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Zlatno runo, jedna z najwybitniejszych powie:ci serbskiej
literatury XX wieku, nazywana przez krytyków serbsk; epopej;, a przez samego pisarza oznaczona podtytu<em fantasmagoria, stanowi dzie<o, w którym pojawiaj; si> podstawowe tematy oraz w;tki, których
:lady odnajdujemy w kolejnych tekstach, sk<adaj;cych si> na ca<e literackie opus serbskiego pisarza. Ta powie:? – rzeka, czy jak j; okre:la
sam autor, raczej powie:? - morze1 staje si> dzi>ki temu swoistym
kluczem, drogowskazem, na podstawie którego czytelnik jest w stanie
okre:li? jakiego rodzaju refleksja sytuuje si> w centrum zainteresowa@
Pekicia.

W pierwszym rz>dzie b>dzie to naturalnie swoista dialektyka
mitu i historii oraz zainteresowanie narodzinami klasy mieszcza@skiej
w Serbii, które staje si> t<em dla przedstawienia historii pa@stwa serbskiego czy nawet ca<ego Pó<wyspu Ba<ka@skiego. Kr;g zaintereso-wa@
pisarza moFemy teF wyznaczy? bardziej szczegó<owo i wtedy na
pierwszy plan wysuwaj; si> nast>puj;ce problemy: wzajemny stosunek obowi;zku i marzenia, sztuki i handlu, egzystencja cz<owieka
uwik<anego w histori>, problem zniewolenia cz<owieka np. przez zaleFno:ci rodzinne itp. Przywo<ajmy jeszcze sposób, w jaki sam twórca
okre:la swe dzie<o: „Runo postepeno (je – S. G.) postalo hronika, ili bi
bolje bilo re?i fantazmagorija o Simeonima, Njegovani-ma, Cincarima, a kroz njih subjektivna vizija istorije graJanske klase, Beograda,
Srbije”2. A w innym miejscu dodaje, Fe powie:? nie jest tylko
fantasmagoryczn; opowie:ci; o domu Njegovanów, Belgradzie czy
Serbii. „Pokušao (sam – S. G.) da predložim jednu umetni ku antropologiju ra anja evropske civilizacije od imaginarnog trenutka njenog
odricanja od viših mogu?nosti humaniteta, sadržanih u spiritu-elnoj
alternativi, Mija je mitska metafora plovidba Argonauta na Istok, po
zlatno runo Života”3.
Wszystkie przywo<ane przeze mnie okre:lenia, poparte refleksj; autora, wydaj; si> by? trafne w odniesieniu do Z otego runa. St;d
teF podstawowa trudno:? zwi;zana z interpretacj; tego utworu (a zarazem stanowi;ca jedn; z jego fundamentalnych zalet) polega na tym, Fe
Fadna analiza tego tak wielostronnego i skomplikowanego tekstu nie
moFe ro:ci? sobie pretensji do bycia definitywn; i sko@czon;. W sposób nieunikniony kaFda jego interpretacja b>dzie wi>c fragmentaryczna i skoncentrowana jedynie na pewnych, mniej lub bardziej :wiadomie wybranych przez badacza zagadnieniach. Dlatego i moja analiza
utworu skupi si> jedynie wokó< kilku punktów. B>dzie to, przede
wszystkim problematyka obco:ci, wzajemny stosunek dwóch modeli
rzeczywisto:ci (mitycznej i „historycznej”), wy<aniaj;cy si> z siódmej
ksi>gi Z otego runa oraz kwestia zderzenia pragnie@ cz<owieka z ograniczaj;c; go rzeczywisto:ci;.
W tym miejscu naleFa<oby zatem podj;? prób> zdefiniowania
figur obco:ci, pojawiaj;cych si> na kartach Z otego runa. W sposób
konsekwentny pisarz aktualizuje w nim co najmniej trzy aspekty, czy
teF poziomy obco:ci. W pierwszym rz>dzie poj>cie to odnosi si> do
obecno:ci w ramach wi>kszej ca<o:ci spo<ecznej tego elementu, który
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do niej nie przynaleFy. W uj>ciu Pekicia tak; grup; etniczn; s;
Cincarzy - w>druj;cy kupcy, którzy, nie posiadaj;c w<asnego pa@stwa
i kieruj;c si> ch>ci; zysku, na przemian zmieniaj; miejsce pobytu lub
osiadaj; na pewien czas w granicach coraz to innych pa@stw. Oni to
w<a:nie w sposób jednoznaczny kojarzeni s; z obco:ci;. Po drugie obco:? ujawnia si> w samej konstrukcji osobowo:ci g<ównych bohaterów powie:ci. Nieustannie walcz; w nich bowiem dwa elementy: to,
co racjonalne z tym, co irracjonalne. Pierwiastek irracjonalny, sprzeczny z wyznawan; przez rodzin> filozofi; posiadania, staje si> w
konsekwencji tym, co obce, tym, co za wszelk; cen> naleFy st<umi? i
przezwyci>Fy?. Kolejn; figur; obco:ci, która ujawnia si> w swoistym
sprz>Feniu zwrotnym z figur; toFsamo:ci, jest inno:?/ obco:? pojawiaj;ca si> w zwi;zku <;cz;cym ojca z synem. Syn, a szerzej kaFdy potomek rodu, jest zarazem inny (poprzez swój bunt staje si> obcy ojcu),
a jednocze:nie toFsamy ze swymi przodkami.
Wychodz;c od fundamentalnego aspektu ludzkiej egzystencji,
który da si> sprowadzi? do prawdziwego, aczkolwiek banalnego
stwierdzenia, iF cz<owiek istnieje w :wiecie tylko w otoczeniu innych
ludzi, naleFy zastanowi? si> nad sposobem, w jaki usi<ujemy „oswoi?”
sobie tych wszystkich, których spotykamy na swej drodze; ludzi, z
którymi jeste:my mniej lub bardziej zwi;zani. Wydaje si>, Fe jednym
z podstawowych aspektów kaFdego zwi;zku mi>dzy ludqmi, wszelkiego rodzaju kontaktów i interakcji zachodz;cych pomi>dzy jednostkami, jest wzajemna próba okre:lania Ja i Drugiego. Ronald Leing
twierdzi, Fe „svaki odnos podrazumeva odreJivanje neMijeg ja od strane drugog i obrnuto”4. To wzajemne okre:lanie si> oparte jest na mechanizmie porównania tego, co obce, zewn>trzne, inne, do tego, co
uwaFamy za w<asne, a w konsekwencji poznane, oswojone, i chyba
lepsze. Ten rodzaj „poznawania” innego szczególnie wyraqnie ujawnia
si> we wszelkich próbach analizy obcych nam cywilizacji, o czym pisali chociaFby Claude Levi-Strauss czy Tzvetan Todorov5.
Funkcjonowanie tego mechanizmu by<o analizowane równieF w
kontek:cie spotkania indywidualnego. Daje si> ono bowiem odczy-ta?
zarówno w interakcjach pomi>dzy jednostk; a grup;, jak i moFe
równieF zaistnie? w relacji mi>dzy dwiema jednostkami. Schemat
zachowa@ w takiej sytuacji opiera si> na nieu:wiadomionym przekonaniu jednej ze stron, Fe to wszystko, co ona sob; reprezentuje,
stanowi system warto:ci prawdziwych. Natomiast to wszystko, co nie
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daje si> z owymi warto:ciami uzgodni? jest nie tylko gorsze, ale i w
pewnym sensie nienormalne. Dlatego wnioskiem wynikaj;cym z tej
sytuacji jest przekonanie, iF naleFy za wszelk; cen> przekona? t> drug; stron> do swoich, dodajmy, jedynie prawid<owych racji. NaleFa<oby takFe zwróci? uwag> na znacz;ce dla naszej analizy refleksje
Zygmunta Baumana, który poj>cie nowoczesno:ci rozpatruje w kontek:cie zabiegów, maj;cych na celu dok<adn; klasyfikacj> :wiata i
wyrugowanie z rzeczywisto:ci wszystkiego tego, co niejednoznaczne i
nie poddaj;ce si> próbom wt<oczenia w pewien zamkni>ty system6.
Dla naszych rozwaFa@ szczególnie cenne s; jednak nie tyle jego
diagnozy dotycz;ce samej nowoczesno:ci i ponowoczesno:ci, co raczej przywo<ywane juF niejednokrotnie, a towarzysz;ce im refleksje na
temat poj>cia wieloznaczno:ci jako tej kategorii, która ci;gle, wbrew
zabiegom d;F;cym do jej eliminacji, ma si> dobrze. Co wi>cej,
stanowi zarówno warto:?, jak i narz>dzie obrony przed redukowaniem
jednostki, jakie cz>sto staje si> wynikiem dzia<a@ o nastawieniu
totalitarnym.
Podstawowa opozycja swojsko:ci i obco:ci w tek:cie Pekicia
zwi;zana jest z przynaleFno:ci; etniczn; cz<onków rodu Njegovanów.
Przypomnijmy w tym miejscu raz jeszcze zdanie Juliana Kornhausera,
który stwierdza, Fe Z ote runo to powie:? o „Cincarach czyli Serbach
pochodzenia macedo@sko-rumu@sko-greckiego”7. Njegovanowie to
doskona<y przyk<ad Baumanowskich istot ambiwalentnych8. Istot,
których nie moFna w sposób absolutny przypisa? do Fadnej grupy spo<ecznej. Co wi>cej, ich przynaleFno:? jest „zmienna”. Ich istnienie jest
bowiem naznaczone wieczn; w>drówk;, której symbolem staje si>
mityczna posta? Ahaswera – wiecznego tu<acza. Cincarzy, <;cz;cy
swe pochodzenie z mitycznym rodem Centaurów, a nast>pnie
identyfikuj;cy si> z grecko:ci;, w czasie swej w>drówki przez histori>
nigdzie na d<uFej nie osiadaj; i dopiero w Serbii (gdzie w znacznej
mierze przyczyniaj; si> do rozwoju Belgradu oraz ukonstytuowania
si> warstwy mieszcza@skiej) do:wiadczaj; poczucia pewnej sta<o:ci.
Jednak poczucie to ma charakter ambiwalentny: Symeon Gazda, który
nie odFegnuj;c si> od swoich greckich korzeni, staje si> serbskim patriot;, ale w czasie swego Fycia dwukrotnie zmuszony jest przed s;dem
broni? swej pozycji - cz<onka spo<eczno:ci serbskiej. Nomadyczny
sposób ich Fycia jest przyczyn; tego, Fe w kaFdym miejscu, do którego docieraj;, oznaczani s; jako obcy. Obcy, których nie moFna
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usytuowa? ani w ramach wspólnoty przyjació<, ani w ramach zakre:lonych poj>ciem wrogowie, poniewaF „Obcy jest tym niezaplanowanym, nieprzewidzianym Trzecim (…), a wedle tego, co o nim wiemy
(wiemy niewiele) moFe si> okaza? zarówno jednym, jak i drugim”9.
Warto zaznaczy?, Fe ich usytuowanie si> w ramach okre:lonej
grupy etnicznej w znacznej mierze zaleFne jest od korzy:ci, jakie z
owej przynaleFno:ci dla Njegovanów wynikaj;. Z drugiej strony niebagatelne znaczenie ma tu teF przekazana przez przodków tradycja,
która stanowi wiecznie Fywy element toFsamo:ci Njegovanów, jest
odbiciem ich pami>ci o pocz;tkach. O zmianach przynaleFno:ci etnicznej oraz modeli, wedle których sami siebie identyfikuj;, :wiadcz;
chociaFby zmienne nazwy, jakie przypisuj; sobie samym wraz ze zmianami miejsc, w których si> osiedlaj;. Jeden z Symeonów, Fyj;cych w
XVI wieku mówi kolejno o swych przodkach jako o Centaurach, Romejach, Arumunach. W XIX wieku rodzina natomiast definiuje siebie
jako Serbów. Jednocze:nie ta nieustanna zmiana zdeterminowana jest
utrat; symbolicznej Mekki Cincarów, jak; stanowi<o miasto Moskopolje – ekonomiczne i kulturalne centrum Cincarów, po<oFone we
wschodniej Albanii10.
Na specyficzny sposób istnienia tej grupy etnicznej, ich obco:?
w Serbii wynikaj;c; nie tylko z róFnic historycznych, ale przede
wszystkim mentalnych (co prawda zdeterminowanych w sposób bezpo:redni w<a:nie przez ich histori>) zwraca uwag> Symeon Gazda,
który przed serbskim s;dem mówi w ten sposób: „Cincari nemaju istorije za kojom bi kukali kao Srbi. Jedino što za pam?enje imamo je nekoliko jaMih požara, pokolja i metanastavsisa… Ne možete nas vi Srbi
razumeti. Niko nas od stoje?ih naroda ne može razumeti. Možda bi
nas, da ho?e, razumeli Jevreji. Ali, ne?e, psi. Ti samo sebe shvataju. A,
okrom i zemlju imaju. (…) Mi Cincari nemamo. (…) Moskopolja više
nema. Kad uzmemo Albaniju, može se obnoviti. (s<owa s>dziego –
S.G.) Ali nikad ponoviti. A bez ponavljanja nema istorije... Ja mislim,
gospodo, jedini na svetu ovako beskoren, lebde?i etnik. Bez prošlosti,
bez budu?nosti, a opet trajemo...”11.
Njegovanowie s; grup; ludzi, która nie pasuje do Fadnego zamkni>tego wzorca, zawsze s; obcymi w spo<ecze@stwie, a obco:? ta dochodzi do szczególnego uwypuklenia w sytuacji zagroFenia zbiorowo:ci w ramach, której egzystuj;. Bauman, powracaj;c do ydów, którzy
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w jego mniemaniu stanowi; uosobienie obco:ci w :wiecie zauwaFa, iF
„stali si> (...) potworami, jedyn; ras;, która zamiast «trzyma? si> razem ze swoimi», rozla<a si> po cudzych ziemiach”12. Co ciekawe, w
innym tek:cie socjolog zwraca uwag> na fakt, iF we wszelkich zabiegach <adotwórczych na pierwszy plan wysuwa si> wyraqna opozycja
czysto:ci i brudu, a nast>pnie przywo<uje gatunki zwierz;t (tj. muchy,
karaluchy, paj;ki, myszy) które w sposób niekontrolowany przez
cz<owieka zmieniaj; swoje miejsce pobytu13. W tym kontek:cie szczególnego znaczenia nabieraj; zarówno szydercze s<owa dotycz;ce
Cincarów, które towarzysz; im w w>drówce przez histori>, jak i
symboliczne pokrycie przez serbskie dzieci twarzy ma<ego Symeona
Lupusa odchodami14.
JeFeli te wszystkie spostrzeFenia przeniesiemy na plan stosunków, jakie funkcjonuj; w rodzinie Njegovanów, to zauwaFymy, Fe i w
obr>bie samej Rodziny dzia<a podobny mechanizm. Pojmowanie Innego - jest nim kaFdy Symeon, usi<uj;cy oprze? si> u:wi>conemu
tradycj; przodków sposobowi Fycia i próbuj;cy egzystowa? zgodnie z
tym, co wydaje mu si> atrakcyjniejsze - opiera si> na zasadzie
opresyjnego porównania. Porównania pragnie@ kolejnych Symeonów–
marzycieli z jedynie warto:ciowym dla Rodu sposobem Fycia, którego
cel stanowi zdobywanie maj;tku i po:wi>cenie siebie Firmie. Ujednolicenie rzeczywisto:ci, które w planie fabularnym moFna odnie:?
zarówno do stosunku spo<eczno:ci serbskiej wobec obcych – Cincarów, jak i do podporz;dkowywania kolejnych Symeonów w<adzy
Firmy, nosi znamiona redukcji towarzysz;cej wszelkim próbom racjonalnego i jednoznacznego porz;dkowania :wiata. A, jak mówi Barbara
Skarga, tego typu d;Fenia budz; „zrozumia<y opór i kategoria
identyczno:ci zostaje poddana krytyce. Budzi opór sam model racjonalno:ci na niej wsparty, ów tyraniczny logos, do którego odwo<uj; si>
przede wszystkim ci, którzy w kaFdej niestandardowej my:li gotowi s;
dostrzega? zal;Fek chaosu i absurdu”15.
Ten sposób po:redniego definiowania Innego (Symeona –
artysty, filozofa czy „:wi>tego”) nie jest poznaniem prawdziwym i
zawsze ma znamiona s;du uproszczonego. Odpowiada ono pewnemu
z góry narzuconemu projektowi, któremu jednostka, o ile jest „normalna”, powinna si> podporz;dkowa?. Owo przemoc; dokonywane
okre:lanie przez innych prowadzi? moFe do buntu i walki o pozostanie
takim, jakim cz<owiek czuje si> w samej swej istocie, inno:? bowiem,
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manifestuj;ca si> róFnym od naszego sposobem Fycia, kwestionuje
nasze przyzwyczajenia, które bez obecno:ci innego/obcego sk<onni
byli:my uzna? za naturalne i neutralne. A wynikiem tego jest egzystencjalna niepewno:?, przed któr; usi<ujemy si> broni?, stygmatyzuj;c
obco:?16. Trafnym wydaje si> jednak równieF stwierdzenie Jacka Filka, który zauwaFa, Fe naznaczenie obcego wynika? moFe takFe z
egzystencjalnej pewno:ci. I z tego rodzaju do:wiadczeniem spotykamy si> analizuj;c jednostkowe zaleFno:ci cz<onków rodziny. Swoiste
„nawracanie” Symeonów fantastów przez cz<onków rodu zajmuj;cych
si> handlem wynika z pewno:ci, Fe „to, jak Fyj>, jest najlepszym sposobem Fycia, jedynym w<a:ciwym sposobem Fycia. I nie mam co do
tego Fadnych w;tpliwo:ci. Je:li wi>c Ty Fyjesz inaczej, je:li Inni Fyj;
inaczej, jest to stan rzeczy, którego nie wypada mi tolerowa?. T> obco:? trzeba oswoi?, oswoi? namow;, mieczem, przekupstwem,
czymkolwiek. Ob<>d jedynego w<a:ciwego sposobu Fycia jest chorob;
naszych czasów, chorob; rozumu totalitarnego”17.
W pewnym sensie ca<e Z ote runo jest powie:ci; o próbie
wyrwania si> z konwencji, schematów narzuconych przez innych,
powie:ci; o rozpaczliwej próbie nieustannej aktualizacji wolno:ci,
która wedle Pekicia stanowi podstawowy wyznacznik cz<owiecze@stwa.
Wydaje si>, Fe osnow> powie:ci stanowi; wielorakie zaleFno:ci
mi>dzy poszczególnymi cz<onkami rodu. Z ote runo zosta<o bowiem
zbudowane na zasadzie wielokrotnych korespondencji i antynomii,
które nie ograniczaj; si> do interakcji istniej;cych pomi>dzy konkretnymi jednostkami, lecz pojawiaj; si> równieF i na przeci>ciu
wyFszych struktur znacz;cych (takich, jak np. Firma poj>ta jako organizm w zderzeniu z bezsiln; jednostk;, czy teF opozycja zarysowana
w tomie VII pomi>dzy :wiatem bohaterów mitycznych a :wiatem ludzi).
Ale na pocz;tku zajmijmy si> niezwyk<ymi zaleFno:ciami
istniej;cymi pomi>dzy tym dziwacznym tworem, stworzonym dzi>ki
zdolno:ciom handlowym Symeonów, jakim jest Firma, a poszczególnymi cz<onkami rodu. Znakiem specyficznej funkcji, jak; posiada w
rodzinie ten byt (który w refleksji Gazdy nabiera cech Fywego organizmu), jest chociaFby swoiste po<;czenie trzech poj>?, sygnalizowane
znakiem równo:ci (Njegovanowie = Rodzina = Firma). Poj>cia te,
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tworz;ce nierozdzieln; triad>, stanowi; byty nadrz>dne wobec jednostkowego istnienia konkretnych cz<onków rodu, a zarazem pracowników rodzinnego przedsi>biorstwa. Firma stanowi w Fyciu Njegovanów najwi>ksz; warto:?. Jej rozwój kieruje osobistymi decyzjami
cz<onków rodziny (np. ma<Fe@stwo pojmowane jest nie jako wybór jednostki, ale jako pewna transakcja, umoFliwiaj;ca dalszy rozwój
Firmy), decyduje o szcz>:ciu poszczególnych cz<onków rodu (np.
wydziedziczenie przez Symeona Gazd> jego córki Hristiny, która
decyduje si> na zwi;zek z Cyganem), a to powoduje, Fe przedsi>biorstwo w pewnym sensie wi>zi tych, którzy s; od niego zaleFni. Nie
tylko bowiem Fycie pierworodnych synów Symeonów od pokole@
podporz;dkowane jest zdobywaniu i powi>kszaniu maj;tku, ale
równieF Fycie dalszych krewnych, a przede wszystkim kobiet (które,
jak juF mówili:my, nie stanowi; „towaru” tej samej warto:ci, co
pierworodni synowie), uzaleFnione jest od dalszego rozwoju przedsi>biorstwa. W ten sposób wszelkie jednostkowe wybory, które s; niezgodne z filozofi; posiadania reprezentowan; zarówno przez Firm>, jak
i wszystkich Njegovanów, nie s; akceptowane. Konflikt sprzecznych
racji rozwija si> wi>c zawsze na poziomie: dobro Firmy i pragnienia
jednostki.
Najbardziej wyrazist; postaci; w ca<ej galerii Symeonów jest
Gazda. Predrag Palavestra nazywa go uniwersalnym bohaterem Z otego runa18. Pomimo wielo:ci sylwetek mitycznych i historycznych
przodków rodu zarysowanych w powie:ci, to w<a:nie Symeona Gazd>
naleFy uzna? za najwaFniejszego jej bohatera. ]wiadczy o tym nie
tylko fakt, Fe to w<a:nie w jego postaci najwyraqniej dochodzi do
swoistej syntezy dotychczas Fyj;cych Njegovanów, Fe Gazda jest
jednym z ostatnich Njegovanów osi;gaj;cych sukcesy handlowe,
który ko@czy cykl ziemskiej w>drówki rodu, ale i fakt, Fe to poprzez
jego posta? dokonuje si> powrót do czasów mitycznych. Warto doda?,
Fe termin „powrót” nie oddaje ca<ej specyfiki istnienia Symeona w
czasach pocz;tku, bowiem jednoznacznie sugeruje on czas przesz<y. A
przecieF w Z otym runie zaktualizowana zosta<a idea wiecznego
powrotu (grecka apokatastasis19), koncepcja czasu ko<owego, którego
dzia<ania do:wiadcza Symeon Gazda. On to, jeszcze jako mityczny
Noemis bior;cy udzia< w wyprawie Argonautów, zostaje ukarany
wygnaniem z mitu w histori>, a nast>pnie jako umieraj;cy Gazda, w
ogniu (symbolizuj;cym rytua< oczyszczenia i przej:cia) poddany zos226
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taje przemianie w konia i powraca do bezczasu mitycznego. I chociaF
cz>:? badaczy zajmuj;cych si> czy to kulturami pierwotnymi, czy teF
bezpo:rednio mitologizmem XX wieku zwraca uwag>, Fe „mitologizm
nie zawsze przeciwstawiony bywa historyzmowi, a cz>sto wyst>puje
nawet jako jego dope<nienie”20, to jednak wydaje si>, Fe postawa i przekonania Pekicia, wyraFone za pomoc; obrazu Fycia Symeona, bardziej zbliFaj; si> do uznania mitu i historii za dwa opozycyjne wobec
siebie porz;dki. Zarazem jednak pisarz (i chyba najlepiej zosta<o to
wyraFone w<a:nie w Z otym runie) akcentuje dialektyczny zwi;zek
istniej;cy pomi>dzy tymi dwoma aspektami rozumienia ludzkiej
egzystencji.
W powie:ci mamy bowiem do czynienia ze swoistym przezwyci>Feniem „czasu historii”, pojmowanego w wymiarze liniowym.
Dokonuje si> ono zarówno poprzez istnienie wszystkich wcze:niejszych Symeonów w kolejnych potomkach rodu, poprzez ich wielo:?
tworz;c; „ja” aktualnie Fyj;cego Symeona, jak i poprzez wielokrotne
powracanie do tych samych wydarze@ i motywów, które towarzysz;
rodzinie w jej w>drówce przez histori>. Równocze:nie z przezwyci>Feniem czasowo:ci dokonuje si> takFe przezwyci>Fenie przestrzeni.
Czas i przestrze@ – podstawowe kategorie, w zgodzie z którymi
porz;dkujemy rzeczywisto:?, w osobie Symeona ulegaj; zatarciu. Peki?, umieszczaj;c swych bohaterów „poza” czasem i przestrzeni;,
zapewnia im nie:miertelno:?, jakby umieszcza ich w wieczno:ci, bo
:mier? stanowi jedynie rodzaj przej:cia na drug; stron>, przej:cia z
doczesno:ci/czasowo:ci w bezczas. MoFe najwyraqniej dochodzi do
g<osu poczucie ponadczasowo:ci w tych fragmentach, gdy Gazda
Symeon, przykuty do fotela, przys<uchuje si> rozmowom swych
potomków, a nast>pnie komentuje je w rozmowie z nieFyj;c; Fon;
Tomanij;. Jeden z takich fragmentów :wiadczy o niezwyk<ej samotno:ci seniora rodu, a jednocze:nie uzmys<awia paradoks polegaj;cy na
tym, Fe ojciec, który w m<odo:ci jest najcz>:ciej dla Njegovanów osob; obc; i niezrozumia<;, pod koniec Fycia staje si> cz>:ci; kolejnego
Fyj;cego Symeona. Jest to rodzaj paradoksu, ale zarazem dowód na
specyficzne nak<adanie si> na siebie opozycyjnych poj>?: toFsamo:ci i
obco:ci. Na ten swoisty rodzaj „prze<amania” obco:ci dwóch jednostek w zwi;zku ojca i syna zwraca uwag> Emmanuel Levinas, dla którego „ojcostwo jest relacj; z kim: obcym, kto b>d;c ca<kowicie kim:
innym, jest mn;; jest to relacja Ja z samym sob;, które jednakFe jest
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obce wobec Ja. (…) Ojcostwo nie jest po prostu odnowieniem si> ojca
w synu i jego stopieniem z nim, lecz jest równieF zewn>trzno:ci; ojca
w stosunku do syna, istnieniem w liczbie mnogiej”21. Poprzez nak<adanie si> na siebie obco:ci i toFsamo:ci w powie:ci Pekicia wyznaczony zostaje kolejny symbolicznie pojmowany kr;g. W kaFdym
bowiem pokoleniu powtarza si> pewien schemat zachowa@, który moFna by opisa? w ten sposób: kaFdy najstarszy Symeon – ojciec
rodziny, pocz;tkowo b>d;cy u szczytu w<adzy, wraz z przejmowaniem
interesów przez syna zostaje odrzucony, aby nast>pnie znów pojawi?
si>, chociaF tym razem jako element samej istoty swego potomka,
który w tym momencie jest juF starcem, a jego pomys<y na udany handel dawno juF zosta<y przez kolejnego Symeona – syna uznane za przestarza<e.
Dla uzupe<nienia tego w;tku przytoczmy s<owa Gazdy, który
twierdzi, Fe „dok si mlad (...) nemaš oca. A onjdak ga tek pod starost
dobiješ. Ufatiš se u neki oMev pokret, odmisliš njegofu miso, uzreMicu
mu upotrebiš. Nekako ga kroza to pojednaMenje i bolje razumeš. U
stvari, još ti to sam sebe upoznaješ. Jedinjo što si krišom posto on”22.
Jest to ten rodzaj etycznej relacji z Innym, w którym ujawnia si> dualno:? nieprzezwyci>Fona. „Syn bowiem jest mn; samym, ale jednocze:nie kim: innym, nad kim nie mam w<adzy. Przed<uFa on moje bycie,
ale to bycie nie jest moj; w<asno:ci;, lecz czym: zewn>trznym w stosunku do mnie, ku czemu wybiegam, cho? osi;gn;? nie mog>”23. W
ten sposób nie tylko dokonuje si> specyficzne zlanie si> osobowo:ci,
ale i nieuniknione po<;czenie tego, co juF by<o – nieFyj;cych
Njegovanów, z tym, co jest – Fyj;cym Gazd;, a takFe z przysz<o:ci;,
której odbiciem jest kolejny potomek, jak równieF nieustanne d;Fenie
do celu, którym jest wymarzone osi;gn>cie ko@skiego kszta<tu, jako
tego projektu, który pod:wiadomie nosi w sobie kaFdy z Symeonów.
Przysz<o:? wkracza w egzystencj> Symeona w<a:nie poprzez
u:wiadomienie sobie pewnego „braku” w aktualnym byciu.
]mierci, pojmowanej jako absolutny kres pewnej egzystencji,
do:wiadcza tylko Gazda. Peki? podkre:la w jednym z komentarzy do
Z otego runa, iF Symeon jest naprawd> martwy dopiero w chwili, gdy
wybucha poFar, a on sam przemienia si> w Czarnego Konia24, co oznacza, Fe dane mu jest osi;gni>cie idealnego kszta<tu, o którym przez
ca<e Fycie marzy<. ]mier? wi>c jednocze:nie staje si> kresem i pocz;tkiem. Granic;, przestrzeni; „pomi>dzy”, po przej:ciu której Gazda w
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dalszym ci;gu istnieje, tyle, Fe w formie idealnej, stanowi;cej upostaciowanie obcego w nim samym. W moim przekonaniu fundamentalny
paradoks losów rodu zasadza si> na tym, iF mityczny przodek
Njegovanów – ko@ Arion - d;Fy< do stania si> cz<owiekiem. To
w<a:nie istnienie w ludzkiej postaci by<o dla niego idea<em! Mamy
wi>c tutaj do czynienia ze swoist; odwrócon; symetri; egzystencjalnego idea<u: ko@, pragn;cy zosta? cz<owiekiem i cz<owiek, marz;cy o
staniu si> koniem. Ko@ rozpoczyna (pod wzgl>dem chronologicznym)
opowie:? Pekicia i j; zamyka. Oba zwierz>ta róFni; si> jednak. Na
czole Ariona znajduje si> znak :wiadcz;cy o jego niedoskona<o:ci,
wynikaj;cej z grzesznego pocz>cia. Jest to bia<a plamka, która
powoduje, iF zostaje on wykluczony ze swej grupy (po raz kolejny
pojawia si> tu figura obcego), Fe jest samotny i odrzucony przez inne
konie. W swej w>drówce przez histori> kolejni Njegovanowie równieF
nosz; owo znami>, ale Gazda, przemieniony w Czarnego Konia, tego
znaku juF nie posiada. Staje si> doskona<y, a to znaczy, Fe Fyj;c odkupi< grzechy przodka, zmaza< jego win> i z powodzeniem odby< kar>,
jaka na niego spad<a po wyprawie z Argonautami. Pod;Faj;c tym tropem naleFa<oby uzna?, Fe w swej w>drówce przez histori> Gazda dozna< swoistego oczyszczenia, katharsis, która sta<a si> warunkiem spe<nienia marzenia. (Warto w tym miejscu zaznaczy?, Fe w koncepcji
powrotu do stanu idealnego, jaki stopniowo dokonuje si> w kolejnych
wcieleniach Symeona, moFna odnaleq? analogie z systemem orficko–
pitagorejskim, o którym pisze Wojciech Szczerba25).
Wydaje si>, Fe odpuszczenie win ma swe qród<o nie tylko w
pewnych „ludzkich” zachowaniach, które od czasu do czasu wykazuje
Symeon. Tego typu dzia<aniem jest chociaFby scena z 1915 roku, w
której Njegovan decyduje si> na pozostanie w ogarni>tym walkami
Belgradzie tylko po to, aby opiekowa? si> umieraj;cym m<odym serbskim Fo<nierzem26. Scena ta nabiera szczególnego znaczenia w
zwi;zku z faktem, Fe opieka nad Fo<nierzem zwi;zana jest z decyzj;
absolutnie nieracjonaln; z punktu widzenia Firmy, tj. z naraFeniem
w<asnego Fycia, a co si> z tym wi;Fe - z naraFeniem przedsi>biorstwa
na nieuniknione straty finansowe. W ten sposób dzia<anie Symeona
nabiera cech heroicznego wyboru, tym bardziej niezwyk<ego, Fe
zwi;zanego z odrzuceniem handlowego sposobu kalkulacji zysków i
strat.27
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Symeona zarówno w momencie podarowania córce monety, jak
i w momencie decyzji o pozostaniu w Belgradzie z Fo<nierzem, dzia<a
jako cz<owiek, a nie jako handlowiec (a przecieF on sam, ca<a rodzina i
spo<ecze@stwo w sposób jednoznaczny definiuj; jego istnienie poprzez
odwo<anie si> do statusu handlowca).
Zmazanie winy Symoeona ma takFe bezpo:redni zwi;zek z
wyborem, jakiego dokonuje on pod sam koniec swego Fycia. Jest to
jednoznaczne opowiedzenie si> za warto:ci; Fycia bez rachunku, za
nieskr>powan; wolno:ci;, której bezpo:rednim symbolem jest przemiana w dzikiego konia. Wynika z tego jednoznacznie, Fe na pytanie o
sens Fycia (pytanie, z którym na zjeqdzie rodzinnym w 1941 roku
pojawia si> PorodiMni Duh) odpowiada Symeon samym swym
wyborem. I ten sens dla niego nie leFy w zdobywaniu maj;tku, który
zawsze staje si> gwarancj; s<awy i mocy, ale w czym: wr>cz
przeciwnym.
Jednym z waFnych motywów, przewijaj;cych si> przez ca<e
Z ote runo jest historia mi<o:ci Gazdy do artystki cyrkowej Julijany
Tolnay. Dodajmy, Fe tom IV w ca<o:ci zosta< po:wi>cony perypetiom
mi<osnym m<odego Symeona Gazdy oraz zabiegom jego dziadka
Symeona Lupusa, maj;cym na celu przerwanie tego romansu, a w
konsekwencji zapobieFeniu odej:ciu wnuka z firmy, co by<oby bezpo:rednim rezultatem po:wi>cenia si> karierze cyrkowca. Mi<o:? do
artystki jest wyrazem buntu wobec z góry wyznaczonych ról i
schematów, które kaF; po:wi>ci? swe pragnienia, niezaleFno:? i
podmiotowo:? Firmie. Jest to wyraqny sprzeciw wobec sprowadzenia
m>skiego potomka Njegovanów do swoistej funkcji, jak; ma pe<ni? w
ramach przedsi>biorstwa. Szale@stwo m<odego Symeona, jego mi<o:?,
dla której jest w stanie po:wi>ci? kontakt z rodzin;, s; dowodem, Fe
tytu<owe z<ote runo, za którym pod;Fa rodzina, nie musi by?
bogactwem czy w<adz;. Z<ote runo dla kaFdego cz<owieka stanowi inn; warto:?. Dla m<odego Gazdy jego runem jest pi>kno i wolno:?,
przeciwstawione pojmowaniu z<otego runa jako maj;tku, bogactwa i
w<adzy. W ten sposób Julijana ujeFdFaj;ca Symeona staje si>
symbolem buntu wobec cywilizacji rachunków, jest negatywn;
odpowiedzi; na ziemsk; w>drówk> Njegovanów. Ten niezwyk<y bunt
jest równieF wyrazem rozszczepionej duszy Symeonów, którzy oprócz
natury dobrego handlowca posiadaj; teF cechy niemoFliwe do pogodzenia z racjonalnym pojmowaniem Fycia jako rachunku zysków i strat.
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Ta konfrontacyjna synteza osobowo:ci handlowca z osobowo:ci;
cz<owieka wolnego, nieskr>powanego ograniczeniami, wynikaj;cymi
z funkcji pe<nionej w Firmie, to echo walki toczonej w ramach jednostki podwójnej. W osobie Symeona toczy si> bowiem nieustanny
„wewn;trzpodmiotowy dialog «dwóch w jednym»”28. Równocze:nie
konkretna (a zarazem komiczna) sytuacja ujeFdFania jest echem
prapocz;tków rodu, nie:wiadomym odwo<aniem do natury jego
mitycznego przodka - konia Ariona. Julijana, która obudzi<a w
Symeonie pragnienie stania si> koniem jest wi>c w pewnym sensie
impulsem, wywo<uj;cym pod:wiadom; pami>? o pocz;tkach rodu.
Ostatni tom Z otego runa, w którym Peki? przedstawia histori>
Noemisa – mitycznego przodka Njegovanów stanowi rodzaj klucza,
dzi>ki któremu poznajemy przyczyny takiego, a nie innego stosunku
Symeonów do Fycia oraz sens ich wyborów, zdeterminowanych
jeszcze w czasach staroFytnych. Znamiennym dla ca<ego sensu
powie:ci wydaje si> by? wydarzenie, które mia<o miejsce przed
wypraw; do Kolchidy. OtóF, na pocz;tku swej w>drówki Noemis
spotyka Demeter, która w zamian za jedzenie oraz wys<uchanie historii swego Fycia b<ogos<awi go „z<otym runem Fycia”, daje mu zdolno:? poznania prawdy i moc ponownego wyboru Fycia. Jest to, jak
mówi Peki?, pierwsze przej:cie przez misterium eleuzyjskie, pierwsza
inicjacja, która nie mog<a si> uda?, poniewaF wcze:niej Noemis bra<
udzia< w walce29. I w<a:nie dlatego, Fe przechodzi przez obrz>d ognia
z krwi; na r>kach, nie udaje mu si> pozna? sensu Fycia. W pie:ni, któr; :piewa Demeter, po raz pierwszy pojawia si> maksyma, która pozostanie w pami>ci wszystkich nast>pnych Njegovanów, a która g<osi, Fe
to, co nam daje Fycie, równieF nas zabija30. S<owa te odbijaj; si> echem w samej przemianie Symeona Gazdy, który staj;c si> Czarnym
Koniem, w sposób nieodwo<alny poFegna< si> z Fyciem, a jednocze:nie z historii powróci< w bezczas mitu, aby tam wie:? Fycie w idealnej
postaci. Tajemnica, któr; powierza Noemisowi Demeter zostaje jednak zapomniana. Zapomniana nie tylko przez jego potomków, ale i przez samego Centaura. Ale wydaje si>, Fe sama moFliwo:? ponownego
Fycia, wyboru Fycia w zgodzie z pragnieniem bycia kim: innym niF
si> jest, odradza si> w kaFdym z nast>pnych Symeonów. Cho?
moFliwo:? ta jest wykorzystana tylko raz – przez Gazd>, któremu udaje si> odrzuci? racjonalny sposób Fycia i po:wi>ci? si> marzeniu, temu
co irracjonalne. Ca<a wi>c ziemska w>drówka Njegovanów staje si>
231

SABINA GIERGIEL

symbolicznym poszukiwaniem sensu Fycia. A znakiem tego, Fe ów
sens zosta< odnaleziony, Fe leFy on nie w zdobywaniu i gromadzeniu
maj;tku, ale w czym: ca<kowicie przeciwnym, jest udana przemiana w
konia.
Co prawda, usi<owania wyrwania si> z mechanizmów, którymi
rz;dzi si> Firma, przejawiaj; wszyscy Njegovanowie, ale Faden z nich
(oprócz Symeona Gazdy, któremu udaje si> to dopiero wraz ze :mierci;) nie wykorzystuje swej szansy. Wynika to zarówno z tego, Fe Firma jest silniejsza, ale prawdopodobnie równieF z faktu, Fe pragnienie
wyrwania si> spod jej w<adzy, wraz u up<ywem czasu, wraz z
kolejnymi wcieleniami, przybiera w rodzinie Njegovanów na sile, aby
dopiero w osobie Gazdy sta? si> tak przemoFnym, Fe przewyFsza
nawet moc przedsi>biorstwa. Peki? w komentarzach do powie:ci dodaje, Fe kara, która spada na przodka Njegovanów, polegaj;ca na
„wyrzuceniu” z mitu i „wrzuceniu” w histori> ma swoj; paralel> w biblijnej opowie:ci o wygnaniu Adama z raju. Podobie@stwo obu
sytuacji w pierwszym rz>dzie dotyczy faktu, iF wygnanie to <;czy si> z
przymusowym przeniesieniem z przestrzeni idealnej na teren, gdzie
króluje „prividan, materijalni život koji je sav trud, sav muka, bez ikakvog smisla, dok je njegov (Adamov – S.G.) život u raju, paralelan sa
životom u Argu, bio ono savršenstvo kome reinkarnacijama treba da se
teži”31. W ten sposób po raz kolejny w twórczo:ci serbskiego pisarza
pojawiaj; si> echa przekonania, Fe ca<a ludzka historia to nic innego,
jak usi<owanie odkupienia winy i symboliczna próba powrotu do stanu
sprzed grzechu. A jednocze:nie jest to kolejny znak archetypowej
wyobraqni Pekicia, bo jak pisze Mircea Eliade pami>? o idealnych
pocz;tkach jest refleksj; stale obecn; w :wiadomo:ci cz<owieka, a
„dla wielu ludów (…) «pocz;tek» oznacza< katastrof> («utrata Raju») i
«upadek» w Histori>. (…) W obu wypadkach waFn; rol> odgrywa
Wspomnienie pierwotnego zdarzenia. (…) «Cofni>cie si>» by<o wi>c
obecno:ci;: przywróceniem pocz;tkowej pe<ni”32. W tym kontek:cie
zarówno pami>? o przodkach, jak i echa mitycznej egzystencji
Centaurów, które pojawiaj; si> w umy:le Gazdy staj; si> swoi:cie
rytualnym powtórzeniem pocz;tku.
Warto wi>c moFe takFe zastanowi? si>, czy wybory Njegovanów, a dok<adnie fakt, Fe ich bunt wobec Firmy, który zawsze jest
krótkotrwa<y i ko@czy si> powrotem na <ono rodziny, nie oznacza, Fe
tak naprawd> kaFdy z nich w g<>bi serca jest oddany Fyciu handlowca
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i pomimo targaj;cych nimi w;tpliwo:ci to w<a:nie w pomnaFaniu maj;tku widzi najg<>bszy sens swej egzystencji. Najdoskonalszym
przyk<adem, ilustruj;cym zagmatwan; dusz> Njegovanów, a jednocze:nie niejednoznaczno:? aktu „wyparcia si>” Firmy, jest ponownie
posta? Symeona Gazdy - cz<owieka, który w pewnym okresie swego
Fycia nie waha si> porzuci? rodziny i wyrzec si> swego maj;tku dla
mi<o:ci. Warto doda?, Fe Julijana tragicznie ginie w czasie rewolucji
1848 roku, prawdopodobnie z r;k dziadka Gazdy – Symeona Lupusa.
Ale moFe warto odpowiedzie? sobie na pytanie, czy Gazda naprawd>
potrafi<by Fy? z pann; Tolnay? Wydaje si>, Fe jednak nie. Symptomatyczna pod tym wzgl>dem jest swoista sie? nieporozumie@, która
towarzyszy pobytowi Gazdy i Julijany w Wiedniu u dziadka Lupusa.
Narzeczona pragnie nauczy? Gazd> przyjemno:ci wydawania pieni>dzy, bez zb>dnych analiz i porównywania zysków i strat. A
przynajmniej tak wydaje si> Symeonowi... Najwi>ksze nieporozumienie bowiem polega na tym, Fe kaFde z nich, aby osi;gn;? swoje osobiste cele, udaje kogo:, kim nie jest, kaFde z nich usi<uje zmieni? swe
Fycie, odrzucaj;c dotychczasowe i wybieraj;c Fycie tej drugiej osoby.
Z opowie:ci Pekicia o wiede@skich szale@stwach Symeona i panny
Tolnay jednoznacznie wynika, Fe Gazda tylko pozornie t>skni za
Fyciem, którego nie posiada. Przekonany jest, Fe Fycie artysty uwolni
go od zaleFno:ci, której nie akceptuje. ZaleFno:ci od Firmy i logiki
rachunków. Ale jest to tylko z<udzenie. Ow; swoist; iluzj> zauwaFa
Julijana, która w li:cie do siostry pisze: „(ja – S. G.) sam pouzdano ustanovila da on samo uobražava kako svoj bivši život mrzi, da mu se on
ne dopada i da ga se želi otarasiti. Da on samo uobražava da kako ga
moj život privlaMi”.33 I w<a:nie Julijana wcze:niej niF sam Gazda
zauwaFa, Fe ten rodzaj Fycia jest mu absolutnie obcy, co wi>cej próby egzystencji w :wiecie bez rachunków wywo<uj; jedynie cierpienie (na co doskona<ym i troch> komicznym dowodem jest fakt, Fe
zobaczywszy ilo:? ubra@, które narzeczona kupi<a i dowiedziawszy si>
o ich cenie Symeon zaczyna wymiotowa?), a zwi;zek z ni; jest
pod:wiadom; prób; walki z Firm;, z do:wiadczeniem przodków, ze
swym w<asnym charakterem i sk<onno:ciami, które w ostatecznym rozrachunku okaF; si> silniejsze niF przekora i bunt m<odego handlowca.
]mier? ukochanej nie jest jednak dla Gazdy ko@cem jego marze@. Cie@ Julijany towarzyszy mu przez ca<e Fycie, co zreszt; staje si>
powodem nieustannych sporów z jego Fon; Tomanij;. Niezwyk<y jest
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równieF ten zwi;zek. Tomanija – od czasów wczesnej m<odo:ci przeznaczona na Fon> Gazdy (naleFa<oby moFe powiedzie? – towar, który
ma powi>kszy? aktywa Firmy) - jest osob;, która najlepiej zna
Symeona. To w jej towarzystwie Gazda pozwala sobie na ujawnianie
uczu?, których nie o:miela si> okaza? przy innych cz<onkach rodziny.
Ona wie, w jaki sposób go przechytrzy? czy ob<askawi?, ale jednocze:nie jest t; osob;, na której skupia si> ca<a z<o:? m>Fa, gdy np.
interesy nie id; dobrze. Ich rozmowy w sypialni, które najcz>:ciej
ko@cz; si> k<ótni;, pomagaj; Symeonowi znaleq? rozwi;zanie szeregu
problemów, nie tylko natury rodzinnej, ale i handlowej. Co wi>cej, ten
niezwyk<y zwi;zek przetrwa takFe po :mierci Tomaniji. W sposób
paradoksalny te dwie postaci tak diametralnie róFne34 – z czego same
zdaj; sobie spraw> - tworz; doskona<; ca<o:?. Barbara Skarga,
odwo<uj;c si> do filozofii Emmanuela Levinasa, zauwaFa, Fe mi<o:?
posiada cechy relacji na wskro: etycznej, i to w<a:nie ona stanowi jedno ze spotka@, w którym cz<owiek nie panuje nad Innym, nie walczy z
nim ani si> z nim nie jednoczy, lecz spotyka z „dualno:ci; nieprzezwyci>Faln;”35. Symboliczna scena, w której Gazda dowiaduje si> o
:mierci Toamniji i nast>pnie zamyka si> na trzy dni w pokoju, gdzie
z<oFone jest jej cia<o, najlepiej okre:la niezwyk<; blisko:?, jaka <;czy<a
te dwie osoby. Co ciekawe, otoczenie, a nawet dzieci nie potrafi;
uchwyci? natury tego szczególnego zwi;zku, który ich <;czy. Tym
bardziej, Fe Gazda raczej ukrywa swe uczucia. Zwró?my uwag> na
swoisty paradoks, który patronuje historii dwóch mi<o:ci Symeona.
Skoro przez ca<e Fycie nie zapomnia< o Julijanie, a jednocze:nie Fy<
szcz>:liwie z Tomanij;, to która z cz>:ci jego natury jest silniejsza,
prawdziwsza? Bo przecieF obie kobiety s; uosobieniem dwóch
przeciwstawnych sobie modeli egzystencji. Julijana to symbol
wolno:ci, sztuki, nami>tno:ci, Fycia bez rachunków, a Tomanija –
symbol Fycia, od którego kiedy: chcia< si> uwolni? i którym w czasach
swej m<odo:ci nawet pogardza<. Wydaje si>, Fe nie moFna jednoznacznie odpowiedzie? na to pytanie. Wystarczy podkre:li?, Fe w tym miejscu raz jeszcze odzywa si> cie@ podwójnej natury Njegovanów, odbicie ich centaurycznego pochodzenia, w którym mieszaj; si> dwa
elementy: racjonalne z mistycznym, materialne z duchowym. Ale jednocze:nie warto zaznaczy?, Fe m<ody Symeon godzi si> po :mierci
Julijany na powrót na <ono rodziny i stopniowo staje si> najwaFniejszym handlowcem w mie:cie. MoFe wi>c naleFa<oby uzna?, Fe silni234
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ejsza jest ta cz>:? jego osobowo:ci, która pod;Fa za bogaceniem si>?
Prawdopodobnie jednak nie powinno si> rozstrzyga? tego dylematu,
uznaj;c, Fe wieczne poszukiwanie, po<;czone z wiecznym niezadowoleniem, jest kar;, jak; zes<ali bogowie na przodka Njegovanów, a w
konsekwencji na ca<y jego ród. Przypomnijmy stwierdzenie uFyte przez Demeter, które nast>pnie staje si> jedn; z kluczowych sentencji
handlowców: to, co daje Fycie równieF je odbiera. Zdanie to, pojmowane metaforycznie, moFe by? uznane za rodzaj przepowiedni, aktualizuj;cej si> w nast>puj;cych po sobie pokoleniach Njegovanów,
którzy skazani na wieczne poszukiwanie sensu Fycia, pozornie
znalaz<szy go, nie potrafi; go uzna?, bo wci;F nie daje im on szcz>:cia. I dlatego ruszaj; w dalsz; w>drówk>.
Zgodnie z ko<ow; struktur; kompozycyjn; samej powie:ci, w
tek:cie Z otego runa wielokrotnie pojawiaj; si> w te same motywy i
sceny. Problematyczne wydaje si> nie tyle samo ponawianie okre:lonych obrazów, ile swoiste ich uzupe<nianie czy przeorientowywanie
ich sensu w zaleFno:ci od tego, która z postaci (a mówi;c :ci:lej który z Symeonów) przekazuje swoj; wersj> danego wydarzenia.
KaFdy z nich posiada bowiem pewne cechy, które stanowi; o jego
wyj;tkowo:ci, w pewnym sensie indywidualizuj; go na tle pozosta<ych Symeonów. Ta subiektywna „piecz>?” osobowo:ci sprawia, Fe
równieF i ta sama opowie:? w ustach kaFdego z nich nabiera nowego
charakteru. Wp<yw na to maj; takFe warunki, w jakich odbywa si>
opowiadanie, okoliczno:ci oraz cel, jaki opowiadaniem poszczególni
Njegovanowie zamierzaj; osi;gn;?. KaFda historia wi>c, kaFda okre:lona sytuacja egzystencjalna, nabiera równieF odmiennego sensu w zaleFno:ci od postawy filozoficznej bohatera przedstawiaj;cego wydarzenia, w zaleFno:ci od stosunku do :wiata, jaki reprezentuje. A jednocze:nie wszystkie one wyraqnie koresponduj; z wydarzeniami, jakie
rozegra<y si> w czasach mitycznych.
Motto jednego z rozdzia<ów drugiego tomu Z otego runa stanowi; s<owa Symeona Gazdy, które brzmi;: „Sva mudrost slavnog Kentaura Hirona poticala je od njegove dvojine, dimorfne prirode, ljudske
i konjske suštine, od sposobnosti da o svemu razmišlja na dva naMina i
da jednim ispravlja iskljuMivost drugog. Onaj ko nikada nije osetio dve
neprijateljske prirode u sebi nikada ne?e razumeti ni onu jednu po Mijoj
volji živi...”36. Warto zaznaczy?, Fe rozdzia< ten w ca<o:ci po:wi>cony
zosta< naradzie, na której zarz;d Firmy rozwaFa< projekt Stefana (syna
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Gazdy), dotycz;cy po<;czenia przedsi>biorstwa Njegovanów z Firm;
Turjaškich ze S<owenii. Maj;c na wzgl>dzie upadek rodziny, który
stopniowo zarysowany zostaje na kartach Zlotego runa, moFna
przyj;?, Fe zak<adana fuzja takFe si> do tego przyczynia. Roztopienie
si> specyficzno:ci firmy Njegovanów w obcym Fywiole (dodajmy, Fe
poj>cie S<owenii równieF moFna odczyta? w symbolicznym kluczu jako znak obco:ci, jako ten element na Ba<kanach, któremu cywilizacyjnie najbliFej jest do Zachodu, element, który stoi w wyraqnej
opozycji z tradycj; Bizancjum) staje si> znakiem odchodzenia od
w<asnej swoisto:ci. Dodajmy jeszcze, Fe w czasie owej narady w
osobowo:ci Symeona Gazdy toczy si> walka dwóch elementów jego
natury: ko@skiego i ludzkiego. Wyrazem stanu rozdarcia s; komiczne,
a zarazem niezrozumia<e dla wspó<obecnych s<owa Symeona, wypowiedziane podczas wyst;pienia jego syna. NaleFy równieF zaznaczy?,
Fe jest to moment, gdy Gazda, z pozoru ca<kowicie odddany swej Firmie i handlowemu sposobowi Fycia, stwierdza, Fe w ostatecznym rozrachunku nie jest zadowolony ze swej dotychczasowej egzystencji. I
dlatego upragniona zmiana postaci – przemiana w konia - sta<aby si>
swoistym ukoronowaniem jego ziemskich trudów. Rodzina i maj;tek
nie zadowalaj; bowiem starego Symeona. Jego szcz>:cie uzaleFnione
jest od ziszczenia si> marzenia o przeobraFeniu w doskonalsz; posta?.
Pragnienie to jest równie silne jak pragnienie :mierci - czytamy w ksi;Fce37. A :mier? i przemiana, jak juF to zosta<o wcze:niej powiedziane, pozostaj; ze sob; w nierozerwalnym zwi;zku.
Owo pragnienie :mierci, niezwyk<e w kontek:cie specyficznego
istnienia przodków w kolejnych, nast>puj;cych po sobie pokoleniach,
moFna rozumie? jako niech>? do niewoli, w jakiej Symeon Gazda
trzymany jest przez zmar<ych. Zarówno :mier?, jak i ko@ska posta?
stanowi; wi>c prób> uwolnienia si> od wszystkich martwych
Symeonów, którzy w nim jednocze:nie istniej;. Udane przeobraFenie
umoFliwi<oby odci>cie si> od zmultiplikowanych i na<oFonych na siebie obrazów zmar<ych Njegovanów i osi;gni>cie statusu samodzielnej
jednostki. Ponadto :mier? w niezwyk<y sposób powi;zana jest z przeobraFeniem w konia. Gazda bowiem, stwierdzaj;c, Fe w jego
usi<owaniach nie da si> zauwaFy? jakiego: znacz;cego post>pu, dochodzi do wniosku, Fe prawdopodobnie przeszkod; na drodze do jego
szcz>:cia jest jego aktualna forma: ludzka posta?, która w swych dzia<aniach kieruje si> handlowym racjonalizmem. St;d my:l, Fe to
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w<a:nie :mier? moFe stanowi? najbardziej pewny sposób powrotu do
kszta<tu z mitycznego praczasu. ]mier? moFe by? swoistym przej:ciem, podczas którego przekazana zostanie mu wiedza, umoFliwiaj;ca
zmian> statusu. Nabiera ona w tek:cie Pekicia znaczenia, jakie mia<a
w cywilizacjach pierwotnych. Mircea Eliade zaznacza, Fe w kulturach
nieeuropejskich :mier? nie by<a kresem, lecz raczej „obrz>dem przej:cia do innego sposobu bycia, toteF zawsze (wi;za<a si> – S. G.) z
symbolizmami i obrz>dami inicjacji, odrodzenia czy zmartwychwstania”38. Podobne przekonania poparte s; zreszt; ironicznym w swej
wymowie stwierdzeniem Symeona, który przywo<uj;c wierzenia ludzi
Wschodu, twierdzi, Fe tam „mašta ne pati od antropoidnih zabluda evropejskog trgovaMkog racionalizma i (...) naša forma nema nikakvih
prednosti nad žabljom.”39 Narada, o której mowa, ma szczególne
znaczenie; jest to mianowicie moment, gdy kierownictwo Firmy przechodzi z r;k Gazdy w r>ce jego syna Stefana. Ponadto, w<a:nie w czasie owej narady Symeon symbolicznie Fegna si> z Fyciem handlowca,
po:wi>caj;c si> d;Feniom ku innemu, lepszemu istnieniu: Fyciu w
ko@skiej postaci. Te dwa wydarzenia s; ze sob; nierozerwalnie
zwi;zane, jedno determinuje drugie. Gazda w czasie narady w swoisty
sposób raz jeszcze przeFywa swe Fycie, dokonuje jego przemy:lenia i
wybiera to, co dla niego waFniejsze, oddaj;c w<adz> nad Firm; swemu
synowi. Dodajmy, Fe stopniowe przybliFanie si> do postaci idealnej
zatrzymuje si> za Fycia Symeona (które odbija si> w jego snach) w
stadium po:rednim: pó< cz<owieka - pó< konia. Centaur to
najdoskonalszy kszta<t, jaki za Fycia uda<o si> Gaqdzie osi;gn;?. Jednocze:nie nie jest to stan, który móg<by go zadowoli?, poniewaF
odpowiada on kompromisowi pomi>dzy ludzkim - niedoskona<ym
kszta<tem, w jakim funkcjonuj; Serbowie i stanem idealnym, jaki jest
moFliwy w momencie ca<kowitej transformacji w konia40. I trafnym
wydaje si> <;czenie przez bohatera :mierci ze swoist; granic;, oddzielaj;c; posta? ludzk; od formy doskona<ej i upragnionej. W ostatnim
tomie Z otego runa, na ostatnich stronach powie:ci dokonuje si>
bowiem ostateczna przemiana. ]mier? Symeona Gazdy w p<omieniach
(nieprzypadkowo chyba Peki? na symboliczn; granic> pomi>dzy
dwoma :wiatami wybiera poFar41) staje si> równocze:nie momentem
powrotu do pierwotnego kszta<tu. PoFar, ktory wywo<uje sam Gazda,
staje si> rodzajem rytua<u przej:cia, a jak twierdzi Mieletinski „kaFde
przej:cie jest odnow;, a przez odnow> zawsze rozumie si> i rytualnie
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wyobraFa :mier? i ponowne narodziny”42. ]mier? Gazdy w p<omieniach jest jednocze:nie fina<em drugiego z kolei w dziejach rodu obrz>du inicjacyjnego, tym razem udanego, który ko@czy si> powrotem do
idealnej postaci. A jak mówi sam pisarz, ca<a historia Fycia Symeonów, opowie:? o ich w>drówce od Adrianopola do Belgradu, jest
powtórnym przej:ciem przez obrz>d eleuzyjskich misteriów43.
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