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Прослов саиздавача

Мрав радиша и хришћанин подвижник јединствени 
су по ревности и у ревности. 

Тим речима осврнуо бих се на најлепши спомен досад 
учињен чудесним бићима – мравима – књигу монаха Да
вида Перовића, коју је он насловио Мирмекологијa.

Та књига је, дакле, најбољи израз тајне о мравима, непо
средно исказан на српском језику, с једне, полазне стране, и 
свега осталога што је он у ствари хтео њоме да искаже на 
параболичан и алегоричан начин, с друге стране.

Постављао сам себи питање у вези с насловом и темом 
књиге: Зашто мирмeкологија?

Одговор сам нашао у неким мислима садржаним у са
мој књизи: 

Мрави као да су остварили јеванђелски идеал! Они 
немају другу бригу, други идеал, други животни циљ до 
да жртвују себе за срећу ближњих. 

Или: Човек смирен пред Богом, макар у очима људи 
био сићушан као мрав, биће голем као колос; а несмирен 
човек пред Богом, макар у очима људи био голем као ко-
лос, биће сићушан као мрав. Ипак, нико од нас није Бо-
жија вересија; не постоји црквени шкарт. Свако чува 
своје зидине и унутар њих своју лепотицу: слободну и 
самовласну личност.

Књига Мирмекологија нема узора. Немогуће ју је свр
ста ти било где, док се сама она, опет, креће стваралачки 
и мултидисциплинарно: кроз књижевност, поезију и фи
лологију, философију, теологију и химнологију, науку (еко 
етику, биоетику, геополитику, холокауст итд.), разно
врсне уметности, етнографију… 

У делу овог аутора проговарају векови и времена. Поје
дине мисли он износи на светло из шкриње целокупног на
родног памћења, затим из целине језика и, најзад, из са
мог Предања Цркве.
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Мирмекологија није само ризница ауторових мисли, 
слика, метафора. Ту су и мисли других личности. Издво
јили бисмо оне блажене успомене патријарха Павла.

Све што је уризничено у ову књигу и њом самом није 
једноставно пописано и сабрано, већ је лично преостваре
но, преустројено и преображено. У ствари, пре него што 
је све било написано и пре него што је постало њен садр
жај, у дубинама је све већ било и проживљено и изридано, 
али и орадошћено и раскриљено.

По вокацији, аутор је уметник Вечног Уметника. 
Он је то рођењем, ликом, начином живота и погледом на 
свет. Природно је стога што је и ово његово књижевно 
дело морало бити такво: оригинално, мисаоно, написано 
језиком лепшим од језика, стилом отменим.

Биће да је аутор књиге Мирмекологија, радећи на њој 
пуних осам година, на крају стигао да заснује целу једну 
нову екотеолошку дисциплину унутар екологије, иако му 
то на почетку вероватно није била намера!

Сажмимо своју реч. Најважнијим сматрамо то што 
је аутор Мирмекологије прихватио изазов да се огледа у 
овој и у оваквој теми и што се с њом изборио до краја. 
  

Протојереј ставрофор др Радован Биговић, 
редовни професор Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду
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Прослов аутора

Смелост за предају текста овог формата издавачким 
кућама Службени гласник и Хришћански културни цен-
тар изнашли смо у потреби за васпостављењем малог и 
великог детета у себи. 

Ако је обавеза малог детета била да оно својим очи
ма гледа и сагледава стварност око себе, обавеза великог 
детета огледа се у томе да оно ту стварност смешта 
у визуру једног мрава и његовог мравињака, али и шире, у 
простор једне сазрцатељне екотеологије. 

Тако се и свест о потреби устајања у одбрану Божијих 
створења из Божијег микросвета јавља са истом таквом 
потребом за одбраном створења из Божијег макросвета. 

Ту је одмах и свест о савременим људима – одраслој 
деци – који жестином својих многобројних поступака и 
страсти кидишу на Божији микросвет и Божији макро
свет и угрожавају сав њихов опстанак. При том су они, 
као одрасла деца, недовољно одлучни да се суоче с чиње
ницом да сладострасно кидисање на целокупну премудро 
устројену творевину Творца и Украситеља све твари не 
може привући благодат, која долази искључиво након бла
годарног и богоприличног опхођења према творевини. 

Маломвеликом детету, састављачу једног оваквог тек 
ста, пружа се прилика – посредовањем протопрезвите
ра др Радована Биговића и ревносног и угледног господина 
Петра Арбутине – да се читаоцима представи његова 
мирмеколошка беседа онако како је она иначе сагледавана 
током недеља, и месеци, и година удубљивања у њене теме. 

Наиме, састављач текста у екотеолошком кључу 
свестан је чињенице да ће морати да изађе пред све своје 
читаоце разголићеног ума и срца и да ће у том чину бити 
наличан управо мраву у свој његовој микровичности. 
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Тексту под насловом Мирмекологија (Еко-теолошке 
алегорије и софиолошке параболе) сада следује излазак на 
испит из пуноће увида и форме, јасноће израза и исказа и 
јачине кина и сигнала. 

Самом аутору, опет, преостаје једино нада у његову 
проходност.
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 Уводна скица

Мирмекологија као наука обухвата најтананије видове 
проблема мрава – тих незаобилазних инсеката – и уви-
де у те проблеме, који истовремено зачуђују и ужасавају. 
Зато је и најбаналнији мравињак занимљив колико и сва-
ка људска насеобина. Мрав није нимало мање занимљив 
од земаљских и морских, ваздушних и небеских бића и 
тела. Посматрање мрављих насеобина може нам помоћи 
у проницању у смисао и тајне природе онолико колико и 
созерцавање смисла и тајни саме наше људске природе. 
Мрави нас не би занимали да није доказано (благодарећи 
Соломону и Езопу, Аристотелу и Плутарху, Плинију, 
Оригену и Прокопију, Хризостому, Алдровандију и Сва-
мердаму, Линеу, Гулду, Де Жееру, Реомиру и Лафонтену, 
Флурану, Иберу, Форелу, Васману и  Мортон-Вилеру, Еме-
рију, Бондроу, Андреу и Кутеру, Буњиону, Лобоку, Корне-
цу и Мелеру, Мак-Куку, Маргерит Комб и Фаберу, Дисе-
лијеу, Лесингу и Федору, Доситеју и Вукасовићу…) како 
су они неоспорно најблагороднија, најјуначнија, најми
лосрднија, најоданија, најплеменитија и најалтруисти
чнија бића живуљке на планети Земљи [М. Матерлинк, 
Термити, мрави, Нови Сад 1951, 121–122, 135 (Увод и Тај
на мравињака)].

Најсажетије речено, на репродуктивном, еснафском, 
агрикултурном, архитектонском, социолошком, војно- 
-од брамбеном, мравољубивом и себежртвеном плану – 
мрави остају људском роду недостижан идеал.





Карактерологија мрава
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Карактерологија једног мрава фасцинантна је: Он 
даје не бројећи и никада не узима натраг. Он нема 

ништа, чак ни оно што се налази у његовом сопс твеном 
телу. Скоро никада не мисли на јело. Он живи, не зна се од 
чега, од ваздуха и времена (ли), од расутог електрицитета, 
паре и испарења. Оставите га да не једе неколико недеља 
на гипсу каквог вештачког мравињака, само ако сте се по
бринули да у њега доспе мало влаге, он неће због тога трпе
ти, већ ће прионути својим ситним пословима исто онако 
спретно, исто онако живо као да су му подруми пуни. Једна 
кап росе довољна је да потпуно испуни његов сопствени 
стомак. Све што скупља и нагомилава без одмора, уз опа
сност за живот, намењено је заједничкој гуши, незајажљи
вој кеси заједнице: јајима, ларвама, луткама, друговима, па 
чак и непријатељима. Он није друго до орган доброчинства. 
Посленик истрајан, аскетски, чист, девичански, неутра
лан, то јест без спола, он нема другог задовољства до да 
понуди ономе ко хоће да узме сав плод својих мука [Матер-
линк, Термити, мрави, 137 (Тајна мравињака)].

Прво са чим су нас претходне речи повезале јесте чи-
њеница да на свету постоје бића попут мрава – бића која 
не дотиче грех, нити их он разбија док воде свој крајње 
динамичан живот. За разлику од њих, нас и наше срце 
неподношљивом срамотом сатире јеванђелска реч љуба-
ви управо због пада и рађа у нама целу скалу различи-
тих мука духу [в. Архимандрит Захарија Захару, Богосло
вље старца Софронија, Истина 16–18 (2006) 146]. Зато 
су Свети оци и химнографи настојали да нам ова стања 
засладе говорењем и појањем у смислу: Да нико не тугује 
због грехова, јер опроштај засија из гроба. Да се нико не 
боји смрти, јер нас Спасова смрт ослободи. Угаси је онај 
кога је она држала, заплени ад Онај који сиђе у ад, угор
ча се ад окусивши Његово тело [из Беседе оглашенима на 
Свети и светлоносни дан преславног и спасоносног васкр

1.
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сења Христа Бога нашега светог Јована Златоустог (њему 
приписане – наша напомена)]. 

Господ нам је опростио грехе васкрсењем и помиловао 
нас је њиме (васкршње стихире на вечерњи петка Светле 
седмице). И, опет, Он нас је услишио и спасао васкрсењем 
(две источне стихире, исто), те је тако свет ослободио од 
служења туђинцу (Васкршња стихира прва на хвалите у 
суботу Светле седмице, на јутрењу). И савремени оци, с 
проницљивим, трезвеноумним и темељним протопрезви-
тером Јованом Мајендорфом на челу, својом јеванђелском 
проповеди о спасењу, о заједничењу и заједници поново 
нас ослобађају срамоте од греха и мука духу. 

А само спасење, опет, не бива изван светотајинског 
обожења. 

Бог Отац је Благоизволитељ живота свих и свега, 
Господ Исус Христос Начелник је живота свих и 

свега, а Бог Свети Дух давалац је живота и постојања сви-
ма и свему – једнако тако и самим мрављим живуљкама. 
Улога логоса и светлости пресудна је за живот свих бића. 
Неким врстама биљних органела и живих бића лого-
сност и створена светлост пресудни су за фототропизам 
и смислено понашање, док су људима и небеским бестеле-
сним бићима логосност и нестворена светлост намењене 
ради христотропизма и уподобљења Христу Духом Све-
тим; а то, опет, у складу с њиховом христочежњивошћу.

Како ову тајну приближити знатижељној деци? Онако 
како су то, на пример, учинили Божана Х. Стојановић сти-
ховима и Серјожа Попов илустрацијама у раду на Бисерни
ци (издање Беседе, Нови Сад 2005). Дакле, девственошћу 
која прожима целокупну твар, прожету светлошћу као ква-
сцем: енергетиком исијавања колора, па игром као начи-
ном постојања и опстанка свих бића, укључујући и мраве, 
садржане у миљеу те красотне сликовнице (стр. 18 и 20). 

2.
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А све то покренуто је зато да би се дошло до бисерне 
Христове иконе. Зато ова седефна сликовница и одише 
надахнутошћу и лековитошћу! 

Ако баш целокупна твар, у коју спада и мрав као 
инсект, и не буде ушла у славу будућега века, она, 

укључујући и мраве, бар сада непрестано слави свога 
Творца (Хвалите Господа, у: Српска Духовна лира, Загреб 
1981, 52–53). А човек, који је призван на преображај и на 
васкрсење, најчешће баш то не чини.

Када би хришћани лучили молитву с лакоћом с којом 
мрави термити луче феромоне, они би лако и брзо, по 
речима аве Емилијана Симонопетритскога, заплењивали 
Христа.

Мрав се и у сопственом мраку понаша као биће 
сми сла, док се човек и на сопственом светлу пона-

ша бесмислено; човек, дакле, и саму светлост свога ра зу-
ма зна да употреби на творење мрачних дела. Ако његов 
просветљени ум зна да произведе паклени мрак, колико 
тек пакленога мрака зна да произведе његов помрачени ум.

Осмотримо то на једном примеру.
Бразилски ритуал промене идентитета детета при пре-

ласку из дечаштва у мушкост, иницијацијом светог бола 
који наносе ватрени мрави tokandiri што дечаку гризу шаке 
у рукавицама и до седамнаест пута за време иницијације – 
има свој еквивалент у данашњим компјутерским игрицама 
деце Европе и Америке, Азије, Африке и Аустралије. 

Разлика међу њима ипак постоји у болу: тамо бол у 
шакама и по целом телу, амо бол главе, парализа мозга и 
разорена воља. 

Ни у једној генерацији сопственог постојања мра-
ви нису недостојно представљали своју врсту. 

Напротив, у свим својим досадашњим генерацијама они 

3.

4.

5.
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су се представили доследно себи; до те мере доследно да 
би и хришћани XXI века могли по томе да се угледају на 
њих, конкретно на њихову дораслост опхођењу сагла-
сном сврсисходности и самом начину постојања.

Макар нам најновија ентомолошка истраживања у ве-
зи с наследним отисцима (DNK) у колонијама мрава, као 
и открића научника с Вилијамом Хјузом са Факултета би-
олошких наука Универзитета у Лидсу (Велика Британија) 
на челу, показивала да су колоније мрава легло подлог, се
бичног и поткупљивог понашања, то не брише древну 
истину: да су мрави живуљке које су општепозна те по 
марљивости и да су оне усавршиле задивљујућу вештину 
удруженог рада и способност да добробит заједнице ставе 
испред сопствених брига и властите користи. 

Макар се испољавао наследни (генетски) утицај у ве зи 
с питањем о томе ко ће бити краљица једне колоније мра-
ва, то јест показивало да мрави препредено и промишље
но разносе властиту сперму у друге заједнице, тако да 
предност потомству које остављају не буде сувише очи
гледна, ово не побија капиталну чињеницу да су мрави 
узор демократског друштва и свеопштег испомагања.

И поред тога што су научници открили да поједини 
мрави преносе ген циљно (селективно) да би осигурали да 
потомци постану краљице које се размножавају (које су 
репродуктивне), а не обични радници, то откриће не ис-
кључује суштинску потребу мрављих друштава за раз-
множавањем, краљицама и радницима.

Уосталом, ако је еволуциона стратегија владајућих 
мрава варалица реткост повезана само с краљевском ли
нијом, нема разлога да људи због тога буду бесни на мра-
ве, а још мање на себе! Толико је примера оних који су 
као краљеви и краљице, принчеви и принцезе, цареви и 
царице, богаташи и најученији ипак били најнезадовољ-
нија и најнесрећнија бића на свету. Зато су они, намерно 
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се искључивши из свег свог пређашњег живота, и нашав-
ши се у ритама и у колибама, наги у пећинама и у зему-
ницама, постали најзадовољнија бића на планети Земљи 
и, опет, најкориснија бића целом роду људском [в. С. Ву-
кашин, Прорачунати и подмитљиви мрави, Политика (5. 
април 2008), Култура, уметност, наука 52, 8]. 

Од мрава само користи: када те посете, они те подсе-
те; када их видиш, само да се застидиш. Ако су, по 

речима Алана из Лила, сва створења овог света књига, 
слика и огледало за нас и наше жиће, смрт и положај, па 
и верно знамење наше судбе (Р. Асунто, Теорија о лепом у 
средњем веку, Београд 1975, 201), онда су и мрави верно 
знамење наше судбе, јер и они припадају свим створењима.

Иди к мраву, о лењивче, и поревнуј видев путеве ње
гове, и буди мудрији од њега. Јер он, немајући њиву, 

нити надгледника, нити се налазећи под господарем, при
према себи храну о жетви. Да! О жетви предузима вели
ко летње складиштење (Изреке 6, 6–7). У Светом Писму, 
без жеље да се улази у ентомолошка истраживања, на 
пример да се истражи питање постојања надгледника и 
господара код мрава, ипак се показује интерес за прак-
тичну и моралну страну ствари. Зато се од четири нај-
сићушнија створења на Земљи – мрава, паука, скакавца и 
миша – у Писму прво истиче мрав и каже се да је и он, са 
остала три, мудрији од најмудријег бића: Мрави, у којима 
нема снаге, уготовљују храну о жетви (Изреке 30, 24–28). 

Мрави, готово микроскопска и немоћна бића, толико су 
радишни и обдарени бистрином да се на време припремају 
за опстанак. А ми – ми смо позвани да се угледамо на њих 
у правцу размишљања о својој будућности. Док богаташи, 
рецимо, осиромаше и допадну глади, радишни мрави имају 
препуне оставе и не знају за оскудицу (Изреке 6, 6–7; 30, 
24–28; Тумачење Изрека, Атина 1989, 290–291, на грчком).

6.
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Свети Јован Златоусти, говорећи о нашој неосетљиво-
сти, подсећа на то да смо се ми толико били удаљили од 
природног разума да нас је Свето Писмо к мравима сла-
ло на наук (Приче 6, 6): По обличју Божијем саздани, ми 
постадосмо ученици мрава, и то не по вољи Саздатеља, 
но што сами своје обличје запустисмо [Јован Златоусти, 
Празничне беседе, Београд 2007, 178 (Беседа на дан Вазне
сења Господа нашег Исуса Христа)].

Мрав радиша и хришћанин подвижник јединстве-
ни су по ревности. Мрав до одредишта преноси 

терет вишеструко већи од сопствене величине и тежи од 
сопствене тежине. При том он понавља одређени покрет 
онолико пута колико је потребно да сам најкоректније и 
до краја обави своју дужност. 

Подвижник планину – себе-планину – с места пона-
вљања грехова и острашћености премешта на место по-
кајања и обестрашћености. При том он непрестано при-
зива Име Господње. А поступа тако да би угодио Богу и 
да би постао Божији угодник.

Најновију слику о мраву радиши налазимо у аними-
раном филму Лукас у земљи мрава, а слику о хришћанину 
подвижнику у тексту Нестворена светлост код светога 
Григорија Паламе и код старца Софронија. Предлажемо 
читаоцу да погледа тај филм, а из поменутог тек    ста при-
лажемо следеће: 

Виђење светлости повезано је с кенозом личности. 
Старац (Софроније) наглашава да светлост често до
лази после покајне молитве. Када човек силази у Ад по
кајања и смирује себе до потпуне обнажености, његова 
молитва стиже до крајњег степена самоосуде, тако да он 
спада на апсолутну нулу. Тада се у њему отвара бескрајан 
хорос еда би у своју ипостас примио Апсолутнога Бога. 
На пример, у случају светог Силуана виђење светлости 
повезује се с кенотичким стањем смирења по Христу. 
То значи да човек који кенотички смирује себе на степе

8.
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ну богообразног смирења ступа у стање христоподобија. 
Лично искуство светог Силуана показује да је он примио 
Христову светлост по претходном погружењу у крајњу 
кенозу богоостављености. А код старца Софронија на
лазимо да га је зрак божанске светлости дотакао после 
кенотичке молитве Богу – који га је био заборавио. Тако 
се пуноћа кенозе јавља као припрема за пуноћу савршен
ства, то јест она се јавља као пуноћа богозаједничар
ства и богопричастија (Свети Григорије Палама у исто
рији и данас, Света Гора 2000, 313, на грчком). 

Христос, смирен и кротак у срцу, ни у једном вре-
мену не остаје непосведочен од својих прија-

теља и браће и, опет, од свих живих бића и целокупне 
тва ри. Друга строфа Девете песме Канона Јована Мо-
наха, везана за Начало индикта или Новог црквеног 
лета (Месец септембар, први дан), сажима сва дела Го-
сподња као достојна похвале. Њега хвале Небеса, Земља, 
светлост и море, воде и сви источници, Сунце, Луна и 
тама, звезде, огањ, људи и животиње са анђелима бого- 
прослављачима (Минеј, Кијев 1794, 14). 

И наше време украсило се Његовим пријатељима, 
смиреним до омрављености, и Његовом браћом, при -
сном с Њим до једноименитости, са ушесима да чују Со-
ломона и с вољом да поревнују Златоустоме. Како их опе-
вати? Као достојне:

Достојни

У клесô им искру у биљурно око,
уплео им струју у кремено месо,

озрачио им крв и сокове
да с’ омрављују до белила;

да би их сачувô од гордила,
да би њих подигô Себи до рамена.

9.

10.
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А они, кô златни мрави,
у сјају почивају сви!

И владика будимпештански и сентандрејски Данило 
Крстић могао се по ревности и вредноћи мерити с мра-
вом и нас надахњивати:

Повратак
Посвећено епископу будимпештанском  

Данилу Крстићу

Вратила те мати-Церков с новим вишегледом
орати, одиста се орало

с освојеном туђинском науком резедом
преком дома доћи заиста се морало.

Прозрети владико како тмасте твој урод
и ливани се древље домаја

како беше и како биће за небожитнице трезности плод
у ковчезима светих без краја.

Преумствено ромори твоја тога и брем
српског Нила најштедра жила,

крај ње нам се сродства одњивила
у препасти наших зена и нових прагова крем.

Питамо те за гена стихопис који је твога врела страдија,
како си наш и свој увек бити смео,

јер ето и благобитије си обрео
сећањем да ти се свештенога скута дотакне Србадија.

Ако ли се владико не покажем овде жив
помени Владици мој духобледи нестанак,

на лествицу и међ живе повратак,
да не тајим науке што нису дале да Богу будем крив,

и жив.
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Христос, смирен и кротак у срцу, у сваком времену 
остаје не само посведочен од својих пријатеља и 

браће него и непосведочен од својих непријатеља и лаж-
не браће – мада Он и њихов пријатељ и брат јесте. И наше 
време наружило се Његовим непријатељима, несмиреним 
до омрављености, и Његовом лажном браћом, отуђеном 
до анонимности. Како њих, без ушеса да чују Соломона и 
без воље да поревнују Златоустоме, описати? Као оне који-
ма је данас и реп украс и којима су и рогови извор силе:

Ногом на Да Винчијевом репу

Мрављи пустолов Леоне с пуно шарних рита
молто се скита.

Узбуркô је он своју палетну шарабару
и пету своје ножице устремио к Цару.

А Цар свију и свега само столује на Престолу славе
и гледе мравурозног Леонеа усред његове поликолорне јаве.

Тада Царе њему проговара: 
Дон Леоне, мрале, куд замрави против мене с Грале?

Не знадеш ли да палета ти је колорпсема, 
да Вечера ти је псемадијадема!

Јоште идеш на ме, не са кистом но ралицом баш!

Твоје пјацамоне нису мог Јеванђеља мироне,
мог Јеванђеља мироне нису твоје пјацамоне.

Блажен богомаз није што знаде пењат кјароскуро,
већ онај што знаде делат пенитенцафруро.

Међу многобројним планетарним појавама исти-
чу се они колоси и генији који су се, зане ма-

ривши свој узраст и своју душу, смањили до микро-
вичности мрава. У том смислу посегли смо за примером 

11.
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генијалног Леонарда да Винчија и његовог ремек-дела 
Тајна вечера, а истовремено посежемо и за примером ма-
хера Дена Брауна и његовог бестселера Да Винчијев код – 
изазивача френезије код незнавених читалаца широм 
хришћанске икумене. Какво је наше реаговање на ту 
троструку појаву, реаговање након недеља и месеци при-
мене медијске тортуре над свима нама, под изговором 
постојања права на промовисање генијалних дела? Ка-
квих и чијих дела? Пост3-модернистичких и апокрифних: 
Ворхола, Брауна, Хенкса…?! А ми ћемо опет реаговати у 
ритму синкопираног неслагања са свим оним нашим са-
временицима који поново и поново повампирују христо-
лошке јереси!



Прилози за Нови Фисиолог  
или  

Magna Charta Sacra Ecologica
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Читамо Езопа у обради и на језику јеромонаха До-
ситеја Обрадовића: 

Чврчак дође у зимње доба к мравом, молећи их да му узај 
ме које зрно жита, да се прерани и да од глади не погине.

Питају га мрави: Шта си летос чинио?
Свирао сам, каже.
Свирао си? А ти сад играј, да те глад прође. Ајде тепи 

се с наши врата (Басне, свеска прва, СКЗ 22, Београд 
1895, 102). 

За наравоученије ми се нећемо обраћати Доситејевом 
тексту, већ тужбалици књижевника Теодора Продромоса 
Старијег (Птохопродромоса) из доба Комнина (XII век), 
у којој он овако оплакује себе: 

Да су од мене начинили радника који златом везе, 
једног од оних који зарађују свој хлеб правећи везено оде
ло, ја бих отворио свој орман и ту бих нашао у изобиљу 
хлеба и вина, тунине и лакерде, док сад, кад га отворим, 
ја узалуд гледам по свима преградама, видим само кесе од 
хартије пуне хартије. Отворим моју торбу, потражим 
свој новчаник, пипам га да видим да у њему нема који пер
пер, и он је набијен хартијом. Онда ме изда храброст, 
и ја падам од глади. И у мојој превеликој глади и беди, ја 
више волим везиљски занат него књижевност и грамати
ку [Ш. Дил, Византиске слике II, СКЗ 217, Београд 1929, 
152 (Један дворски песник)].

Патријарх српски кир-Павле казује: 

Био сам епископ у Призрену и имао своју оставу.  
Јед нога дана приметим мраве како иду у два прав

ца: једна колона према мојој остави, а друга у су протном 
правцу, па ћу се запитати: Што ли ће оволики мрави код 
мене? Пропратим погледом прву колону мрава и поглед ми 
па’не на флашу у којој је течни мед стајао до врха. Узверем 
се погледом уз флашу, она до половине пуна; стигнем до 
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грлића флаше, у њему чеп од плуте просечен. Ја наниже, а 
испод стола мноштво мрава подавило се у мра  вљој кисе
лини. А ја ћу рећи: Доста! Свака част мравима! Морају да 
живе они, али морамо да живимо и ми. 

Флашу треба затварати металним затварачем.

Да су стаклену флашу с медом нашег свјатјејшег 
владике којим случајем напали аустралијски тер- 

мити из вароши Кембриџ, тешко да би и метални затва-
рач, и флаша, и зидови оставе имало допринели одбрани 
преосталог меда. У ствари, бојимо се да ни од флаше ни 
од зидова оставе ништа не би остало. 

Да би дошли до запушача, (термити) буше восак или 
калајне капице на грлићима боца, и течност исцури. Зна
лачки нападају бели лим кутија од конзерви: најпре ис
тружу слој калаја који га покрива, па потом разголићено 
гвожђе прелију једним соком од кога оно зарђа, после чега 
пробуше га без тешкоћа. Пробуше и олово ма колико да 
је дебело. Верује се да су кофери, сандуци, постељне ства
ри заштићени када се ставе на изврнуте боце чији су гр
лићи пободени у земљу, пошто њихове мале ноге не могу 
да се закаче за њих. Али после неколико дана, а да се то 
и не примети, стакло је нагризено, као шмирглом, и они 
се мирно крећу дуж грлића и бока боце, јер луче неку теч
ност која, растварајући киселине што се налазе у трав
ним стабљикама од којих спремају себи храну, исто тако 
нагриза и стакло. Уосталом, на тај начин се објашњава 
и изванредна чврстина њиховог цемента који је делом 
претворен у стакло [М. Матерлинк, Живот термита, 
Нови Сад 1951, 60–61 (Пустошења)].

Човек ће пре уништити себе него што ће приста
ти да живи без смисла, понављао је патријарх 

српски кир-Павле. Исто важи и за сва остала жива би ћа, 

16.
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дакле и за она у морској дубини, на две до четири хиљаде 
метара, звана фотолуминисценције и фотофоре. Бића се 
бране смислом, а смисао се протеже кроза све и сва, па 
и кроз врсту мрављих инсеката; итекако се он протеже 
кроза све што је у вези с мравима. Зар се у басни о мраву 
не води разговор између човека и мрава?

– Куда ћеш? – На ћабу. – Па како ћеш болан тако ма
лен? – Па нека. – Умрећеш на путу. – Па нека, бар ћу ум
рети на светом путу! (Љ. Јандрић, Са Ивом Андрићем, 
Београд 1977, 25).

Мушка ћуд је непредвидљива, женска и више, а 
мравља, опет, на свој начин. Ипак, код мрава 

нема стриженокошено, него дисциплиновано и умерено. 
А цена коју је сав наш народни охлос (заједница) платио 
због мушко-женског стриженокошеног односа била је –  
изгнање из Врта сладости. Због чега? Због самооправдања. 

Самооправдање је гнездо греха – патријарх српски кир- 
-Павле тумачи појаву првороднога греха: 

Жена коју си ми дао, она ме наговори те једох. Адам 
као да хоће да каже: Ако си знао да ће ми пружити плод, 
зашто си ме здруживао с њом?! Уместо да каже: Господе, 
опрости ми, па све да крене из почетка, он се правда! 

А и она чини исто: Змија ме превари. Све сâмо стри
женокошено! Тако сви пострадасмо; због самооправдања: 
увођењем смрти у живот кроз грех.

Стрижено-кошено чињено је увек, па и на најстра-
шни јем месту – на месту самог златног василевсовог пре-
стола и међу онима око њега. Шарл Дил је то мајсторски 
и једанпут за сва времена описао (Византиске слике I–II, 
203, 217). Но, његов дах казивача са стилом, попут пу-
жевљег покрета суверен и пажљив током истраживања 
по генима и ганглијама порфироносаца и порфирород-
них, не смирује узбурканост читаочевих осећаја.

18.
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Напротив, он их већма подстиче да се слију у бес због 
дворских страсти, самооправдања и властољубља. Због 
њих и њих ради укрепљиван је и сам династички обичај 
копања очију и проливања крви сваком оном који би за-
сметао у наслеђивању и експонирању порфире. А пошто 
се најпре радило о појединим члановима династија, онда 
су они најпре и били на удару.

Крстоносни Срби, колико год били налик мрави-
ма, изједначавани с њима и излагани уништењу од 

оних који су се према њима опходили као ноторни мра-
воједи, стремили су светости, васкрсавању и господстве-
ности. И баш је то оно чему ће они увек стремити. Нео-
дољива је њихова тежња да из својих окова отимају део по 
део богочовечанског живота и људског сна, да се уобли-
чују кртом кредом и сигом на пролазној хартији и земљи, 
али и страдалном а љубвеном жртвом, записаном у Књи-
зи живота; ето шта њих ипак утврђује кроз векове. 

А знамо да Срби могу да схвате и оправдају своје на-
гонско упорство, иначе безумно у очима других: да слич-
но мравима подижу свој мравињак на прометном месту, 
где је унапред осуђен да буде разрован и прегажен (И. Ан-
дрић, Разговор са Гојом. Историја и легенда, у: Сабрана 
дела XII, Београд 1976, 13).

Интернационални комунизам, а и српски, њему по- 
добан, као један од мноштва његових кракова, 

покушао је да претвори свет у комуну; био је то покушај 
насилног стварања и одржања комуне. С њим у вези, и 
српски комунизам прокламовао је слободу употребе 
свих дозвољивих и недозвољивих средстава у оквиру 
свога делокруга – српског народа. 

Тај народ је од самих Срба често проглашаван мрави-
њаком! Еда би се њиме што лакше и без одговорности го -
сподарило?! Да! А како би се господарило?! Системом димне 

19.
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завесе. Замаглити све неправде и злочине досад почињене 
српском народу и над њим, све до најновијих, данашњих. 
Замаглити их све и тиме народу одузети свако историјско и 
легитимно право да се брани, да пред савест других постави 
неправде које су му учињене, да се побори и избори за своју 
правицу. Овако, обмањиван и самообмањиван, он ће брзо 
престати да их се сећа! Уосталом, он ће ионако бити заузет 
само тренутним преживљавањем, наизменичним вађењем 
ногу из живог блата у које му их заглибљује махер-дух импе-
ријалне политике и дипломатије. 

А само у противном, у случају преовладавања Србино-
вих историјских права, права на истину, права на опстанак, 
та димна завеса би се уклонила! Тек тада би био утврђен 
степен успут надошле одговорности његових унесрећи-
теља. Зато би разлоге претварања једног Божијег народа у 
мравињак требало интернационализовати, а равнатеље пу-
таре његових путева и чистаче трагова с њих пријављивати 
судовима широм планете. Због тога што се креатори насил-
ничких поредака ствари управо светињом права заклињу. 

Истовремено не треба заборављати то да је током свих 
српских апокалипси српска рука тајно и јавно чинила да 
саме оне, његове апокалипсе, буду што крвавије. Још је 
сушта истина да српски народ, доследно претваран у мра-
вљи, никада није починио геноцид над неким другим ом-
рављеним народом! Него се он, док многобројни други 
народи синхронизовано врше над њим геноциде, њима у 
томе придружује, па бива да и он сам над собом врши ге-
ноцид – аутогеноцид?! Авај! Своју политику, унутрашњу 
и спољну, Србин увек пропрати аутогеноцидним потези-
ма, баш као да је реч о обичном мравињаку.

Савремену српску народну и политичку сцену нај-
боље ће дочарати пословица из младеновачког краја. У 
њој је српско народно тело упоређено с рањеником кога 
су у шуми спопали мрави, а српске политичке партије са 



30 Давид Перовић • Мирмекологија

човеком који је пролазио шумом. Пролазник је наишао 
на рањеника и замолио га да му допусти да отера мраве 
(страначке противнике) с њега. Рањеник је одбио ту по-
моћ и навео је за то разлог: Ови мрави бар су сити, па ће 
нешто остати од мене, али ако после њих дођу гладни, од 
мене ништа неће остати. Зато их не дирај! 

 Но, Српче и у својој политичкој арени никада није било 
без утехе, јер нико нема што Србин имаде, само да то он 
још сачувати знаде! А када би то сачувао, као да би се сам 
одбранио, па и надјачао. Српче је јако и непотрошиво; оно 
је Источњак на Западу и Западњак на Истоку; смрављени 
Србин! Наше Српче – та увек туђа срећа – а своја несрећа!

Улица Народног фронта 62

Како ћемо слушати своје очеве,
како радити да бисмо се спасли?

Ко ће поштовати оца да би окајао своје грехе,
ко поштовати своју матер да би сабрао благо?
Како ћемо се ми радовати својој деци,
како бити услишени у дан своје молитве?
Како ћемо дуго живети поштујући оца,
како слушати Господа мајци чинећи радост?
Како ћемо речју и делом поштовати свога оца да би 

нам од њега стигао благослов, 
како би нам дошла част од почасти оца нашега?
Како бисмо помогли свога оца у његовој старости да 

га не жалостимо за његова живота,
како би нас се сетио Господ у дане наше невоље? 

(Књига Сирахова, главе 3 и 7).
Како бисмо могли бити жива и поучена деца 
– кад нас нема, 
– кад нас неће бити и 
– кад уопште није било могуће да нас буде, а камоли 

могућности да нас овде имало буде?

21.
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Није могло бити да нас имало буде, а камоли да ће 
бити могућности да нас овде икада буде било. Или да бар 
иоле буде било могућности да буде као да нас је овде иоле 
било могуће бити, макар нас више не било, а камоли да 
нас више нема, зато што нас је овде икако било, колико 
год изгледало да нас је овде иоле било могуће бити.

А није нас било овде јер није било могућности да нас ту 
буде! Макар да нас је коликотолико бајаги било. У ствари, 
никада није било могућности да нас буде и, осим тога, нас 
овде уопште нема, нас уопште није било, и нас уопште 
неће моћи бити, а камоли да овде уопште јесмо били! Нас 
је бајаги било зато што је какотако било могућности да 
нас буде, док, у ствари, нас овде нема, па нема! 

Нас нимало неће моћи да буде, колико год изгледало да 
беше било могућности да нас је овде било и колико год из
гледало могуће да ће нас на крају бити. Никако није мо
гуће нити изгледа да нас овде икако буде, нити да ће нас 
уопште моћи бити, не, ни иоле!

Према свему изложеном о небивалом времену нашег не
бивалог постојања овде, није могуће да ће нас овде бити 
зато што то не изгледа онако како бива са оном децом 
која постају зато да би, пре свега, постојала; значи, не
достајала је жеља за нама, да ми постојимо као жеље
на деца, и тиме сама могућност да нас овде буде бар у 
мрављем виду, као што је њима било омогућено да буду 
у дечјем виду и да овде пребивају!

Наши невољни мрављи оци и наше невољне мравље ма
тере у ствари и даље непрестано пишу молбе да нас овде 
никако не буде бивших у непрегледним колонама мрава, не
прекидно постројаваним за киретажу у улици Народнога 
фронта 62, 11 000 Београд.

Ван сваке је сумње то да у тој установи, познатој 
највећем броју Срба и Српкиња – који су је и учинили 
општепознатом по мрављем аутогеноциду – сви раде по 
утврђеном реду и закону. 
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По закону који би се могао назвати: 

Архи-мраво-једов закон
а који гласи да свако мравље тело

потопљено у хемијски раствор
привидно тежи онолико колико је собом 

истиснуло раствора из суда.

Свачим смо угњетавани, али не потиштени; збу
њивани, али не очајни; прогоњени, али нисмо ос

тављени; оборени, али не погубљени (2Кор 4, 8–9). Таква 
су Србинова искуства са свим ускоцима модерних вре-
мена на његовим територијама; с њима и као његовим 
– непосредним суседима. Како само термити могу да по-
ждеру нечију кућу, тако су ови ускочки суседи појели сав 
Србинов дом, па прете да ће му збрисати и преостале те-
ковине. А претходно су му они, заувек, посредно и непо-
средно загадили земљу и ваздух, воду и потомство; само-
уклети суседи који не признају кривицу, па зато не могу 
да се кају; суседи, коначно уловљени у нечовештво као 
у замку! Извесно је да ће Србиново потомство умирати 
брже од потомства неотрованих народа, али ће овог пута 
подједнако умирати и његови суседи – виновници тро-
вања свега живог Србиновог: тровања радиоактивним 
оруђима, нуклеарним отпадом и, пре свега, хомицидном 
мржњом. С друге стране медаље, никако неће бити мо-
гуће измаћи провереној истини: Ко другоме јаму копа – 
сам у њу пада! Сам пао – сам се убио!

Како замислити покајање ловца на туђе главе, које 
он уважава колико и мравојед мравље? Да ли као 

покајање мравоједа главосече? 
Да, као Великог мравоједа, кога су сви обезглављени 

већ простудирали и место му одредили:

22.
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Mea culpa Ђона
Великог мравоједа

Н                едовољно ми је било име Пјетар,
па приграбих себи Паулово и Ђоново;
само да постанем бог на куб,

чиме и србомравима
двоклети колац и срамни стуб.

Пробојан на свима странама, 
само на српској непробојан одоздоле ја
затражих атомске штапине одозгоре
да србомравима буде јоште горе, ја, ја,

еда правди света буде боље, јешћ.

Ко не зна да сам их по глави млатио,
скупо би ме платио;

где сам да сам, за рај нисам.

Ипак, није да не знам:
између Бога мира и бога немира

разлика је кô између Христа Бога
и Дабебога

или небеске мане
и краковске слане.

Само ја да отпутујем
и за Србију да се не распитујем,

не пакујем,
не утркујем,
јер не мере;

не успева ми ич!

Ако сам и непогрешив, и неподносив,
нисам ваљда нерешив и непотрошив?!

Био сам све што му драго,
само Србиново никада не постадох благо!

 Mea culpa, mea culpa, mea culpa!

24.
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Можемо ли ловца и главосечу Ђона замислити и 
као друмско или пољско страшило за мраве? По 

Карлхајнцу Дешнеру … сатисфакција је гледати га баш 
као великог Страшу:

Мравојед Страшо
(карневал)

Страшина медијска небеса дивљају; треба заглуши-
ти шапат око пребрзог одласка претходниковог. 

Још пре Страшиног намештења и прозбора високе зва-
нице омочиле су своје ложе; ма и канцелар протестњака 
био је рад да се код њега исповеди. Шта се то збива?! 

Масе урлају од сентиша: Страшо као егзотични јунак, 
једанпут се појављује са сомбрером, други пут са инди-
јан  ским пером, ти га знај? Уме тај и да ћакула, пева, свинг 
да игра, скије да тера! Кад позира, то чини као ветропир 
међу змајевима и алама од папира. На њега веју киша 
конфета и пахуље цвећа, поворке се ватром надмећу, са-
мо нека све личи на рај. Умерене зоне Земљине кугле па-
радирају му, баш сви редови војски: баварска му салути-
ра хаубицама; он им обећава и оно што му не траже, само 
да је он нај-гај. Где се он појави, звона изазивају потрес, 
војска репортера вршља; кадрирање и ушљискавање сти-
же са све чет’р’ стране света. 

Un staniero на почетку, сада гласник мира, народна ле-
венда: други по реду Јоја-Паја, ајме страшна Супер-стара! 
Око њега и поводом њега увек урлици, халабука, светла 
ТВ камерицах. Све то њему molto прија, зар не?! Он је ло-
вац на све људе! Он пружа руке да загрли васиони свет; 
целом свету он је на дохвату руке, као цвет. Он може што 
нико не сме: да организује перформансе намештења ве-
ликомученика у пакао и непокајаних злочинаца у рај. Ма 
ми знамо да рај испуњавају покајани грешници! Знамо 
и то не споримо! Али да у паклу има светитеља? – Ееее! 
Осим ако они, као старац Силуан Атонски, имају дара да 
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свој ум држе у Аду и да не очајавају?! Али Страши и ње-
говим маркетиншким блаженицима то искуство нешто је 
сасвим страно и недостатно!

А тек руке, а палци у Страше – ваздан као кљун: глад-
ни Страшо, јадни Страшо. И епитафа смо му дужни, јешћ:

 Гладном Страши
 јадном Страши
 гадном Страши
 мајстору гнозе

 пајацу лозе
 богу позе
 хм, хм,

 хм.

Орвелова 1984. наступила је у Србији с промоција-
ма и перформансима. У њу су ујахали јахачи апо-

калипсе: Велика четворка, плус петнаестак малих каска-
дера за њом, у облацима радиоактивне прашине што су 
је усковитлавале њене металне кљусине и рептили. Али 
овог пута не пострадаше само мравињаци земље Србије 
већ и Евро-континента: сав његов рестаурисани римски 
комонвелт. Ипак, буди свима добро знано само једно: да 
ће се време полураспадања нуклеарног отпада депоно-
ваног на Балканском полуострву овог пута и у Евро-ко-
монвелту бројати миленијумима. 

С нашом планетом бива и биваће све оно што и с људ-
ским и животињским организмом: ако страда и болује је-
дан уд тела, истовремено болује и страда цело тело удова. 
Тако смо се коначно сви заједно нашли у (не)прилици да 
постанемо свесни нове Христове заповести: Ум свој држи 
у Аду и не очајавај. Ако би се било којем тумачењу ове 
заповести нашло места у овом тренутку, а да оно при том 
зазвучи утешно, била би то реч да на нашој рајској пла-
нети, у међувремену прилично претвореној у пакао, само 
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шачица мравомучитеља и мраволока, мравомазохиста 
и мравосладострасника мешетари и застрашује, оргија 
и убија поодавно омрављеног човека, замислимо – ми-
лосрђа ради?! За добробит остатка човечанства?! Златне 
милијарде ради?! Увелико мешетари шака која од беса не 
зна шта чини; баш она конституише наш земаљски па-
као, док ми остали и преостали постајемо мрављи таоци, 
заточеници и жртве. Неки међу жртвама, опет, новому-
ченици косовскометохијски – Ђорђе, и Стефан, и Хари-
тон – у међувремену постадоше прави дивови.

А трагови мучења срећу се код свих и у свему: у аутоеко
логији, синекологији, фитоекологији, зооекологији. Коначно, 
ко су мучитељи свих и свега?! Сами мравопајаци и мраво-
нарциси, мравомутанти и мраводилери! Они који ни своје 
мраве у Невади не поштедеше (в. Небески НАТО, земаљски 
Срби. Еколошки записи једног лекара, Београд 2001). 

Старине и порекла словенског, Ант демаскира коле-
ге англосаксонске анте, говорећи им лично: 

 Анти
 (омаж Јовану Дучићу)

Звезданом стазом што стреми лави
изрониле су фаланге у виду рака,

 мрвиће се данас и сутра кô мрави
у квадрантима туђег мравозрака.

Представиће туђе могиле борбеном пробом
сејући смрт и лименке,

скриваће своје мртве лобом
ради новог плена и теревенке.

Авај, острвила се дигитална армада,
па кô маг изазива трнце,

на обагрени Србистан ил’ Србисламабад 
надвија се и пада атомска печурка – сунце.
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Користољубиви савезници и мазни сатиратељи 
српског народа, вековима проглашаваног мра-

вињаком, никада у свој профит нису урачунали чињени-
цу да земља упија сваку проливену кап крви и да је све-
дочанство о злочинима почињеним на њој неизбрисиво 
записано. Најстарији документ о свему што нам се деша-
вало управо је земљани прах од којег смо створени и у 
који ће се наше телесно кућиште вратити, па васкрснути 
и преобразити се у Дан васкрсења из мртвих. 

Отуда, ако српски народ – пречесто проглашаван мра-
вљим, а његов дом мравињаком – буде нечим о васкрсењу 
засијао, биће то због његове неизбројне мученичке деце, 
вековима насилно сабијане у прах и жежене до праха. Ако 
ли је због тога српском омрављеном народу до утехе, а она 
му је у овом тренутку заиста потребна, најскупоценија реч 
његовог свагдашњег мартириослова могла би бити реч 

прах; крвљу умешен и омолитвљен, омоштен и 
облагоухан; 

златни прах Царства Божијег, из којег ће српска деца 
васкрснути Оцу Небеском; 

златни прах српских мученика, који су већ убелели 
своје хаљине у сећању и у крви Јагњета Божијег, од иско-
на закланог нас ради; 

златни прах верности Њему, Првом велико мученику 
Цркве, с којим су се поистоветили сви ње ни мученици, ста-
ри, нови и најновији – нашег постнуклеаристичког доба.

Мравље створење звано nemala признаје само об-
резаног мрава. 

Мравље створење звано mirmaks сматра варварином 
сваког туђег мрава.

Мравље створење звано formica сваког другог мрава 
настоји да учини подаником своје империје. 
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Мравље створење звано hormiga подозрева да је сваки 
други мрав јеретик, па се о његовом правоверју распи-
тује у мрављем Већу инквизитора. 

Мравље створење звано fojler признаје само аријев-
ског мрава. 

Мравље створење звано ant бомбардује све околне 
мраве јер су они, наводно, претња његовој инсективној 
безбедности и инсективним интересима. 

Мрав звани karinca ужива да се показује у улози мра-
воједа како би просто заклао и обезглавио, пождерао и 
смравио сваког јерменског и курдског мрава, а нарочито 
српску мравину. 

Индијски мрави експериментатори (djhaini) и спеку
лативци (dhammayogini) себи и другима желе само једно: 
бесмртност, неусловљеност и слободу [М. Елијаде, Јога, 
бесмртност и слобода, Београд 1984, 181 и даље (Јогини и 
метафизичари)]. 

А од свих уништаваних мрава само српско мравче, 
мрав и мравурда све до овога часа не маре довољно и не 
маре онако како би требало за своју биолошку и родов-
ску безбедност, за своје родовске интересе. Али је зато у 
целом мрављем свету само он, српски мрав, познат као 
туђа срећа – наравно, познат на основу својих аутоегзе-
куција, самонесрећа и аутогеноцида. 

Представници народа с мрављим третманом воде 
парницу код Међународног суда правде против 

представника других народа мрава, чији су претходници, 
попут мравоједа, вршили мравоциде. Како су их и на који 
начин вршили? Слично dorilinima и америчким ecitonima: 
куда су год прошли, иза њих се више није могло наћи 
ниједно живо биће, па ни мравље. Било да њихова казне-
на експедиција прође кроз село, било да сви јуришају на 
какво село, резултат је бивао увек исти: све што се онде 
миче одмах бива уништено, пождерано и оглодано.
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А нама преостаје да мудрујемо: како све постаје ума-
њено до величине мрава када на ego другога наш ego по-
чне да гледа као на мрављи ego. И док ми повремено или 
стално баш и гледамо једни на друге као на мраве, дотле 
наш Створитељ гледа на нас као на богове – хтели ми то 
или не хтели да признамо!

Пословицу Поменуло се, не вратило се изнедрио је 
српски народ на основу поступања с њим као с 

мрављом врстом, а с његовим светињама као с мрављим 
кречним и гранитним тврђавама. У међувремену, трудом 
многих страних и домаћих реметилаца Божијих ствари, 
иста та пословица практично је преиначена у: Поменуло 
се, вратило се. 

Са Србима се поново поступа као с мравима и црви-
ма, а с њиховим светињама као са уносном робом у си-
вим трговинским зонама. Многобројни су они који су 
допустили да Србија и њени држављани активношћу до-
маће и стране омразе буду претворени у колективног пу-
завца и моралног богаља. 

Тако се ступило у друго пословично стање, оно што га је 
још Имануел Кант формулисао речима: А ко од себе начини 
црва, не може се после тога жалити што га ногама газе. 

Колико год наша драма изгледала другима као мра-
вља, она је истински људска јер се одиграва на по -

пришту нашег духа и у токовима наше крви. А људско 
поприште, макар изгледало мравље, неизбрисиво је – јер 
је крвљу покропљено, а духом омеђено.

Наша генерација учесница је Четврте велике сеобе 
Срба с Косова и Метохије, тачније прекобројне, 

и исто тако повратница на Косово и Метохију – као једна 
од многобројних. При том, све што смо ми, искуситељи, 
сапрогнаници и саповратници те сеобе, видели и дожи-
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вели и све оно што је у међувремену у медијској одисеји 
требало претурити преко леђа као слагалицу међуна-
родне политике о будућем или коначном статусу Јужне 
покрајине – сада тежи свом уобличењу и коначном ис-
казу: независном Косову & НАТО држави. У томе нама, 
као људима из збегова, може отрежњујуће помоћи Алек-
сандар Солжењицин приповетком Ватра и мрави. А ми 
је без оклевања можемо преузети као нашу јер се у њој у 
целости садржи сва наша страдија. 

Њен резиме, дакле, провучен је кроз наш резиме као 
конац кроз иглене уши:

Акварел
Натрула каблица бачена је у ватру, са унутра запаће-

ним мравима; а њих је тушта и тма. Поизбијали из ње, 
они шуморе; трче према површинама и, горећи у пламе-
ну, извијају се. Наједанпут се каблица откотрља украј, па 
се многи мрави спасоше и истрчаше на хумус, на песак и 
на бадњаково лишће. Али, зачудо, они не беже од огња. 
Савлађујући панику и жал, мрави заокрећу, и нека сила 
вуче их назад, према напуштеној Отаџбини. Мназина је 
таквих који су се поново успели и који ће се поново ус-
пињати на пламтећу каблицу, крећући се по њој одважно 
као Омирови и Еврипидови, Вишњићеви и Шекспирови 
јунаци, и тамо гинути. Дакле, без обзира на решење ста-
туса каблице зване Отаџбина, много њих, незнано коли-
ко, жели само једно: да се врати у ту ватруштину (уп. А. 
Солжењицин, Приповетке, СКЗ 433, Београд 1971, 299).

У епохи омрављивања једних од других патријарх 
српски кир-Павле потврдио се као милет-баша 

свог благоверног омрављеног народа. Он свој утицај у 
вођењу и одбрани свога народа од туђинаца, као и у ис-
тупању против недела почињених над њим – ниједанпут 
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није злоупотребио. Штавише, он је, како према судбини 
Србина појединца тако и према целини српског народа, 
испољио истинско старатељство. Али га он није ускратио 
ни другим, иностраним појединцима омрављивачима који 
су с њим долазили у додир. Своје пастирске молитве и 
мољења за све и сва – потребне и једнима и другима, и љу-
дима добре воље, и људима зловоље, у времену безљудица 
и бешчојаца – он је понудио лично и безрезервно; понудио 
је своје молитвословље, и то онако како би само неки еп-
ски јунак и чојственик учинио. Парафразирамо: 

 Молитвословље доброга пастира
 у временима мрава и мравоједа

 (Вапимо) за милошћу Божијом нама недостојним слу
гама Његовим, да нас све сачува од мржње и злих дела. Да 
се у нас усели љубав несебична по којој ће (нас) сви позна
ти (као ученике Христове и народ Божији што се, подоб-
но светим прецима својим, опредељује за истину и прав-
ду Царства Небескога ради).

(Молимо се за све оне који су обесправили ближње 
своје: уцвељењем сиротих, проливањем крви невиних, 
узвраћањем на мржњу мржњом.) Да им Бог подари по
кајање, просветли им ум и срце, а душу обасја светом љу
бављу (да више не непријатељују).

 (Опет и опет молимо се) Богу Спаситељу свих људи 
за непријатеље, да их човекољубиви Господ одврати од 
насиља над православним народом нашим; да нам (они) 
не руше свете храмове и гробове, (мртве не размећу и раз-
носе, спаљују и отимају, жене, старице и децу не скрнаве 
и убијају, људе не сатиру), народ не прогоне; да се и они 
обрате на пут покајања, правде и спасења!

Господе, како је много непријатеља који војују против 
нас и говоре: Нема им помоћи ни од Бога ни од људи. Го
споде, Ти нам пружи руку Своју да останемо народ Твој по 
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вери и по делима. Ако треба да страдамо, да то буде прав
де Твоје и истине Твоје ради – и да не допустиш да то буде 
због неправде наше или мржње наше (према било коме).

Како год се ми откривали и како год се називали – 
христоликим, добрим по природи, homo caritasом 

(amorisом), homo penitansом, homo energeticusом, homo 
laborasом, тетрагоналним и пентагоналним човеком, 
егом број један, homo individualisом, хенџо (фудо) шином, 
целомудреним, благодатним боговима (христосима), све
тим (блаженим) и, најзад, чедима Божијим, с једне стра-
не, и: тамним братом, сенком, грешником, егом број два, 
егоистом (егопатом), суицидним, богомрзитељем, па
клењаком, с друге стране – у нашем срцу, као у неком ка-
везу, пребива наше једно те исто ја. 

Наспрам нашег првог ја, наличног мраву, тражи ис-
товремено да стоји наше друго ја, налично мравоједу. И 
док ће мравље-ја на све начине настојати да се одбрани 
од мравоједног-ја, дотле ће ово на све начине настојати да 
га прождере.

Частохлепље и мрави
(индијска легенда)

Краљ и поглавица богова Индра беше задовољан 
победом над змајем, но не беше задовољан веле-

лепним палатама које подизаше и намењиваше богови-
ма да у њима пребивају. Проблем који је настао с гради-
тељем палата Висвакарманом стигао је до Браме творца, 
а затим и до самог Врховног бића Вишнуа. Вишну одлу-
чи да га реши тако што ће уразумити Индру. Појавивши 
се у Индриној палати у обличју одрпаног дечака, Вишну 
ослови краља речима: Дете моје. Док је дечак говорио 
Индри о безбројним Индрама, у великој дворани пала-
те појављивала се поворка мрава у колони широкој два 
метра, парадирајући подом. Дечак их примети, застаде, 

36.

37.
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а онда се зачуди и грохотом насмеја. Зашто се смејеш? – 
упита га Индра. Дечак одговори: Ова војска мрава јесте 
војска бивших Индри…

То откриће учини да Индра схвати испразност своје 
охолости и свог частохлепља, и то у вези са својим огра-
ниченим и строго условљеним положајем краља богова, 
али и са историјским положајем. Зато он позва свог гра-
дитеља Висвакармана, краљевски га награди, те одустаде 
од улепшавања палате богова. 

Индра се ослободио своје охолости и незнања, а сав 
овај мит добио је искупитељну функцију [М. Елијаде, 
Слике и симболи, Сремски Карловци – Нови Сад 1999, 
68–70 (Индијски митови о времену)].

Сатира о одласку мравоједа-Mege
(шатровачка легенда)

Камо нестаде десперадоса? Како нестаде терористе? 
Господ скрши палицу гангстерску и штап мафијашки 
којим је он окрутно тукао по туђим главама без краја и 
конца. Починусмо, поскочисмо од радости. Због њега се 
узбуди Подземље ил’ Андерграунд, да дочека свог трго-
вачког путника. У његову част буде се вамп-сенке свих 
земаљских босова. Сви ће му намигнути и рећи: Гринго 
Биле и грингоЏорџи, адиос! И ви сте слупани кô ми. Сви 
смо сада квит и помало кул! Ваш имиџ у Подземљу сру
ши се, трештање ваших колтова на двобојима замукну. 
Под вама су само зелембаћи, и ваше бљувотине, и од лу
дог прашка дремеж! 

Како паде ваш скајрејтинг, Велики мајстори веле
града, ви синови Бродвеја? Како ли сте оборени на патос 
ринга, ви краљеви берзе? Својој ћупи сте говорили: Попећу 
се на врх куле Вол стрита, поврх звезда Божијих, бићу 
себи чермен. На гори корпорација бићу ас, ја до крајева 
четири стране чиф, је! Узаћи ћу у висине смогових облака, 
бићу једнак Вишњему. 
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А сурвали сте се у Подземље, у дубине провалије! Ви 
и ваш послодавац сер Гари Столица. Ви ли сте гај који 
је земљом трескô, мамузама звецкô? Ви ли сте по свету 
атомкама трескали, сваки city помало са земљом срав
њивали? Хоће ли вас гроб аветне примити?! Ја, ја, болни 
не били! (уп. Ис 14, 4–21).

Magna Charta Sacra Ecologica

Господњи дар којим је праоцу Адаму једанпут било 
омогућено да даје имена свим живим бићима, од-

носно дар Прародитељима да владају Земљом, у историји 
никада није изгубио своју делотворну моћ.

Моћ именовања свих бића, познања тајне о њима и 
њиховом постојању односи се и на мравље инсекте као 
Божија створења.

Али, када је човек променио свој етос у вези с Богом, 
тада је он променио и свој однос према живим бићима, 
па и према целокупној твари.

А промена етоса тицала се побожности као проја-
ве богопознања. С обзиром на то да је човекова стална 
пријемчивост за Бога све више слабила, његови природ-
ни дарови постепено су постајали замена за благодат, те 
је и природна околина са својим живим бићима постаја-
ла човеков унутрашњи садржај, прожиман изворном 
побожношћу.

Човекова вера постајала је све више сујеверје и у вези 
са свим живим бићима у природи, па и у вези с мрави-
ма. А ту везу с њима људи су протезали на сав свој свако-
дневни живот.

*
Символика животиња у словенском предању, али и у 

другим народним предањима, богато нас обавештава о 
уплетености мрава у живот људи.

Ал-Масуди (умро 956. године) пружа нам рано арап-
ско сведочанство о хтонској симболици мрава (словен-

38.
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ски идол у виду старца са жезлом којим из гробова из-
влачи остатке умрлих, док се испод његове десне ноге 
налази слика мноштва мрава…) [в. А. Гура, Симболика 
животиња у словенској народној традицији, Београд 
2005, 381 (Мрав)]. 

Малопољци (Келечко војводство) доводе мраве, смрт 
и свет мртвих у везу, и то онда када треба бацити чини 
на ковача, еда би му се у ковачници појавила количина 
мрава, те он више не имао мира, нити могао радити. Из-
вор за настанак мрава овде су атрибути мртваца.

Украјинци верују да човек после смрти постаје мрав 
(…) и да је он слика душе.

Белоруси приповедају о успаваном косачу из чијих 
је уста изашла душа у виду мрава и после кратке ски-
тње вратила се назад (Гродненска губернија, Волковиски 
срез, Лисков).

Босански Крајишници забрањују уништавање мрава 
(…) да не би уследила смрт нечије мајке.

Руси мраве у кући везују за срећу. Но, они могу да 
буду како добар (Озерск) тако и лош знак (Брестска об-
ласт, Олтуш). Црни мрави у кући значе смрт (Пински 
рејон, Камен).

Према хуцулском веровању, мравињак с риђим мра-
вима на месту за градњу куће предсказује срећу, а са цр-
ним мравима несрећу.

Банатски Бугари појаву мрава у кући везују за кишу.
Краковски Пољаци очекују да се мрави намноже у 

кући у коју је дрводеља насуо струготине.
Мазовшани појаву мрава у кући повезују с кршењем 

забране узимања хране на Велики петак по подне или по 
заласку сунца (хране освештане на тај дан?) (Високе Ма-
зовјецке, Кљуково; Честа Маријањска, Бартњики).

Југоисточни Малопољци повезују Велику суботу и ри-
туал истеривања мрава и гамади.
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Жене родопских Бугара обустављају сваки посао на 
Дан светог Атанасија (Черен ден, Света черна) да мрави 
и други инсекти не би обрстили усеве.

Становници белоруско-литванске пограничне области 
ку  ћу која има мрава сматрају чистом (рејон Тракаја и Лиди).

Марљивост мрављих инсеката нашла је место у народ-
ним представама у Босни. Ако трудница пожели да јој дете 
буде вредно као мрав, она мора на Ђурђевдан, пре изласка 
сунца, да поједе мало мравињака узимајући га устима.

Бугари из Станимаке посветили су мравима Черен ден, 
Дан свете Мавре (Мраве) (3/16. мај), док у другом округу 
верују да се на Дан светог Прокопија ни мрави не померају.

Мрави у разним словенским предањима пореде се са 
стоком. У пољским коледарским песмама домаћину се 
упућују жеље да му врве овце по трави као у шуми мрави 
(Бесник), телићи кô у шуми мравићи (Бжозов).

Смиљанчани у Бугарској гатају тако што скидају са 
себе мартеницу и стављају је под камен кад угледају прву 
ласту или прву роду, а после неколико дана погледају шта 
је под каменом: ако су ту мрави, биће много јањади или 
ће се добро множити ситна стока.

Срби с Фрушке горе закопавају у мравињак главу бо-
жићне печенице да би ситне стоке било колико и мрава.

Срби из Бољевачког округа у мравињак стављају ко-
сти јагњића печених на Ђурђевдан да би се овце мно-
жиле као мрави; и опет уочи Ђурђевдана стављају пред 
спавање у мравињак јаје и грумен соли да би се стока 
множила као мрави.

Срби из Алексиначког Поморавља на Ђурђевдан жи-
гошу младунчад и одсецају им комадиће ува, сакупе их 
и потом закопају у мравињак говорећи при том: Колико 
мрава, толико грла стоке. 

Руси из Вологдске губерније користе мравињак за за-
штиту од урока и за добробит стоке.
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Рибари из литванско-белоруске пограничне области 
користе мравињак да би им улов рибе био обилнији.

Обред призивања кише подразумева уништавање 
мравињака током суше да би почела киша (Гомељска, 
Черниговска, Житомирска, Брестска област).

Хомољци у источној Србији пре заласка сунца раз-
грћу мравињак штапом и изговарају басму: Колико мра
вића, толико капљица.

Словенци разгрћу мравињак у супротној тежњи – да 
би се сачувало суво време (Жирје).

Мрави у девојачким гатањима симболизују мноштво 
сватова. У Сарајеву девојка уочи Ђурђевдана баца шаке 
мрава из мравињака на своју кућу с речима: Мравињак 
на кућу, а сватови у кућу.

Бугарско гатање у вези с мравима такође је повезано с 
браком. Девојке гатају према ономе што ће наћи под ка-
меном испод којег је стављена мартеница. Мрави под 
каменом значе да ће се девојка удати за пастира.

На североистоку Великопољске у употреби је лечење 
помоћу мрава. 

Против реуме саветује се масажа мрављим алкохо-
лом, добијеним печењем мрава (Рипински и Липновски 
округ). У Витебској губернији мрављим алкохолом лече 
се убоји и костобоља.

Према северноруском кућном лекару, да би се човек 
одучио од пића, треба га појити одварком мравињака с 
мрављим јајима и травом оман (Вологдска губернија, 
Сољвичегодск) (уп. Гура, Симболика животиња у словен
ској народној традицији, 381–386.) 

* *
Где има неизмерног блага хришћанског, ту има и пре-

дањског. А где је непредањско, ту је и кусо, наивно и гро-
тескно, первертовано и монструозно. Исто бива и с тек-
стовима; једни су свети, и свештени, и предањски, а други 
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настали изван Предања. Они први животни су и лекови-
ти, ови други утичу на штитну жлезду и судбине људи. 

Један од безбројних текстова Цркве, привлачан као што 
је пчели привлачан цвет, сигурно је онај под насловом Мо
лепствије на њиви или у винограду када их нападају црви 
или друге штеточине, а садржан у чинопоследоватељној 
књизи Велики требник. Та свештена књига, уз књигу Фи
зиолог, јавља се и као Magna Charta Sacra Cosmologica. Зато 
екологију као савремену науку треба сматрати из њих про-
изашлом и помоћу њих објашњеном. 

А то молепствије бива након Свете Литургије и па-
љења кандила светом Трифуну, или светом Јевстатију, 
или светоме Јулијану Ливијском, или обојици, и то ова-
ко: Узима се уље из кандила, и богојављенска водица, те 
свештеник кропи крстолико њиву, или виноград, или гра
дину, говорећи три молитве. 

Док у Чину благосиљања усева против птица, црва 
и шкодљивих инсеката, дакле у молитвама и у благо-
сиљању воде и соли, још не налазимо довољно развијену 
хришћанску екологију и ктисиологију, па ни логосоло-
гију, дотле је то у вези с Молитвом заклињања светог му-
ченика Трифуна чињенично стање.

У двема молитвама поменутог Чина једноставно нам 
се предочавају молба Господару и Оцу светом, свемо-
гућем Творцу и превечном Богу нашем за слање благо-
дати Духа Светога и обраћање анђелима, арханђелима, 
господствима и свима светим угодницима ради очувања 
усева, односно њива, поља, градина, винограда и река од 
свих опаких и шкодљивих инсеката и гмизаваца, црва и 
птица. При том се благосиља вода и у њој растопљена со, 
а затим се њом кропе саме њиве, поља, градине, виногра-
ди и остало (Велики требник, Призрен 1993, 282–283).

Нас, међутим, првенствено привлачи Молитва за
клињања светог мученика Трифуна или њему приписана, 
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свеједно. Из ње зрачи освећена детиња душа светог Три-
фуна (састављача) док он испољава своје уважавање це-
локупне Божије творевине, све до последњег, најсићуш-
нијег створења. А он то чини са савршеном свешћу о 
реду и поретку свега у природи и о њеној целовитости. 
Тако он разговара с бићенцима микросвета слично јуна-
цима из бајки, само не као један од њих, већ као свети-
тељ, Божији човек, мудар и моћан у Господу. 

Као такав, он то чини друкчије од, рецимо, Егзипе-
ријевог Малог Принца – љупког, интелигентног и радо-
зналог детета – но које никада неће променити свој па-
пирнати лик у икону облагодаћеног богодетета, налик 
нашем Богодетету Христуљису. 

И, опет, свети Трифун то чини друкчије и од Супер-
мена – хибридног, непобедивог и бесмртног борца – но 
који никада никоме неће препустити контролу над ва-
сељеном, па ни Цару и Пантократору васељене Исусу 
Христу. Због тога ниједан самозвани супермен никада 
неће постати Његов свети стратилат, попут, рецимо, све-
тог великомученика цар Лазара Косовског, нити, опет, 
молитвеник попут овог светог мученика Трифуна:

 Светог мученика Трифуна заклињатељне молитве
Беспочетним Оцем и сабеспочетним и једносуштним 

Сином Његовим и Пресветим и Животворним Духом 
Његовим, Оцу и Сину једносуштним, заклињем вас, раз
новрсне звери, црви, гусенице, глисте и скакавци, мишеви, 
пацови и кртице, и различите врсте мува и мушица, и 
мољаца, и мрава, и стршљенова, и оса, и многоножаца, и 
разноврсне пузавице и птице што наносите штету и по
вреде њивама, виноградима, вртовима и градинама.

Заклињем вас очовечењем Јединогрођеног Сина Божи
јег, Господа нашег Исуса Христа, и његовим животом на 
земљи с људима, и његовим спасоносним страдањем, и 
његовом животворном смрћу, и његовим тридневним ва
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скрсењем, и вазнесењем на небо, и целокупним његовим бо
жанским Домостројем и спасењем. 

Заклињем вас и светим многооким Херувимима, ше
сто крилим Серафимима, који лете око престола и кличу: 
Свет, Свет, Свет је Господ Саваот.

Заклињем вас светим Анђелима и свеколиким Сила
ма, што безбројни стоје са великим страхом пред славом 
Господњом, да не оштетите виноград, нити њиву, нити 
градину, нити дрвеће, нити поврће слуге Божијег (или: слу
шкиње Божије) (име), него да идете у дивље планине, на не
родна дрвета, где вам је Бог припремио свакодневну храну.

Заклињем вас и Часним Телом и Крвљу Господа на
шег Исуса Христа, Истинитог Бога и Спаситеља нашег, 
којим нам се даде и спасење и избављење, за чије Име има
мо умрети, да не оштетите ни њиву, ни виноград, ни 
градину, нити које дрво родно и неродно, ни поврће слуге 
(или: слушкиње Божије) (име).

Ако ме пак не послушате и нарушите заклетву којом 
вас заклех, нећете одговарати мени, смиреном и ни штав
ном Трифуну, него Богу Авраама и Исака и Јакова, Који 
ће доћи да суди живима и мртвим. Стога, као што вам 
рекох, идите у дивље планине, на неродна дрвета. А ако 
мене не послушате, ја ћу молити човекољубивог Бога да 
пошаље свога Анђела који је над зверињем, и свеже вас 
веригама и уништи, јер одбацисте заклетве и молитве 
мене смиреног Трифуна. Но и птице, послане на моју мо
литву, нека вас потамане.

Још вас заклињем великим Именом, које и камен не 
поднесе него се истопи као восак од огња: да се удаљите из 
наших места у места непроходна и безводна и неплодна; 
удаљите се са имања слугу Божијих ради којих иштемо 
помоћ и заштиту и спасење, да се и у њима слави пресве
то име Оца и Сина и Светога Духа, и да се испуне мо
литве и молбе смиренога Трифуна. Јер Богу припада слава 
и моћ у векове векова. Амин (Велики требник, 280–281).
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Један од трагова румунске древне и тајне културе, 
ретко описиване чак и од етнолога и фолклориста, 

а чијем се изучавању, међутим, помно одавала Марта Би-
беско, води право у егејску преисторију. А тамо до мита 
о Владару мрава, и данас познатом сељанкама, које му 
се окрећу када треба осигурати заштиту крава. Наиме, 
сељанке круже око свих мравињака своје земље носећи у 
рукама хлеб и со, а затим клече док говоре:

Велики владару мрава, желим вам добар дан! Дошла 
сам да вам донесем хлеб и со. За узврат, молим вас да ме 
чујете и да ми помогнете! Ви, чије се царство простире 
до границе седам провинција, ви који идете где желите да 
идете, без бриге о томе које вам земље припадају, јер нико 
није довољно јак да вас спречи да идете где желите да 
идете, чујте моју молитву и примите је! Дајте мојој ма
лој крави Флорики мусу која је обилно раширена у вашем 
царству, да слаткоћа и укус трава иду од њеног језика 
до њених слабина, од њених слабина до њеног вимена, од 
њеног вимена до моје чиније. Амин! [М. Елијаде, Симбо
лизам, свето и уметности, Крушевац 2006, 243 (Марта 
Бибеско и сусрет источне и западне књижевности)].

Када хришћанство не би имало слуха за уздахе и ва-
паје целокупне твари окренуте к сили спасења и ис-
купљења, оно не би ни било свеспасавајуће и свеиску-
пљујуће, па би се и Велики владар мрава борио и изборио 
за своје место међу Флорикиним кравама. Дочим оно тај 
слух поседује, па тиме и неопходну силу за потребе које 
чак и стока, припадајућа целокупној твари, има. Зато се и 
потреба за помоћи Великог владара мрава више не осећа! 
Сада влада потреба за молепствијима Великог требника! 
(Велики требник, 283–289). 

У временима помора, страдања, болести и невоља што 
погађају стоку православни свештеник моли се с верни-
ма код болесне стоке псаламски (Пс 71, 14, 68 и 8) и мо-

39.
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литвословно (једна од пет молитава трију чинодејстава, 
везана за име светог Модеста), уз употребу када (ста-
вљањем суда с тамјаном на жару међу стоку), уз кроп- 
љење стоке и сена (светом водицом која се улива у воду 
за појење стоке), уз благосиљање соли (која им се даје) и 
кропљење свих просторија у којима стока борави, уз пе-
вање Богородичног, гласа четвртог: Погледај, Свебеспре
корна, на молбе слугу твојих. Од побројаних молитава ми 
ћемо навести две из Молепствија за благосиљање стада 
оваца или друге стоке, а којом се свештеник обраћа Богу 
Сведржитељу и Владару целокупне твари, па тако и свих 
мрава, иштући од њега следеће: 

Владару Господе Боже наш, Ти имаш власт над сва
ком твари, Теби се молимо и (од) Тебе просимо, као што 
си благословио и умножио стада патријарха Јакова, тако 
благослови и стадо овог слуге твога (или: слушкиње твоје) 
(име), и умножи га, и укрепи, и охиљадостручи, и избави га 
од насиља ђавољег, и од туђинаца, и од сваког напада не
пријатељског, и од ваздуха смртоносног и помора; огради 
га светим својим анђелима, одгонећи од њега сваку болест, 
сваку завист, и напаст врачевску и чаролијску што бива по 
дејству ђаволовом. Јер је Твоје царство и сила и слава Оца и 
Сина и Светога Духа сада, и увек, и у векове векова. Амин.

А завршавајући молепствије, свештеник, док кропи ста-
до освећеном водом, говори другу завршну молитву: Бла
гослови, Господе, стадо ово, и избави га од сваке напасти 
видљивих и невидљивих непријатеља, и од помора, и од сва
ке болести, и од свих ђаволских злодела, и умножи га у свето 
Име твоје, и кропљењем ове свете воде подари му здравље, 
у име Оца и Сина и Светога Духа. Амин (исто, 289).

Рефлексија светог Василија Великог o шестодневу и 
протолошка панорама Земље Хуга од Сен Ви ктора 

као да нам дочаравају прве сате и дане стварања космо-

40.
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са и атмосферу партхеније којом он одисаше: Прва реч 
Божија створила је светлост и одагнала та му, распрши
ла сумор, наједном изнела на светлост сваки лик и унела 
слатку радост (Шестоднев, 147, 567). (Светлост), мада 
безбојна, ипак на неки начин сама ствара боје свих ствари 
осветљавајући их. (…) Погледај земљу прекривену цвећем, 
какав љупки призор пружа, како радује око, како подстиче 
осећања. (…) Гледамо румене руже, блиставобеле љиљане, 
пурпурне љубичице – није само боја свег овог цвећа чудесна 
већ и њихов постанак… Како, најзад, зеленило изнад све
га просто лепо плени душе оних који га по сматрају; када 
се, са првим пролећем, замеци буде у нови живот и својим 
ка небу управљеним врховима као да газе смрт, и, попут 
симбола будућег васкрсења, избијају према светлости 
(Eruditiones didascalicae, VIII, XII, у: Асунто, Тео рија о ле
пом у средњем веку, 185). Шестог дана стварања света Бог 
рече: Нека земља изведе жива бића, свако према својој вр
сти. (…) И виде Бог да је добро (Пост 1, 24–25). 

Све ове речи могу покренути људске гласове да пе-
вају и руке на инструментима да на њима импровизују: 
на жичаним (харфа, цитра, ситар, виолончело, контра-
бас) и дувачким (фруле, флауте, кларинет, саксофон), на 
клавијатурама (чембало, клавир, оргуље) и удараљкама 
(вибрафон, четкице, звона), ради дочаравања фоноге-
није света, на радост чулима и на умиљеније ушеса душе. 
Учинимо покушај дослуха те далеке пасторалне симфо-
није, зване и ктисиолошка:

In vivo
Изблиставајуће

светлописно

зеленорумено
белопурпурно
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плавомосховолно
милодихајно

миомирно

мировлитно
соковито

пролетно
звонимирно
мелодично
заметно

мравокино
нитнодашно

мембрано

врховито
пужевљепловно

слузоклисно
сонично

крунично
пчелињезујно

медокапно

васкрсно

љубвеобилно.

Учинимо и покушај задивљености милиграмском суп
стан цом у којој је сва чудесност постојања. Очараност 
једним тоном који се испитује, окружује, напушта, пре
познаје, из кога сва музика истиче, у ком се све трајање 
оваплоћује. 

Тумачење музиколога Зорице Макевић уводи нас у слу-
шање и сагледавање музике чудесног милиграма, а онда нас, 
тако припремљене, и припушта самој тој тајни – тајни му-
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зике и речи Љубице Марић: У дну свега, чини ми се, почива 
као какав живи заметак онај једанј е д а н бескрајан тон у 
нашем горштачком певању. Почива у дну свега, све до данас 
[З. Макевић, Љубица Марић – Истом реком времена, Нови 
звук. Интернационални часопис за музику 14 (1999) 31].

Следећег сапутника за наше путовање музиком кроз 
хронотопос самих почетака Шестоднева, све тамо до 
њего вог звучног изданка, а затим за пловидбу пучином 
његове фоногеније, све до његовог славословља, прона-
лазимо у личности композиторке Љубице Марић. 

Музика њеног Чудесног милиграма неисцрпив је заме-
так наше ктисиолошке микросимфоније In vivo: 

а) када треба чути тишину како рађа звук и како 
звук увире у тишину, са слутњом њеног поновног рођења 
у непрекидном току природе и неба, и 

б) када један мрав нађе и донесе у своју колонију бли
ставу мајушност чијој правој вредности никаква друга 
величина не може бити равна (коментари Љубице Марић 
и текст Зорице Премате на омоту CD-а Камерна музика 
Љубице Марић, Терпсихора, Београд).

Музичким мерама трајања, динамике, регистра и боје 
два танана гласа – сопрана и флауте – Љубица Марић об-
ликовала је мајушни свет из бајке Хуана Хосеа Ареоле тако 
да се он поима као јерофанија грандиозног света, јерофа-
нија отпорна на „немелодичне“, хетерофоне или битоналне 
моменте. Управо тим начином излагања већма се осли-
кала бајковитост ктисиолошке ситуације, док је „текст“ 
вокалне деонице допринео чуђењу на о, оу о а о у о… Тако 
је наступила и задивљеност милиграмском супстанцом у 
којој је сва чудесност постојања. Очараност једним то
ном који се испитује, окружује, напушта, препознаје, из 
кога сва музика истиче, у ком се све трајање оваплоћује. 

Још једног сапутника за наше поетско путовање пре-
ма изначалном одредишту Шестоднева препознали смо 
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у Миловану Данојлићу. Дакле, не треба сумњати у кад-
рост његове песничке лире да све мотиве ктисиолошке 
ми кро симфоније којих смо се у њој дотакли дочара, по-
чев од капљице: 

У почетку, мало врлуда.
Затим се напне, попут ћелије
Пред деобу, па тражи: куда,
Како, и у шта, да се прелије.

Трепти, изнутра. Јежи се. Зебе,
Скупљена, гола, у танкој опни.
Сад хоће, сад неће, и, пуна себе,
Неосетно, дрхтећи, ископни.

(Последња капљица на листу, у: О. Јовић-Савин, 
 Дванаест српских песника, Београд 2004, 96)

О крсним славама и сеоским литијама код Срба 
Косова и Метохије (Исток, Синаје, Мојстир, Љу-

божда, Драгољевац, Мужевине, Суви Лукавац, Бање, 
Црколез, Осојане, Шаљиновица, Бича, Штупељ, Жач, 
Ђураковац, Прекале, Кашица, Берково, Опрашке, Бу-
дисавци, Кијево, Трстеник, Клина, Гребник, Долац, 
Бело Поље, Пећ, Љевоша, Дрсник, Сига…) узносила се 
молитва домаћих задруга и заједница, молитва госпо
дања. Ава Јован Радосављевић, архимандрит, готово 
једини преостали живи светосавски монах духовник и 
појац међу Николајевом духовном децом XXI века, ка-
дар да се смирује до омрављивања, трилирао је овај на-
пев. Док је као професор, духовник и мисионар током 
неколико деценија живео, служио и подвизавао се по 
духовним центрима, парохијама и манастирима Косова 
и Метохије, он је слушао господање нашег косовскоме-
тохијског српског народа, народа у међувремену развеја-

41.
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ног на све стране, а тренутно са статусом омрављеника. 
То господање опстаће све док тог народа буде било и све 
док се он, као хришћански народ, буде њиме молитвено 
наслађивао.

Омрављени Срби господају

Ђакон Драган Ашковић, црквени појац, музико-
лог и предавач православног црквеног појања с 

правилом на Православном богословском факултету, са-
чинио је нотни запис овог славарског господања наших 
косовскометохијских Срба. Оних Срба који сада у својој 
постојбини живе у занемарљивом и символичном по-
стотку и са статусом мрављих насељеника:

Дфгдфг

[Нотни пример: Господе помилуј (славарско), В. Метохијац (1953), 
 запис: ђакон Драган Ашковић]

Децо мала и велика! Хранећи се, ми се целивамо у 
Господу хлебодавцу, и целивајући се, ми се храни-

мо у Господу, даваоцу целива. И мравље живуљке, када су 
сите, то знају и то такође чине!

42.
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Ни један једини пут ни један једини мрав није учи-
нио нешто што би, преведено на људски језик, 

значило: Нема Бога! Нема спаса! Нема Васкрсења! Не 
постоји смисао! Чему заједница и заједничење?! Ја па Ја! 

Када мрав хоће да укори скакавца, он му каже: 
Гледам те шта радиш (…) од зоре до мрака и закљу

чих одмах да је немогућно, драги мој, кад тако олако све 
одреда прескачеш, да знаш праву меру прескоченог [М. Ву-
касовић, Приповетке и басне, Београд 1933, 102 (Скака
вац и мрав)].

Када прави слуга Божији благосиља и омолитвљује 
све и сва, тада се и мрављи учинак показује сми-

сленим и још као подсетник на Христове логосе и бисере 
твари, то јест на саму свемоћну божанску вољу. 

Ко презре славу мрава, ни на своју славу више нема 
права, јер је презрео Творца сваке твари и права: 

најславнијег Творца твари – твари створене врло добром. 
Зато славимо Бога и због мрава, мрава не презирући, јер 
Господњим чудесима не зна се број. Ако ли бисмо презре-
ли или у бахатости уништили само једног мрава, тиме би-
смо уништили слику савршене Божије творевине, у којој 
постоји посебно место и за најобичније инсекте. Мрављи 
инсект живи у мравињаку с пуном озбиљношћу, иако ни 
њему, као ни птици на грани, а камоли човеку уметнику, 
није лако живети у овом сложеном и тврдом свету [Јан-
дрић, Са Ивом Андрићем, 23, нап. 7 (Знакови поред пута)].

Човек смирен пред Богом, макар у очима људи био 
сићушан као мрав, биће голем као колос, а човек 

несмирен пред Богом, макар у очима људи био голем као 
колос, биће сићушан као мрав. Ипак, нико од нас није 
Божија вересија; не постоји црквени шкарт. Свако чува 
своје зидине и у њима своју лепотицу: слободну и са-
мовласну личност.

44.
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У присуству великана скромности и простоте и 
оно мравље постаје лавље, а воњаво благоуха-

но и дроњаво благообразно. Када се сараднички спрег-
ну божанска нестворена енергија и човечанска створена 
саенергија – ето чуда, макар ми једни друге мерили мра-
вљом величином. 

Хроника мрављих могила

Мравље могиле (гробља) Метохије данас могуће је 
препознавати и посећивати само када то дозво-

ле међународне војне оклопне снаге, наличне металним 
рептилима. Не заборавимо да су и могиле под њиховим 
патронатом и протекторатом. Ипак, још нам није јасно 
да ли ће оне у планираном развоју и реконструкцији 
нове зелене & НАТО државице – стваране по дикта-
ту великих политичких мравоједа – ускоро постати те-
рени и полигони за објекте од друштвене, рекреативне 
и репрезентативне употребне важности. Ако одговор 
буде био позитиван, Косово и Метохија и у будућности 
ће привлачити пажњу својим природним ресурсима, а 
истовремено ће до у недогледну будућност одбијати од 
се бе све друге као радиоактивни полигон. Да би нека од 
тих могила опстала, услов је повраћај отетих телеса по-
којних Срба – телеса ископаваних из гробова у манипу-
лативне сврхе. А протагонисти афера с лешевима Срба 
и трговине њиховим телесним органима јесу нико други 
до шиптарске гробокрадице и киднапери, док су режи-
сери њихови недодирљиви наручиоци и сва заинтересо-
вана клијентела!

 Међутим, слојеве старијих могила или гробова ис-
под ових описаних, сада (не)постојећих, но на која наша 
сећања још нису ишчезла, данас би могла да лоцира само 
скаламерија сателита и авакса међународне Алијансе 
мравоједа. Те скаламерије, попут технолошких небеских 
тела, данас шпијунирају све живо и неживо, покретно и 
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непокретно на Косову и Метохији: Србиновој окупира-
ној, узурпираној и отетој постојбини.

Пре ваздушне и копнене најезде војних рептила на 
Косово и Метохију мравешни Видо Метохијац састављао 
је хронике о могилама и покојницима распрострањеним 
по Метохији. Одатле потичу и неке од његових мрављих 
прича. На пример:

МраАка је газдовао над стотином хектара имања. 
Краљ Никола одликовао га је чином капетана у својој 
војсци. А као чипчија код метохијских латина почео је 
да се кући; згртање земље и стоке беше му сам ослонац. 
Он тврдо мравље чело, челник своје издржљиве мравље 
заједнице. Када би једна од снаја из задруге родила девој-
чицу, он би рекао: Боље да ми се опрасила гурача (крма-
ча) но што си родила женско. Оно ће да оде у туђу кућу, 
а мушкарац би остао у мојој и радио ми за заједницу. А 
снаја би му одговорила: О миџо, да се ја несам родила, ко 
би прао ноге тебе и свема у кући?!

МраЈанићије, звани Бале, беше бистар и стрпљив, 
шаљив и умешан. На диванима су га и српске и арнаутске 
и латинске мравешине радо вукле за језик, јер му свака 
реч беше прво добро печена, па шаљиво речена. После се 
она преносила и памтила као Балина.

Мрависа Марија беше прекрасна ликом и стасом. Целу 
себе била је посветила мајчинству: омравила је деветоро; 
чудиле су јој се и метохијске мравке нане, које су се мра-
виле и до петнаест пута, а камоли нису мравке моне. До-
маћи бос Луби ван-дер Дрип, први мрав који се кастри-
рао у мравињаку Ђуракове васи, шта је друго могао него 
да јој се наруга? Но она и као удовица оста узорна. Тако 
Маријина мишица честитости не изнеможе нити клону, 
него тајдан (заувек) оста на добру мравогласу. 

Мраволак Стева појавио се као први play-мрав у Ме-
тохији: фотоапарат, мотори и лимузине из неореалистич-
ких филмова; наравно, његове брзе вожње доносиле су 
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му честе удесе… Петљао је и с хармоником дугметаром. 
Његова сирота мравка Маруна плаћаше његове цехове 
киретажама и кожом. 

Мравочка Сотирија омрави петоро, али п..... бар јед-
но; разболе се и доби љуту болест на материци. Њен мра-
вокап, сазнавши од пећких и митровичких лекара, својих 
намештеника, да она ту болест неће преболети, намисли 
да је утеши наруџбином мртвачког ковчега. Још је био га-
лантан када јој га је показао и упитао да ли јој се свиђа! 
Целога века он се судио с браћом и децом и сваку парни-
цу добијао, иако би у фер случају баш сваку изгубио. А 
све их је решавао столовима крцатим јастијем и питијем 
и – зашто да не кажемо? – подмићивањем мравље адво-
катске врхушке. Ипак, гарант успешности свих његових 
замешатељстава био је сењор Марјан Папеж, пећки судија 
и сликар. Он би у слободном времену искупљивао своју 
корумпирану савест сликањем својих верзија Хамлета: 
насликај, па премажи, и тако до двадесетак пута.

Мравља колонија Биораца, с покојним мра-Николом и 
мра-Трајком на челу, беше акредитовала саму себе да ко-
ментарише целокупну политику мрављих шездесетих и 
седамдесетих у Ђураковој васи, с једне стране, и да одржа-
ва добросуседске односе између српских жутих мрава, ла-
тинских термитњака и црвених мравоједа, с друге стране. 
Мајсторско баштованство беше им извор опстанка, а там-
буре и ћетелије начин обарања тензије после исцрпљујућих 
дебата вођених око огњишта и совре, и тако током целе 
године, двојезично, на српском (на мештански начин) и на 
шиптарском (на гегински начин). А њихова мравомладеж, 
пре него што ће кренути на арбајт по Европи, увелико се 
заносила постерима холивудских и ћинећитиних мра-зве-
зда и мравки дӣва. Ма гледало се на њих као на иконе до-
маћих светаца – далеко пре Ворховљевих сурогат-икона. 

Мрављи кмет Рале, звани тата, беше и заувек оста 
господин у мешовитом мравињаку, свима приступачан 
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и свима од користи; он, општински деловођа у пензији. 
И нико као он да састави молбу и Србину и Шиптару, и 
то бесплатно, и то у своме дому; при том, свако да буде 
послужен. Ниједно прело, скуп или гозбу, поготово славу, 
ниси могао замислити без њега: он да беседи, он да отпе-
ва старинску шаљиву песму из антологије Музиколо шког 
института, он да ти да савет из опште медицине. Али 
беше он и старовремски домаћин: да одржи стоку, сву 
ноћ да проведе у њиви ђубрећи је и топећи и, опет, цео 
дан да пласти ливаду; па његови воћњаци и повртњаци 
(!), све до лова на дивљач (!). Мирни и благи кмет тата 
Рале! Кажу да је некада давно излазио на крај и с цркве-
ном певницом. Његов унук мравобојац Мика сећа се како 
су га деда Рале господин и баба Велика госпа водили у 
цркву, и то у ону о којој је слушао причу самога деде кме-
та Ралета, истиниту причу о страдањима православних и 
помало обезбожених Источана за време шипније. 

Мравоједи потомци некад потурчених источких Срба 
похватали све деда кметове мраве, па их затворили у 
цркву Светих апостола Петра и Павла и у њој их држали 
месецима (1941–1942), све док се на њиховој одећи нису 
појавиле црвене ваши. Одатле су их слали у интернацију 
у Албанију: у Шкодру, Фир, Пишкопеју… После неколико 
година враћај их у источки мравињак да патишу са истим 
мравоједима и да у ове дане – дане нове шипније и амери-
каније – поново страдају од истих мрава крвника. 

МраБаца беше мравља еминенција скромности; уста 
имаше, језик немаше! Домаћин дан-ноћ, овчар, прави 
горски вук… Његов син Стојан оде у милицајце, па се 
пропи. Вичи, свађај се са свима, никад више трезан. Мра
вуна мама Јефтимија клела га и проклела, клетвене стре-
ле и зрна му слала. Они га и погодише: његови га нађоше 
мртва у источком јазу, у води до глежања, у само богоја-
вљенско јутро. Људи Источани говораху да је убијен. Ко 
и зашто га уби – никада се не дознаде.
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Мравчић Јоле беше у мравињаку један свет и добро-
стив прљавко поодмаклих година. Живљаше он са својом 
сакатом и помало уабљеном мравом Лепком у бачији ук-
рај џаде. У једном делу бачије они, у другом делу њихо-
ва коза, гуре (прасе) и кокошка. Никад и нико није код 
њих осетио трачак зла, а камоли га приметио. Пре ће 
бити да они нису ни знали да оно постоји. Омравише 
једног насмејаног мравуљка, те се тако и они урахатише 
и породом прославише. Како год да им је бивало, Боже 
сачувај да се они икад огрешише о светињу гостоприм-
ства! Знало се: сваком намернику коцка шећера и лимено 
лонче ладне источке воде. Касније, кад мравчић Јоле поче 
да надничи код мрављег кмета тате Ралета, мрава Лепка 
поче да износи и кафу дифку.

Мравојка Чора са Извора, једна од источких лепотица, 
никада се није удала, али је оставила пород, наравно мрав- 
љи: сина – пљунути отац. Чора имаше брата мра-Ику, 
који се поболе на живце, но који вољаше дуовнику наго-
риочкога манастира да притиче у помоћ. 

Мрављи лузер Обрад из Кашице беше прави усмени 
приповедач и козер на политичке теме, талентован за ту 
ствар бар као Михиз, ако не и као Тристан Цара, његов 
омиљени писац. Дванаест година на Голаћу због информ-
бировштине; тамо је и он носио узду, пио воду на лењир, 
патосирао море… 

ZotEkrem припадао је мрављој врсти karinca, али сам 
није био крвожедан. Бабо му беше имам, хаџија. Његово 
мравче Ећрем пак беше прави боем; он прилично подру
гова са мравчићима Србима, како се некада говорило. У 
хотелима Метохија и Корзо тражило му се вино, које је 
он и нештедимице испијао, али са старом навиком: уз 
поезију Малармеа и Рембоа, Чорана и Тракла, наравно 
Бодлера! Код компањона Станковића пак расправљало 
се о Кафки и Хесеу, Дису и Јеврићки, гулили су се таб-
лић, фирцик и покер; уз то се трошило, зна се шта, вино 
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и кент цигара… И Екрем је припадао вечитој класи кон-
курената на престижној београдској Академији за ФПРТ, 
с напоменом да је и он стизао само до најужег избора. Де-
пресија га је рано отерала у гроб. У какав гроб? Са црпком 
на коцу или даском о узглављу?! У које и чије гробље? 
Зеленога мравињака, да; великана зелене и нарко- 
-револуције  – не верујемо! Ако бисте некога из његовог 
рода у садашњем шовинистичком мравињаку и питали о 
било чему, а камоли о њему самом, још бисте ризиковали 
да вам неко на прагу скине мрављу главу. А убогоме zot 
Ekrem-у то се не би допало. Ећрему лузеру. 

МраВидо Метохијац у то време патио је од хро-
ничног бесмисла. И он је очајнички покушавао 

да патосира своју празнину, да примењује разне лого-
терапије како је најбоље знао и умео. Класична и тешка 
штива само су му повећавала киселину у стомаку, глад у 
уму и страх у срцу; његове левитације бивале су све уче-
сталије, све су га више забрињавале. Мора се признати да 
је вапио боготражитељски, све до ивице својих мрављих 
телесних и менталних снага! А када је исцрпео све своје 
ресурсе – почело је само он зна шта и то још траје:

 Мра-Видо Метохијац
 у прошњи

Молио Га за тугу и сузе и плач
и срце смирења

кô увек, о!, небески Врач
за сурове душе плам и мач исцељења.

Да га опет Он извуче из баре
из хаотичне самсаре
и пода Своме слузи

да молитвом нестану његови недузи.

50.
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Да га води кô слепца 
до извора Његове воље и Писма непца 
еда би му засјала благост Његова лица 

светлост богомоље што му развија крилца.

Да га опет Он наврати на извор 
те му главу погрузи

еда би видео Његов блесак пре него нестане
и остави га у тузи.

Питао се: Када ће му Он открити
страшну тајну муње и прозрачних вода

када и вељу тајну самозаборава 
и страшних исхода?

Милости Његове не устежу му сада сама небеса
жарку жељу за Његовим Именима света словеса 

када је и њега већ створио из потреса 
нек му се сада срце потреса.

Мрављем чуђењу и напуштености 
само Његово лице значи

он заборавља свет и све у њему
 јер му ништа к’ Оно не зрачи.

Он му најпре недокучив беше, вај
па затим видив додирив рај

сада му чистији разум и сјај очију душе бај 
пустиња његова бића сада је у пунијем созерцању крај.

Он му се открио 
какав јесте, жив

зато Га не пита више ко је Он и шта је 
већ докле ће Му бити крив.

Атонску д’ узри искру сладосног Му лика
благоизволео је дати грешноме мраву 

тело и дух и душу засладио му за акорд и октаву
па још на Сиону небоземном да задрхти кô тамњаника.
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Изгладнелог срца он је примио Његов дар
када и какав само беше његов дневни и ноћни вар 

о Благи Господе Исусе Христе
наш си најмилији брат, наш си Небески Цар.

Капљу сада медна Имена из ума у срце тавно
распламсава се благодатни бисер Тајне у њему славно

у бићу му дуголетан Он, из бића му кô Сунце дани
док је ту и када опет дође да Му полети кô причесној храни.

О молитво рајска
што светлошћу рањаваш и лечиш ти 

о котво рајска
што смо тобом усидрени твоји сви

о саднице рајска
што од твога плођа живимо ми;
и док у срцу трају заветни дани

ти кô сунце изгревај на нашој испосничкој страни.
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Господ Христос изустио је на крсту: Или, Или, Лима 
Савахтхани? То јест: Боже мој, Боже мој, зашто си 

ме оставио? (Мт 27, 46). И опет: Оче, у руке Твоје предајем 
дух свој (Лк 23, 46). Затим се догодио земљотрес, камење 
се распало, гробови су се отворили и устала су многа 
тела светих који су помрли, па су они изашли из гробова 
по Његовом васкрсењу, ушли у свети град и показали се 
пред многима (Мт 27, 51–53). Господ је васкрсао и так-
вом силом сам је из запечаћенога гроба исијао. На другој 
страни, произвео је излетање покојника у телима, као да 
се радило о крилатим мравима што излећу из сопствених 
мрављих насеобина. 

Господе, благодарим ти за све твоје шибе, колико 
год пута да си ме њима помиловао. 

Ако сваки мравињак користи шибу и каштигује свога 
мрава када он почне да разграђује мрављу задругу, тим пре 
би требало да сваки човечији дом има шибу саливену од 
злата, макар као подсетник на њен значај у васпитању свих 
словесних бића, све тамо до прародитеља Адама и Еве, па 
и даље, до самога Сатанаила и његових симпатизера. Њом 
се и бесловесна бића васпитавају. Елем, без бодила и узде 
званим болест или каштига сваки човек, баш као и свако 
биће, брзо постаје разуздан. Зато треба рећи слободно и 
отворено: попу поп и бобу боб; пчели пчела, пужу пуж  
и мраву мрав; а тек Сатани Сатано – ти мравоједу! То зна-
чи и Оригену и Несторију – да су велики јеретици! И још 
да је пројекат паполатринства – историјски и планетар-
но сагледаван – језив промашај и омрављивање Божијих 
људи! Као и да од апокатастасиса оригеновски схватаног 
и заговараног све до у наше дане, који је и самог светитеља 
из Нисе обремењивао, нема никакве вајде у јеку испуња-
вања божанских заповести! И у будућности многи ће се 
хранити млеком оригенизма када је реч о зебњи у вези с 
крајњим исходом, али ће учинак те турбулентне мисли, 
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нарочито код лењих и неделатних људи хришћана, бити 
раван даљем тровању. Биће налик црвеним мравима и 
пчелама убицама које трују киселином [уп. Архимандрит 
Софроније, Рођење за Царство непоколебиво, Свети мана-
стир Хиландар 2006, 161–162 (О свеопштем спасењу)].

Какви су неки мужеви, нису такви пужеви; какве су 
неке жене, још су за пелене, а каква су нека деца, 

плашљивија су од зеца. Какве су нечије испаше, боље 
су нечије каше; каква су наша права, већа су она нашега 
мрава; какви су нечији плугови, бољи су мрављи друмо-
ви; какве су нечије шуме, боље су наше бастуне; а какви 
су нечији путеви, боље су наше стазе и богазе, макар и 
мравље биле.

Мравља арена омиљено је прибежиште публике; 
њен интерес огледа се у мравурозним играма 

мравогласних мутаната, мравоногих мутанткиња и мра-
вобесних крда, мравосилеџија и мравокапа, мравофила и 
мравомаха. У арени, дакле, влада интерес само за живуљ-
ке мравооке, мравохировите и мравонапухане, што саме 
себи задају мисије трајања и претрајавања у слави. Тако 
би онда једначина са четири непознате у мрављој арени 
требало да гласи:

избрисана граница између светог и профаног (прва 
непознаница обесвећења) и

оригинала и фотокопије (друга непознаница сујете) = 
Енди Ворхол и Мадона celebrity 

поштовање заповести: Рађајте се и множите се и на
пуните земљу и владајте њом (трећа позната или компо-
нента љубави) и 

ко се не буде рађао и множио и напунио земљу неће 
владати њом, него ће му је други узети а њега оданде про
терати (четврта неминовка закона). 
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Коначан резултат једначине са четири непознате, 
гласиће: 

Христос је пут и истина, правда и живот; ко с Њим не 
сабира, расипа, ко с Њим не саборује, расипа се!

А шта је са смртоносном формулом србистан = ауто
демоцид? 

И на њу се начелно односи Ничеова реч упозорења: 
Загледаш ли се у амбис, амбис ће ти узвратити погледом! 

Комунистички систем омрављивања поданика по-
моћу догми, канонима понашања и етиком свако-

дневног живота очигледно се поклапа са сликом мравље 
насеобине. 

Комуниста пролетер, баш као ни мрав, ништа не оче-
кује од неба и пакла. Обојица су усмерена на љубав према 
ближњем која се испољава у повраћању – ударничке снаге 
једнога и стомака-омнибуса заједнице (колективне кесице 
или гуше) другога – што наслађује све њихове зависнике. 
Њихова религија јесте љубав према маси, чији су они део и 
без које сами не би могли ни да живе, ни да преживе. Зато 
се она поклапа с њиховим сопственим животом, животом 
стално увећаваним и умножаваним [уп. Матерлинк, Тер
ми ти, мрави, 187 (Споразумевање и оријентација)].

Мрави као да су остварили јеванђелски идеал! Они 
немају другу бригу, други идеал, други животни 

циљ до да жртвују себе за срећу ближњих. Њима су једно-
душан рад за будућност и стално и потпуно жртвовање 
једина могућа радост, право блаженство, највеће уживање: 
Мрав је срећан само када усрећује своју околину. Он не зна за 
друге радости осим радости испуњења дужности. Он живи 
у срећи, јер живи у свему што је око њега, јер све живи у њему 
и за њега, као што он живи у свима и за све [Матерлинк, 
Тер мити, мрави, 141, 235 (Тајна мравињака и Епилог)]. 
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А шта бива код људи у вези са остварењем јеванђел-
ског идеала?! Људи живе концентрично, за разлику од 
мрава, који живе центрифугално или центробежно. Они 
као да желе да се баш све дешава по некој неминовности, 
органски, фатално егоистички. Када жртвују, они преко-
рачују свој животни закон и издају свој етос, па то још 
делом саме врлине сматрају. А врхунцем живота сма трају 
одређени степен љубави и у потрази за њом они као од 
шале прелазе с једног меридијана на други. 

За разлику од људи, мрав иде за својом природном на-
клоношћу и жртвује се нештедимице. 

Зар полови морала код нас и код њих нису обрнути?! 
Јесу и мрави ето ту свој поен односе над нама. 

Мравољуб не прави разлику и не изазива раздор 
између црних и црвених или ватрених мрава. 

Само мравомрзац и мравоцентрик ствара мравострес у 
мравополису и мравоцид у мравоштату. 

Мравље оруђе јесу смисао и стваралаштво. Модер-
ног каубоја пак и гангстера оруђе је нуклеарно 

и разорно. И док се сам инсект мрав множи и насељава 
Земљу, дотле савремени каубој и гангстер њу проређује 
и пустоши. На тај начин радиоактивни каубој и ганг стер 
дефинитивно остају слепи за пчелиње медоточје, за мра-
вљу добродетељ и за пужевљу безазленост са отменошћу. 
А ко може порећи истину да без меда, до бродетељи и 
безазлености са отменошћу није могуће живети? У скла-
ду с тим, ко опет може порећи чињеницу да ће многи по-
следњи заиста бити први и први последњи?!

Данас се ми са одушком обраћамо суперевропља-
нину паганизованог етоса овим речима: Ти више 

ниси син Атике, светог цара Константина и Карла Ве-
ликог. Ти што из васионе маркером бомбардујеш наро-
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де, претходно их прогласивши мрављим, чијега си соја?! 
Мравојед ли си с виртуелних врлети, трон ли си из си-
лицијумских долина?! Бог ли си рата што из својих диги-
талних храмова-авакса и пантеонских сателита шпијун-
ским оком мотриш на све нас као на своје поданике и 
вернике?! Ако некада и устанеш за смрављени народ, ре-
цимо српски, да му руку помоћи пружиш, то неће бити 
довољно да оправда твоју уобичајену хомицидност, твоју 
мравоцидност. Ти би прво морао да будеш са Србима па 
да појмиш значење претварања дива и лава у мрава!

Али и мрав, поготово ватрени, има силу да се бра-
ни од свакојаког људског угњетавања и лавовски 

да напада. Матавуљев хајдучки арамбаша Грго Прокаса 
из Зеленграда у Буковици јесте један такав књижевни 
лик – лик лављег наступа. Док је њега Бакоња фра-Брне 
сматрао ркаћем, он се опату Бакоњи и његовом братству 
открио као ватрени мрав са усијаном жаоком.

Када се сагледа фасцинантна демонстрација поретка 
и моћи Националсоцијалистичке радничке партије 

Немачке, изведена у Нирнбергу 1934. године, по налогу фи-
реровом, а филмована у режији Лени Рифенштал, под на-
словом Моћ воље – немогуће је отети се једној ми сли. Када 
се моћ воље Немаца, многобројних као мрава, пре творила 
у вољу за моћи, онда су Немци у свом односу према дру-
гим народима завршили као мравоједи који су насрнули на 
мраве. А затим, о чуда, и сами Немци завршавају као мрави 
– погажени тврђом чизмом од своје или спржени металним 
крилима летелица многобројнијих од сопствених. 

Таквима су се пројавили и на исти су начин прошли 
совјетски бољшевици и кинески црвени револуционари. 
Исту силу данас спроводе НАТО вандали, па се може оче-
кивати да ће и они проћи као њихови насилни претход-
ници. Да ће једанпут сићи у прах, и то на мрављи начин! 
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У вези с њиховим будућим свргнућем, метохијски Срби 
око Ђуракове васи пословично би казали: Здравоме се не 
даду помамит! 

А упућенији у своју веру, опет, рекли би: Господ се гор
дима противи, а смиренима даје благодат. 

Па и љуће од тога: Проклетство Божије у кућама је 
безбожника (Пр 3, 34, 33).

Макар и мравље било, слепило је слепило; макар 
и мравља била, страст је страст; макар и мра-

вља била, гордост је гордост, лаж је лаж, а истина – исти-
на; макар и мрављи био, живот је потпун живот, а смрт 
потпуна смрт; макар и мрављи био, пакао је потпуни па-
као. Све што бисмо поводом тога измравили из протеста 
било би артикулисано као:

 Научна поема
– Досије једног мрављег детектива –

Он је ловац на живот,
па би лекар да га попази;

то што јесте,
из недовољности

кô и незадовољства јесте;

мравље идеалноја му смета:
подвојеност лица у њему,

расколно двојништво 
ил’ дволичност атараксије;

због страха је зао,
због страха је добар,

страх његов
заштитник му верни

од љута легеона;
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муке, патње набујале
од сенке потекле

слуђују га све због ње;

ни после хиљада тренинга
Мусаши не победи

ватрен поглед старога монаха;

шуме речи наших Никита
заклониле животноје Древо;

Видо открива што љубав покрива,
бедник, судбином кô ланцем оковô се баш;

Јеротеј преумио Виофила Карла,
виофилни мрав оплемени горостаса,

сви су мрави нама потребити;

јади мрављи, муке њине
савести немирне,

сав некрозан,
тај мрављи раб 
некрофилан сав.
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Када крилима вере надгледаш болеснике грандио-
зне клинике, они наличе мравима, а клиника мра-

вињаку. Тамо свако има своју јеванђелску биографију и 
урођени знак крста, баш као што и мравињак има своју 
тајну о честом потирању.

Када сами не бисмо имали невоља, не бисмо знали  
како је другим људима у невољама, рече стари 

патријарх. 
Ма и мравима припадају самилост и љубав, додаде је-

дан мрав.

Срце оца постатомског мравињака пулсира на mo
nitoring-скали у мраворазиграним ритмовима, слич-

но капима великопосне росе која стишава сваки бес мра-
воједа и мраволока.

Младомученица мравка Милана болује од инфек-
ције pseudomonas. Њој више не помажу ни ауто, 

ни хомотрансплантати. Зато се она од сваког јој пред-
стојећег бола брани крицима. Зато и девети спрат мраво-
радишне Поликлинике одзвања њеном дечјом ероиком. 

У међувремену њена мравља душа одмили Богу.

Мравомарљиве сестре и браћа из зеленог мраво 
spitala брину о здрављу мрављег people-a. Њи-

хове очи гледају само оболела места, која треба лечити 
најјачим леком: топлином целог свог мравољубивог бића.

Неко ко је отац и, по невољи, милет-баша једном 
народу – народу на који се гледа као на мрављи 

милет – па се такав озледи помишљу, сам бива лечен 
достојно: опекотине му лече зелени мрави растворима, 
киселинама и лекаријама, и то на најљубвенији начин. 
А када их он очински благосиља, они се купају у сузама 
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свог мравољубивог срца и шаљу потоке својих покајних 
суза у океан бола који окружује нашу мрављу планету 
– не би ли тај океан иоле засладили. И када им он буде 
заповедио, они ће га послушати као цара; не из покор-
ности, већ из благодарности, са осећањем за свето.

Ревнитељка мравка Лепа, засад непросветљена, ка- 
да падне на колена да би послужила немоћи оца, 

постаје бела фотофора. Она на тај начин окуша радост 
фотагогије пре сопственог облачења у црковну светлост.

Докле струјна кола и трансформатори зеленог мра-
вињака емитују емисије о хигијени, дотле подсве-

сно и несвесно ума и душе оца и пустињака мравље, бе-
тон ске и атомске пустиње еманирају молитвеном силом.

Ко се боји смрада греха и таме пакла, тај и у мрав- 
љем кварту говори Педесети псалам. Ако је неко 

свестан чињенице да својим ставом и поступањем с бли- 
жњим има у себи силу да га данас, сутра или у есхатону 
подстакне да се определи за светитељство или бестијал-
ност, за спасење или пропаст, за усмерење према рају 
или паклу, он ће моћи лично најрадије да осуди себе и 
унапред себе да сматра кривцем за све, па ће се доследно 
томе и подвизавати. 

Силуан Атонски и препрости Касијан Студенички,  
двојица духоносних стараца простоте и смирења 

до степена себеомрављености, данас стоје као блажитељи 
наших душа наспрам двојице преогорчених стараца, 
љутих оса – Луиса Буњуела и Емила Чорана (Сиорана). 
Прва двојица, налично мравима, блажила су душе својих 
савременика, док су их друга двојица, налично мувама, 
упљувавала. Зашто их упоређујемо с мравима и мувама? 
Прву двојицу због подстицања нас самих на трајно бо-
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гатство и славу смирења, другу двојицу због подстицања 
нас самих на сумњу и неизвесност у вези са свима и свим. 
Баш о томе нам говори Федорова басна Мрав и мува. 

И, тако, мува прва заподену разговор: Кад се прино
се жртве, прва пробам утробе жртвованих животиња, 
принете боговима. Пребивам међу олтарима, разгледам 
храмове скроз. Седим на глави краља кад год зажелим и 
љубим усне чедних жена. Ништа не радим, а уживам у 
свему што је најбоље. 

А мрав јој на то одговара: Заиста, врло је славно бити 
у друштву богова, али за онога који међу њих буде позван, 
а не за њима мрског. Идеш на олтаре, али зар те не одгоне 
када на њих дођеш? Спомињеш краљеве и пољупце жена 
и хвалиш се уз то и оним што треба да покрије стид. 
Ништа не радиш и зато немаш ништа кад ти затреба. 

Па наставља истим тоном: Када ја (…) прикупљам зр
невље за зиму, виђам те како поред зидова једеш смеће. 
Лети ми се подсмеваш, када дође зима ћутиш (…) ко
чиш се и умиреш од мразева (Велики баснописци: Езоп, 
Федор, Лабрије, Лафонтен, Лесинг, Крилов, Подгорица 
1996, 37–38). 

Расуђивање о духу Силогизама горчине (Београд 
1998) и Черечења (Београд 2000) каже нам да би 

термитњак пре био бар двапут потрован пикријом (гор-
чином) Емилова ума неголи што би сам Емил Сиоран 
(Чоран) макар једанпут пострадао од мравље киселине.

Аутоепитаф Емила Сиорана, старца акидичног и 
отров нољутог попут термита, гласи: Цинизам 

крајње самоће је страданије које ублажава безобразлук [в. 
Силогизми горчине 102, 16 (Преварант пакла)]. 

Питамо се да ли би уопште и како би већ Емил Чоран 
прокоментарисао наше зачикавање да је Плотинов пан-
теизам сузбијен Ареопагитовом иперватичношћу (транс- 
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ценденцијом), а да су еманације to Enа сузбијене божан-
ским енергијама, да су апстракције сузбијене искуством 
заједничења, да је неистина као умна грешка и онечишће-
ност сузбијена хришћанском логосологијом и светотајин-
ским облачењем у Христа Истину. И још – да се мртвачка 
укоченост у појму и искључиво интелектуално постојање 
у уму могу сузбити богоопштењем и богопричастијем.

Емил би нам, може бити, одбрусио: Страни инвести
тори, улажите у овога мрава! 

Два грешника, један наличан мраву, а други мра-
воједу, разапета одеснују и олевују Христа, из-

растају у два колосална симбола: 
– први, старац Силуан Атонски – у символ покајања и 

благодарности,
– други, старац Емил Чоран – у символ цинизма и 

хуле (Лк 23, 39–43). 
Тако је и с њиховим крстовима: крст првога клија ва-

ск рсењем, а другога чемером (в. Чин освећења крста, Ве
лики требник, 513–514).

Баналност је за многе била пут ка књижевности, 
философији и теологији, а за Чорана обрнуто: и 

све три, и све остало, пут ка акидији, банализацији и ну-
лификацији. И то с таквом доследношћу да се ту ни мрав, 
ни пуж, ни пчела не би могли провући. 

Ипак, провукла се љубав (?!) и потрла чемерног Чора-
на (Е. Симион, Уморан је демон теорије, Београд 2004, 81). 

Читаш Чоранове праскаве мисли, па кажеш: То нам 
ћорасто и помало паклено дете! 

Читаш Витгенштајнове Разне опаске [Источник 14–16 
(1995) 10–30], па кажеш: Васпитано и скромно, понегде 
мравље, махом добронамерно и одважно дете! 

Када се Емил обрецне речју: Човек је неприхватљив 
(Черечење, 446, 119), Лудвиг се наклони и каже: Требало 
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би да философи један другог поздрављају овако: Само по
лако! (1995) (Источник 14–16, 29).

Колико је у нашег народног омрављеног човека мо-
литве и мистике, толико је у лацманског омравље-

ног човека права и политике. 
Три наше мравке збор збориле, свака по свом реду: 

мравка Петка из Ђуракове васи, мравка Века из Источке 
васи и мравка Мирна од Босанског Брода. 

Прва често понављала: Благодаримо те, Боже – па ме-
тала своју руку на уста.

Друга често понављала: Благо нама за Бога – па поди-
зала своје очи и руке к небу. 

Трећа би знала да рекне: Штоно веле, свачија шака 
млого помаже, а сви заимљемо од Христа, па да се поди-
гне с места јер му је Име поменула. 

Мрав Радош из Ђуракове васи никад не знађаше 
за одмор; чак је отворених очију спавао! 

А својој мравчади непрестано је понављао: Толико вас 
мрзим да би’, кад би могô, свакоме од вас по једно сунце 
ставио на чело, па куд год да идете, људи да говоре: Гле, 
Радошева мравчад имају сунце на челу! 

Кажа о заједници мрава чипчија
 (мравље зборење по мештански)

Чипчијска зајница Акића из Ђуракове васи беше 
на гласу кај сам-та; код муслимана и латина 

ништа мање. Све због њојзине мравиње вредноће. Иљин 
огранак зајнице, опеткена, тајдан беше татакав; њигова 
мраварија до данаске оста татака. 

Мравуљ Ика беше најблаг на Метокије, мек на сузу, 
друствен човек; тајдан исти: и у зајнице сас братем мра-
воједем – тајдан краден; и у швапскем ропству пет година: 
ка политир у Бранденбургу; и у нишкем казамату једанаес 
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година ка тулар; тако се ктеде комунислаку. Но се врну у 
зајницу обадвапут, те све прегрме, благодаримо Бога! Ос-
тало време што поживе, оста веран бразде својега Грлића.

Њигова мравица госпава Петка имаше чудотворне 
пипце; вредна кај мравка; чега гој да се довати – позла
ти! Имаше и седење и зборење. Сви њојзини макањчићи 
уз скут јој ка уз огњиште; обдржа Петка своје макањчиће. 
Аљи гркињица мравурдача поједе главу њојноме детету 
Мравчилу; отац Ика, кад га виде у сандук наузнако, цал 
једама закука над њим; ктеде с Богем да се иштети, ал не 
дадоше мравојле Мика и мона-Јорда; теке Мравчиле тиде 
мнод, угаси се рано мраворашник. По-доцкон, катаљош 
Zef из Главичице, тамо њему мравиште, поједе главу њој-
зиноме најстарејему мравчету Раше; Раша беше мераклија, 
жива ватра; намештише му да изгуби чис образ! Аљи га он 
сачува. Поболе се тешко кукавац; трпљаше десетину годи-
на; мољаше Бога да му сачува лепу памет; теке напослетку, 
пожури с одласкем … остави своју мона-Дајшу арђаво, но 
је приватише њојна деца. И ако су, боме! Сирота она, једва 
је стигла да и’ омрави од големе работе у зајници! Кољевку 
под пазу, тепсију на главу, конату у руке, па ајт у љиваду, 
косочима носи ручак и ужину. Бољоглава по шес дана и 
ноћи; нит живи, нит мре. Саткена нек јој враћу добрем. 

Шта би могли рејћ о Сејачевом семену сејаном по 
целе зајнице чипчија? Код мра-Аке падаше у трње; код 
мра-Ике – на добру земљу; код мра-Мана шеширџије – 
покрај пута, а код мра-Миле – на каменито.

Да се помене и татаво, да ни наша леђа не преговоре. 
Мра-Ике браћа чинеше му голем зулум тајдан!!! Мра- 
-Миле ка политичар међу браће, а све држи враго-Мано-
ву страну. Но се мра-Ика прослави берићетем и кућном 
слогом. Кај за њиговога Мравчила, кад погину сирома, 
што беше велик долазак, татако и за мра-Ику сваки Шип-
тар и сваки латин из Метокије не остави да му не дође на 
здраву главу. Недељама долазак; биљем и оџе; само прифт 
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му не дође! Њигова страна се моћмо размрави пошто му 
се остатак распрсну у збегове. 

А збегови кренуше кад ударише стршљени, откудер-
кена не! Труман по првом ослобођењу корсом помагао 
Србе на Метокије јајима у праху, а ове садашње америчке 
пштоње опростиле се од лепе памети. Отроваше не, бре! 
Решили и сурутку да ни узнеду, пресела им дабогда! Ос-
тавише не пиридит голе! Налет и’ било. Шта да се чени? 
Под чергу, под чергу! Опеткена да побадамо коље и лепи-
мо кувије! Татако време дошло, па ће и пројћ. Бар Онај 
одозгоркена све види, па ће кад-тад пуштит да им пре
седне! Полагајно, обновиће се Србин мештанин на своју 
Метокију, макар опеткена почињао ка чипчија. Пет веко
ва је био пуж голаћ. Зна он и марљив да бидне кај пчела. 
А и Стамбол га запамти. Не бојимо се ич! Имамо Причес, 
умемо и да господамо: Господе помилуј, Господе поми-
луј, е – Господе – помилуј нас!

Фала Богу, Икићима, ете, не мањка берићета, де гоћ 
да су: коме по тријес, коме по шесет, коме по сто, бла-
годаримо Га! Не баталише светога Николу, па ни он њи 
не остави. Кад којшије запалише кулу, најстареји Рашин 
што се зацрнио нађе славску икону згажену у прашину. 
Веледу да је катиљ Марк Паљокић, двоструки шпијун, 
учестово у паљевине и да је први пуштио рафал да објави 
латинаћима да је Акића кула запаљена! 

Како су метохијски мраворашници бежали од куће 
– описује Видо Метохит:

Бежањ мрава Видосава с Метохије
Бежао је од стада и чобанског штапа

побегао од раоника и летине

Бежао од огњишта и школе
побегао од домаће светиње и баштине
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Бежао је од родитеља и предака
побегао од османлија и латинаћа

Бежао од артизана и умећа
побегао од иметка и странствовања

Бежао је од латинштине и реформатства
побегао од себенцета и столичњака

Омравио се због сујете и тумора
па премравио постом и молитвама

Мравињао је, ровињао
и најзад нечујно одмравињао.

Трајно примрављено станиште му сада
ГИХпм + Е.

Како су се метохијски мраворашници враћали дома 
– сведочи исти Метохит:

Повратак 
схи-мрава Видосава на Метохију

Када се мрав Видосав
вратио своме дому као схимрав,

тамо га је чекала његова бесцен искра!

Знајући да га је старац разрешио од свега смутног, 
па будући слободан кô птица певачица,

случи се да као наш катихумен башПлатонос,
и он, наш схимрав башВидосав, продужи да пева:

Од искре од огња скочне 
запали се светлост

па у души тавној роди ми се
живи Жижак Христос Спас 

Који одмах и поче кормити се Сам.
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А док мене у Себи и Собом у мени Он,
Господ мој и Бог мој, поче блажити

тажно и неутажно, ја вапијах Име;
и тек ћу шиљати Му вапаја,

као сваки раб 
што на путу жељан је сапутника свог. 

Достохвалном читаоцу наповједа се ово: 
Ако се претпоследња строфа прочита повезана с  

Платоновим Писмом 7, 341c 5, 7 – d2, постаће видљи-
во како је у Платоновој идеји о искром или жишком за
паљеној светлости у души Видосав Метохит препознао 
своје искуство искре или жишке и од ње у својој души ис-
куство запаљене светлости вере, дароване му некада на 
Атону, као и доцније искуство прожетости тела и душе 
благодатном струјом о Великој среди у храму Васкрсења 
Христова, даровано му у Јерусалиму. 

Грађа пак за строфу о Видосављевој искри или жишки 
вере у живога Христа узета је из књиге Пред лицем другог, 
многоученог Богољуба Шијаковића, новог и икуменског 
мислиоца, библиофила и библиографа перфекционисте 
до ноката (Београд–Никшић 2002, 159, 44). Инако, то 
је књига која безусловно разоружава читаоца, која га и 
наводи на страхопоштовање према писцу – равноради-
шном попут целог једног мравињака.
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Колико год пута европски геније попут Рафаела 
буде насликао Мадону налик Сикстинској, она 

ће се у поређењу с генијем зографом Дечанске Богороди
це увек појављивати као мравка. Сикстинска Мадона, 
колико год привлачила нашу пажњу, остаје само млада 
мати са стармалим дететом у наручју, што хода твр
дим човечјим кораком по пустим тешким облацима као 
по окопнелом снегу. И оно што је најстрашније, та само 
прекрасна млада жена, пуна чари, лепоте и мудрости, 
никада неће моћи да нас надахне да се пред њом молимо! 
А како би то и могла када је сама, баш као нека мравка, 
прилепљена погледом за земљу? 

Сикстинска Мадона земљанога генија Рафаела, код 
које нема ни помена о девству, а камоли о приснодевству 
(увекдевству), сачињава коначан доказ Павлове речи да 
тјелесни човјек не прима што је од Духа Божијега, јер му 
је лудост, и не може да разумије, јер се то испитује духов
но (1Кор 2, 14). И, опет, да што је рођено од тијела, тије
ло је; а што је рођено од Духа, дух је (Јн 3, 6). Код Рафаела 
и његове вајне Мадоне царује нешто сасвим супротно од 
порода Духом. Царују женственост, и жена, пол… Тек 
у присуству ове телесности и као реакција на њу треба 
пред нама да заблиста мудрост православне иконе и ми 
јасно да осетимо и појмимо да управо православна икона 
не болује од занесености Рафаелом и читавом натура
листичком уметношћу Запада.  

Протојереј Сергије Булгаков, Ориген XX века – чије 
речи нижемо – сматрао је хулном и немогућом сваку по-
мисао о мољењу пред њом. Зато што пред нама не стоји 
Она, Богородица, већ само дивна човечанска лепота са 
својом религијском двосмисленошћу… Посреди је безбла-
годатност која не потребује ни молитву, ни молитвенике, 
нити их сама она трпи [в. Патријарх Павле, Да нам буду 
јаснија нека питања наше вере I, Београд 1998, 197 (Сли
кање лика Христовог и Светих)]. 
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Постоје уметничка и философска, научна и теоло-
шка дела која су као светлост, пролеће, лето, сун

це, мириси, простор, крила, небеско плаветнило, роса и 
несравњена срећа међу земаљским радостима. 

Али постоје и дела налична термитњацима, где је све 
тама, подземни притисак, суровост, поган и одвратан твр
дичлук, атмосфера затвора и робије, хербаријума и гробнице. 

На крају, постоје и таква дела где је жртвовање једној 
замисли или једном етосу исказано безгранично више 
херојски, смишљеније и интелигентније, па нам сама она 
чине блиским своје ауторе жртве и њихов лик братским, 
њих саме, опет, као претече наших судбина [в. Метер-
линк, Термити, 8 (Увод)].

Господ ће и на крају употребити, као што је и досад 
чинио, оно што је најслабије пред људима – мраве 

и њихову ревност за њихов дом – да посрами оно што је 
сада најјаче пред људима – папоцезаристичку комбина-
торику primatus-а и principatus-а. 

Али зар почетак мудрости није страх Господњи који 
чува главу; зар се неопрезношћу не откривају прса у који-
ма је срце или леђа у којима је кичмени стилос? Трезве-
ноумље се тек сада неће узимати као неопходан чинилац 
владавине. Ми гледамо и запажамо како из дана у дан 
мравоћесарски безобрис и мравопапежни сплин иду уз 
јутарњи метеоролошки извештај као судбинска времен-
ска прогноза са свим оним што ће се данас, наредних дана 
и наредних лета дешавати и нама и свима у свету. 

Једностраности са упорношћу јесу полуистине и полу-
лажи. На несрећу, полуистине и полулажи одличан су ма
теријал за свађу, а тврдоглавост се не може назвати издр
жљивошћу. Ето огњене климе која нас очекује у блиској и 
даљој будућности: огњена стихија велевласти, са све бржим 
котрљањем света низ стрмен, према муљевитом подножју. 
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Ипак, нас ништа не може лишити Божије воље да 
ућуткујемо незнање безумних људи чинећи добро – као 
слободни, а не као они који користе слободу за прикри
вање злобе; дакле, (ми преживљавамо само) као Божије 
слуге (1Пт 2, 15–16).

Господ све до овога тренутка има своје сараднике, 
слуге и пријатеље међу незнатнима, и то као пред-

ставницима читаве врсте. Познавати једну такву лич
ност, то је као погађати какве су хиљаде; а како су те 
хиљаде нејасна материја помоћу које се ствара историја, 
одмах се види; (одмах се види) колико једно такво про
учавање, кад је могуће, уноси светлости у дух и осећања 
једнога доба [Дил, Византиске слике I, 85 (Једна визан
тиска грађанка у VIII веку)]. 

Такве личности у сваком добу, па тако и у нашем, вла-
дају и ситуацијама критичним по живот. Ево примера:

 Игроказ о мравки Херувими и вуку
Шестог дана по Духовима 1986. године напасни мра-

војед из Машутишта на Косову и Метохији, наоружан 
ножем и наг, у току дана двапут је насртао на монашко 
гнездо Свете Тројице. Између њега и сада већ упокојене 
мравке Херувиме водио се овај разговор:

М. Х.: Комшија, шта тражиш?!
К. м.: ’Оћем да убијем поп! (напада игуманију Иларију).
Мравка Херувима: Немој, комшија, видиш ли да је то жена?! 
(напасни мравојед одлази, па се враћа исте вечери).
М. Х.: Сестре, ја ћу да разговарам с њим… Добро вече, 
комшија, шта тражиш?!
К. м.: Да ги срушим цркву. Смета ми тај црква. 
М. Х.: Ако обориш цркву, она ће тебе да обори. Како ћеш 
да срушиш цркву?
К. м.: Бацим бомбу и срушим ги целу!
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М. Х.: Комшија, тако викаш?
К. м.: Тако викам!
М. Х.: Немој тако да збориш, ти имаш децу. Бог види… Јеси 
ли гладан, ’оћеш парче леба? ... ајде, иди кући…

 Бели мрав Серафим из Будисаваца 
 у борби на све или ништа

Његов ум: мрав радиша,
његово срце: пчелиња матица,

његова душа: пужевља мекушица.

Сав подвизима упреден,
молитвама увоштен;

он срма преподобија
и вез Божијега Духа.

Српски владика, српски свештеник
и мравка була с детињим мравчетом

Беше једаред, кад сам епископовао на Косову и Мето
хији, да сам се враћао у Призрен из Ораховца с једним 
од потоњих ораховачких свештеника. На станици 
гужва. Кажем свештенику да уђе у аутобус, да седне 
и да и мени заузме место. Он то учини. Кад смо сели, 
видим муслиманку с дететом да стоји на перону и не 
улази због гужве, па ћу рећи свештенику: „Изиђимо на
поље и кренимо пешке до Призрена.“ И тако ми стигне
мо у Призрен пешке. Није било само једанпут да се пе
шице ишло и од Призрена до Машутишта (казивање 
патријарха српског кир-Павла).

Владика рашко-призренски кир-Павле, 
црвени мрав и образ

Док сам се спремао да са степеништа закорачим у 
зграду призренске поште да бих завршио посао око слања 
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једног писма, приђе ми младић Шиптар и удари ме песни
цом по једној страни главе. Пошто је ударац био јак, за
тетурам се. Младић се брзо удаљи. Организовали смо да 
изнесем ту ствар пред општинске власти, и то не да бих 
кога оптужио, већ да се исто не би и неком другом догоди
ло. Када би требало да бирам да ли да поступим према 
том младићу на начин на који је он према мени поступио, 
то јест да се то мени деси, а не њему, увек бих био за то 
да се мени деси. Увек треба поступати онако како су по
ступали наши преци; онако како би они желели да посту
памо ми, њихови потомци. 

Касније сам у једном другом случају, у случају групне 
крађе новца једном човеку и његовој жени, међу приведе
ним починиоцима препознао младића који ме је ударио 
песницом (казивање патријарха српског кир-Павла).

Мрав Гера за време свога мравожића четири пута 
покајно је умирао: први пут као грешни Мика, 

други пут као грешни Миро, трећи пут као грешни Витко 
и четврти пут као грешни Херувим. А сва четири пута с 
намером да сконча држањем свога ума у Аду и исписи-
вањем поруке против очајања, јер Бог је љубав. 

По томе се он разликовао од Гојиног, Буњуеловог и 
Андрићевог скелета; њихова рука је, као што је познато, 
истурала хартију из гроба с натписом: Ништа! 

Рука мрава Гере, међутим, држи у руци потврду испи-
сану Именом: Господ Исус Христос је жив! 

Од мрава се може примити најдрагоценији наук: 
од свих оних који се налазе усред смрти нико 

боље од мрава не води борбу против саме смрти, и то – 
самим суштим животом. Њихова смрт динамична је ко-
лико им је и живот динамичан. 

Али ми код њих запажамо и другу јуначку појаву: када 
крену у бој против страха изазваног пакленим стањем, мра-
ви ће му се намерно подвргнути и тако га изнутра победити. 
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Динамична борба за живот динамичним односом пре-
ма смрти и нестајању, у стању непрестане динамике – то 
би било оно што краси Та дивна створења (документарни 
еколошки филм француске производње). 

То је тајна која тражи бар једно откриће. Зато учини-
мо бар један покушај да нам се оно открије:

Мирмеколошки ребус
Молит енидневник лиМравока једн

огмр ваГосподеразу сезаним ист
инити илажнимп авилниминепр в

илнимствар маИсусесрце езанимаств
ар мадо римизлимпра еднимигр

е нимХристер азу трезниипросвет ујес
рцеСинеср езагреваисми ујеразумБожијиД
атн мјеблагос овстал огпостаимоли вепом

илујметајнастра аБожјегита наљуба игрешн
огАја, црвсам,анечове...Срцеми истосаз ајБоже

иду право новиумен Неодба имеодЛ цаТ
вогаиДуха ТвогаСветоганео узмио менеЖ
р вајеБогудухс рушенсрцескр шеноисм
ерноБогнећепрезретиБлагод тјекадасв

иорга иутелура ескла но.

Решење ребуса:

Молитвени дневник 
или Мравоказ једног мрава.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, помилуј ме грешног.
Разум се занима истинитим и лажним, 
правилним и неправилним стварима, 

срце се занима стварима добрим и злим, 
праведним и грешним;

разум трезни и просветљује срце, 
срце загрева и смирује разум.
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Дат нам је благослов сталног поста и молитве,
тајна страха Божијег и тајна љубави. 

А ја, црв сам, а не човек…
Срце ми чисто саздај, Боже, 

и дух прав обнови у мени. 
Не одбаци ме од Лица Твога 

и Духа Твога Светога не одузми од мене. 
Жртва је Богу дух скрушен, 

срце скрушено и смерно Бог неће презрети.
Благодет је када сви органи у телу, 

баш као и сви чланови Цркве, раде складно.

Наша српска триплекс-постмодерна управо довр-
шава промоцију начела успешног мрава радича и 

његово лансирање у орбиту бизниса. А он увелико тала
са, таласа и таласа:

Љуске
Питали мрава новог доба:

Весели брале, ког си ти бренда?
Питање је било брк у брк.

А он ће спокојно:
– Праћен сам, али плаћен.

Ако ме не прате, неће да ме плате.

Али нешто може да буде и – ни шија ни врат, већ 
исти кома(т)д; или:

 Кажа о мраву домаћем издајнику
(омаж Јовану Јовановићу Змају)

Сваки мрав са својим јатом,
свак му греде својим батом,

свога бате руку тражи,
свој домазлук врећом блажи.
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А куд тебе носи вода,
издајицо мрављег рода.

Кад неправда крутом ћордом 
стане газит људском хордом,

мравак мраву шушка вајно
наш батинаш хода трајно.
А ти иштеш стране трупе,

издајицо преко рупе.

Пропиштаће ране Боге
док се створи завет слоге,

башка извор воде живе,
крвници се на њег криве.
Ти све чиниш да га згасе,

издајицо, ти ужасе.

Народно је срце здраво,
његово је чело право,

ђаво моћмо меће чине,
тебе нађе, црни сине.

Ма ко би нас боље продô,
издајицо, задња модо.

Деди, оцу, сину крвца лину,
баби, мајци, сеји сунце мину,

зашто толко крви, суза, јада,
ћути мравља Србијада.
Њу баш деље рука худа,

издајице на вр’ дуда.

Мрављем синку десна лева,
ваздан народ то опева,

стиже њему билбил име,
још се млечи кравље виме.
Ти се волеш Јудом звати,

издајицо, куку тати.
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Ти би медамлека реку стека,
народ крепа, нека,

профитирај, часак ти је
док твој народ ране свије.
Профитирај брго створе,

издајицо Свете Горе.

Родиће се наши дивни снови,
њих ће Сунце правде да обнови,

на отпаду врашких снага
певаће се стара сага.

Ти ћеш тада пући од бедака,
издајицо мрављих шака.

А таква кажа, опет, шта је друго до кажине каже 
кажа, помоћу које се увек добије само нека друга 

лажа? Наша је насловљена као оно:

Равно издаји
или

живот и прикљученија оца Проба
 (омаж Момчилу Настасијевићу)

Отац Проб, некад мрав незнавен, грешан и богомрз, 
све и сва је скидô с небеса и псовô на земљи, све ојађивô 
на дрзака и брзака, па и своја два погребена мрава. Море 
греха, море пеха; слабо се тада шта духовно зрело и вре-
ло код њега чинца кô у злочинца могло чути и видети; 
што рекли, село село, па га утриклело. Кад стиже до руба, 
дође му лепа памет покајна, те се подиже, уми и поче по-
кајкама да туче по себи, али и око себе. 

Обећа вражник да ће бити мио по ономе што има, а 
не по ономе што нема; добровољац Проб, бивши мраво-
бојац и коб. Ал’ не лези, враже: пас се врну на своју бљу-
вотину. Једно је оно – ни дрвета без гране, ни мрава без 
мане; а друго је ово – једанпут острвљен, увек стрвинар. 
И све поново туга и јад; поново мравињање и мравосање, 
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и то мрав са заветима. Како ли је тек великанима и ка ква 
су тек њихова починства и непочинства?! Погледајмо. 
Када се неко нађе између две ватре, ваљда ће бежати у 
ону која мање гори. Тада он донесе и клетвену одлуку, па 
се и завети само да би утекао од огња! Ма сви смо исти: 
обећамо Му да више нећемо по старом, и завет Му дамо, 
само да нас Он још овог пута извуче… А када прође по-
гибија, наши дланови опет сврбе ли нас, сврбе.

Да се вратимо оцу Тодору из Тамног вилајета … не 
него оцу Пробу из Виртуелног вилајета. Када, дакле, ми-
нуше прве љуте муке нашег оца Проба, он би тек сада све 
да проба, и то потанко! Заказује пробе, заказују му про-
бе, режира пробе, лажирају му пробе, финансира пробе, 
третирају му пробе, фингира пробе, фундирају му про-
бе, камчи пробе, искамчују му пробе, форсира пробе, 
умножавају му пробе, обећава пробе, не испуњава про-
бе, заклиње се на пробе, пориче пробе. Буди Бог с нама! 
Пробе, пробе и про-бе, све саме проообе.

Отац Проб, Бог га видео, макар да тргну једном ножи-
цом, макар оном мрављом. Или, да се изразимо по на-
шки: бар да је ишчупа и баци од себе – када га она то-
лико саблажњаваше. Али њега, лакоумна, ни памет не 
саблажњава. И математика је показала да је боље ући у 
рај с једном ногом него са две допасти тамо где се огањ не 
гаси и где црв не престаје да прогриза, тамо где ће бити 
плача, и јаука, и шкргута зуба. То није пусто обећање 
само за тамо, већ свачије пробање истога јоште амо. А 
људи кô људи, свашта би да пробају. Некоме је и јеж до-
бар, и укусан, и привлачан – само да се постигне циљ. 

Свакако да треба доносити судбоносне одлуке и по-
стављати нове почетке; то је логичан захтев сваке важне 
одлуке уопште, просто сам њен почетак и принцип. А и 
очишћује се чоек! Али ствар је у томе, кажу најиску снији, 
што треба издржати до краја. Е ту се ми оредимо, јербо 
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ту треба бити добре воље, ту се појуначити. И више од 
тога – ту бити мио по ономе што имаш, а не по ономе 
што немаш (2Кор 8, 12; Мк 12, 43).

Наша триплекс-постмодернистичка комуникацио-
на цивилизација употребљава мундијални знак, 

кин, сигнал, импулс, звук, слику, дигитал, трон, геном и 
нано у пројектовању своје тоталне визије стварности. Ок-
вир њене употребе јесу све врсте онтофанија, а циљ су јој 
банке информација са скуповима семантема и деши ф - 
рованим кодовима. Благодарећи патријарху српском 
кир-Павлу, ави Софронију Новом Есекском, ави Еми-
лијану Симонопетритском и Јовану Зизјуласу, Христу 
Јанарасу, Стаматису Склирису, Емануелу Левинасу и 
Владети Јеротићу … поново је откривен и обновљен 
центар наше исконске комуникације: лик – личност – 
у свом енергетском односу, при том са урачунавањем 
свих последица које происходе из наших алтернатив-
них сучељености: агресија и смиривања, ратовања и 
мирења; дакле пријемчивости и непријемчивости, спо- 
јивости и неспојивости. 

Али оно што ће нас с тим у вези увек и увелико екс-
поновати и прозивати неће бити ни сами пробоји наше 
експерименталне психологије, ни ставови трансценден-
талне философије, нити сами ставови наше ту и тамо 
хипертехнологизоване теологије, већ наш мистички, 
таворски и исихастички воајеризам, наше зналачко, не-
поштедно и непоткупљиво посматрање свакога, свега 
и свачега кроз призму покајања, наше посматрање по-
чев од обнаживања мумија египатских династија, преко 
еко-мравињака и еко-термитњака широм планете, арте-
факата о неизбројивим разменама гробова и љубави про-
вученим кроза све паклене страсти, до читача генетских 
кодова, биоекспериментатора и биохазардера. Подјед-
нако, и много више, очекује се наше очитовање злочина 
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моћних, а у стварима нејаких и недужних укинуће нави-
ке гутања камиле и оцеђивања комарца.

Драмска, књижевна и филмска (документаристи-
чка) дела највише нам могу помоћи – више и од 

многобројних философских, више и од мноштва тео-
лошких испразних дела – у стицању молитве за све људе 
и за сав свет. Тако, када читалац и гледалац у животним 
драмама књижевних и филмских јунака учествују ср-
цем до поистовећења, они му тада и проширују грани-
це ипостасности за пријем самих реалних и конкретних 
саљуди или ближњих. Другим речима, они одлучније 
и отвореније ступају у реалан насушни однос ја–Ти, па 
отуда и смиреније и љубвеније стоје пред лицем другог. 

Апстрактни мислилац, међутим, зна до те мере да за-
баса у лавиринт апстрактног умовања да реални и кон-
кретни саљуди – ближњи – почну да му личе на мраве, 
чак да му из животног видокруга ишчезавају. А затим и 
он сам почне да ишчезава, да постаје мравешан и нества-
ран, па тиме и неспособан за реалан насушни однос ја–Ти 
(тачније: Он–Ти–ми–ја). 

А то је онда стање неспособности за најсветије дело 
стајања пред лицем другог и пред тајном целокупне твари 
као пред Лицем Господњим – Творцем све твари. У том 
смислу желимо да разумемо следећу мисао Лава Шесто-
ва: Сад нам се чини небитним ако смо случајно згазили 
мрава који нам је потпао под ногу, или [ако смо] спасли 
Божију кравицу која је упала у воду, а уједно се чини не
обично битним то што је у „светском рату“ разбијена 
Немачка. Али у другој перспективи се може показати да 
су згажени мрав или спасена крава Божија важнији, дале
ко важнији од велике култивисане државе. То вам се чини 
парадоксалним? Још како! [Л. Шестов, Из книги судеб, 
ин На весах Иова, Париж 1929; цитирано према: Б. Лу-
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бардић, Прегажени пужеви (55 слова о покајању и љуба
ви), Зенит 5 (јул 2007) 63].

Приказана мисао Лава Шестова добија снажнији одјек и 
конкретније исходиште тек када се осмотри у фону морал-
них заповести једног јогина (попут Парамаханса Јоганан-
де). Ту заповест он не сме прекршити, јер би прекршај био 
непосредан ризик за њега који тражи избављење (moksa). 
Тако ahimsa, прва заповест његовог моралног кодекса, зна-
чи: Не проузроковати бол ниједном бићу ни на који начин 
и никада [Елијаде, Слике и символи, 67 (Концентрација на 
једну тачку)].

Мравешни и прости људи баве се животом и тиме 
непосредно и храбро стичу мудрост. Сиве еми-

ненције и компликовани људи баве се теоријама и пре-
ко њих посредно и уздржано долазе у додир са живо-
том, који онда компликују личним и туђим ломовима и 
бродоломима. 

Они при том подсећају на дечјег змаја на узици, с кон-
туром и обележјима људског лика на себи. Па када схвате 
да постоји пут од мрава до херувима и даље, они почну 
да се мењају. 

Отуда они и шаљу своју исповест у етар:

 Исповест
 као аутопортрет 1

Празнином оквира слике 
језди мраволики XY

као папирнати змај на узици.

Ветар га пробија, 
страст га приземљује.

Тишина му шуми у ћелијама,
он би опет да узлети,

али из тишине у тишину.
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Они би да тихују до ишчезнућа:

Тиховање
 као аутопортрет 2
Он би да буде презрен,

да оде, да нестане у редовима анђела

и да више не постоји,
као онај који није дошао у постојање.

Да више не производи мед,
да више не стиче знања, не сазнаје тајне, 

и да саме горе више не премешта;
па и само мравље кô лавље да напусти! 

На све да се обрецне deleateом!

Да би сам запленио Светлодавца,
а самога њега да би љубав запленила.

Они би да буду заборављени:

Самоукор 
као аутопортрет 3

Омрављуј се, не зове тебе нико.
Ти, који си себе избрисао заборавом,

зашто да стрепиш сада
рад туђе незнавене страсти?

Времену толиких истина, 
неистина и полуистина

одговарај великообразијем.
Здраво осамнуо, здраво починуо!

Они би да се настане у светлости:
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Херувим 
као аутопортрет 4

Божјега околопрестоља предстојатељ,
одоњудуже трисолнечном светлошћу обасјаван,

к тојзи светлости вечно изливаној 
херувим нас второсветли позива.

Бесмртни херувим, живота непогибељна
од Првоживота што живот прими,

свети зритељ вечне Мудрости он поста;
светлошћу испуњен, 

са свима Светлима и он саобраћајан оста.
Многооки херувим, 

божанствене Мудрости орган,
приклања Христа да даде душама нашим мира 

и велије милости изобиља.
Славар Трисолнечне славе,

небески ум безвиднолични и невештаствен,
херувим је то многооки и многобоговидан

што са горњим Силама радује се поклично:
Свет јеси, Оче, Свет јеси, сабеспочетни Слове, 

Свет јеси, Свети Душе,
Једна Слава, Једно Царство и Јестество,

Једна сила и Божанство.
Херувим умна сила, 

слуга Престола Славе,
радошћу служи бестелесник,

умним устима пламеним слови Христу Богу 
и за нас удивљује се и за нас измољава.

Невештаствени херувим
што Невештаственога гледа,

непристрасном славом вечне Славе обасјаван,
греховни мрак наш одгони и приљежно
Творца нашег Бога и Владику поспешује

избавити нас од мрака греховнога.
Бестелесна Ипостас
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што начелом твари именована беше
сазда херувима са свима бесплотнима 

да скупа ревнују нама на спасење
и нашем покајању се веселе;

они, наши пресветли предстојатељи.
И сада бесплотног херувима 

са свима бестелесним Силама
непрестано воздвизавање бива
да радовање Слави силе Господа 

нами свагда крепко буде;
херувима многоокатог још је 

да са бестелесним умовима бестелесних Сила
јереси нас љуте разрешава 

и у свету непрестано очувава.
Херувим то је што га Господ 

Словом Својим приведе постању,
да са бесмртним војскама небеским, светловидним,

буде тајник часнога Божјег хваљенија;
херувим, грађанин небеске и божанствене Скиније,

и Творцу како тек достојан служитељ.
И тако, херувим, 

са свима бестелесним Силам и људма Светим, 
опстојава Престо Славе,

многооки свагда око Бога находи се, 
Христа хвалећ и превозносећ во вјеки.

У једној Цркви небесника 
и аз грешни схимник находим се,

находим се с њима.

Портрет исповест
мра-Вите Марконеа

Зборим, 
али мучао бих,
залио бих уста, 

или их бар закључао.
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Калауз 
са обале рода

бацио бих у воду,
па у молчању или тиховању 

нашао рођену слободу
рођену слободу

у непободу.

Меланжом раскајања и песничких исповести по-
ништава се сав међупросторни садржај. Рецимо, 

простор између андрићевског мравињања у затворској 
ћелији (Неумољиво круте и непомичне планине гледају 
с облачна виса. Високо укочено небо. Тврда немилосна 
земља. Иза свих мојих горких ријечи крије се, ипак, увијек 
људско лице са својом жељом за срећом) и његовог капи-
тулантског краја живота (Живота нема, смрт не долази. 
Несхватљива, дуга, неподношљиво дуга, људска судби
на), са снагом достатном још само за невољни мрављи 
силазак под земљу (Крв је немирна, јер предосећа оно 
што доноси плодна јесен: Одлазак, нестанак, крај). А 
све то са свешћу да је лични живот прохујао нежељено 
неосмишљен (Па ипак бива понекад да чујем нешто као 
молитвен шапат у себи. То се моја стара и вечно жива 
жеља јавља однекуд из дубина и тихим гласом тражи 
мало места у неком од бескрајних вртова рајских, где бих 
најпосле нашао оно што сам одувек узалуд тражио овде: 
Ширину и пространство, отворен видик, мало слободна 
даха) (И. Андрић, Еx ponto, немири, лирика, у: Сабрана 
дела, Београд 1981, 9, 137, 254, 256–257). 

Али само је право покајање лек, моћно да исцели наш 
свеколики затровани живот.

Професор Макракис, Јанарас и Јагазоглу, савреме-
ни грчки богослови и мислиоци, те оци Николај 

Лудовикос и Стаматис Склирис, ваљано су проговорили 
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о Достојевском. А митрополит Јован Зизјулас бираним 
и значајним речима то је и обзнанио: По Достојевском, 
потчињавање слободе логици и етици не само што је 
немогуће него је човеку и бескорисно па и штетно. (…) 
Слобода је (за њега) оно што човека чини различитим 
од животиње. Мрави су зидари једног изузетног здања 
(изузетног у њиховој врсти) мравињака. Сваког по
штовања достојни мрави започели су свој живот у 
мравињаку и у мравињаку ће га, без сумње, завршити. 
То је нешто што за њих, за њихов позитиван дух и за 
њихову упорност у изградњи мравињака представља 
велику част. Али, гле, човек, са своје стране, личи на 
шахисту који воли игру, а не циљ те игре; јер њега за
нима сам живот, а не циљ живота [Достојевски и ети
ка, Саборност 3–4 (2007) 58]. 

Извући ћемо закључак да је замагљивање теме апо
столскога континуитета Цркве и апостолскога прејем
ства на Западу папском логиком и етиком имало за циљ 
изградњу папског мравињака, у којем би сви његови жи-
тељи започели свој живот и у њему га завршили. Они су 
га у њему заиста започели и у њему ће га заиста заврши-
ти! [в. Митрополит Јован Зизјулас, Апостолски контину
итет Цркве и апостолско прејемство у првих пет веко
ва, Саборност 1–2 (2006) 33–53].

Док се многобројни међу нама баве стицањем ве
ликих количина изговорене и големих залиха на

писане речи и, опет, док учествују у вербалним ратовима 
еда би из њих изашли као победиоци, наравно при том 
не бирајући средства у долажењу до венаца, дотле сами 
њихови ратови попримају елементе вербалног профитер-
ства, мафијаштва и тероризма (в. Б. Јовановић, Улога и 
место интелектуалаца, лаика и жене у цркви, Београд 
2006). 
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И док се делатницима и учесницима тих малих и ве-
ликих ратова буде лепила етикета верб-терориста, све 
дотле ће пред њима стајати две постављене истине за ог-
ледање и проверу онога што они чине у личној историји, 
а што ће се неминовно одразити и у њиховој личној есха-
тологији. А те мисли огледала треба да покажу да је сва
ко изгубио душу ко је изгубио љубав и још да се ослобађао 
пакла само онај који се ослобађао зла (Ава Јустин, Време 
је исечак вечности, Београд 2006). 

Истовремено, свима је доступна сведрагоцена слу жба 
речи: да сви са свим својим умом, и срцем, и душом, и 
свом својом снагом, са одлучношћу и ревношћу једног 
мрава, али и са утврђеношћу једнога херувима, пона-
вљају непоновљиво и стваралачки ипостасне, кенотичке 
молитве Имена Господњег, сачињене од пет речи: Господе 
Исусе Христе, помилуј ме. 

Само са срцем трудним Именом Господњим у нама ће 
расти Христос – Земља живих, Искупитељ свих људи! Ма 
колико се наш завичај смањивао и наша телесна слобода 
бивала ограничаваном, ми сами у Њему Самом опстоја-
ваћемо свемоћни.

Смирење светих у благодати испољава се пред цело-
купном твари, дакле и пред мравима, пужевима и 

пчелама, птицама и зверима (Франческово и Серафимово 
смирење). Оно је и смиравање једних пред другима (сми-
равање светог Франческа пред преподобним Серафимом). 

Сама пак реч светих збива се и остварује у благодати, 
зачињена сољу, ради благоизвољења Божијега и знања 
које треба дати сваком оном који заиште одговор (Кол 
4, 6). Тако је Франческо Асишки дао Елзашанки про-
тестанткињи насушни одговор на питање о истинској 
Цркви: Кћери моја! Ти тражиш истинску Цркву: она је 
тамо где је он (погрбљени старчић Серафим, сав блистав, 

99.
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као патријарх). Она (та Црква) све подржава, а никога 
не моли за подршку. А бели старац (Серафим) је ћутао 
и само се одобравајући осмехивао на [Франческове] речи 
[в. Свети Серафим Саровски, пророк љубави Божије, Бео-
град 2006, 116 (Христос воскресе, радости моја!)].

Ханс Георг Бек рекао би да не налази погоднијег 
 завршетка за ову материју од неколико стихова 

за поздрав упућен благонаклоном читаоцу оних стихова 
које би он препустио читаочевом оштроумљу (в. Путеви 
византијске књижевности, СКЗ 403, Београд 1967, 195). 

У складу са читалачким оштроумљем, ти стихови као 
да су обрађени за потребе самог нашег полиграфа о еко-
логијама и они гласе:

 Мравља ода смрти
и васкрсењу

Епикуре, хере!
Када смо овде – живи,
смрт није овде – жива;

када је смрт стигла – жива,
нас нема више – живих.

Име Господње да буде благословено
од сада и до века!

Да бисмо и сада и у векове били живи,
смрт ће и сада и увек бити у нашим рукама,

 а ми и овде и тамо у знаку васкрса; 
 но да ли и у васкршњој радости?!

* * *
Окончавамо своје обраћање благонаклоном читаоцу ре-

чима патријарха српског кир-Павла – стално себеомрављи-
ваног – које затим и препуштамо читаочевом оштроумљу: 

100.
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Када у Индији људи треба да смире разбеснелог слона, 
они му у подножје положе дете. Тако мравка од детета 
стоји пред грдосијом од створења. И слон се смири! Иии, 
моој Боже Господе Спаситељу! Оно најнемоћније на свету 
има моћ да унесе мир у оно најмоћније на свету.

Поговор

Увек изнова – и у опијености страстима, и у опседнуто
сти сујетом – ми потребујемо разазнавање: ко је народ, ко 
смо ми, ко сам ја и ко си ти?! То да Божијом вољом постоји
мо и да смо битисали; да смо сада ту и да бисмо хтели да 
битишемо; да нисмо онакви какви себи изгледамо; да може
мо бити оно што још нисмо. И као последње питање – да 
ли ћемо постати оно што би Богу било угодно да будемо и 
да јесмо? 

За све то ми иштемо и потребујемо пастире, јер пре
бивајући под сталном претњом своје личне сенке, или 
тамног брата, или свог другог egoа, ми чињенично не си
лазимо с нишана свог наметљивог двојника; ми чињенич
но не престајемо да се паштимо под доминацијом свог 
пристрасног selfерминевтичара, коме иначе никада до
вољно трезвености.

Време гради, време разграђује, само чојство претрајава. 
Нашим српским епископима и архиепископима, ми

трополитима и патријарсима, игуманима, архимандри
тима и јерејима ми вазда исказујемо благодарење: 

за све што чињаху, што чине, и што ће још чинити 
да се у временима разградње нисмо разградили и да се у 
предстојећим временима разградње не разградимо! 

Благодарење исказујемо и нашим телесним оцима 
што они не постадоше гробари својих синова потомака 
и нашим телесним матерама што оне не постадоше гро
бови своје деце потомака! 
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Сугубо благодарење нашим оцима и нашим матерама 
дугујемо што и они не постадоше мрави и мравке, а њи
хово потомство мравињак!

Зато свим коридорима наших достојних Отаца, све
штених и свештеномученичких, ми уприличујемо благо
дарствено и молитвено пјеније:

Владичанским гласом
Владичанским гласом ви зборите Господу,

време ваш носи глас,
за своја чеда, ка’ за класове стрепећ, 

ви стојите посред нас.

Силом датом вам од Бога
ви потресате царевине, 
благошћу вам образ жив,

ревнитељ’ма мира ви сте палма мира,
лститељ’ма паки страобалан див.

Ви зборите Господу одушно, пламно,
Он вас прима у свој Стан,

царске двери дворова Му сјајних
ви отварате ноћ и дан.

Ко се миче мравље обноћницом, 
под вашу ће каштигу доћ,

тајне су вам све прозрачне,
ви Њем’, кô и нама, 
служите дан и ноћ.

†



117Appendix

Appendix

Текст под насловом Мирмекологија уврштен је у проје-
кат Српска теологија данас (Министарство вера, евиден-
циони број: 179078 Фундаментална представа теоло
шких дисциплина у европском контексту – историјска и 
савремена перспектива), а у оквиру предмета Хришћан
скоетичке теме (биоетичке, екоетичке и пословничко 
етичке) на Институту за теолошка истраживања Право-
славног богословског факултета Универзитета у Београду.

Како читати текст под насловом Мирмекологија и како 
с њим поступати? Књижевна грађа текста под насловом 
Мирмекологија (екотеолошке алегорије и софиолошке па
раболе). Погледи из перспективе мрава и смирења, бити
сања и патисања, гроба и васкрсења: епистеме и филосо
феме, теологеме, поеме, пиктограми и фонеме о Цркви и 
свету, о дому и житељима, о животу, јунацима и мучени
цима, о смрти, њеним заговорницима, прогонитељима и 
рушитељима замишљена је тако да може послужити као 
полазиште за остварење пројекта и научног и уметничког.

Стога је пројекат усмераван да буде:
1) у дослуху с катедрама за књижевност и философи-

ју, дубинску психологију с психотерапијом, хришћан-
ску теологију и филмску режију, те са Институтом за 
византологију;

2) у дослуху са актерима мултимедијалних области.
С обзиром на то да је књижевна грађа овог текста ор-

ганизована најпре као књижевни калеидоскоп, с тексто-
вима жанровски разнородним – прозним, поетским и 
драмским – њој се омогућује и проходност:

1) ка прилагођавању радио-позоришној трибини и сце-
ни, музичком подијуму и амбијенталној музици;

2) ка грађи за сценарије за телевизијске емисије из на-
уке и уметности, за репортаже о догађајима и портрети-
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сање разних личности (малих и непознатих људи, уметни-
ка и научника, философа и теолога);

3) ка изради сценарија за документарне и кратко-
метражне филмове, односно за писање сценарија и сижеа 
за еколошки и археолошки, етнографски и дечји филм;

4) ка преношењу у медиј стрипа (девете врсте умет 
но сти), најпогоднијег за визуелно представљање разно-
родних литургичких анафора.
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Теоријски и уметнички слојеви  
списа Мирмекологија Давида Перовића

Како се први пут на српском језику у теолошком кљу-
чу појављује спис који несумњиво представља веома сло-
жену књижевну структуру и чији предметни слојеви до-
тичу проблеме најразличитијих теоријских дисциплина, 
прилика је да се укаже на неопходност херменеутичке 
озбиљности како би се овај напис из пера Давида Перо-
вића ваљано могао ишчитавати. Тек са одређеним мето-
долошким претпоставкама које су нужне за испитивање 
значењских слојева овога списа могуће је, као на контрол-
ном примеру, критички се осврнути на неке од најзначај-
нијих књижевно-теоријских оптика минулог века.

Читаоцу иоле упућеном у старе књижевне форме 
на први поглед биће уочљиво да се аутор враћа старом 
жанру византијске књижевности који се назива стослов. 
Констатујући то, можемо испрва лако допасти у заблуду 
да писца Мирмекологије одредимо као рестауратора књи-
жевне форме што ни у старини није била толико учеста-
ла. Биће и оних читалаца који ће, иако неу пућени у тео-
рије древних жанрова, у форми књижевног израза Давида 
Перовића препознати сличност с формом коју је у мину-
лом столећу неговао Лудвиг Витгенштајн. То је, међутим, 
утисак који се стиче само на први поглед. Када се овај Пе-
ровићев жанр пак упореди и с једном и с другом формом 
књижевног казивања, пронаћи ће се крупне разл ике, па 
онда сваки иоле концентрисани читалац неће писца ове 
књиге сврстати ни међу рестаураторе књижевне фор-
ме стослова, нити међу подражаваоце књижевног из-
раза Лудвига Витгенштајна. Да не бисмо остали само на 
апстрактним тврдњама, размотримо укратко жан рове с 
којима смо упоређивали напис Давида Перовића.

Кад је о стословима реч, осврнимо се на њихову стру к- 
туру на основу примера познатог списа Гностички сто
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слови Максима Исповедника. У том спису из прве по-
ловине VII века третирају се теолошке теме у широком 
распону и излажу најчешће у форми исказних ставова. 
Најразличитије теме тог Максимовог списа, међутим, 
могу се уписати само у епистемолошку рубрику. Плу-
ралност тема, дакле, само је дозвољена унутар сазнајно- 
-теоријске дисциплине, без допуштености да се закора-
чи у поље неепистемолошких проматрања. Како иска-
зни ставови, напоменули смо, представ љају доминанту 
Гностичких стослова, ни значењски слој не тежи плурал-
ности, већ јединственом значењу које читалац треба да 
увиди. Примера ради, кад Максим Исповедник напише 
да се, сем Бога, сва бића умом могу сазнати јер се знањи
ма могу објашњавати њихови узроци (Κεφάλαια σ ʹ περὶ 
Θεολογίας καὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ Θεοῦ, PG 
90, 1085C), тада се читаоцу непосредно шаље јединстве-
но и недвосмислено значење тог исказа. Проблем, дакле, 
који би се пред читаоцем могао појавити не би се тицао 
утврђивања овог или оног значења, јер је јединствено зна-
чење овог исказа непосредно пренето, већ би се могао од-
носити на утврђивање истинитости или неистинитости 
значења исказа о којем је реч. Такво дело можемо, у скла-
ду с појмом Романа Ингардена, назвати завршеним, јер 
су све реченице и појединачне речи које се у њему јављају 
једнозначно утврђене у смислу њихове звучности, смисла 
и (узајамног) редоследа (R. Ingarden, O književnom delu, 
Beograd 2006, 35). Плуралност значења, дакако, негативан 
је аспект сваког завршеног дела и, ако се у њему појави – 
битно ремети његову кохеренцију. Тако ће по кохеренцију 
реметилачки чинилац списа светог Максима бити његова 
тврдња да постоје и бића која представљају дела Божија 
нестворена у времену, као што су добро и доброта сама, 
живот, бесмртност и слично (Κεφάλαια σ ʹ περὶ Θεολογίας 
καὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ Θεοῦ, PG 90, 1100D), 
и која самим тим, по пређашњем Максимовом исказу, 
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немају узрок што се може објашњавати, па не могу бити 
ни сазната умом. Тако се нека бића (τὰ ὄντα) из ове Мак-
симове друге тврдње недозвољено изузимају из цитира-
ног универзално-афирмативног исказа који гласи: Πάντα 
τὰ ὄντα νοούμενα λέγεται. Ако су, дакле, сва бића умом 
спознатљива јер имају узроке до којих се знањем може 
досегнути, онда није јасно то како постоје нека бића која 
нису настала у времену, а чији је непосредни творац умно 
недостижни Бог. Таква плуралност значења у оквиру за-
вршене мисаоне књижевне структуре представља мањка-
вост првог реда.

Други жанр с којим се Мирмекологија може поре-
дити жанр је којим се служио Лудвиг Витгенштајн. За 
разлику од списа светог Максима, који има битно огра-
ничену епистемолошку оптику, списи Лудвига Вит-
генштајна не претендују на јединствен теоријски угао 
гледања. Настајали током низа година као исходи ауто-
рових философских истраживања, они обухватају нај-
чешће дисциплинарно неповезане теме. Ако у обзир 
узмемо позни спис Философска истраживања, видеће-
мо да се теме протежу од проматрања значења улоге 
остензивних дефиниција, преко улоге философије као 
дисциплине, до контекстуалног и изванконтекстуалног 
значења речи и психолошких момената сазнајног чина. 
Међутим, и поред тога што те теме овог списа, уз многе 
непобројане, није могуће поставити у ову или ону фило-
софску дисциплину, пажљивом читаоцу постаће јасно 
да су оне обједињене у функцији коју би ваљало да оба-
вљају. А кључ те функционалне стране ових истражи-
вања, која уједињује најразличније теме и дисциплине, 
налази се у 119. тачки списа, где стоји: Резултати фи
лософије представљају откривање чистих бесмислица 
и израслина на разуму кад је јуришао на границе језика 
(L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, London, 
48). Те речи недвосмислено се надовезују на још преци-
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зније функционално одређење Витгенштајнове филосо-
фије изражено у тачки 116, у којој овај мислилац каже 
да ми речи из њихове метафизичке употребе сводимо на 
њихову свакодневну употребу (исто). 

Погледајмо сада како ствари стоје с Перовићевим 
списом Мирмекологија, односно то на који се начин ње-
гова књижевна форма разликује од две претходно ра-
зматране форме.

Она формална страна списâ Максима Исповедника и 
Лудвига Витгенштајна по којој се на први поглед може 
изводити аналогија са списом Давида Перовића блиска 
је овом напису само утолико што је у њему књижевна 
грађа разложена на тачке. Тих тачака је стотину на броју, 
па би то могло побудити асоцијације на стослов. Због 
прегршти најразличитијих тема које се очитују у наиз-
глед дивергентним рукавцима могла би се изводити и 
сличност са списима Лудвига Витгенштајна. Те интуи-
тивне помисли, међутим, не могу опстати после детаљ-
ног проучавања Перовићевог дела. 

Није довољно да се утврди постојање неких примар-
них формалних подударности па да се неки спис по-
сматра као породично сличан оном с којим је упоређен. 
Потребно је одредити карактер предметних слојева и ос-
врнути се на значењску раван Перовићевог списа. А уп-
раво ту ствар посве другачије стоји. Специфичност ове 
књиге огледа се у томе што она представља особен спој те-
оријског и уметничког књижевног слоја. Ситуација додат-
но постаје сложенија када на уму имамо то да теоријски 
и уметнички слојеви, по природи ствари, имају различит 
унутрашњи ток, па им се не може на методолошки исто-
ветан начин приступати. Када смо се, укратко бацивши 
поглед на спис светог Максима, присетили одређења тзв. 
завршеног дела, онако како је то дело разумео Ингарден, 
видели смо да суштину таквог дела чини једнозначност 
и да евентуална вишезначност битно нарушава његову 
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вредност. Невоља је, међутим, у томе што је овај знаме-
нити теоретичар књижевности из јаких идеолошких по-
буда сва вредна уметничка дела сматрао завршеним. Као 
и сваки феноменолошки оријентисани мислилац, зазирао 
је од тога да се у раван књижевног дела уврсте психички 
доживљаји читаоца (в. Ingarden, нав. дело, 38). На тај на-
чин Роман Ингарден не прави суштинску разлику између 
теоријских и уметничких књижевних дела и оно што само 
у неким аспектима важи за теоријска дела он покушава 
да припише уметничким. Видљиво је то у његовом на-
стојању да у суштинска својства књижевно- уметничких 
остварења уврсти тзв. квазиисказе, који су по форми 
идентични са исказним ставовима у логици, али који, за 
разлику од потоњих, не описују неко стање ствари in reale, 
већ стање које је уметник интенционално произвео. Зато 
су, пише Ингарден, одговарајућа чисто интенционална 
стања ствари или предмети третирани само као реално 
постојећи, али нису – сликовито говорећи – карактером 
реалности презасићени (исто, 174).

Ако бисмо с таквим идеолошким ставом зашли у умет-
нички слој књиге Давида Перовића или у књижевност 
уопште, онда бисмо, нужно, најразличитије димензије 
књижевних дела морали ставити у заграде. Херменеутич-
ки проблем првог реда, дакле, није то што у књижевно-
уметничким  слојевима не постоје, ингарденовски гово- 
рећи, квазиискази, већ то што они не представљају доми-
нанту, јер поред њих постоје многи искази, не само песнич-
ки, који се не могу окарактерисати као квазиставови.

Спис Давида Перовића, по себи, демаскира такво 
иде о лошко замагљивање уметничког слоја на рачун тео-
ријског, јер у њему на оригиналан начин разговетно са-
постоје и један и други књижевни слој. Теоријски слој 
овога списа је краћи и он најчешће преко стипулативног 
одређења значења симбола мрава покреће теолошка, еко-
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лошка, политиколошка и многа друга питања. А у оном 
другом, дужем слоју уметничког типа ти исти пробле-
ми проматрају се у мноштву жанрова, од којих неки са-
чињавају кратке приповедне форме, а неки поетске. Ако 
се, на пример, осврнемо на Перовићеву песму при самом 
крају књиге, у одељку под насловом Подобија и неподо
бија (стр. 114), у њеној првој строфи пронаћи ћемо ква-
зиисказни став што представља, у песничком контексту, 
ауторову обраду Епикуровог научавања о смрти, која се 
човека не дотиче јер се њоме гаси сваки осећај:

Епикуре, хере!
Када смо овде – живи,
смрт није овде – жива;

када је смрт стигла – жива,
нас нема више – живих.

Питање је сада да ли је у тој песми помињани став 
до минантан или споредан чинилац, односно то да ли 
је суштинско својство песме пружање интенционалног 
садржаја путем квазиисказног става. Одговор на ово дру-
го питање је одричан и већ је наговештен ауторовим тео- 
ријским коментаром у којем се каже да је та песма као 
поздрав упућена читаочевом оштроумљу (стр. 114). Да 
је, наиме, циљ био да се само понуди значење наведеног 
квазистава, онда не би била наглашена потреба за оштро-
умношћу, већ би сваки просечни читалац могао да схвати 
смисао става о којем је реч. Негативан одговор добија се 
и када се, мимо теоријског коментара, проучи сама пе-
сма, што значи да је аутор са становишта композиције, а 
у складу с властитим намерама, ваљано обавио песнички 
посао. На основу саме песме није доз вољено закључити 
да би се њен смисао могао састојати у намери аутора да 
пружи некакав одговор Епикуровом становишту, које у 
песми није ни на који начин негативно прокоментариса-
но. Засновано је оно на емпиријској основи коју аутор не 
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оспорава, већ настоји да покаже како је то тек део истине. 
Оно представља само повод за наглашавање мотива веч-
нога живота и смрти, којој се битно мења значење у одно-
су на оно из прве строфе.

Да бисмо и сада и у векове били живи,
смрт ће и сада и увек бити у нашим рукама, 

а ми и овде и тамо у знаку васкрса; 
но да ли и у васкршњој радости?!

Да је значење појма смрти остало истоветно оном из 
прве строфе, стихови из ове последње запали би у анти-
номичност, која би свакако обезвредила читаву песму, 
јер не бисмо могли да помиримо појам смрти што ће увек 
бити у нашим рукама док смо ми у знаку васкрса. У дру-
гом стиху ове строфе, међутим, значење појма смрти не 
може се разумети мимо последњег стиха, који изражава 
сумњу у то да ћемо по васкрсењу учествовати у васкр-
шњој радости. Другим речима, појам смрти овде се може 
дефинисати као одсуство васкршње радости, а то, по пи-
сцу, зависи од нас или, да још једном цитирамо други стих 
последње строфе, смрт ће и сада и увек бити у нашим 
рукама. Ако се опет вратимо теми доминанте с почетка 
разматрања ових стихова, онда ћемо видети да управо 
ти стихови, упућени оштроумном читаоцу, представљају 
привилеговани слој Мравље оде смрти и васкрсењу, како 
гласи наслов. Таквим композиционим поступком аутор 
нам још показује и да неспорна истина исказних ставо-
ва каткад, као у овом случају, не представља пуну исти-
ну, већ делимичну, али неопходну за размишљање о оној 
садржини коју исказни ставови не могу да изразе.

Када је реч о односу теоријског и уметничког књижев-
ног слоја књиге Мирмекологија, треба истаћи још једну 
одлику која сведочи о оригиналности ауторовог књи-
жевног подухвата. Постојећи напоредо један с другим, 
та два слоја граде однос у којем онај уметнички обавља 
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функцију илустрације ставова тео ријског слоја, појача-
вајући им тон, а тиме и важност. Да бисмо то показали, 
осврнимо се на тачку 38 списа; у њој аутор, између оста-
лог, вели: Где има неиз мерног блага хришћанског, ту има 
и пре дањског. А где је непредањско, ту је и кусо, наивно 
и гро тескно, первертовано и монструозно. Исто бива и 
с тек стовима; једни су свети, и свештени, и предањски, 
а други настали изван Предања. Они први животни су и 
лекови ти, ови други утичу на штитну жлезду и судбине 
људи (стр. 47–48). Ови искази Давида Перовића из тео-
ријског слоја његовог списа на известан начин су, опет 
у оквиру истог слоја, поновљени у тачки 85, где стоји: 
Постоје уметнич ка и философска, научна и тео лошка 
дела која су као све тлост, пролеће, лето, сунце, мириси, 
простор, крила, небеско плаветнило, роса и несравњена 
срећа међу земаљским радостима. Али постоје и дела на
лична термитњацима, где је све тама, подземни прити
сак, суровост, поган и одвратан твр дичлук, атмосфера 
затвора и робије, хербаријума и гробнице (стр. 96).

Изражавајући у оквиру теоријског слоја своја увере ња 
о два типа текстова уопште, Перовић је у повести о мра- 
-Виду Метохијцу сликовито предочио рђав утицај оних 
непредањских дела, да се послужимо пишчевом син-
тагмом. Наиме, у тачки 50 Мирмекологије представљен 
је Видо Метохијац, који је, на несрећу, због хроничног 
бесмисла запао у тешко стање. Том стању се пак Видо 
није дао, па је нас тојао, како је знао и умео, да приме-
ни најразличитије логотерапије. Када је решио да чи-
тањем угуши властито осећање бесмисла, ево шта му 
се десило: Класична и тешка штива само су му повећа
вала киселину у стомаку, глад у уму и страх у срцу; ње
гове левитације бивале су све учес талије, све су више 
забрињавале. Мора се признати да је вапио боготражи
тељски, све до ивице својих мрављих телесних и мен
талних снага! (стр. 67).
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У спису постоји још један врло важан моменат, који 
нам предочава уметнички слој у функцији илустрације 
оног теоријског. У тачки 87 писац Мирмекологије ве ли да 
Господ све до овога тренутка има своје сараднике, слуге 
и пријатеље међу незнатнима и одмах тај коментар из 
теоријског слоја илуструје с неколико посебних одељака 
оног уметничког, од приче о мравки Херувими и вуку, 
све до повести о мраву Гери (стр. 97). Док је у првом при-
меру функционалног момента уметничког слоја важност 
своје поруке аутор нагласио двоструким теоријским ко-
ментарима, у другом примеру постоји неколико илустра-
ција у уметничкој равни које наглашавају значај ауторове 
поруке о незнатнима.

Но, да ли можемо на неки начин одгонетнути разло-
ге због којих аутор презентује своје поруке таквим осо-
беним композиционим поступком и, ако можемо, да ли 
се одговор крије унутар овог списа или у ванлитерарној 
стварности? Одговор на то питање потврдан је и нала-
зи се унутар теоријске књижевне структуре Мирмеколо
гије, у другом одељку 94. тачке, у којој аутор овако пише: 
Апстрактни мислилац, међутим, зна до те мере да за
баса у лавиринт апстрактног умовања да реални и кон
кретни саљуди – ближњи – почну да му личе на мраве, чак 
да му из животног видокруга ишчезавају. А затим и он 
сам почне да ишчезава, да постаје мравешан и нестваран, 
па тиме и неспособан за реалан насушни од нос ја–Ти (та
чније: Он–Ти–ми–ја) (стр. 106). А неколико редака потом, 
такође у теоријској равни, стоји да се компликовани људи 
баве теоријама и пре ко њих посредно и уздржано долазе у 
додир са живо том, који онда компликују личним и туђим 
ломовима и бродоломима (стр. 107). Аутор пак и том ко-
ментару нас тоји да подари књижевно-уметничку димен-
зију, па то и чини у наредној, 95. тачки, у оквиру кратке 
песме која носи наслов Исповест као аутопор трет I. Ако 
се послужимо терминологијом коју смо овде већ користи-
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ли, можемо рећи да при оваквом ауторовом композицио-
ном поступку уметничка раван представља интенционал-
ни објекат исказних ставова из теоријске равни.

Дужни смо на овом месту и у складу са овим увидима 
да се осврнемо на улогу цитата из списа Јована Зизјуласа 
посвећеног Достојевском, који Перовић даје у тачки 97. 
Из тог цитата видљиво је Зизјуласово настојање да у скла-
ду с властитом идеолошком схемом, по ко зна који пут, 
дискредитује значај логике и етике наг лашавајући да је 
човек, за разлику од животиње, слободно биће. Оно што 
о том наводу као таквом једино можемо закључити јесте 
то да је он лишен елементарне логике, што није – сложиће 
се свако коме је до мишљења стало – ни за какву похва-
лу. Није, наиме, уопште јасно због чега се у читаву при-
чу уводе животиње, па би изашло да се, почем, животиње 
руководе логичким и етичким принципима, што би пред-
стављало нонсенс првог реда. Мало даље Зизјулас каже и 
то да човек, за разлику од мрава, наликује шахисти који 
воли игру, а не циљ те игре, што би зна ч ило да човека за-
нима сам живот, а не његов циљ. Оно што је за нас пак 
значајно односи се на положај који овај цитат заузима у 
Перовићевом спису. Напомињемо да аутор не комента-
рише тај аспект, али он, посматран у светлу целине списа, 
представља илустрацију оног апстрактног умовања ли-
шеног реалистичке основе. Ако се осврнемо на 92. тачку 
Мирмекологије, у којој је реч о животу и прикљученијима 
оца Проба, наићи ћемо на овакав коментар: Некоме је и 
јеж добар, и уку сан, и привлачан – само да се постигне циљ 
(стр. 104). И овај коментар заснован је, у поретку овога 
списа, на оном поступку који, у складу са ауторовом кри-
тиком апстракција, можемо назвати деапстраховањем 
теорија. Након њега приказана је судбина јунака Проба, 
па исказ делује вишеструко убедљивије од апстрактног 
поређења човека са шахистом који воли игру. Ако се томе 
додају и ауторови осврти на политичке теме, нарочито 
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они које можемо наћи у тачки 20, онда наведене Зизју-
ласове речи имају функцију илустровања апстрактних 
теорија. Ради се, дакле, о још једном композиционом пос-
тупку Давида Перовића, на први поглед не тако видљивом, 
оригиналном, поступку који се не може уочити без хермене-
утичке озбиљности, некаквим schnellen Geistesblitzen или бр
зим одблесцима духа (H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, 
Tübingen 1975, 6), да се послужимо изразом Хермана Хелм-
холца, на кога се у књизи Истина и метода осврће Гадамер.

Размотримо напослетку на три примера ауторовог ус-
постављања веза с другим књижевним делима принцип 
који смо назвали деапстраховањем теорија. Први пример 
пронаћи ћемо у 14. тачки Мирмекологије, у поводу осврта 
на обраду Езопове басне Цврчак и мрави коју је преду-
зео Доситеј Обрадовић. У тој свима добро познатој басни 
каже се да је једног зимског дана цврчак дошао мравима у 
посету и затражио од њих на зајам жита да не би умро од 
глади. Кад су га мрави упитали шта је преко лета чинио, 
он им је одговорио да је свирао. На то ће мрави: А ти сад 
играј, да те глад прође. На том месту, међутим, Перовић 
не наводи Доситејеве речи наравоученија, већ оне Теодо-
ра Продромоса Старијег, књижевника из XII века, који 
вели: Да су од мене начинили радника који златом везе, 
јед ног од оних који зарађују свој хлеб правећи везено одело, 
ја бих отворио свој орман и ту бих нашао у изобиљу хлеба 
и вина, тунине и лакерде, док сад, кад га отворим, ја уза
луд гледам по свима преградама, видим само кесе од хар
тије пуне хартије. Отворим моју торбу, потражим свој 
нов чаник, пипам га да видим да у њему нема који перпер и 
он је набијен хартијом. Онда ме изда храброст и ја падам 
од глади. И у мојој превеликој глади и беди ја више волим 
везиљски занат него књижевност и граматику (стр. 25). 
Од смисла ових речи које аутор наводи као наравоуче-
није суштински је различит смисао речи Доситеја Обра-
довића, који, између осталог, вели: Леност је смртни грех. 
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Из ње се рађају многа зла; скудост, убожество и несрећа 
из ње происходи… Жени и човеку ружно је и срамотно без 
посла стајати, ако су иколико имућни [Дела Доситеја Об
радовића, Београд 1911, 174 (Чврчак и мрави)]. Доситеје-
ва поука не само што представља опште место већ је до 
те мере апстрактна да је доспела у лавиринт апстрактног 
умовања, у којем реални и конкретни саљуди – ближњи 
– наликују мравима, да евоцирамо Перовићеву мисао из 
тачке 94 (стр. 106). Ако бисмо, по принципу функционал-
не анализе, посегнули за оном техником коју Фредерик 
Фере у књизи Језик, логика и Бог означава као significant 
comparison или поређење од значаја (F. Ferré, Language, 
Logic and God, London and Glasgow 1970, 100), онда би смо 
установили да се наравоученије овог списа може упоре-
дити са евентуалним питањем упућеним свима нама, а 
које бисмо могли овако поставити: А шта са онима који 
свирају, пишу књиге и песме, са оним људима духа који 
обогаћују човечанство, а чији су новчаници пуни хартије, 
неплаћених рачуна и опомена? По принципу парафразе, 
то питање које проистиче из наравоученија што га кори-
сти Давид Перовић, на основу конкретног примера дре-
вног књижевника Теодора, деапстрахује Доситејеву поуку 
in genere, која не рачуна на конкретне судбине. Том месту 
можемо придодати стихове изгубљеног Хомеровог спева 
које у Никомаховој етици Аристотел цитира како би оп-
исао лик философа кога ни орат ни копат не створише 
богови кадрим (Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, 1141a).

Други пример Перовићеве технике деапстраховања 
теорија јесте осврт на чувено Платоново Седмо писмо, го-
дине 353. написано. Њега аутор поставља у контекст по-
етске хронике коју о схи-мраву Видосаву пише извесни 
Видо Метохит. Видосав је, вели та хроника, при повратку 
на Метохију доживео искуство искре или жишке и од ње 
у својој души ис куство запаљене светлости вере, дароване 
му некада на Атону (стр. 91). Тај опис не би био нарочи-
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то занимљив да нас аутор не упућује на Платоново писмо, 
бележећи да је Видосав у Платоновој идеји о искром или 
жишком за паљеној светлости у души препознао своје ис-
куство искре или жишке. Како је реч о уметничком слоју, 
не треба на овом месту очекивати да је аутор у обавези да 
прецизно одреди значење Платонових редака. Он то и не 
чини и, премда се Платонове речи о томе да се због дугог 
бављења предметом и уживљавања изненада у души поја
ви светло налично оном запаљеном од искре која одскочи 
(Plato,  Epistles, 341c–d) не односе на мистички сазнајни 
чин, што је каснија неоплатоничарска интерпретативна 
традиција тврдила, оне овде добијају сасвим ново значење, 
у духу оног књижевног поступка који је Виктор Шкловски 
називао даљинском монтажом [V. Šklovski, Energija zablude 
(knjiga o sižeu), Beograd 1985, 110]. Тим новим значењем 
Перовић заправо настоји да на конкретном примеру уру-
ши идеолошку представу о платонизму и хришћанству 
као о двема зараћеним странама, али и да још једном деап-
страхује властиту поделу на предањске лековите и непре-
дањске штетне текстове, изречену у тачки 38 Мирмеколо
гије. Кад то имамо на уму, онда се овај Платонов напис у 
структури Перовићевог списа сврстава у ону прву групу 
текстова – предањских, а уз то и лековитих.

Трећи пример особености Перовићевог поступка књи- 
жевног обликовања огледа се у примени помињане техни-
ке у тачки 92, на коју смо се већ освртали, у повести о оцу 
Пробу. Незнавен, грешан и богомрз епитети су којима ау-
тор описује свог јунака (стр. 103). У тој краткој причи до-
лази до изражаја слика реалног човека у чијој се судбини 
распршују све наивне оптимистичке антрополошке при-
че. Кад је, наиме, отац Проб решио да промени дотада-
шњи живот, дође му памет покајна (стр. 103). Када би се, 
међутим, питали они који се олако препуштају наивним 
оптимистичким причама, изостали би искази о судбини 
оца Проба који следе: Пас се врну на своју бљу вотину. Па 
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мало даље: Једанпут острвљен, увек стрвинар. […] Ма 
сви смо исти: обећамо Му да више нећемо по старом и 
завет Му дамо, само да нас Он још овог пута извуче… А 
када прође по гибија, наши дланови опет сврбе ли нас, свр
бе (стр. 104). Све постаје још занимљивије јер нам аутор 
саопштава да је та приповест заправо омаж Момчилу На-
стасијевићу, док је отац Проб литерарни пандан оца То-
дора из збирке Настасијевићевих прича под насловом Из 
тамног вилајета. Перовић је показао да је Доситејево на-
равоученије апстрактно и нереално, али се његови ставо-
ви битно разликују и од Настасијевићевих антрополош-
ких коментара. Говорећи о страственим људима склоним 
великим падовима, Настасијевић каже да је ипак мало 
таквих [М. Настасијевић, Из тамног вилајета, Београд 
2005, 46 (Реч о животу оца Тодора овог и оног света)], а 
да је непрегледно многим плитко продро корен, слаба им 
искушења (исто). Овде нам постаје јасан поступак деап-
страховања теорија помоћу којег се ти Настасијевићеви 
закључци показују као нетачни. Реалност је, по писцу 
Мирмекологије, друкчија од оне коју види писац вилајет-
ских прича, па је на свету много оних којима су иску-
шења јака, а не слаба. Напоредо с њима на свету постоје 
бића попут мрава – бића која не дотиче грех, нити их он 
разбија док воде свој крајње динамичан живот (стр. 13). 
Аутор и тај исказ, у складу са својим литерарним посту-
пком, осликава разговетним бојама и тако нам се на ли-
терарном платну појављује лик Силуана Атонског, који је 
символ покајања и благодарности (стр. 86). Онај од рет-
ких незнатних људи што их грех не дотиче.

Овим завршавамо осврт на теоријске и уметничке сло-
јеве списа Давида Перовића, који је у теолошки и уопште 
књижевни простор на оригиналан начин увео нов жанр 
литерарне конструкције. У том жанру сапостоје теоријски 
и књижевни слој, који граде особен херменеутички прин-
цип што смо га, за потребе овог текста, назвали деапстра
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ховањем теорија. Надаље ваља рећи како такав поступак 
врло добро показује да књижевно дело не представља 
пуко дереализовање (N. Hartman, Estetika, Beograd 2004, 
72), како је сматрао Хартман, нити га је могуће, без редук-
ционизма, тумачити занимајући се, на начин Виктора 
Шклов ског, само за његову унутрашњу форму [В. Шклов-
ский, О теории прозы, Москва 1929, 6 (Преди словие)]. С 
друге стране, по аутономију књижевног дела једнако је 
погубна препорука помињаног руског теоретичара: Ста
ните једном случајно на одвезану пертлу, падните и по
нешто ћете разумети у теорији књижевности (Šklovski, 
Energija zablude, 85).

Када је о Мирмекологији реч, њена аутономност не ог-
леда се у затворености и завршености њене структуре, 
што, видели смо, код ње не постоји, већ у оригиналном 
херменеутичком поступку, који је само у књижевно сти 
могућ и с којим се читалац склон хришћанском про-
мишљању живота, а заморен апстракцијама у теологији, 
мора суочити. 

Марко Делић
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