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К Р И  Т И  К А

„АР ЗА МАС” – УКЛЕ ТИ ПРО СТОР СПА ЈА ЊА  
ЧО ВЈЕ КА И НИ ШТА ВИ ЛА 

Ива на Ди мић, Ар за мас, Ла гу на, Бе о град 2016

Ар за мас је при ча о уса мље но сти, бо ле сти и стра ху од смр ти, али 
исто та ко го во ри и о љу ба ви у жи во ти ма љу ди не на вик ну тих на ли је по. 
Ива на Ди мић спа да у не на ме тљи ве на ше ау то ре, у ау то ре ко ји жи ве сво
ју књи жев ност гра де ћи сви јет на емо ци ја ма и оном ду бо ко про жи вље ном. 
Ни је то од ли ка са мо Ар за ма са, јер се и у оста лим дје ли ма ове ау тор ке 
нај ви ше па жње по све ћу је лич ном, оном „ја” ко је ин три ги ра чи та о ца. У 
сво јих пет збир ки крат ких при ча, ко је су оби ље жи ле њен ви ше де це ниј
ски књи жев ни рад, спи са те љи ца је оно лич но учи ни ла до ми нант ном 
ка те го ри јом, па да нас Ива ну Ди мић кроз ње не крат ке при че, па и дра ме, 
пре по зна је мо као ау тор ку књи га истин ских емо ци ја. Са Ар за ма сом ау тор
ка оста је на истом тра гу, што, у ду ху Бар то ве те о ри је, тре ба схва ти ти 
као од ли ку по е ти ке Ива не Ди мић, а не као од ли ку ње ног жи во та. Сви јет 
Ар за ма са, нај бо ље књи ге об ја вље не на срп ском је зи ку у 2016. го ди ни по 
ми шље њу НИНовог жи ри ја, је сте сви јет сно ви ђе ња, бор би и тр пље ња, 
сви јет стра да ња ду ха ћер ке за рад спа ша ва ња ти је ла мај ке. И ма да Ар за
мас на те мат ском и идеј ном пла ну, као и сло је ви то шћу и увјер љи во шћу 
пе р спек ти ве, до но си за ни мљив осврт на муч ност са вре ме ног жи вље ња, 
оста је упит на оправ да ност до дје љи ва ња НИНове на гра де овом дје лу 
због про бле ма ње го вог жан ров ског од ре ђе ња. 

На и ме, ко ли ко год де фи ни ци ја ро ма на би ла ши ро ка, и ко ли ко год 
под ра зу ми је ва ла при су ство ви ше жан ро ва, ово дје ло не мо же мо од ре ди
ти као ро ман. Струк ту ра је раз би је на и не по сто ји уни вер зал на при ча, 
ни ти ли ко ви ко ји би ства ра ли по треб ну ве зу. Је ди ни зна ча јан ко хе зив ни 
фак тор је мо тив смр ти, а не ко хе рент но сти ком по зи ци је до при но си са
мо стал ност по је ди них ди је ло ва тек ста. При је све га то је драм ски дио 
Ар за ма са, а осим по је ди нач них про зних фраг ме на та из два ја се и не што 
сло же ни ја, ши ра и ни чим не и за зва на при ча о Еми ли Ди кин сон. Ар за мас 
је дје ло ко је са др жи осо би не сва три књи жев на ро да: ли ри ке, епи ке и 
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дра ме. У осно ви је драм ски текст ко ји у сре ди ште ства ри по ста вља до
га ђа је из по зних го ди на жи во та де мент не ста ри је го спо ђе и ње не кћер ке, 
сло бод не умјет ни це. Про зни фраг мен ти пре си је ца ју драм ски текст и 
има ју раз ли чит сте пен зна ча ја и ком плек сно сти. Смје њи ва ње драм ских 
и про зних фраг ме на та до дат но је ути ца ло на до жи вљај Ар за ма са као 
цје ли не. Мо гу ће је оба ова ди је ла тек ста чи та ти и за себ но, са мо драм ски 
и са мо про зни. Лир ско је при сут но и у драм ском тек сту, као и у про зним 
фраг мен ти ма ко ји су на ро чи то емо тив но обо је ни јер у нај ве ћој мје ри 
пред ста вља ју су бјек ти ван до жи вљај и из лив нај ду бљих емо ци ја не и ме
но ва них „ја”. Осје ћа ња ко ја су „без фил те ра” да та у про зним фраг мен
ти ма од ре ђу ју по на ша ње „ли ко ва” и њи хо ве по гле де на сви јет, оса мо
ста љу ју ћи се до дат но у од но су на цје ли ну. Због то га је Ар за мас нај бо ље 
схва ти ти као жан ров ски хи брид, цје ли ну дра ме и при ча са ви со ким 
при су ством лир ског.

Је дан од кључ них мо ти ва у Ар за ма су је сте мо тив смр ти, и он има 
функ ци ју лајт мо ти ва. Он је нај зна чај ни ји ко хе зив ни фак тор ко ји по ве зу је 
при лич но са мо стал не ди је ло ве ком по зи ци је. Смрт пред ста вља из ба вље
ње или про клет ство, јер жи вот обич ног чо вје ка XXI ви је ка пред ста вља 
упра во иш че ки ва ње оног тре нут ка у ком ће се пре ки ну ти бол на, не пред
ви ди ва, окрут на, ле тар гич на ве за са ствар но шћу. Ни јед на исти на ни је 
у тој мје ри от кри ве на и ја сно ис ка за на као исти на о бе сми слу жи во та 
из ког је ам пу ти ра на љу бав. При том, мо тив смр ти пра ти мо тив стра ха. 
То је про гре сив ни страх од жи во та, од не из вје сно сти, од про па да ња, 
страх ко ји при ти ска чо вје ка ко ји не ма на чи на да га ка на ли ше. Про гре си
ван као и де мен ци ја. Љу бав се уво ди не на ме тљи во, дис крет но, без хо ли
вуд ске па те ти ке ко ја је пра зна љу шту ра; љу бав пре ма бли жњем, пре ма 
чо вје ку, пре ма сре ћи, па и пре ма жи во ту; нај ра зли чи ти је схва ће на искре на 
љу бав. 

На ро чит зна чај за ра зу ми је ва ње Ар за ма са има ју сим бо ли. Мо ти ви 
смр ти и љу ба ви су исто вре ме но и сим бо ли ло ше и до бре стра не жи во та. 
Мје сто ко је мо тив љу ба ви за у зи ма и на чин на ко ји га Ива на Ди мић тре
ти ра нео до љи во под сје ћа ју на де таљ из сло вен ске ми то ло ги је. Из ме ђу 
до жи вља ја љу ба ви и ста рих срп ских ле сни ка1 мо же се по ста ви ти знак 
јед на ко сти. Љу бав у Ар за ма су, као и ле сник по на род ном вје ро ва њу, не 
до зво ља ва да ци клус жи во та бу де пре ки нут. Она је за ло га за жи вот, иа ко 
по не кад не до вољ на. Ле сник ни је зао, али ужи ва у об ма њи ва њу љу ди, 
на ро чи то же на. Че сто зна да на ве де чо вје ка на по гре шан пут, да га за тим 

1 Ле сник је шум ски дух из ста ро сло вен ске и ста ре срп ске ми то ло ги је ко ји 
је по знат као чу вар шу ме и га рант об на вља ња и тра ја ња жи во та. Име је до био 
по ста ро сло вен ској ри је чи лесь, што зна чи шу ма. По при ро ди је до бар дух, али 
во ли да за ма ја ва и об ма њу је љу де, ко ји ма се не при ка зу је јер уни шта ва ју ње го
во ста ни ште. Обо ре но и раз ба ца но др ве ће у шу ми, те пре пла ше не жи во ти ње, 
знак су бор бе ле сни ка око те ри то ри јал ног пра ва.
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раз бо ли и „го ли ца” до смр ти. Онај ко ме је ле сник пре шао пут из гу би ће 
се у шу ми. Ни је ли исто и са љу ба вљу? Не на во ди ли нас љу бав да се из
гу би мо у шу ми жи во та, не на во ди ли нас на ту гу, па ипак во ли мо жи вот 
јер во ли мо бли жње. Оту да ве за љу ба ви и ле сни ка у Ар за ма су. Ива на 
Ди мић по ла же па жњу на про шлост, на ври је ме ко јег ви ше не ма.

Ли ко ви (а под ли ко ви ма се под ра зу ми је ва и сва ко „ја” или „он”) зау
зи ма ју раз ли чи те пер спек ти ве, а од про мје не пер спек ти ве за ви си и на чин 
на ко ји ће мо, кроз њи хо ве очи, по сма тра ти сви јет. Про мје на пер спек ти
ве је на ро чи то зна чај на у од но су мај ке и ћер ке, у драм ском ди је лу тек ста. 
Од на чи на на ко ји се по сма тра ју од ре ђе ни до га ђа ји за ви си и на чин њи хо
ве ре цеп ци је, па оту да оправ да ност ста ва Пре дра га Бај че ти ћа да су Ар за
мас „раз го во ри ко ји се чи не ко мич ки, а ни су – раз ми шља ња ко ја се чи не 
ту жна, а ни су”. У раз го во ри ма и раз ми шља њи ма је сва те го ба али и ко
мич ност од но са дви је же не. По ло жај де мент не ста ри це пер со ни фи ку је 
ци је ло дру штво. У ри јет ко ко је ври је ме као у XX и XXI ви је ку је де мен
ци ја оправ да на ди јаг но за ком плет ног дру штва, бо лест по пу ла ци је од ра
слог жи вот ног до ба, и мо жда нај при мје ре ни ја Бал ка ну. Го спо ђа ма ма је 
из дво јен, дра го цјен и пла сти чан при мјер про па да ња ин те лек ту ал них 
спо соб но сти и ви ших мен тал них функ ци ја дру штва. Као да је са вре ме
ном чо вје ку ле сник пре шао пут, па је осим у про сто ру из гу бљен и мен
тал но и ин те лек ту ал но. Из гу бље на је и ме мо ри ја, ко лек тив но пам ће ње 
ци је лог са вре ме ног дру штва ко је кли зи ка смр ти, не схва та ју ћи то, жи
ве ћи у да ле кој, нај че шће из ма шта ној про шло сти, ми то ви ма и вје ро ва
њи ма. Љу бав, као ле сник, не до зво ља ва да се пре ки не нит у гу стој шу ми 
жи во та, ме ђу љу ди ма ко ји су нај го ри од свих жи во ти ња. Та шу ма, окрут на, 
не ми ло срд на и опа сна, са те шко ухва тљи вим до брим ле сни ком ко ји се 
љу бав зо ве, је Ар за мас, про стор стра да ња, сје ди ње ња сре ће и смр ти, про
стор кон стант ног ужа са ка ко јем чо вјек сво је вољ но хр ли.

Ива на Ди мић се до та кла пи та ња умјет но сти, са вре ме ног до жи вља
ја ње ног мје ста у жи во ти ма оних ко ји ма је на су шна по тре ба. Ар за мас је 
и у том сми слу про стор у ком оби та ва за тво ре но и оту ђе но дру штво. Он 
обе сми шља ва зна чај по је дин ца, ма кар он био и умјет ник, ко ји по ста је 
са мо скуп осо би на, љу шту ра ко ја вје ко ви ма оби та ва у по вр шин ским сло
је ви ма зе мље и ства ра по гре шну сли ку уво де ћи у за блу ду оно га ко ји је 
ана ли зи ра. Ар за мас на ми кро пла ну је стан у ком се од ви ја де струк ти ван 
од нос мај ке и ћер ке.

Ау тор ка осли ка ва за бо ра вљен сви јет ко ји је ме ђу на ма, за бо ра вље не 
љу де, суд би не, тра ге ди је. И та ко се умно жа ва њем сли ка по је ди на ца до
би ја сли ка дру штва. Са вре ме ни чо вјек је уса мљен и из гу бљен; жи ви у 
да ле кој про шло сти, ту ма ра у са да шњо сти и на да се бу дућ но сти за ко ју 
ни је си гу ран да ли уоп ште по сто ји. У ври је ме кад по је ди нац по ста је 
цен тар уни вер зу ма, али са мо да би као та кав остао сам и био бр же за бо
ра вљен, не ма ко лек тив ног ду ха, ем па ти је, спрем но сти на по моћ. За то јед но 
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од мно гих „ја” у Ар за ма су гле да упла ка ног чо вје ка са про зо ра, без спрем
но сти да по мог не, а оно што ви ди ства ра тје ско бу и ло ше рас по ло же ње. 
„Ја” у Ар за ма су бје жи од кон так та са дру гим осо ба ма да би у ста њу оту
ђе но сти и са мо ће по же ље ло смрт као ис пи сни цу из жи во та. Љу бав је 
је ди ни мо тив ко ји се су прот ста вља на ди ру ћем ни хи ли зму.

Крат ки про зни фраг мен ти до пу њу ју оно што драм ски текст оста вља 
пра зним, али не до слов но не го сим бо лич ки. Јер ту су дви је сли ке сви је та 
ко је се ста па ју у јед ну, а екви ва лент јој је смрт. Жи вот је цр ноби је ли 
не за ни мљи ви мо за ик у ком је им пе ра тив гле да ти сво ја по сла и бје жа ти 
од свих ви до ва укљу чи ва ња, бор бе и дру штве не ак тив но сти. Ту жна 
стра на по сто ја ња са вре ме ног чо вје ка. У овом сми слу Ар за мас се укла па 
у ег зи стен ци ја ли стич ке тек сто ве до но се ћи раш чла њи ва ње жи во та на нај
сит ни је де та ље. Сва ко „ја” или „он” се укљу чу је у гру пу, ко ја не по ста је 
за јед ни ца. Ис ти ца њем по је ди нач ног и афир ма ци јом по ли ти ке окре та ња 
гла ве и за тва ра ња очи ју гу ши се ин ди ви ду ал но људ ско и на по сљет ку 
све се пре пу шта бе сми слу.

На кра ју, сви јет Ар за ма са је сви јет стра да ња и стра ха, сви јет ко ји не 
до но си ље по ту и мир, сви јет на ка кав смо на ви кли, али са ко јим се не 
ми ри мо. Те мат скомо тив ски, а по себ но на ни воу иде је, ово је из у зет но 
за ни мљи во дје ло, ко је, ме ђу тим, ода је ути сак не сре ђе но сти и не до вр ше
но сти. Раз би је ност струк ту ре и пре ве ли ка са мо стал ност по је ди них фраг
ме на та на ру ша ва ју цје ли ну до те мје ре да се по ста вља пи та ње да ли се 
Ар за мас мо же схва ти ти као јед но. Ова књи га је оста ла не гдје на пре ла зу 
из ме ђу дра ме, збир ке при ча и ро ма на, што се ис по ста вља као ма на. Уко
ли ко је то из ве де но свје сно, с на мје ром да се фор мом и струк ту ром ути че 
на сло је ви тост зна че ња, ни је би ло на ро чи тог успје ха у то ме, већ се, на
про тив, са да то до жи вља ва као озби љан про пуст.

Го ран РА ДО ЈИ ЧИЋ

ЗА УМ НИ ПРО СТОР ЗА ВИ ЧАЈ НО СТИ

Мир ко Де мић, Ћутањa из го ре, Аго ра, Бе о град 2016

Го ди на 2016. ујед но је и го ди на ка да је ве ли ко за ви чај но пе ток њиж је 
Мир ка Де ми ћа (1964), ко је се на по се бан на чин ба ви фе но ме ном Ср ба у 
Хр ват ској, до би ло сво ју ко нач ни цу са ро ма ном Ћу та ња из го ре, од ау то
ра озна че ног као фан та зма го ри ја и истин ски по че так ве ли ке епо пе је, ко ју 
ре дом још чи не Мол ски акор ди (2008), Ата ка на Ита ку (2015), Тре зве ња ци 
на пи ја ној ла ђи (2010) и По(в)рат нич ки ре кви јем (2012).

Са све шћу о ком плек сно сти те ме ко ју је пред се бе ста вио, ау тор је 
сма трао сво јом оба ве зом да као „све док за вр шног чи на не ста ја ња јед ног 




