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I: Претходне теоријске напомене о књижевним слојевима 

 

У времену одавно зашлом на хоризонтима историје, у другој половини VII столећа 

пре Христа, живео је и своје мисли у стихове стављао веома необичан човек, који није 

припадао оним ствараоцима који су марили за промоцију властитог песништва и у њему 

прокламованих идеја. Овај необични весељак, пак, свој животни век проводио је у Спарти, 

посвећујући свој живот вештинама музичких умећа у која су, поред учествовања на 

забавама, улазила и писања стихова за врло разигране песме уз китару (в. Πλουτάρχου, 

Περὶ μουσικῆς, Laisanne, 1954; Sappho and the Greek Lyric Poets, New York, 1988; Greek 

Lyric II: Anacreon, Anacreontea, Choral Lyric from Olympis to Alcman, Harward University 

Press, 1989; George Hinge, Die Sprache Alkmans: Textgeschichte und Sprachgeschichte, 

Wiesbaden, 2006; Denys L. Page, Alcman. The Partheneion, Oxford, 1951; Ernst Risch, Die 

Sprache Alkmans, in: Museum Helveticum 11 (1954), 320-327). Оно што је од стихова ове 

занимљиве личности остало, претрајало је у ретким фрагментима, а оно што је изгубљено 

зашло је, заједно са већ помињаним веком, на оним истим хоризонтима са којих долази 

ћутање и незнање. Хоризонти, срећом, нису однели и име овог древног песника јасно 

дефинисаних животних делатности. Његово име било је Алкман, а његово песништво 

привлачило је не само нас већ и знаменитог Климента Александријског који је, не 

штедећи мастило и перо, писао схолије на неке од стихова знаменитог Спартанца. У 

једном од сачуваних фрагмената употребиће Алкман именицу νόμος (Alkman, Fr, 40), о 

чијем значењу би се многи неопрезни интерпретатор изјаснио да та реч указује на закон, 

одредбу, обичај који ваља следити.  

Многе употребе ове речи, треба и то нагласити, доиста се могу сврстати у овакво 

одређење, али нам Алкманови стихови и текстови налични њима поручују да је одвећ 

наивно и теоријски више него неозбиљно заступати тезу Ханс-Георг Гадамера да је 

уметничко дело значајно онолико „колико у њему сазнајемо и препознајемо нешто и саме 

себе“ (Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen, 109). Ако се ослонимо на 

препознавање онога што већ знамо па још настојимо да у тексту сазнамо и сами себе што, 

сложиће се многи, не значи готово ништа, онда ћемо са великим бројем интерпретатора 

бити у невољи кад тумачимо, нпр, Алкманову синтагму „νόμοι птица“ (Alkman, Fr, 40). 

Питаћемо се, наиме, какве су то уредбе или закони које нам доносе птице, и у 

Алкмановим даљим стиховима одговор на ово питање нећемо наћи. Није ово, међутим, 

једина употреба речи νόμος у стиховима спартанског чудака. Употребиће је он и у једној 

синтагми у акузативу множине уз мање познати присвојни придев. Та синтагма гласи: 



„αὐλωδικούς νόμους“ и она нам помаже да боље сагледамо значење већ помињане 

именице. Наиме, придев „αὐλωδικός“ изведен је од именице „αὐλωδία“, која представља 

такву врсту музичког извођења у којој учествују два извођача, за разлику од музицирања 

уз китару које потребује само једног. Реч νόμος, у том смислу, свакако указује на мелодију, 

музику аулодијске изведбе, а у складу са тим у претходном случају указује на мелодије 

птица.  

Ако бисмо, као што то чине двојица знаменитих класичних филолога, Jesper 

Svenbro и Guglielmo Cavallo, посегли за тражењем етимолошких оправдања за значење 

појма νόμος у Алкмановој употреби, доспели бисмо на пут пуких нагађања која бисмо 

представљали као хипотезе од значаја (Jesper Svenbro, Gugliemo Cavallo, Kako su čitali Grci 

a kako Rimljani, Podgorica, 19). У употреби речи, пак, етимологија често не игра никакву 

улогу, и покушај њеног изналажења које би откључало врата семантичке тајне понајбоље 

је одредио Лудвиг Витгенштајн у тачки 176. свог знаменитог списа Философска 

истраживања, одређујући поменуту заблуду синтагмом „Erlebnis des Weil“ („доживљај 

зато што“, в. Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Oxford, 72). Међутим, тај 

исти знаменити професор са Кембриџа није остао доследан у развијању овог становишта. 

И поред тога што је тврдио да би речи ваљало сводити са нивоа метафизичке употребе на 

ниво оне свакодневне, он је у тачки 133. помињаног списа остао заточеник својеврсног 

метафизичког налога за потпуном јасноћом у коју, судећи по свему, мора ући и кристално 

јасна етиологија какве језичке појаве. „Denn die Klarheit, die wir anstreben, ist allerdings eine 

vollkommene“ („а јасноћа којој тежимо у правом смислу је потпуна“, в. Исто, 51), бележи 

Лудвиг Витгенштајн. 

Пре но што ће објавити спис Философска истраживања а у време када је тај спис 

писао, држаће овај философ предавања о религијском веровању у приватним просторијама 

у Кембриџу. Било је то лета 1938. године. Ако је веровати студенту Јорику Смитизу, који 

је ова предавања бележио, Витгенштајн је наглашавао да у веровању „најбоља научна 

евиденција не значи ништа“ (Ludvig Vitgenštajn, Predavanja i razgovori, Beograd, 68) јер, по 

њему, постоје два језичка координатна система. Први бисмо, у складу са Витгенштајновом 

терминологијом, могли назвати научним системом нормалне евиденције а други 

религијским. Оно што, тврдио је Витгенштајн, представља грешку у једном језичком 

систему не представља исту у оном другом и то би, по њему, требало да имају на уму сви 

они који се философијом баве. Ову Витгенштајнову теоријску поставку, пак, ни на који 

начин не бисмо могли помирити са његовим захтевом за потпуном јасноћом, јер би она 

нужно захтевала какав артифицијелни језик против којег кембриџски професор оштро 

пише у тачки 120. списа о коме је реч. Ако за трен и ставимо у заграде неконзистентности 

Витгенштајнових теза и занемаримо његову теоријску осцилацију између потпуно 

супротних и међусобно искључујућих се ставова те се осврнемо само на његову тезу о два 

језичка система, морамо констатовати да и у овом случају не сусрећемо ништа мањи 

проблем. Да бисмо овај проблем укратко представили, забележимо и то да Витгенштајн у 



овом ставу није усамљен и да он има своје теоријске претходнике. Један од њих је 

Платонов Сократ у дијалогу Федон, а други свети Григорије Палама, са једном разликом, 

ипак. 

На самом почетку познатог Платоновог дијалога Федон, у разговору који је у 

последњим часовима свога живота водио Сократ са онима који су га, у најмању руку, 

уважавали, нарочито место заузимао је извесни Кебет који није био склон да, по 

Сократовој тврдњи, „одмах поверује у оно што би ко устврдио“ (Plato, Phaedo, 63a). Том 

Кебету саопштиће Сократ и то да песник, уколико жели да буде истински стваралац, треба 

да сачињава приче а не да рационално предочава тзв. стање ствари. Потребно је да буде, 

ако се осврнемо на речи самога Платона, приврженик μύθος-а а не λόγος-а. Тако је у 

старини, на веома схематизован начин, сачињена подела васколиког стваралаштва на 

уметнички и на објективистички илити научни вид. За овај први вид обликовања онога 

што се ствараоцу чини важним не важе принципи представљања стања ствари који 

карактеришу онај објективистички вид, већ у одсуству аргументације и искуства столују 

веровања, емоционалност и лични идеолошки ставови уткани у приповедну грађу. 

Вековима касније, истоветну разлику ће направити и свети Григорије Палама у 

својој Првој посланици Варлааму, писаној 1337. године, упутивши полемичку опаску свом 

теолошком опоненту прекоревајући га зато што погрешно сматра да је „силогизам узрок 

вере, а не каквог евидентног знања“ и због тога што појму силогизма произвољно 

приписује и „оно што ни у логосу уметности није допуштено“ (Gregorii Palamae 

Thessalonicensis archiepiscopi opera omnia, MG 151). Врло прецизно заступајући принципе 

логоса науке, речено у паламитском духу, овај православни исихаста пребацује Варлааму 

Калабријском да не разликује научни и уметнички логос или, другим речима, да нема на 

уму да су принципи једног језичког система непомирљиви са принципима оног другог. 

Оно што уочавамо, Палама тзв. логосу науке не супротставља тзв. логос вере већ логос 

уметности. Овим можемо сасвим прецизно илустровати и једну неуралгичну тачку 

Витгенштајнове поделе. Наиме, у становишту светог Григорија Паламе, оном религијском 

одговара научни а не уметнички логос, што значи да су принципи тзв. нормалне 

евиденције, у мишљењу једног дела богослова, сасвим прикладни и када је реч о стварима 

вере.  

Разуме се да ово грубо разврставање има и многе слабе тачке. Једна од њих је и та 

што у историји када је о текстовима реч нису присутни, витгенштајновски говорећи, чисти 

језички координатни системи, те се и у најмистичкијим текстовима аутори итекако 

позивају на логичку аргументацију и на искуство, као што су и у најрационалнијим 

језичким структурама присутни чиниоци веровања и оног хипотетичког. Нису то, 

међутим, приговори који би завредели статус апсолутне доминанте у откривању 

неуралгичних тачака разврставања на текстове у духу μύθος-а и на текстове у духу λόγος-

а. У приступу и једном и другом типу литерарних творевина морамо бити свесни и тога да 

управо особености уметничких и објективистичких језичких структура у различитим 



историјским условима бивају неједнако подесни да предоче поруке које писац настоји да 

пронесе. Када је реч о саопштавању неких антрополошких константи у тоталитарним 

идеолошко-политичким условима, структура погоднија за универзализовање пишчевих 

тврдњи и самим тим за њихово саопштавање у виду апела онима који напис читају или 

слушају јесте она приповедна, а не објективистичка. Она није погоднија само стога што се 

писац може оградити од ставова неког свог литерарног јунака, што није могућно и каквом 

трактату да учини, већ и због тога што структура приповедног типа дозвољава пишчева 

радикална уопштавања и пренаглашавања одређених аспеката који се могу, чак, уздигнути 

и на метафизичку раван и тако на еристички начин и емотивно утицати на неке од оних 

који разабирају њене поруке. 

 Много је, ван сваке сумње, мастила проливено како би се што прецизније теоријски 

артикулисао карактер односа приповедне књижевне грађе и стварности на коју се 

одређени напис односи. Једно од општих места када је о том проблему реч присутно је у 

теорији тзв. психичког одстојања коју је, на самом почетку XX столећа, уобличио Едвард 

Булоу а средином тог истог века опсежно развијао Вејн Бут. Укратко говорећи, и Булоу и 

Бут наглашавају да књижевно приповедно дело не би требало да буде ни претерано ни 

недовољно удаљено, јер, у првом случају, оно би изгледало одвећ невероватно и вештачко, 

уз то празно и бесмислено, а у другом исувише лично па се у њему не би могло уживати 

као што се у уметности то дȃ чинити (уп. Edward Bullough, Psichical Distance, in: 

Philosophy of Art and Aestetics: From Plato to Wittgenstein, New York, 1969; Vejn But, 

Retorika proze, Beograd, 117). Иако уверен да ваљано парафразира свог теоријског 

претходника и, како мисли, истомишљеника у виђењу поменутог теоријског проблема 

одстојања, Вејн Бут не ставља акценат на исту ствар на коју ставља његов претходник у 

намери да обезбеди књижевно дело од две већ навођене крајности. Бут је, наиме, у 

парафрази Булоуове тезе мишљења да тзв. артифицијелности присутне у књижевној 

приповедној грађи могу бити једино средство које обезбеђује тзв. психичко одстојање. 

Другим речима, за остваривање поменутога поступка одговоран је искључиво писац, јер 

једино он може властитим композиционим средствима да учини да дело не буде ни 

претерано ни недовољно удаљено. Међутим, овако излажући мисао Едварда Булоа, Вејн 

Бут превиђа најважнију ствар. Наиме, за Булоа већ помињано психичко одстојање 

остварује искључиво ваљани читалац одређеног дела, који не би требало, по њему, да 

наликује на љубоморног мужа који после улажења у уметнички свет Шекспировог Отела 

бива дубоко потресен, још раздраженији и емотивно нестабилнији. Било како било, и 

Едвард Булоу и Вејн Бут у својим различитим акцентовањима средстава за обезбеђивање 

психичког одстојања рачунају на, по визији првог теоретичара, идеалног писца а по визији 

оног другог, идеалног читаоца. Такви идеални чиниоци, ипак, представљају пуке фикције. 

Већина књижевних дела, нарочито оних у старини када је феномен усмености и читања 

наглас доминирао, нису могла пронаћи читаоца у Булоуовом значењу те речи, али то нису 

могла обезбедити ни уметничка књижевна остварења све до наших дана која су се 

понајмање обраћала врсним теоретичарима литературе. С друге стране, и они писци који 



су у својим делима веома вешто конструисали тзв. артифицијелности, ни на који начин 

нису обезбеђивати своје дело од трибалистичких читања која не знају ни за каква 

теоријска одстојања. 

Помињани двадесетовековни теоретичари су, заједно са Платоновим Сократом и 

светим Григоријем Паламом, направивши непремостиву разлику између два помињана 

језичка система сваки вид творевина насталих негде између ова два логоса прогласили 

„забрањеном робом која се не сме продавати ни по најнижој цени“, речено кантовским 

речима. Спис који ће бити предмет наше пажње управо се налази на граници између 

логоса науке и логоса уметности.   

 

II: Мирмекологија у књижевно-теоријском кључу 

 

Како се први пут на српском језику у теолошком кључу појављује спис који 

несумњиво представља веома сложену књижевну структуру и чији предметни слојеви 

дотичу проблеме најразличитијих теоријских дисциплина, прилика је да се укаже на 

неопходност херменеутичке озбиљности како би се овај напис из пера епископа Давида 

Перовића ваљано могао ишчитавати. Тек са одређеним методолошким претпоставкама 

које су нужне за испитивање значењских слојева овога списа могуће је, као на контролном 

примеру, критички се осврнути на неке од најзначајнијих 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 књижевне форме што ни у старини није била толико учестала. Биће и 

оних читалаца који ће, иако неупућени у теорије древних жанрова, у форми књижевног 

израза епископа Давида препознати сличност с формом коју је у минулом столећу неговао 

Лудвиг Витгенштајн. То је, међутим, утисак који се стиче само на први поглед. Када се 

Мирмекологија пак упореди и с једном и с другом формом књижевног казивања, пронаћи 

ће се крупне разлике, па онда сваки иоле концентрисани читалац неће писца ове књиге 

сврстати ни међу рестаураторе књижевне форме стослова, нити међу подражаваоце 

књижевног израза Лудвига Витгенштајна. Да не бисмо остали само на апстрактним 

тврдњама, размотримо укратко жанрове с којима смо упоређивали напис епископа Давида 

Перовића. 

Кад је о стословима реч, осврнимо се на њихову структуру на основу примера 

познатог списа Гностички стослови Максима Исповедника. У том спису из прве половине 

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. Плуралност тема, дакле, само је дозвољена унутар 



сазнајнотеоријске дисциплине, без допуштености да се закорачи у поље 

неепистемолошких проматрања. Како исказни ставови, напоменули смо, представљају 

доминанту Гностичких стослова, ни значењски слој не тежи плуралности, 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 знањима могу 

објашњавати њихови узроци (Κεφάλαια σ ʹ περὶ Θεολογίας καὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ 

Υἱοῦ Θεοῦ, PG 90, 1085C), тада се читаоцу непосредно шаље јединствено 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 значење овог исказа 

непосредно пренето, већ би се могао односити на утврђивање истинитости или 

неистинитости значења исказа о којем је реч. Такво дело можемо, у складу са одређењем 

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, немају узрок што се може објашњавати, па не могу бити ни сазната 

умом. Тако се нека бића (τὰ ὄντα) из ове Максимове друге тврдње недозвољено изузимају 

из цитираног 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 завршене 

мисаоне књижевне структуре представља мањкавост првог реда. 

Други жанр с којим се Мирмекологија може поредити жанр је којим се служио 

Лудвиг Витгенштајн. За разлику од списа светог Максима, који има битно ограничену 

епистемолошку оптику, списи Лудвига Витгенштајна не претендују на јединствен 

теоријски угао гледања. Настајали током низа година као исходи ауторових философских 

истраживања, они обухватају најчешће дисциплинарно неповезане теме. Ако у обзир 

узмемо позни спис Философска истраживања, видећемо 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 философску дисциплину, пажљивом 

читаоцу постаће јасно да су оне обједињене у функцији коју би ваљало да обављају. А 

кључ те функционалне стране ових истраживања, која уједињује најразличније теме и 

дисциплине, налази се у 119. тачки списа, где стоји: Резултати философије 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 прецизније функционално одређење Витгенштајнове философије 

изражено у тачки 116, у којој овај мислилац каже да ми речи са њихове метафизичке 

употребе сводимо на њихову свакодневну употребу (исто).  

Погледајмо сада како ствари стоје са списом Мирмекологија, односно то на који се 

начин књижевна форма овога списа разликује од две претходно разматране форме. 

Она формална страна списâ Максима Исповедника и Лудвига Витгенштајна по којој 

се на први поглед може изводити аналогија са списом епископа Давида 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 наизглед дивергентним рукавцима могла би се 

изводити и сличност са списима Лудвига Витгенштајна. Те интуитивне помисли, међутим, 

не могу опстати после детаљног проучавања дела епископа Давида.  

Није довољно да се утврди постојање неких примарних формалних подударности 

па да се неки спис посматра као породично сличан оном с којим је упоређен. Потребно је 

одредити карактер предметних слојева и осврнути се на значењску раван списа 

Мирмекологија. А управо ту ствар посве другачије стоји. Специфичност ове књиге огледа 

се у томе што она представља особен спој теоријског и уметничког књижевног слоја. 

Ситуација додатно 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 истоветан 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 вредност. Невоља је, међутим, у томе што је овај 

знаменити теоретичар књижевности из јаких идеолошких побуда 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 начин 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 настојању 

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 уметнички слој књиге епископа 

Давида Перовића или у књижевност уопште, онда бисмо, нужно, најразличитије димензије 

књижевних дела морали ставити у заграде. Херменеутички проблем првог реда, дакле, 

није то што у књижевно-уметничким слојевима не постоје, ингарденовски говорећи, 



квазиискази, већ то што они не представљају доминанту, јер поред њих постоје многи 

искази, не само песнички, који се не могу окарактерисати као квазиставови. 

Спис епископа Давида Перовића, по себи, демаскира такво идеолошко 

замагљивање уметничког слоја на рачун теоријског, јер у њему на оригиналан начин 

разговетно сапостоје и један и други књижевни слој. Теоријски слој овога списа је краћи и 

он најчешће преко стипулативног одређења значења симбола мрава покреће теолошка, 

еколошка, политиколошка и многа друга питања. А у оном другом, дужем слоју 

уметничког типа ти исти проблеми проматрају се у мноштву жанрова, од којих неки 

сачињавају кратке приповедне форме, а неки поетске. Ако се, на пример, осврнемо на 

песму при самом крају књиге, у одељку под насловом Подобија и неподобија (стр. 116), у 

њеној првој строфи пронаћи ћемо квазиисказни 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 доминантан или споредан 

чинилац, односно то да ли је суштинско својство песме пружање интенционалног садржаја 

путем квазиисказног става. Одговор на ово друго питање је одричан и већ је наговештен 

ауторовим теоријским коментаром у којем се каже да је та песма као поздрав упућена 

читаочевом оштроумљу (стр. 116). Да је, наиме, циљ био да се само понуди значење 

наведеног квазистава, онда не би била наглашена потреба за оштроумношћу, 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 песма, што значи да је аутор са 

становишта композиције, а у складу с властитим намерама, ваљано обавио песнички 

посао. На основу саме песме није дозвољено 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 прокоментарисано. Засновано је оно на емпиријској 

основи коју аутор не оспорава, већ настоји да покаже како је то тек део истине. Оно 

представља само повод за наглашавање мотива вечнога живота и смрти, којој се битно 

мења значење у односу 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 антиномичност, 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 другом 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 васкршњој радости. Другим речима, појам смрти овде се може дефинисати 

као одсуство васкршње радости, а то, по писцу, 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 ставова каткад, као у овом случају, не представља 

пуну истину, већ делимичну, али неопходну за размишљање о оној садржини коју исказни 

ставови не могу да изразе. 

Када је реч о односу теоријског и уметничког књижевног слоја књиге 

Мирмекологија, треба истаћи још једну одлику која сведочи о оригиналности ауторовог 

књижевног подухвата. Постојећи напоредо један с другим, та два слоја граде однос у којем 

онај уметнички обавља функцију илустрације ставова теоријског слоја, појачавајући им 

тон, а тиме и важност. Да бисмо то показали, осврнимо се на тачку 38 списа; у њој аутор, 

између осталог, вели: Где има неизмерног блага хришћанског, ту има и предањског. А где 

је непредањско, ту је и кусо, наивно и гротескно, первертовано и монструозно. Исто бива 

и с текстовима; једни су свети, и свештени, и предањски, а други настали изван 

Предања. Они први животни су и лековити, ови други утичу на штитну жлезду и судбине 

људи (стр. 49–50). Ови искази епископа Давида из теоријског слоја његовог списа на 

известан начин су, опет у оквиру истог слоја, поновљени у тачки 85, где стоји: Постоје 

уметничка и философска, научна и теолошка дела која су као светлост, пролеће, лето, 

сунце, 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 тврдичлук, атмосфера затвора и робије, 

хербаријума и гробнице (стр. 98). 

Изражавајући у оквиру теоријског слоја своја уверења о два типа текстова уопште, 

епископ Давид је у повести о мра-Виду Метохијцу сликовито предочио рђав утицај оних 

непредањских дела, да се послужимо пишчевом синтагмом. 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 настојао, како је знао 

и умео, да примени најразличитије логотерапије. Када је решио да читањем угуши 

властито осећање бесмисла, ево шта му се десило: Класична и тешка штива само су му 

повећавала киселину у стомаку, глад у уму и страх у срцу; његове левитације бивале су све 



учесталије, све су више забрињавале. Мора се признати да је вапио боготражитељски, 

све до ивице својих мрављих телесних и менталних снага! (стр. 69). 

У спису постоји још један врло важан моменат, који нам предочава уметнички слој 

у функцији илустрације оног теоријског. У тачки 87 писац Мирмекологије вели 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. 99). Док је у првом 

примеру функционалног момента уметничког слоја важност своје поруке аутор нагласио 

двоструким теоријским коментарима, у другом примеру постоји неколико илустрација у 

уметничкој равни које наглашавају значај ауторове поруке о незнатнима. 

Но, да ли можемо на неки начин одгонетнути разлоге због којих аутор презентује 

своје поруке таквим особеним композиционим поступком и, ако можемо, да ли се одговор 

крије унутар овог списа или у ванлитерарној стварности? Одговор на то питање потврдан 

је и налази се унутар теоријске књижевне структуре Мирмекологије, у другом одељку 94. 

тачке, у којој аутор овако пише: Апстрактни мислилац, међутим, зна до те мере да забаса 

у лавиринт апстрактног умовања да реални и конкретни 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 

однос ја–Ти (тачније: Он–Ти–ми–ја) (стр. 108). А неколико редака потом, такође у 

теоријској равни, стоји да се компликовани људи баве теоријама и преко њих посредно и 

уздржано долазе у додир са животом, који онда компликују личним и туђим ломовима и 

бродоломима (стр. 109). Аутор пак и том коментару настоји да подари књижевно-

уметничку димензију, па то и чини у наредној, 95. тачки, у оквиру кратке песме која носи 

наслов Исповест као аутопортрет I. Ако се послужимо терминологијом коју смо овде 

већ користили, можемо рећи да при оваквом ауторовом композиционом поступку 

уметничка раван представља интенционални 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 епископ Давид даје у 

тачки 97. Из тог цитата видљиво је Зизјуласово настојање да у складу с властитом 

идеолошком схемом, по ко зна који пут, дискредитује значај логике и етике наглашавајући 

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 похвалу. Није, наиме, уопште јасно због 

чега се у читаву причу уводе животиње, па би изашло да се, почем, животиње руководе 

логичким и етичким принципима, што би представљало 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 значило да човека занима сам живот, а не његов циљ. Оно што је за 

нас пак значајно односи се на положај који овај цитат заузима у спису епископа Давида. 

Напомињемо да аутор не коментарише тај аспект, али он, посматран у светлу целине 

списа, представља илустрацију оног апстрактног умовања лишеног 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 укусан, и привлачан – 

само да се постигне циљ (стр. 106). И овај коментар заснован је, у поретку овога списа, на 

оном поступку који, у складу са ауторовом критиком 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 они које можемо наћи у 

тачки 20, онда наведене Зизјуласове речи имају функцију илустровања апстрактних 

теорија. Ради се, дакле, о још једном композиционом поступку епископа Давида Перовића, 

на први поглед не тако видљивом, оригиналном, поступку који се не може уочити без 

херменеутичке озбиљности, некаквим schnellen Geistesblitzen или брзим одблесцима духа 

(H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1975, 6), да се послужимо изразом 

Хермана Хелмхолца, на кога се у књизи Истина и метода осврће Гадамер. 

Размотримо напослетку на три примера ауторовог успостављања 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 предузео 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, 

епископ Давид не наводи Доситејеве речи наравоученија, већ оне Теодора Продромоса 

Старијег, књижевника из XII века, који вели: Да су од мене начинили радника који златом 

везе, једног 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 

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 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. 27). Од 

смисла ових речи које аутор наводи као наравоученије суштински је различит смисао речи 

Доситеја Обрадовића, који, између осталог, вели: Леност је смртни грех. 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 имући [Дела Доситеја Обрадовића, Београд 

1911, 174 (Чврчак и мрави)]. Доситејева 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 пишчеву мисао из тачке 

94 (стр. 108). Ако бисмо, по принципу функционалне 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 бисмо установили да се наравоученије овог списа може упоредити са евентуалним 

питањем, а које бисмо могло овако гласити: А шта са онима који свирају, пишу књиге и 



песме, са оним људима духа који обогаћују човечанство, а чији су новчаници пуни 

хартије? По принципу парафразе, то питање које проистиче из наравоученија што га 

користи епископ Давид Перовић, на основу конкретног примера древног 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 описао лик философа кога ни орат’ ни копат’ не 

створише богови кадрим (Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, 1141a). 

Други пример пишчеве технике деапстраховања теорија јесте осврт на чувено 

Платоново Седмо писмо, године 353. пре Христа написано. Њега аутор поставља у 

контекст поетске 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 искуство запаљене светлости вере, дароване му некада на 

Атону (стр. 93). Тај опис не би био нарочито занимљив да нас аутор не упућује на 

Платоново писмо, бележећи да је Видосав у Платоновој идеји о искром или жишком 

запаљеној светлости у души препознао своје искуство 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 појави 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 епископ Давид заправо настоји да на 

конкретном примеру уруши идеолошку представу о платонизму и хришћанству као о 

двема зараћеним странама, али и да још једном деапстрахује властиту поделу на 

предањске лековите и непредањске штетне текстове, изречену у тачки 38 Мирмекологије. 

Кад то имамо на уму, онда се овај Платонов напис у структури списа епископа Давида 

сврстава у ону прву групу текстова – предањских, а уз то и лековитих. 

Трећи пример особености ауторовог поступка књижевног обликовања огледа се у 

примени помињане технике у тачки 92, на коју смо се већ освртали, у повести о оцу Пробу. 

Незнавен, грешан и богомрз епитети су којима аутор описује свог јунака (стр. 105). У тој 

краткој причи долази до изражаја слика реалног човека у чијој се судбини распршују све 

наивне оптимистичке антрополошке приче. Кад је, наиме, отац Проб решио да промени 

дотадашњи живот, дође му памет покајна (стр. 105). 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 бљувотину. Па 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 погибија, наши дланови опет сврбе ли 

нас, сврбе (стр. 106). Све постаје још занимљивије јер нам аутор саопштава да је та 

приповест заправо омаж Момчилу Настасијевићу, док је отац Проб литерарни пандан оца 



Тодора из збирке Настасијевићевих прича под насловом Из тамног вилајета. Епископ 

Давид је показао да је Доситејево наравоученије апстрактно и нереално, али се његови 

ставови битно разликују и од Настасијевићевих антрополошких 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 деапстраховања теорија помоћу којег 

се Настасијевићеви закључци показују нетачним. Реалност је, по писцу Мирмекологије, 

друкчија од оне каквом је види писац вилајетских прича, па је на свету много оних којима 

су искушења 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. 15). 

Аутор и тај исказ, у складу са својим литерарним поступком, осликава разговетним бојама 

и тако нам се на литерарном платну појављује лик Силуана Атонског, који је символ 

покајања и благодарности (стр. 88). Онај од ретких незнатних људи што их грех не 

дотиче. 

Last but not least, јер се овим теоријским освртом не исцрпљују сви предметни 

слојеви овог сложеног списа, ваља још једном подвући да је писац „Мирмекологије“ 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 принцип што смо га, за потребе овог текста, назвали деапстраховањем 

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 редукционизма, тумачити занимајући се, на начин Виктора 

Шкловског, само за његову унутрашњу форму [В. Шкловский, О теории прозы, Москва 

1929, 6 (Предисловие)]. С друге стране, по аутономију књижевног дела једнако је погубна 

препорука помињаног руског теоретичара: Станите једном случајно на одвезану пертлу, 

падните и понешто ћете разумети у теорији књижевности (Šklovski, Energija zablude, 

85). 

Када је о Мирмекологији реч, њена аутономност не огледа се у затворености и 

завршености њене структуре, што, видели смо, у структури овог списа изостаје, већ у 

оригиналном херменеутичком поступку који је само у књижевности могућ и са којим се, 

читалац склон хришћанском промишљању живота, индиспониран због бесплодних 

науколиких уопштавања као и због одсуства елиптичности у академској теологији у Срба, 

мора суочити.  
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