFоје временско-VросFорне релације какве су
VознаFе сваком живом Xићу. У Fој новој миFској еCзисFенцији све
је MруCачије неCо у исFоријском свеFу: VошFо нема времена, нема
ни креFања, а Fо је сFање које из VерсVекFиве живоFа наликује
сFању смрFи. И, заисFа, Пекић нам Cовори како је VоFреXно умре-
Fи у јеMном живоFу Mа Xи се заслужио и заMоXио MруCи, миFски
живоF. Иако су Fо Mве оMвојене реалносFи, VонекаM се у исFориј-
ском живоFу некоC оM Симеона, VреMвоMника фирме, Vојаве визије
и Fежње ка Fом новом заCроXном живоFу у миFу. 

Ова жеља се највише оCлеMа у муFној жељи Xројних Симеона Mа
се VовраFи миFско оXличје коња. ПошFо Fо није моCуће у реалној
еCзисFенцији, осFају VросFори сна CMе се оMвија Fа неоXична
Fрансформација у форму живоFиње која је само VосреMник у
MуXљој чежњи Mа се VовраFи миFско оXличје VреMака: кенFаур.
Пола човек, Vола коњ.

СвеF миFа и свеF исFорије, иако конFрасFирани, оCлеMају се је-
Mан у MруCом и Vример су Пекићеве свеVрисуFно сVровеMене си-
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меFрије у комVозицији Зла но� руна. Између миFскоC и исFориј-
скоC свеFа у хронолоCији Fрајања клана ЊаCо/ЊеCован VосFоји
сива зона у којој се они Vрожимају и VреклаVају. 

У оMељку о миFском времену и VросFору, Mакле, миFском у
Зла ном руну, Vраво је време Mа се суочимо с риFуалним Vрема-
зивањем измеFом коме VриXеCава, Vрво Ноемис у миFу, а заFим
и осFали Симеони у исFорији. Еволуција овоC у VочеFку сировоC
риFуала MовоMи Mо чиFаве инMусFрије која је основа моћи Vоро-
Mице у 20. веку, маFеријализоване у фаXрици Xоја Ју�ославанска
у�руж�а �арв (ЈУБ). У миFолошкој Vракси VознаFи су оXреMи очи-
шћења и оXреMи Vрочишћења, Mок Xи се оXреM мазања измеFом
морао назваFи оXреMом онечишћења и воMио Xи, за разлику оM
VреFхоMна Mва, не VосFизању савршенијеC сFања, већ сFања маFе-
ријалне и Mуховне VрљавшFине. 

ОXреM хоFимичноC онечишћења MирекFан је анFиVоM риFуали-
ма VоVуF кршFења воMом св. Јована CMе риFуал симXолично сVи-
ре Cрехе оноCа ко му се VоMврCне. Ноемисов чин Xио Xи заMовоље-
ње VоFреXе Mа се XуMе неко MруCи, мимикрија и FрансвесFија, на-
чин Mа се Vреваром VосFиCне неки циљ, као шFо сам Ноемис Vре-
варом MосVева на XроM АрCонауFа. 

КонцеVF романа Зла но руно као оXреM Vрелаза3 VонуMио је сам
Пекић нуMећи кључ за њеCово чиFање у коменFарима који су Vра-
Fили насFанак FексFа. У јеMном оM коменFара, VоM Xројем 4, Пе-
кић усVосFавља орCански оMнос арCонауFике FрCовачке и Cрађан-
ске VороMице ЊеCован с Елевсинским (Елеусинским) мисFерија-
ма, јеMним оM најсFаријих и најуCлеMнијих кулFова у Mревној Гр-
чкој.

„АуFори се уCлавном слажу Mа је Елевсина Xила у сFвари риFуал
Vроласка кроз Fајне живоFа и смрFи, наиме умирање из којеC се чо-
век рађао Mрукчији и са MуXљим сазнањима о којима никоме није
смео VричаFи нишFа, Xез оXзира шFо је риFуал, оMносно сама свеF-
ковина елевсинска, Xила Vосвећена ДемеFри и Персефони, Mакле
рађању и умирању, оMносно највећим Fајнама VрироMе. Ако је
Елевсина, риFуал Елевсине, умирање и Vоновно рађање, онMа Си-
меон ЊеCован инициран умире и онMа Vролази кроз све оне фазе
кроз које Vролази и високи иницијанF Елевсинских мисFерија, Vри
чему су АрCонауFика и VоFраCа за ЗлаFним Руном у сFвари симXо-
лична VоFраCа за Fајнама живоFа и смрFи.” (Пекић, 1997, сFр. 39)

3 У наслову раMа заMржан је инFернационални Fермин који је оVшFеVознаF у
еFнолоCији и анFроVолоCији.
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И из овоC коменFара VоFVуно је јасно Mа Vисац не мисFификује
свој FексF, већ чиFаоца VроVраFним FексFовима уVућује у сушFи-
ну и олакшава аванFуру Mешифровања оXимом и значењем XоCа-
FоC Mела. ПонекаM овакав VосFуVак оMузима Mео инFелекFуалноC
заMовољсFва оним чиFаоцима који VоVуF књижевноC „сVелеоло-
Cа” урањају у FексF Vовезујући сами уMаљене ниFи сFрукFуре
сложеноC сижејноC склоVа. ПошFо су коменFари насFајали Vре
Vисања романа, они су и свеMочансFво о Vишчевим Mилемама на
који оM више моCућих начина решиFи VојеMине оFворене FемаF-
ске и комVозицијске неMоумице.

ВиMимо из циFаFа ПекићевоC коменFара Mа Vисац свој роман
саCлеMава као „симXоличку VоFраCу за Fајнама живоFа и смрFи”,
као и Mа је VреMак Симеона, Ноемис, Vрошао иницијацију како Xи
моCао Mа Vокуша Mа оMCонеFне „највеће Fајне VрироMе”. Елеусин-
ске мисFерије су, иначе, јеMан оM најVроучаванијих кулFова и ри-
Fуала у анFроVолоCији, еFнолоCији и MруCим сличним научним
MисциVлинама. 

Иако су временом и саме VосFале миF, основа ових мисFерија
налази се у VознаFом Cрчком миFу о ДемеFри и њеној кћери Кори
(Персефони). Као и сваки MруCи, и овај миF Vомало је неухваFљив
у низу варијација основне Vриче. СаMржај се уCлавном своMи на
жалосF мајке ДемеFре за ћерком Кором (Mевојка) коју је уCраXио
ХаM и оMвео у своје VоMземно царсFво. У Fузи за вољеним MеFе-
Fом, ДемеFра, XоCиња жиFарица, VресFала је Mа Xрине о усевима
и чиFав хеленски свеF Xио је VоCођен оскуMицом и Cлађу. 

ДемеFра се Vреселила у CраM Елеусину VреоXучена као сFарица
и Xила је Vримљена на Mвор елеусинскоC краља Келеја као Mа-
Mиља. ДемеFра је у знак захвалносFи Vрема краљу и њеCовој жени
желела Mа VоMари XесмрFносF њиховом сину ДемофонFу коCа је
чувала. ОXреM је за смрFнике Xио засFрашујући: ДемеFра је MеFе
свако вече Mржала у ваFреној куVки. ЈеMне вечери изненаMа је на-
ишла краљица МаFанира и крикнула, а ДемеFра је исVусFила Xе-
Xу која је изMахнула. Ова VојеMиносF из миFа о ДемеFри и Персе-
фони Vослужила је Пекићу Mа VосFави моFив ваFре у Vрви Vлан
FексFа; у Зла ном руну чиFамо како ваFра Vлаши, али и Vривлачи
Симеоне. ЖивоF узима и Mаје, лајFмоFив је њиховоC сFалноC су-
среFања с овим елеменFом. 

На крају је Зевс VоVусFио VреM ДемеFриним молXама и оMлу-
чио Mа Кора – у VоMземном царсFву Персефона – Mве Fрећине у Cо-
Mини VровоMи са својом мајком ДемеFром, а Fрећину са мужем
ХаMом у царсFву мрFвих. У знак захвалносFи зXоC ове оMлуке, Де-
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меFра је основала мисFеријски кулF у CраMу Елеусини који се ка-
сније Vроширио на АFину и чиFаву Грчку. О симXолици Елеусин-
ских мисFерија Ервин РоMе [Erwin Rohde] је заVисао:

„ДемеFра је земља, Кора – Персефона, њена кћи, семе; Корина
оFмица и враћање означавају VолаCање семена у земљу и изXијање
семена из MуXине, или, у MруCој верзији, 'CоMишњу VроVасF и оXна-
вљање веCеFације'. Но, мисFима је на неки начин морало XиFи MаFо
Mа разумеју Vрави смисао Fе мисFички заоMевене раMње која 'сим-
Xолизује VрироMу': јер, FреXало је Mа они, VосмаFрајући је, XуMу на-
веMени на увиђање Mа је суMXина семена, VерсонификованоC у Пер-
сефони, ишчезавање семена у земљи и њеCово Vоново изXијање,
моMел суMXине љуMске Mуше, која Fакође ишчезава како Xио наново
оживела. И Fо Xи онMа FреXало Mа XуMе исFински саMржај Fих свеFих
Fајни.” (РоMе, 1991, сFр. 179)

ИнFонацијом VослеMње реченице у овом циFаFу, РоMе, несу-
мњиви ауFориFеF за Cрчку кулFуру на Vрелазу 19. у 20. век, сумња
Mа су се Грци „маCловиFим слуFњама Fако лако моCли скренуFи с
VуFа лоCичке јасноће” јер, MоMаје он, у земљи мисFике (Грчкој)
„мисFерије не Vоказују VуF” (РоMе, 1991, сFр. 180).

Иницијација у Елеусинске мисFерије Ноемиса јеMан је оM
кључних VоеFичких захваFа у сложеној консFрукцији романа
фанFазмаCорије Зла но руно. ОM значајних хеленских мисFериј-
ских кулFова (елеусински, самоFрачки и орфички), најVознаFије
у заVаMној кулFури осFале су Елеусинске мисFерије, назване Vо
CраMу Елеусини јуCоисFочно оM АFине. Црква је у среMњем веку
овај и сличне кулFове Vокушала Mа исFисне из кулFурноC на-
слеђа, али се заFо у еVохи ренесансе инFересовање за Елеусинске
мисFерије и MруCе риFуале и кулFове сFаре Грчке враFило у још
снажнијем виMу. ПрисFуVање у Fајне верскоC оXреMа Xиле су омо-
Cућене свакоме, чак и роXовима, Xез оXзира на Vол и социјални
сFаFус, уз Mва услова које навоMи Милош Ђурић: „ако Xи Xио Хе-
лен и неокаљан крвљу” (Ђурић, 1941, сFр. 57). 

Без оXзира на широку VоVуларносF овоC кулFа у кулFурним и
научним круCовима ЕвроVе, ХеCел је [G. W. F. Hegel], слично Ро-
Mеу, Xио мишљења Mа Елеусинске мисFерије нису за Хелене има-
ле онај значај који им се касније VриVисивао.

„Грчке мисFерије нису Xиле нишFа FајансFвено у Fоме смислу
шFо Cрчки нароM не Xи Xио оVшFе уVознаF са њиховом саMржином.
НаVроFив, мноCи АFињани, на Vример, и маса сFранаца Xили су
Vосвећени у елеусинске Fајне, али о ономе у шFа су Xили Vосвеће-
ни нису смели Mа Cоворе.” (ХеCел, 1986, сFр. 171–172)
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Занимљив је VоMаFак који Vонављају сви исFраживачи Елеу-
синских мисFерија Mа о Fајнама у које је увеMен иницијанF не сме
CовориFи јавно, маMа се суCерише Mа су Fе Fајне Xиле оVшFеVозна-
Fе, Mакле, јавне. Све Fо Cовори Mа су Елеусинске мисFерије морале
имаFи и неку Fајну „Fајнију” оM оне коју су сви знали, чиме је она
CуXила мисFеријски ореол. О укорењеносFи кулFа у нароMу Cово-
ри и Фрејзер [James George Frazer] у својој чувеној књизи Зла на
�рана речима Mа је „Fа вера осFала у живоFу и коM њихових
хришћанских VоFомака у сFаром ДемеFрином свеFилишFу у Еле-
узини све Mо VочеFка MевеFнаесFоC века” (Фрејзер, 2003, сFр 399). 

Елеусинске мисFерије Vослужиле су као Mуховна Xаза неких
езоFеријских орCанизација и Fајних MрушFава; Данијел ЛиCу
[Daniel Ligou] у Речнику сло�о�но� зи�арс ва VоM оMреMницом ЕЛЕУ-
СИН навео је слеMеће:

„Елеусинске мисFерије (Елеусин је на MваMесеF киломеFара оM
АFине), још увек су, и VореM Xројних научних сFуMија, мало Vозна-
Fе. Реч је неосVорно о јеMној иницијацији, али ми слаXо Vознајемо
околносFи.

У масонсFву иMеја Mа су масонске Fајне Vроизашле из Елеусин-
ских мисFерија је нарочиFо VоMржавана, Xез неких вреMнијих ар-
CуменаFа, Fоком Vрве Vоловине XIX века.” (ЛиCу, 2001, сFр. 276)

Из овоC циFаFа сазнајемо Mва VоMаFка: Mа су мисFерије Xиле
иницијација, као и Mа је VосFојало уверење у Vрвој Vоловини 19.
века како је масонерија Vроизашла из ЕлеусинскоC кулFа. Нарав-
но, Fајна MрушFва не моCу Xаш све чињенице о свом раMу VоMели-
Fи с јавношћу, иначе не Xи Xила Fајна. ИVак, за нас осFаје XиFан
VоMаFак Mа масонерија сама VреVознаје Mа су Елеусинске мисFе-
рије Fакође врсFа иницијације. 

ВиMели смо из различиFих извора Mа су мисFерије VреM-
сFављале мисFичан Vрелаз из Fаме у свеFло, из свеFа незнања у
свеF Vосвећених. По Fим осоXинама оне наликују оXреMима који
се Vримењују у масонским церемонијама. Оно шFо MовоMи у везу
ове Mве иницијације, јеMну Mревну а MруCу новијеC MоXа, јесFе њи-
хово Vојављивање на сFраницама Зла но� руна. ТреXа оMмах каза-
Fи Mа Елеусинске мисFерије имају мноCо већи значај у комVози-
цији романа, нарочиFо у финалној сеMмој књизи. СлоXоMно зи-
MарсFво Пекић не Vомиње MирекFно, Vажљивији чиFалац ће оF-
криFи Mа се у FексFу Vомињу „фармасони”, „фрамасони” и „ком-
Vањони”4 у различиFим сиFуацијама, Xез Vрецизирања о каквој
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врсFи уMружења се раMи и какав значај евенFуално VриVаMносF
Fајном MрушFву може имаFи за VороMицу. 

На овом месFу ваља VримеFиFи како врхунско занаFсFво, CоFо-
во умеFносF Симеона МосхоVолиFа у CрнчарсFву може имаFи и
још јеMну врсFу Fумачења и симXолику. Према VринциVима сVе-
кулаFивне масонерије која је насFала из оVераFивне среMњове-
ковне масонерије, а ова, оVеF, из занаFлијских и цеховских уMру-
жења, човекова свесF фиCураFивно се може оVисаFи као Cлина
коју је VоFреXно оXликоваFи Vрема начелима реMа. На VослеM-
њим сFранама романа Vисац Борислав Пекић у свечаној Vесми
Vосвећеној савршеном VреFку роMа ЊеCована, црном коњу Арио-
ну, ословљава Cа „Велики МајсFоре ЖивоFа”, шFо је још јеMан Fер-
мин из масонске FерминолоCије.

На MруCој сFрани, VочеFком 19. века, заFичемо Симеона Грка
као VриVаMника овоC FајноC MрушFва, CMе са осFалим завереници-
ма Vланира усFанак VроFив Турака Mахија.

„КаMа се јеMне олујне, снежне ноћи Mекемврија 1801. Симеон Грк,
у MрушFву комVањона, XеоCраMскоC FрCовачкоC конзула или Xез-
рђанXаше ПеFра Ичка (...) СFиM Cа је Xило шFо није VоMелио ламенF
Cркоцинцарске колоније за ромејским јунаком и Vесником АнMо-
ниосом Кириазиом, који је овMе Xио VознаF као КонсFанMинос Ри-
Cас Фереос (...) Ако му је оMсусFво саучешћа за аMелфе Ромеја Xило
неразумљиво, сFрах шFо Cа је оXузео каM је оXавешFен Mа су јани-
чарске Mахије уXиле Хаџи-МусFафу ШиникоCлуа, XеоCраMскоC вези-
ра, ИчковоC и њеCовоC FајноC комVањона, Xио му је MоXро VознаF.”
(Пекић, 1978, сFр. 99–100)

Да Xисмо разјаснили о каквој врсFи комVањонсFва је овMе реч,
враFимо се књизи Данијела ЛиCуа и VоCлеMајмо шFа сFоји VоM оM-
реMницом ЈУГОСЛАВИЈА:

„Крајем XVIII века, у БеоCраMу је Mеловала јеMна ложа. Које је Cо-
Mине основана, VоM којим именом, на ком језику је раMила? На ова
VиFања никаM се није моCло са сиCурношћу оMCовориFи. МеђуFим,
захваљујући мемоарима савременика, знамо Mа је вероваFно раMи-
ла на Fурском и Mа су јој чланови Xили: Fурски везир FаMашњеC
XеоCраMскоC Vашалука, Велики Хаџи МусFафа-Vаша, коCа је нароM
звао 'СрVска мајка' (Mutter der Serben), миFроVолиF МеFоMије, срV-
ски усFанички вођа Јанко КаFић, FрCовачки Vрвак ПеFар Ичко, Cрч-
ки роMољуX и Vесник РиCа оM Фере (који ће каснијe мученички Vа-
сFи у XорXи за oслоXођење оM Турака).” (ЛиCу, 2001, сFр. 489–490)

4 „ПроклеFи фрамасони, еFо шFа су Fи АнFонијеви...”, књи�а 1, с р. 238; ,,Кум Га-
рашанин Xи, скоF фармасонски...”, књи�а 4,сFр. 432, и �. 
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ПознаFо је Mа је сам Борислав Пекић MевеMесеFих CоMина Vро-
шлоC века MоVринео оXнављању раMа Велике националне ложе Ју�о-
славије. ПриVаMносF овом Fајном MрушFву5 моCла је, између осFа-
лоC, MоVринеFи Mа Vисац Зла но� руна VосмаFра исFоријске Mо-
Cађаје не с њиховоC јавноC, еCзоFеричноC лица, већ с езоFеричноC
наличја. 

Фрејзер у XLIV оMељку књиCе Зла на �рана, Деме ра и Персефона,
указује на Fо Mа је овај Cрчки миF иMенFичан са сиријским миFом
АфроMиFе (АсFарFе) и АMониса, са фриCијским миFом КиXеле и
АFиса и еCиVаFским миFом ИзиMе и Озириса. ЈеMина разлика је у
Fоме шFо је у наXројаним миFовима реч о изCуXљеном љуXавни-
ку или мужу, Mок у миFу о ДемеFри и Персефони „Cрчка машFа
изразила је исFу иMеју у нежнијем и чисFијем оXлику мрFве
кћерке коју оVлакује ожалошћена мајка” (Фрејзер, 2003, сFр. 395.
Фрејзерова инFерVреFација миFа оMуMара оM Fумачења која су за-
сFуVали – како он каже – „извесни Vисци, како анFички Fако и
моMерни”, Vрема којима је ДемеFра XоCиња земље6 (Fла), шFо је
VрихваFио и Пекић у својој инFерVреFацији овоC миFа. Чувени
еFнолоC нас, наVроFив, враћа на најVоузMанији извор за знање о
Елеусинским мисFеријама, хомерску Химну Деме ри. Према ано-
нимном ауFору ове Vесме, хомероиMу, који се VонекаM VоCрешно
VоисFовећује са самим Хомером, XоCиња Земља је, Vрема жељи
Зевса и ХаMа (ПлуFона), начинила VроцеV на својој Vовршини у
који је Mевојка, Кора, Mок је Xрала цвеће, VроVала у свеF мрFвих
CMе је MоXила име Персефона.

МожMа ово изCлеMа као неXиFан VоMаFак, али Vоказује начин на
који је Пекић кориCовао, имајући за Fо MоXрих основа у лиFераFу-
ри о миFу о ДемеFри и Персефони, Mревне миFове у склаMу са
својим VоFреXама. А јеMна оM сушFинских оMлика Пекићеве Vое-
Fике уVраво јесFе MемиFолоCизација и Mесакрализација кулFур-
ноC наслеђа, Xило Mа су Fо миFови или XиXлијске леCенMе. 

Па како се оMвијао Fок Елеусинских мисFерија? У Зла ном руну
Пекићев јунак Ноемис се не сећа ничеCа Fе је Fако и чиFалац
ускраћен Mа се Xлиже уVозна с овим кулFом. О самом оXреMу ми-
сFерија Vише Милош Ђурић у Vомињаној сFуMији Елеусинске ми-

5 „Чак је ушао и у масонску ложу, Mа Xи изнуFра виMео како невиMљиве снаCе
моCу уFицаFи на јавносF и MрушFвене Fокове”. ВиMеFи: Срђан ЦвеFковић,
Пор ре и �иси�ена а, ИнсFиFуF за савремену исFорију – ЦенFар за унаVре-
ђивање Vравних сFуMија – ИсFраживачко-изMавачки ценFар ДемокраFске
сFранке, БеоCраM, 2007, сFр. 164.

6 ТреXа разликоваFи Геу, XоCињу Земље (VланеFе).
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с ерије и њихов значај за е ичко �ржање у све лос и �у�инске "сихо-
ло�ије.

„Посвећивање у мисFерије (τελητή) имало је Fри сFеVена: Vрви
сFеVен Xио је очишћење или каFарса (καϋαρμός) и сFицао се у ма-
лим мисFеријама. У великим мисFеријама сFицана су осFала Mва
сFеVена: Vрви, resp. MруCи. звао се Vосвећивање, μύησις, а MруCи,
resp. Fрећи, сFицан је CлеMањем Fајне, έποπτεία. Циљ је Vосвећењу
Xио: VосFизање веMрине у Mуши и наMе у XуMућу срећу на ономе све-
Fу, али већ и у овоме живоFу VосFиже срећу онај коCа XоCиње воле
зXоC њеCова чесFиFоCа живоFа. Главни моменаF Xио је изненаMни
Vрелазак из Fаме у јаку свеFлосF (τò εν Έλευσίνιφως = елусинска
свеFлосF), која је коM Хелена Vрешла у Vословицу.” (Фрејзер, 2003,
сFр. 61)

МеђуFим, изCлеMа Mа су се они који VрисFуVају Елеусинским
мисFеријама VреMавали орCијасFичком заносу, шFо се и наCове-
шFава на VојеMиним сFраницама ПекићевоC романа. У сеMмој
књизи Зла но� руна, која је миFскa основa чиFавоC романа, Vисац
је VосвеFио значајну Vажњу VреMсFављању Vримарних наCона,
међу којима VрвенсFво има сексуални. Наиме, MоXро је VознаFо
Mа су кенFаури, зајеMно са саFирима, у миFолошком свеFу Xили
VознаFи као сFворења с високим лиXиMом, шFо је искорисFио Пе-
кић у оXликовању каракFера лика Ноемиса. Снажан сексуални
наCон кенFаура Mовео их је у сукоX с Vлеменом ЛаVиFа јер су на
јеMној сваMXи насрнули на њихове жене; након XорXе с ЛаVиFи-
ма7, кенFури су морали Mа наVусFе АркаMију, земљу XлаженсFва и
хармоније љуMи и VрироMе, XоCова и смрFника. 

И ДанFе у својој Cалерији Cрешника у Паклу (MванаесFо Vевање)
смешFа у Vрви Vојас сеMмоC круCа, међу MруCе насилнике, и вио-
ленFне кенFауре. И Fо не Xило коCа, већ Хирона и Фола, Ноемисо-
воC оца и Vоочима у Пекићевој фанFазмаCорији! 

Он�је "о срије�и размишља на миру
Хирон, Ахилов о��оји ељ "рије,
Дру�и је Фоло, срџ�и склон и хиру.

(VревоM: Миховил КомXол)

Ова неочекивана коинциMенција, о којој Vо свему суMећи Пе-
кић није имао VоMаFака, јер Xи је, сасвим сиCурно, некако укло-
Vио у сложен сижејни сасFав романа, Cовори у VрилоC Fези Mа су

7 ОFуMа сFалан сукоX Ноемиса с Mвојицом арCонауFа ЛаVиFа, МоVсом и Ке-
нејом.
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све Vриче Mавно исVричане. ЈеMино шFо VреосFаје Vисцима је Mа
елеменFе археFиVских фаXула комXинују и коMирају на различи-
Fе VоеFичке начине. 

НешFо више о Fелесној, мање мисFичној сFрани мисFерија у
Елеусини можемо сазнаFи оM РоXерFа Гревса [Robert Graves] коCа
смо већ Vомињали као Vисца романа у којем се оVисује VохоM Ар-
CонауFа, насловљеноC Xаш као и Пекићев мноCо оXимнији FексF,
Зла но руно.

„У микенском CраMу Елеусини ('Mолазак') оMржаване су велике
Елеусинске исFерије, у месецу који се звао БоеMромион ('Fрчећи у
Vомоћ'). ДемеFрино весело свешFено расVоложење зXоC љуXавних
Mоживљаја са Јасијем, ТриVFолемом, или Зеусом симXолички је
Vриказано у јеMној унуFрашњој шуVљини ћивоFа као Fрљање фа-
личкоC VреMмеFа уз женску јахаћу чизму; оFуMа изCлеMа Mа је реч
eleusis осFаFак речи Eilythuies, '(храм) оне која Xесни у скровишFу'.
МисFаCози су, оXучени као VасFири, улазили уз раMосно клицање и
Vоказивали решеFо за вејање жиFа с MеFеFом Бримом, сином Бри-
ме ('љуFиFе'), као муњевиFим VлоMом риFуалноC венчања. Брима
је FиFула за ДемеFру, а Брим је синоним за ПлуFа, коCа су њеCови
слављеници Xоље Vознавали као Jakha – Vо раскалашним химнама
Iacchus шFо су се Vевале шесFоC Mана МисFерија, Mок је Vоворка са
Xакљама ишла оM ДемеFриноC храма.” (Гревс, 1990, сFр. 86)

Елеусинске мисFерије јеMан су оM мноCоXројних оXреMа Vрела-
за о којима су Vисали Xројни анFроVолози и еFнолози, а слава ин-
FернационалноC Fермина који смо сFавили у наслов VоFекла је
оM чувене књиCе францускоC еFнолоCа АрнолMа ван ГенеVа
[Arnold van Genepp] О�ре�и "релаза (Les rites de passage) из 1909. Cо-
Mине. У шесFом VоCлављу О�ре�и иницијације Ван ГенеV навоMи
разне оXреMе Vрелаза: физиолошки VуXерFеF, оXрезивање, сFаро-
сне CруVе, сакаћење Mелова Fела, FоFемске кланове, универзали-
сFичке релиCије, кршFење, Vосвећене Mевице, класе, касFе и Vро-
фесије, и – Fајна MрушFва и анFичке мисFерије. 

Ван ГенеV Vримећује како су оXреMи иницијације VрисуFни ка-
ко коM VримиFивних инMијанских Vлемена Fако и у развијеним
MрушFвима анFичке Грчке и БлискоC исFока. Ово је Xило моCуће
VошFо су оXреMи о којима је реч снажно везани за живоF, Fачније,
за различиFе фазе човековоC развоја. У времену омеђеном
рођењем и смрћу, укључујући и њих, оMвијају се Xројни оXреMи
Vрелаза којима се симXолички наVушFа јеMна фаза живоFа и ула-
зи у слеMећу. ПосFоји, међуFим, јеMна XиFна разлика између
оXреMа Vрелаза у које се сFуVа хронолоCијом живоFноC века (кр-
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шFење, оXрезивање, Xрак иFM.) и оних оXреMа иницијације у које
улазе оMрасли љуMи слоXоMном вољом. Елеусинске мисFерије
уVраво су Fакав оXреM Vрелаза.

Ван ГенеV је, VореM оVиса разних церемонија које се оXављају
Vри иницијацијама, VреMложио и своју Mефиницију мисFерија. 

„За мене мисFерије VреMсFављају церемонијалну целину којом се
ново"освећеник с"рово�и из "рофано� у сакрални све , и �ово�и у не"о-
сре�ну, не"реки�ну и коначну везу са овим �ру�им.” (ГенеV, 2005, сFр.
104–105)

Иницијација, Vрелазак из VрофаноC у сакрално и оFкривање
Fајне, Fри су најважније еFаVе коју је неофиF морао Mа Vрође у
циклусу сVознаје мисFерија. Док је још увек у оквиру миFа, Ное-
мис је изван времена (исFорије) и VросFора (цивилизације), а ка-
Mа је ДемеFра враFила живоF земљи, Vочиње Mа се рађа изнова све
у новом живоFном циклусу. 

„Све је око Ноемиса Cорело. Земља Vлану свуMа CMе је MоFакнуFа
класом и оVрљена зуXљом, резMвојене ваFре сVојише се у оCњена је-
зера, а ова у Vожар који Mуж целоC виMика и Mалеко Vреко мора, оFа-
Vајући леM и снеC, ХелаMу VреFвори најVре у црно зCаришFе, а онMа,
и исFоCа Fрена, јер Времена још не Xеше, и шFа је Пре и шFа После
није се знало, у оVеF зелен, Xујан и VлоMан живоF.” (Пекић, 1986,
сFр. 51)

КаMа је Ноемис коначно искорачио из свеFа мрFвих, у нулFом
FренуFку између миFа и исFорије, јашући на црном коњу и у
VраFњи црноC вука, оXрео се у не-времену и не-VросFору.

„У нијеMно време, о Vоноћи, јашући Vрема северозаVаMу, нађе се
између VуFева који ни у јеMном Vравцу нису воMили, неCо свима во-
Mећи, у раскршће завезани Xеху.”8

У сFварносFи миFа, насуVроF исFоријској сFварносFи, нема
VознаFоC хроноFоVа о коме је и БахFин Vисао, хроноFоVа VуFа. У
сFвари, у миFу и не може XиFи хроноFоVских елеменаFа комVо-
зиције јер нема ни времена ниFи VросFора. Уколико је Fо Fако,
онMа Vресек ухроније (невремена) и уFоVије (немесFа)9 у миFови-
ма може XиFи јеMино ахроноFоV. Иначе, Пекићево инсисFирање
на неVосFојању времена и VросFора у миFским сFрукFурама ко-

8 „У Xезвременом међувремену Xеше наш јунак [Ноемис] Vринуђен у воMу Mа
скочи ...”, Зла но руно, књ. 7, сFр. 412.

9 Ове Fермине уVоFреXљавамо у њиховом изворном смислу и MоMељујемо им
основно значење на основу еFимолоCије.
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ресVонMира са савременим научним Fеоријама Vрема којима
Vре насFанка космоса у „великом Vраску” није Xило ни времена
и VросFора10, већ су се они сFварали наVореMо с насFанком основ-
них хемијских елеменаFа.

Оно шFо имVлициFно чиFамо у роману, Пекић је ексVлициFно
изрекао у коменFару Xр. 91 књиCе У  ра�ању за зла ним руном.

„Црни коњ Xез XелеCе у ЕVилоCу оMлази на јуC, али саMа у Vраву,
невиMљиву, Xезвремену и XесVросFорну АркаMију, у вечносF.” (Пе-
кић, 1997, сFр. 123)

Савршена вечносF моCућа је, Mакле, јеMино уколико нема ниFи
времена ниFи VросFора, VошFо су они мера VролазносFи и Vро-
VаMљивосFи. СвеF миFа конциVиран на овакав начин скоро се
VоклаVа с ПлаFоновим свеFом иMеја, маMа је XиFна разлика у Fо-
ме шFо је ПлаFонов енFиFеF филозофски аVсFракFан, човеку не-
MосFуVан и скоро Xез икаквоC значаја за живоF љуMи. Пекићева
сFварносF миFа је, насуVроF овоме, живоFна и археFиVска, у њој
налазимо оXрасце Vрема којима се оMвија исFорија и цивилиза-
ција у времену и VросFору. 

Писац Зла но� руна је VонуMио моMел Vрожимања миFскоC све-
Fа слоXоMе и исFоријскоC свеFа нужносFи, из јеMноC у MруCи свеF
Vрелази се иницијацијским Vосвећењем у Fајне на којима Vочи-
вају оXа свеFа. Древне Елеусинске мисFерије су „канал” VуFем
којеC миFски Ноемис VосFаје исFоријски Симеон НаCос. У Пеки-
ћевом роману VрисуFна је MвосFрука иницијација: Vрво се Ное-
мис из миFа сели у исFорију, а заFим Cенерички Mух VороMице
Vролази кроз мноCо меFаморфоза Симеонā Mа Xи се Vоново вра-
Fио у миF. Али овоCа VуFа VовраFак је враћање у савршену форму
црноC коња Xез XелеCе која је симXолизовала несавршенсFво Ари-
она сFвореноC у Cреху. Том MруCом иницијацијом суVроFноC
усмерења заFворио се Vравилан круC Fрансформација VуFем
оXреMа Vрелаза.

Поменули смо реч круC у вези с кружењем живоFне силе изме-
ђу миFскоC свеFа и свеFа исFорије, а Fо није ниFи може XиFи слу-
чајно каMа се Cовори о VоеFици Борислава Пекића. 

ИMеја циклизације у исFоријском времену Mошла је из миFоло-
Cије. МиFска свесF VосмаFра сFварносF као неVрекиMно кружење
исFих Vојава и MоCађаја; моMел за ово неVрекинуFо циклично
сFрујање Mревни човек Vронашао је у циклусима VрироMе. Ци-
клични Mоживљај свеFа није се, међуFим, заMржао само у окви-

10 УVореMиFи: Stephen Weinberg, Prve tri minute, Svjetlost, Sarajevo, 1989.
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рима миFске свесFи. ФриMрих Ниче, који је из Fемеља VоFресао
основе FраMиционалноC филозофскоC Vромишљања и анFициVи-
рао моMерна сFрујања у мишљењу 20. века, Fакође је Xио уXеђен
Mа се све оMвија Vрема закону вечи о� "овра ка (Die Ewige Wieder-
kunft). 

КаMа се Mође Mо циља, каMа је „злаFно руно уCраXљено”, онMа се
заFвара јеMан циклус и Vомаља оXрис новоC, окончава се јеMна
VоFраCа, а оFвара се VерсVекFива MруCе. Симеон ГазMа у CроFеск-
ном исVовеMању мрFвој жени Томанији, с којом разCовара као Mа
је жива, Cовори о крају VороMичне арCонауFике.

„ИсVођ ЗлаFњоC Руња, на циљу, Xолесне Mуше, саFрула Fела, кри-
фе VамеFи и VомеFених рачуња... Чему оњMак Fолика XеCања, сео-
Xе, меFанасFевсиси, чему Mовијања Mа се уFекне и VреFекне? Чему
АрCонауFика? ОMнекле у КонсFанFињоVољ, из КонсFанFињоVоља у
НезнамCMе, из НезнамCMе у ЕVир, из ЕVира у МоскоVоље, из Моско-
Vоља у КраCујефац, из КраCујевца у БијоCраM, из БијоCраMа у Земуњ,
Vа се у БијоCраM врни, а из њеCа у Беч, Vа јоVе у БијоCраM и најVослек
у Турјак, VоM АљVе, а оMаFле к о ј  з  н  а  ј  е C  M  и ? За АљVе, можMа.
За АљVима је СеверозаVађ, ВОРИОДИТИКОС ДИАДРОМОС. Али сваки
СеверозаVађ, Томанијо, има свој СеверозаVађ. Никађ краја Северо-
заVађима. СFално се у циркљ иMе. СоVсFвење сFоVе Cазићемо ско-
ро... Ко Mа нас неко уклео.” (Пекић, 1978, сFр. 228)

ХоMање унуFар круCа које Vомиње Симеон ГазMа, суMXина Vо-
роMице ЊеCован, суMXина је – суCерише Vисац – свакоC човека. Је-
Mино унуFар миFа све осFаје вечно и неVроменљиво захваљујући
Fоме шFо нема времена и VросFора који, VоVуF симеонске ваFре,
живоF Mају, али Cа и узимају. Пекић у навеMеном циFаFу као Mа Vа-
рафразира сFарозавеFну мисао из Књи�е "ро"ове�никове 1. 9, која се
VриVисује Соломону: „ШFо је Xило Fо ће XиFи, шFо се чинило Fо
ће се чиниFи, и нема нишFа ново VоM сунцем”. О цикличном кре-
Fању у свеFу и свеFу иMеја Vисала је Смиља ТарFаља у књизи Скри-
вени кру�; у VоCлављу Палин�енезија с оика и �и�лијска на�ања ау-
Fорка је Fакође размаFрала значење и значај овоC XиXлијскоC сVи-
са у свеFлу заMаFе Fеме.

„Књи�а "ро"ове�никова, чији се насFанак везује за Fрећи век Vре
нове ере, свеMочансFво је VовезаносFи цикличких VреMсFава о све-
Fу, са резиCнацијом и осећањем FашFине на еCзисFенцијалном
Vлану. (...) Такво саCлеMавање најразличиFијих VрироMних и
MрушFвених Fокова, у виMу заFвореноC круCа, виMно се VоMуMарало
са фаFалисFичким сFавовима, суCерисало је мисао о XезизлазносFи
и VоMсFицало FраCично осећање живоFа.” (ТарFаља, 1976, сFр. 27–
28)
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Пекић је чесFо корисFио навоMе из овоC XиXлијскоC сVиса за мо-
Fа својих Mела, а оно шFо Cа је моCло Vривући овом FексFу може
XиFи чињеница Mа она није само аVсFракFна замисао о живоFу:
њу је MуXоко Vрожело искусFво живљења. И исконскоC и MуXокоC
Vесимизма. Древна XиXлијска мисао VосвеMочава нешFо шFо није
Vука аVсFракција и јалово муMровање, већ је сам живоF, живоF
VрожеF заVиFаношћу наM смислом исVоM сенке VролазносFи. 

А VроFив VролазносFи и аVсурMа живоFа човек је Fоком своC
Fрајања Fражио различиFе лекове, некаMа су они Xили скрушена
релиCиозносF, некаMа Vркосни сFоицизам, а чесFо и XорXени аFе-
изам. ОMCовор на ово круцијално VиFање Пекић нуMи у Fрајању
уVркос свему, у Vреношењу клице живоFа из јеMне у MруCу Cене-
рацију сличних, наизCлеM иMенFичних VојеMинаца које Vовезује
исFа крв и зајеMничка мисија. ЗXоC FоCа је важно Mа Vрворођени
син VосFане вођа клана и Mа му име XуMе Симеон. ОноC моменFа
каMа је сFраMао Симеон, син Симеона ГазMе, Vрекинула се ниF
која је Fрајала оM 1305. CоMине каMа су се Симеони Vојавили у ис-
Fорији и VороMица је кренула Vрема несFајању из исFоријске и
VовраFку у миFолошку сFварносF. 

НаCон за живоFом највише се оваVлоћивао у VреMвоMницима,
Симеонима, Vа су заFо они морали XиFи оMлучнији, VамеFнији,
али и суровији не само оM MруCих љуMи већ и оM чланова соVсFве-
не VороMице. ИзCовор за MекаMенцију ове VороMице, Mо које је јеM-
ном морало Mоћи, Vисац Vроналази у комунисFичкој иMеолоCији
чији се колекFивизам наMвио наM вековима неCованим инMиви-
Mулизмом у VороMици ЊеCован. 

Век раније Vре НичеовоC наVаMа на меFафизику и VозиFивизам
у 19. веку, иFалијански филозоф Вико VреMсFавио је сложени си-
сFем цикличноC развиFка човечансFва који је VоMелио на Fри ве-
лика MоXа: MоXа XоCова, MоXа хероја, и MоXа љуMи. Своја заVажања
оXјавио је у књизи Принци"и нове науке. На основу Xројних анализа
исFоријских MоCађаја, филолошких Fумачења (Хомер), као и фи-
лозофских и релиCијских учења, Вико се Vриклања сFановишFу
Vрема којем суMXина човека није сFихијна, неCо је вођена Vро-
виђењем.

„Дакле, заисFа је VоXијен ЕVикур, који засFуVа случај, као и њеCо-
ви сљеMXеници Hobbes и Machiavelli, VоXијен је и Зенон, а с њим и
СVиноза, који засFуVају суMXину. НасуVроF, оно шFо је сFварно
уFврђено иMе у VрилоC VолиFичких филозофа које VреMвоMи Xо-
жански ПлаFон шFо FврMи Mа VровиMносF уVравља љуMским Vри-
ликама.” (Вико, 1982, сFр. 517)
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Борислав Пекић Mели Виков сFав Mа је креFање човечансFва
креFање у круCу; оно шFо Cа оMваја оM овоC мислиоца јесFе оMXа-
цивање Xило какве иMеје Mа се суMXина свеFа оMвија Vрема уна-
VреM замишљеном Vлану некоC MуховноC енFиFеFа. У мери у којој
је скеVFичан Vрема хришћанској и Xило којој MруCој есхаFоло-
Cији, Fолико расFе и њеCова скеVса Vрема суMXини човека као вр-
сFе, њеCове исFорије и цивилизације. Оно шFо Vисца Vоражава
јесFе Vремоћ ирационалносFи у човечансFву насуVроF реFкој ра-
ционалносFи која је Vре изузеFак неCо Vравило. У свеFлу оваквих
Vишчевих Vремиса није Fешко закључиFи зашFо је Пекићева ви-
зија XуMућносFи човека у Fоликој мери VрожеFа Vесимизмом.

Како, онMа, оXјасниFи Пекићево Vриклањање миFолошком са-
CлеMавању свеFа каMа се има у виMу ауFоров изразиFо рациона-
лисFички свеFоназор? ОMCовор на ово реFоричко VиFање налази
се можMа у Vишчевој сVознаји Mа чисF рационалисFички VрисFуV
не нуMи заMовољавајуће оMCоворе, макар не у сфери умеFносFи.

ИсFоријски MоCађаји и сFвари јасније се саCлеMавају из Vерс-
VекFиве миFа, и оXрнуFо. ЗаFо је БоMријар, Vишући чланак суCе-
сFивноC наслова, Некрос"ек ива, VовоMом наVаMа на нацисFичку
ХајMеCерову VрошлосF, чиFаву аферу уоVшFио увођењем VроXле-
ма конценFрационих лоCора и VоMиCао на сFеVен начелноC оMно-
са сVрам зла.

„Оно шFо ми саMа живимо нешFо је сасвим MруCо. Оно шFо се
уVраво MоCађа колекFивно и нејасно кроз све Vроцесе и све Vолеми-
ке, јесFе Vрелазак из исFоријскоC сFаMијума у миFски, Fо јесF миF-
ска и меMијска реконсFрукција свих MоCађаја. И у неком смислу Fа
миFска VреFворXа јеMина је оVерација која може, не Mа нас ослоXо-
Mи моралне кривице, неCо Mа нас разреши фанFазмаCоријски FоC
изворноC злочина. Али Mа Xи чак и јеMан злочин VосFао миF, за Fо је
VоFреXно Mа се оконча њеCова исFоријска сFварносF.” (БоMријар,
1994, сFр. 87)

На фону овоCа шFо је БоMријар наVисао о злу нацизма и њеCо-
вом сиFуирању у миFско, може се VосмаFраFи и Xежање, у сFвари
VовраFак, Симеона ГазMе из исFорије у миF. Све оно шFо наVушFа
исFорију „сурвава” се у миF.

Да Xи исFакао значај који она има у комVозицији Mела, Бори-
слав Пекић је изMвојио сеMму књиCу Зла но� руна и шFамVао је, Cо-
Fово неизмењену, VоM насловом Ар�онау ика (1989). И ова књиCа,
како Fо Пекић Vомиње у Пишчевим �елешкама на крају, „VосеXна
Vрича”, има иMенFичан VоMнаслов као и сеMмоFомни роман чији
је MериваF: фан азма�орија. Овим VосFуVком Vисац је изMвојио
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миFску раван у комVозицији оM осFалоC FексFа, чиме је наCласио
значај миFске основе за целину своC романа. О значају VослеMње
књиCе Зла но� руна за шири Vишчев оVус Vисала је и Маја Цвије-
Fић VримеFивши Mа је сеMма књиCа у MирекFној вези с Пекићевим
анFиуFоVијским романима.11 Иначе, као шFо је MоXро VознаFо,
романи Беснило, 1999 и А лан и�а сVаMају у жанровску Vрозу и
окренуFи су Vрема аVокалиVFичној XуMућносFи. 

ПреMCовор у Ар�онау ици у сFвари је Mео FексFа романа с краја
сеMме књиCе Зла но� руна Fако Mа је Пекић начинио инверзију за-
меном месFа еVилоCа и VролоCа између Mвеју књиCа. Део FексFа
који је имао улоCу еVилоCа у роману Зла но руно VремешFен је на
месFо VролоCа у изMвојеној сеMмој књизи названој Ар�онау ика.
ШFа се MоXило овом заменом? Пре свеCа, Fај Mео FексFа омоCућио
је Mа се закључни Mео романа може чиFаFи као засеXна целина,
Mок је исFовремено Vоказао Mа се у миFу мноCо слоXоMније моCу
размешFаFи нараFивне целине у оквиру јеMноC исFоC FексFа. Ово
се може чиниFи VошFо миF не Vознаје временске и VросFорне ре-
лације, а самим Fиме ни њихова оCраничења. ЗаFо је моCуће Mа се
XоCови Cрчке миFолоCије налазе на различиFим месFима у ра-
зличиFо време, насуVроF физичким законима којима су лимиFи-
рани љуMи у исFорији и цивилизацији.

Из овоC VролоCа сазнајемо Mа је VреMак Vлемена КенFаура, Хи-
рон, рођен из инцесFуозноC оMноса ПосејMона, XоCа мора, и њеCо-
ве сесFре ДемеFре, XоCиње земље. Али, VошFо је сFворен у Cреху,
Арион има Xелу мрљу на челу која нарушава савршену црну Xоју
којом је Vрекривено њеCово Fело. Тај XелеC амXлем је несавр-
шенсFва и узрок њеCове усамљеносFи; на крају је оMXачен оM чо-
Vора и VроCнан. У својим луFањима Арион се заљуXио у амазонку
Нефелу, која Cа у љуXавном заносу уXија, али и након MевеF месе-
ци рађа VлоM њихове везе.

„После MуCоFрајне и мукоFрVне FруMноће роMи чуMовишFе, с о
имиси ало�о – с о имиси ан ро"ос, VолужMреXе-VолуMеFе КенFаура,
VреFка свих VоFоњих, међу њима MоXроC, муMроC Хирона, васVиFа-
ча ХеракловоC и ЈасоновоC, у коме је на VуFу очовечења живео Vле-
мениFи Арион, Vа VошFо Vрође још XезвременоC времена, Хирон,
коме изCлеMа, MојаMише и муMросF и MоXроFа, с неком роVкињом
ниска роMа заче VрвоC VравоC коњскоC човека – Ноемиса, у коме је
Fакође живео Арион, заMовољан шFо је најзаM Mо циља сFиCао.” (Пе-
кић, 1989, сFр. 30)

11 УVореMиFи: Maja Cvijetić, Pekićev Orvel. Ogled o bliskosti, Plato, Beograd, 2007, str.
149.
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Циљ коме је Fежио Арион Xио је Mа VосFане човек јер је смаFрао
Mа јеMино у Fом оXличју може освојиFи амазонку Нефелу. Међу-
Fим, Симеони желе Mа се враFе у форму коња из које је Арион на-
сFојао Mа VоXеCне. УVраво заFо је Зла но руно, између осFалоC, и
MвосFрука меFаморфоза која се оMвија MвосFруком иницијаци-
јом. Тежња Ариона и Ноемиса, који VреMсFавља Vрелаз између
коња и љуMи, Mа се VреFворе у човека VонишFава се суVроFним
насFојањем Симеонā, чен�аласа клана НаCоса/ЊаCо/ЊеCован Mа
се Fрансформишу у коње. 

У циFаFу из Ар�онау ике који смо навели Пекић је уVоFреXио
инFересанFну и, на Vрви VоCлеM, VараMоксалну језичку консFрук-
цију: „VошFо Vрође још XезвременоC времена”. МиFови не саMрже
FемVорално-сVацијалне релације, сFоCа је у њима моCуће Vове-
зивање најуMаљенијих Fачака у VросFору, као и занемаривање
временске скале, CMе јеMни MоCађаји нужно VреFхоMе и условља-
вају MруCа Mешавања. 

ЗаFо је моCуће Mа се на миFу заснован сеMми Fом Зла но� руна и
VосеXно шFамVана Ар�онау ика замене месFа еVилоCа и VролоCа а
Mа чиFава консFрукција не изCуXи смисао, већ Mа и Mаље очува ко-
херенFносF.

БоCиња ДемеFра је и у овом случају у среMишFу миFскоC заVле-
Fа, из нежељеноC оMноса с ПосејMоном VреFвореноC у коња на-
сFаје роM сFворења која се не осећају MоXро у Fелима VоMељеним
наVола. Борислав Пекић је и овMе начинио симеFријски оMнос
Vрема миFу о ДемеFри и Персефони, њеној ћерки која Fрећину
CоMине VровоMи VоM земљом а Mве Fрећине с мајком на њој. Пан-
Mан Персефони је оMнос Ноемиса Vрема инкарнацијама Симеонā.
ПосFојање Ноемиса у јеMној форми, кенFаура, оMCоварало Xи Xо-
равку Персефоне у ХаMу, а Fрајање у исFоријском времену разних
Симеонā, у форми човека, може се означиFи као MвоFрећинско
VосFојање овоC живоFноC имVераFива на земљи у исFорији. 

У миFској Mимензији Зла но� руна, VросFор и време се Fранс-
формишу у миFски VросFор и миFско време, сFаVају се у VросFор-
време. ПоCлеMајмо Fо на Vримеру еVизоMе у којој Симеон ЊеCо-
ван, ГазMа, VослеMњи чен�алас, VрисFуVа оMру своје умрле жене
Томаније, Mок Mеца наVушFају VросFорију како Xи се он VослеMњи
VуF оVросFио са њом.

„Био им је XлаCоMаран на Vажњи. Наслућивали су и они, у већи-
ни арисFоFеловци, Mа се у овој Cрађанској, зMраворазумској и ра-
чунџијској сVаваћој соXи MоCађа мис ирион коме нису Mорасли, ко-
ме можMа већ и не VриVаMају. Елевсина њима неMосFуVна. ДоCова-
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рање Vреко времена и VросFора. Тавма, ЧуMо, Mавно са земље несFа-
ло, враFивши се у миFос, оMакле је и Mошло, Mа живоF оVлоMи
смислом, учини Cа леVшим и осFане – несхваћено.

ЗаFо и нису виMели, Mано им не Xеше, Mок су за соXом враFа заFва-
рали, како оMаја VосFаје Mрукчија ни у чему се не мењајући.

ПреVознавши Cа, време сFаMе. Разумом расFурени VросFори оVеF
се на свом сFаром, исFом месFу сакуVише и расVросFеше јеMан кроз
MруCи, а не јеMан иза и око MруCоC, како их је свикао у Cрађанском
живоFу CлеMаFи и разазнаваFи. (...) И у њој, Fој MруCој јави, лежећи
на оMар – VосFељи, Томанија је изCлеMала оVеF млаMа, као јуче Mа су
се срели.” (Пекић, 1986, сFр. 355)

Као Mа се у FексFу романа Mешава Vрелом сличан оном који се
MоCоMио у моMерној физици на VочеFку 20. века каMа је њуFновска
слика свеFа замењена ајншFајновском. ОMјеMном се руше каузал-
ни узуси свакоMневице и, као Mа миF савлаMава оCраничења вре-
мена и VросFора, Симеон VуFује кроз оXоје и виMи жену каMа је
Xила млаMа Mевојка. ЊеCа време „VреVознаје”, он VуFује кроз ње-
Cа Mо женине и своје млаMосFи. Све Fо је моCуће зXоC осоXине ми-
Fа Mа се у њему MоCађа, као у АјншFајновој Fеорији, конFракција
(скраћивање) времена и MилаFација (изMуживање) VросFора. И
овај Vример Vоказује како се унуFар CранMиозне комVозиције
сеMмоFомноC романа VросFор и време узајамно MоVуњују чи-
нећи, VојеMиначно и зајеMно, књижевну VоFку Mела.

Наше знање нам Cовори Mа Fамо CMе нема креFања, Xило маFе-
рије или иMеја, нема ни живоFа. НасуVроF овоме, Пекић нуMи
MруCачији концеVF Vрема коме је свеF миFа, иако Xезвременски и
XесVросFорни, живоFнији оM свеFа љуMи, оM Fрајања човека у Vро-
сFору, Mакле, оM исFорије и цивилизације. Како је моCуће Mа се
миFски свеF, који Xи Vрема наVреM реченом Xио свеF мрFвих, Mо-
живи као свеF вечноC Fрајања, Mакле, вечноC живоFа? 

ЈеMино оXјашњење може XиFи Mа у миFу нема смрFи јер нема
ни времена, у њему се оXликује јеMан виши свеF, који је свеF
умеFносFи. НасуVроF њему, налази се свеF љуMи који Vролази јер
„ово је свеF мрFвих и ми смо мрFваци” (Пекић, 1989, сFр. 489). У
симеFрији у којој осцилирају ова Mва свеFа, симеFрији свеVри-
суFној на сFраницама романа, налази се и живоFни и VоеFички
credo самоC Vисца, њеCов оMнос Vрема најXиFнијим оMликама чо-
вековоC VосFојања, живоFу и смрFи, исFорији и цивилизацији,
еCзисFенцији и умеFносFи.
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SUMMARY THE GOLDEN FLEECE AS RITE OF PASSAGE12

Borislav Pekić’s novel “The Golden Fleece” has been so far – since
its complex poetics allowed it – interpreted in many ways. This is the
first time that his seven volume novel is analyzed as a rite of passage,
based on the works of the ethnologist Arnold van Gennep. The most
important rite of passage we have found in The Golden Fleece was, of
course, death. It is conceptualized as a gate toward a timeless mythi-
cal past. 

This concept has allowed us to conclude that Pekić immerged his
literary heroes and their fate in numerous myths, mystical and eso-
teric teachings, including ancient Greek and Roman mythology and
Masonic rites.

KEY WORDS: rite of passage, initiation, Borislav Pekić, The Golden
Fleece.

12 РаM је Vримљен 31. окFоXра 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку Ре-
Mакције ЗXорника оMржаном 21. MецемXра 2013.


