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ПРИКАЗИ
УДК 821.163.41.09 Lom par 
M.(049.3)

Ми ша Сто ја ди но вић
ПРИКАЗКЊИГЕ:
МИЛОЛОМПАР,
МОРАЛИСТИЧКИ
ФРАГМЕНТИ

Књи га Моралистичкифраг
менти Ми ло Лом па ра као да 
на ста је у вре ме ну ка да је ка те
го ри ја мо ра ла у пот пу но сти за
бо ра вље на од свих. У вре ме ну 
по нов ног ра ђа ња ма ки ја ве ли
зма, у вре ме ну ка да про фит по

ста је во де ћа мак си ма и ме ри ло 
свих вред но сти. У том сми слу 
ме ре но нај зна чај ни јом мер ном 
је ди ни цом са вре ме ног до ба, 
зва ном но вац, ова књи га не би 
тре ба ло ни да по сто ји, јер се 
зна њем до би је ним из ње не мо
же сте ћи ни ка ква до бит. 

То је на жа лост, или бо ље 
ре че но на сре ћу, тач но. Про фит 
ко ји мо же мо до би ти чи та ју
ћи књи ге ко је се ба ве мо ра лом 
не ма зелену боју и не мо же се 
из ра зи ту ни јед ном ва лу том. 
Ми ло Лом пар у сво јој сту ди ји 
же ли да нам ука же на све ве
ћи пад мо рал них вред но сти у 
дру штву. Ова књи га се са сто ји 
из три де ла од ко јих је сва ки од 
њих ис пу њен моралистичким
фрагментима од ко јих ће мо ми 
ов де на ве сти са мо не ке.    
Првидеосво је књи ге Ми ло 

Лом пар за по чи ње пи та њем: Че
муморалисатиумодерномвре
мену? На кон јед ног оп се жни јег 
раз ма тра ња о ду ху мо ра ли ста, 
где он на во ди про блем по сто
ја ња мо ра ли ста у вре ме ка да је 
лаж за рад оства ре ња соп стве
них ин те ре са по ста ла сва ко
днев на ствар, сле ди низ од пет
на ест фраг ме на та. Аутор се на 
пр вом ме сту ба ви про бле ми ма 
са ко ји ма се су о ча ва чи та лац. 
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Он ука зу је на по тре бу да чи та
лац мо ра по се до ва ти из у зет ну 
сна гу уко ли ко же ли да се отрг
не од сво јих на ви ка и да ста ви 
у стра ну све што му на ме тљи
во до ла зи из ствар но сти. Је ди
но на тај на чин чи та лац мо же 
да се отво ри за ис ку ство ко је 
би због по спа но сти ње го ве све
сти у пр ви мах би ло од гур ну то. 
До ба у ко ме жи ви мо је упра во 
до ба ко га се мо ра мо осло бо ди
ти, јер у ру ти ни на шег вре ме
на не ма про сто ра за сло бо ду 
од са вре ме но сти. Оно што је 
ја ко ин те ре сант но је да Лом пар 
сма тра да ни бо лест, ни смрт, 
ни љу бав на пра зни на, ни си ро
ма штво, ни са мо ћа не по га ђа
ју на шу свест то ли ко ра зор ном 
сна гом као што то чи ни по раз. 
Да кле, глав ни страх са ко јим се 
су о ча ва чо век мо дер ног вре ме
на је сте страх од по ра за. 
Корисни идиоти су фраг

ме нат на ко ји сва ка ко тре ба 
обра ти ти па жњу. То је део ко ји 
ука зу је на сву не мо рал ност по
ли ти ке. Пре ма ње му, ко ри сни 
иди о ти да ју ин те лек ту ал ну по
за ди ну ого ље ном по ли тич ком 
ин те ре су, сме шта ју га у ши ре 
кон тек сте, што све за јед но за
му ћу је пра ви циљ по ли тич ког 
деј ства. Ко ри стан иди от је на
ро чи то ко ри стан јер он ма кар 
на ру бо ви ма сво је све сти ве ру
је у то шта му се го во ри. Овај 
пр ви део сво је књи ге Лом пар 
за вр ша ва по гла вљем ко је но си 
на слов Левичарисадеснице. У 
ње му  он оштро кри ти ку је Бо
ру Ћо си ћа и Ра до ми ра Кон стан

ти но ви ћа. Мо же се ре ћи да ово 
по гла вље пред ста вља и ре ак ци
ју ауто ра на кри ти ку Бо ре Ћо
си ћа ко ју је он упу тио Лом па ру 
за је дан текст у ко ме је он кри
ти ко вао Ћо си ћа и ње го во де ло 
ПовестоМишкину.
Други део књи ге се са сто ји 

из ше сна ест фраг ме на та. Лом
пар на пр вом ме сту го во ри о 
са мо по ни же њу и ука зу је на то 
ка ко је ова кав чин ван хо ри зон
та сло бо де. На и ме, ни је мо гу ће 
по ни зи ти се без при ти ска не ке 
си ле. Пре ма ње му је самопо
нижење слободно само у часу
кадапрестаједабудесамопо
нижење. Он, за тим, пре ко обе
ћа ња до ла зи до фраг мен та из
да је у ко ме го во ри о те шко ћа ма 
са ко ји ма се су о ча ва чо век. Чо
век за пе тљан у оба ве зе јав ног 
по сла, стал но рас тр зан из ме ђу 
оно га што мо ра да учи ни од
мах и оно га што мо ра учи ни ти 
без из у зет ка, упле тен у мре жу 
се бич них ин те ре са мо ра ус тра
ја ти у јед ној не у год ној уло зи. 
Ту уло гу аутор на зи ва уло гом 
дво стру ког аут сај де ра: аут сај
де ра ду ха и аут сај де ра чи на. То 
је је ди ни на чин да он не до ђе у 
су коб са са мим со бом. Чо век не 
сме из да ти се бе у тре ну ци ма те 
рав но те же, јер му је ди но то мо
же по мо ћи да не по чи ни из да ју. 

Фраг мент на ко ји сва ка ко 
тре ба обра ти ти па жњу је сте 
фраг мент ко ји но си на зив Срп
скакривица.Срп ска кри ви ца се 
увек на во ди ла као глав на пре
пре ка осно ва но сти срп ских ин
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те ре са. Ту, ме ђу тим, ни је реч о 
оства ри ва њу срп ских ин те ре са 
ин ди ви ду ал но, као што су на 
при мер ус пе си спор ти ста, на уч
ни ка или умет ни ка, већ о оства
ри ва њу срп ских ин те ре са као 
за јед ни це. Срп ска кри ви ца је 
плод интерпретативне стра
тегије пре ма ко јој тре ба срп
ску кул ту ру све сти на др жав
ноправ ни по ло жај Ср би је, по 
мо гућ но сти Ср би је од Бе о гра да 
до Вра ња. Стра те ги ја да се  срп
ско пре тво ри у ср би јан ско, да 
се по ни ште тра го ви срп ске кул
тур не про шло сти у Цр ној Го
ри, у Хр ват ској, у Ма ке до ни ји, 
у Бо сни и Хер це го ви ни, док на 
кра ју Гра ча ни ца не би по ста ла 
део ‘’косовскекултуре’’. 

Лом пар не ма баш ле по ми
шље ње о са вре ме ним пи сци ма. 
Он сма тра да они чак и не опа
жа ју ка да се упле ту по пут му
ве у кул тур ну па у ко ву мре жи. 
Њи ма је уме сто приповедачког
јапо ста ло ва жни је егзистенци
јалноја. За истин ску умет нич ку 
пу та њу он ка же да је то пу та ња 
из ме ђу из гнан ства и са мо ће. 

За Лом па ра је Беч је дан од 
гра до ва у ко ји ма су се од и гра ва
ли до га ђа ји од пре суд ног зна ча
ја за срп ску кул ту ру и исто ри ју. 
Тај град је ујед но и град пре пун 
кон тра верз но сти. То је, пре ма 
ње му, град ве ли ких и зна чај них 
до стиг ну ћа срп ске кул тур не 
исто ри је, али ујед но и град сна
жног ан ти срп ског про па ганд
ног и сим бо лич ког деј ства. У 
фраг мен ту Postmortem Лом пар 

као да чи тав људ ски мо рал до
во ди у пи та ње. Он ка же да ми, 
чи ме ми сли на љу де уоп ште, не 
во ли мо да по хва ли мо не ко га ка
да ура ди не што до бро, ва ља но 
или ле по. Ка да не ко умре на ста
је пре о крет, јер та да се ра дост 
због не чи је смр ти пре та че у 
не спу та но оду ше вље ње лич но
шћу умр ле осо бе.  

Лом пар сма тра да је титои
замглав ни и од го вор ни кри вац 
због че га на на шим про сто ри ма 
ни је до шло до на ци о нал ног по
ми ре ња, али о то ме ов де не ће 
би ти ви ше ре чи, јер ће чи та о ци 
о то ме мо ћи ви ше да про чи та ју 
у де лу ко ји но си на зив Титои
замисекуларносвештенство.
Последњи део се са сто ји из 

ше сна ест фраг ме на та. У ње
му аутор ка же да ми жи ви мо у 
вре ме спе ци ја ли стич ког оби ља. 
На и ме, уме сто да се осе ћа мо за
шти ће ним у овом вре ме ну стра
хо ви то раз ви је них зна ња, ко ја 
до се жу до нај сит ни јих по је ди
но сти, до ла зи мо до чо ве ко ве 
оп те ре ће но сти да он саммора
све знати, јер ће у су прот ном 
у том истом вре ме ну про па сти. 
Та ко у овом вре ме ну је ди ни 
пра ви из бор по ста је дилетан
тизам.  
У овом вре ме ну је, та ко ђе, 

ве о ма те шко од лу чи ти да ли је 
не што исти на или лаж. Да нас је 
на ро чи то те шко до не ти ова кву 
од лу ку у бес крај ном по на вља
њу и умно го стру ча ва њу људ
ских ре чи. Речјеистинитаса
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мо уколико живот осведочава
њено дејство.Ова ква про це на 
пре ма Лом па ру на ли ку је пле
су над по но ром. Овај по след њи 
део Лом пар за вр ша ва пи та ју ћи 
се зашточовекнекомеморада
каже.

На кра ју се са фраг мен ти ма 
Ми ло Лом па ра мо же мо сло жи
ти или не сло жи ти, јер је јед на 
од основ них од ли ка де мо крат
ског дру штва да се ми шље ња 
мо гу раз ли ко ва ти. Да љу ди мо
гу раз ли чи те ства ри на раз ли чи
те на чи не раз ма тра ти. Али, оно 
што се ни ка ко не мо же по ре ћи 
је да је те ма ко јом се ба ви књи
га про блем ко ме би да нас тре
ба ло да сви ми по све ти мо ма ло 
ви ше па жње, јер уко ли ко мо рал 
по ста не за бо ра вљен од свих 
пре ста ће до ба мо ра ла. И мо жда 
на пр ви по глед де лу је да се не
мо рал ви ше ис пла ти, мо рал је 
ипак не што што не ма це ну. Мо
рал се не мо же ку пи ти ни ти си
лом при ба ви ти, а опет ње го ву 
вред ност чо век мо ра сам уви де
ти. Ка да се ства ри по сма тра ју на 
овај на чин зна чај књи га ко је се 
ба ве мо ра лом је еви ден тан и не 
тре ба га пре ви ше об ја шња ва ти, 
јер би то у су прот ном зна чи ло 
да мо рал пред ста вља те му ко ју 
баш не раз у ме мо нај бо ље. Те му 
ко ја ни је део на ше сва ко днев
ног жи во та, већ не што што мо
ра мо до дат но об ја шња ва ти. То 
би ујед но зна чи ло да је на ста ло 
до ба не мо ра ла, до ба у ко ме би 
пи та ње ко је Лом пар по ста вља 
на са мом по чет ку тре ба ло пре

фор му ли са ти у: Чему морал у
модерновреме?

УДК: 316.4(497.11)(049.3) 
    
Сла во љуб Ле кић1)

СРПСКА
ТРАНЗИЦИОНА
ИЛИЈАДА

Осврт на књи гу Ми ла на  
Бр да ра: Срп ска тран зи ци о на 
Или ја да, Сти лос, Но ви Сад, 
2007.

Је да на ест чла на ка Ми ла на 
Бр да ра по све ће них по ли тич ким 
при ли ка ма у Ср би ји с по чет ка 
21. ве ка са бра но је у књи гу под 
на сло вом Српска транзициона
Илијада. На слов књи ге ука зу је 
да се глав но оруж је тро јан ског 
ра та, лу кав ство, у мо дер ној 
бал кан ској тра ге ди ји об на вља 
као зла коб Ср ба не ве штих да 
га пре по зна ју. Дав но, лу ка ви 
Оди сеј на ре ђу је да се на пра ви 
др ве ни коњ ко га Тро јан ци уне
ше у град, ма да их опре зни ји 
упо зо ра ва ше да то не чи не. У 
пи јан ству про сла ви ше сво ју 
на вод ну по бе ду а на ив ност их 
ко шта по ра за. На те ме љу исто
риј ског по уч ка аутор про ма тра 
са вре ме не Аме ри кан це и за пад
не Евро пља не као Да нај це ко ји 
су се на шли пред оп сед ну том 
Тро јом, тј. европ ским ис то ком. 
Пр ви мо дер ни Тро јан ци, Ру си, 

1) уредник Форума Пољопривредног 
факултета у Земуну. 
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