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ВЕ ШТИ НА КО ЈА СЕ ПАМ ТИ

Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска, Ве шта у сно ва њу, ве шта у тка њу, Со ла рис, 
Но ви Сад 2016

У вре ме хи пер про дук ци је не са мо књи жев но сти не го и књи жев них 
на гра да, не мо же мо а да се не за пи та мо шта оста је од пи шче ве сла ве 
на кон ње го ве смр ти. Све до ци смо да се, за жи во та ве ли ча ни и на гра ђи
ва ни, мно ги на ши хва ље ни и ло во ри ка ма оба су ти ау то ри пост хум но 
рет ко чи та ју, још ре ђе се о њи ма пи ше, а о ор га ни зо ва њу ску по ва о њи хо вом 
де лу го то во да се не го во ри (из у зев ако то не учи ни ло кал на за јед ни ца 
из ко је они по ти чу). На шој ака дем ској јав но сти не па да, да кле, на па мет, 
да се ба ви они ма у чи је се де ло без ма ло за кли ња ла. О че му је реч? Да 
ли о пре стан ку ин те ре са (а ова реч би се мо гла ту ма чи ти дво ја ко), или 
о ну жној и пра вед ној де ва ло ри за ци ји и де ка но ни за ци ји? Или су то ипак 
два на зи ва за исту по ја ву?

Иа ко би се мо гло ре ћи да је Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска јед на од 
нај че шће на гра ђи ва них срп ских спи са тељ ки, број на гра да ко је је до би ла 
ни је ве лик: тек две за при по вет ке („Ка рољ Сир маи” и нај у глед ни ја, Ан дри
ће ва на гра да) и три за ро ман По след њи за но си МСС. Ипак, пет го ди на 
на кон ње не смр ти ре кло би се да и да ље по сто ји ин те ре со ва ње за ње ну 
про зу, не са мо у кру го ви ма за го вор ни ка род не кри ти ке не го и ши ре. Та ко 
је не дав но, у окви ру Иза бра них де ла Ми ли це Ми ћић Ди мов ске ко је је 
по кре ну ла Из да вач ка ку ћа Со ла рис, об ја вље на књи га Ве шта у сно ва њу, 
ве шта у тка њу (2016), ко ју при ре ђу ју Мир ја на Ка ра но вић, Ва са Пав ко
вић и Вла ди мир Ди мов ски. Да ни је реч са мо о гра ђи ко ја ни је пу бли ко
ва на у збир ка ма при ча или у за себ ним књи га ма, ја сно је из са др жа ја: 
по ред оних нео бја вље них, пр ви део књи ге са др жи при че пу бли ко ва не 
у пе ри о ди ци. Дру гу це ли ну чи не При че о же ни, пр ва про зна збир ка Ми
ли це Ми ћић Ди мов ске (1972), а тре ћу не до вр ше ни ро ман, чи ји су по је ди
ни де ло ви већ би ли до ступ ни чи та о ци ма у пе ри о ду 2008–2010. го ди не. 
Уз на ве де на Ми ли чи на „тка ња”, књи га са др жи и тек сто ве при ре ђи ва ча, 
као и би бли о гра фи ју, ко ју је са чи ни ла Мир ја на Ка ра но вић. 

Пр ва це ли на, да кле, об у хва та ра не при че Ми ли це Ми ћић Ди мов
ске, ко је ни су ушле ни у јед ну ње ну збир ку. То су оне на пи са не у пе ри о ду 
1965–1966: „Фра тар”, „По се та”, „Ве че”, „У су мрак”, „Као ма гла” и „Пар
ти ја ша ха”, док је „На ру кви ца” об ја вље на 1971, „Ства ра ње” 1973, а „Врт 
се ћа ња” 1989. го ди не. Шест је при ча ко је ни су пу бли ко ва не ни у пе рио
ди ци, већ се при ре ђу ју из ру ко пи са: „При ма ба ле ри на”, „Амај ли ја”, „Про
тив ни ци”, „Ко шмар”, „Пр ве но ћи” и „Огла ви не”. Ка ко у увод ном тек сту 
бе ле жи Ва са Пав ко вић, „Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска је већ у тим ра ним 
при ча ма по ка за ла ин те ре со ва ње за по ро дич не од но се и ре ла ци је ме ђу 
ње ним чла но ви ма, што ју је да ље во ди ло пре ма пси хо ло шкој про зи, а 
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то ће оста ти њен основ ни при по вед ни ин те рес и у про за ма бу дућ но сти”. 
У том сми слу, по мом ми шље њу, у на слу та ма или екс пли цит ном пр о бле
ма ти зо ва њу, нај да ље од ла зи при ча „На ру кви ца”. С дру ге стра не, при че 
ко је сле де, а са ко ји ма се чи та о ци по пр ви пут упо зна ју, још ду бље за
ди ру у ин тим ни свет, про бле ме же не и од нос из ме ђу парт не ра, па чак и 
у со ци јал ни ан га жман (нпр. „Пр ве но ћи”), што је та ко ђе ка рак те ри стич
но за про зу Ми ли це Ми ћић Ди мов ске. Сто га не из не на ђу је њи хо ва те сна 
ве за са по то њим при по ве дач ким збир ка ма ау тор ке, по нај пре При ча ма 
о же ни, али и Од мр за ва њу, По зна ни ци ма...

Дру гу це ли ну чи не При че о же ни, из да те као са мо стал на збир ка 
1972. Чи ни се да ни ко ни је ком пе тент ни ји од Ва се Пав ко ви ћа да по ве же 
ову збир ку са исто и ме ном при по ве дач ком це ли ном у нас да нас го то во 
за бо ра вље не спи са тељ ке Фри де Фи ли по вић, об ја вље ном три де сет пет 
го ди на ра ни је. Он то и чи ни, на по ми њу ћи да је Ди мов ска об но ви ла на
слов при по ве дач ког пр вен ца Фри де Фи ли по вић, сва ка ко под ра зу ме ва
ју ћи и срод ност у фо ку си ра њу на про бле ме же на, али у раз ли чи тим 
вре ме ни ма. До ба о ко јем пи ше Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска је сте оно у 
ко јем се на че сто бо лан и по тре сан на чин су ко бља ва ју фо р мал на еман
ци па ци ја же на и па три јар хал ни по ре дак, ка кав ће још ду го би ти при су
тан у на шој за јед ни ци. 

Ме ђу тим, истин ска дра ма ни је у од но си ма ме ђу ју на ци ма, иа ко се 
из њи хо вих ди ја ло га иш чи та ва мно го на пе то сти и по ти сну те еруп тив
но сти услед не ра шчи шће них или по ре ме ће них од но са. Пра ва дра ма 
од ви ја се уну тар са мих ју на ки ња, ко је на сто је да сво је ан га жма не – по
ро дич не, про фе си о нал не, лич не – др же у рав но те жи. Ра за пе та из ме ђу 
се ћа ња на ва жну дру штве ну уло гу, уло гу у кре и ра њу но вог по рет ка, с 
јед не стра не, те ба лан си ра њем из ме ђу раз ли чи тих „игра ча” и „игра чи ца” 
у вла сти тој по ро дич ној дра ми с дру ге стра не, глав на ју на ки ња До бри ла 
по ку ша ва да у но вом по ро дич ном рас по ре ду про на ђе се бе, да, пре ци
зни је, са чу ва се бе. Оно што мо жда оста је не до вољ но на гла ше но ка да је 
реч о про зи Ми ли це Ми ћић Ди мов ске (а при то ме ми слим и на ро ма не, 
по себ но Мре ну и Уто чи ште) је сте из ве стан бе сми сао као ре зул тат та квих 
на по ра ње них ју на ки ња, а ко ји је пре по зна тљив већ у При ча ма о же ни. 
Јер, све је, на не ки на чин, у уну тра шњим мо но ло зи ма или до жи вље ном 
го во ру ње них мо дер них или кат кад де мо ди ра них (у од но су на дру штво 
ко јем при па да ју) хе ро и на: брач на за јед ни ца, ко ја тру ли у ла жи ма, груп ни 
пор трет ко ји об у хва та ши ру по ро ди цу (ону ко ја се сти че пре ко су пру га), 
па чак и од нос пре ма вла сти тој де ци, ни по што ли шен по ре ђе ња, па чак 
и ри ва ли те та. Же не о ко ји ма пи ше Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска је су че сто 
по ста вље не у по зи ци ју да кри о ми це про ма тра ју, из при крај ка ана ли зи
ра ју и јет ким ко мен та ри ма на гр(а)ђу ју при пад ни це истог по ла. Оне се би 
узи ма ју ме ру успе шног фе ми ни те та кроз ком па ра ци ју. И чи ни се да се 
увек на ђу „при кље ште не”, спу та не из ме ђу хи пер до ми нант не фи гу ре 
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мај ке или све кр ве и пре на гла ше не за вод нич ке жен ско сти мла ђих осо ба, 
де во ја ка, па чак и соп стве них кће ри. 

Чи ни се да би смо на овом ме сту мо гли ци ти ра ти од ло мак из јед ног 
есе ја Ју ди те Шал го, ко ја пи ше: „Ми ли ца М. Д. ина че пи ше при че о же
на ма ко је су обе ле же не скри ве ним гре хом сво га по ла. О же на ма рас пе
тим из ме ђу зах те ва те ла и мут них за бра на ве сти. Ула зи под ко жу сво јим 
ју на ки ња ма, бо ље ре ћи њи хо вим жи вим мо де ли ма, пра ти их стр пљи во, 
чач ка њи хо ва бол на ме ста док се не за па ле, а све што уо чи, пре но си на 
па пир, у исто ри ју бо ле сти, во де ћи свој лик чвр стом пра вед нич ком ру ком 
у (за слу же ну) про паст.” На том тра гу чи та мо и но ви, не на сло вље ни ро
ман, тре ћу це ли ну књи ге Ве шта у сно ва њу, ве шта у тка њу, чи ја је 
јед на ре че ни ца по слу жи ла као на зив це ле књи ге. Бо ра ве ћи у хо те лу свог 
ро ђа ка, оста ре ла спи са тељ ка по ку ша ва да на ра ти ви зу је сво је по ро дич но 
ста бло, да од жи во та сво јих пре да ка – по нај пре де де по мај ци и де де по 
оцу, али и свих оних ли ко ва ко ји се род бин ским, брач ним или љу бав ним 
ве за ма ко нек ту ју на на ве де ну дво ји цу ју на ка – на чи ни ма те ри јал за по
след њи ро ман ко ји пи ше. 

Мир ја на Ка ра но вић пре ци зно од ре ђу је на ра ци ју: „При по ве дач је 
хе те ро ди је ге тич ки и екс тра ди је ге тич ки. Дру гим ре чи ма, при по ве дач у 
тре ћем ли цу при по ве да о љу ди ма из про шло сти, али у оквир ној при чи, 
ко ја се зби ва у са да шњо сти, при по ве дач у тре ћем ли цу при по ве да о 
књи жев ни ци ко ја пи ше књи гу о сво јим пре ци ма. Хе те ро ди је ге тич ки 
при по ве дач опи су је књи жев ни цу ко ја се ди у хо тел ској со би и раз ми шља 
о пи са њу.” На де лу је, да кле, про цес пи са ња ко ји се од ви ја пред чи та о
че вим очи ма, а уну тар ње га при ча ме ан дри ра у нај ма ње два прав ца: на 
де лу су ли ко ви за те че ни у ви хо ру Ве ли ког ра та, не сна ђе ни и рас пе ти 
ни зом пи та ња о сво јој не из ве сној бу дућ но сти, али и о про шло сти ко ју 
су, си лом при ли ка, оста ви ли иза се бе. Ка ко је ро ман не до вр шен (а да 
чи та лац ипак у ова квој ком по зи ци ји не пре по зна је ау тор кин кон цепт), 
мо же мо са мо на слу ти ти да љи раз вој до га ђа ја и да не у ко ји ма се има 
до го ди ти по вра так у за ви чај и су срет ау тор ки них ро ди те ља. Ка ко нас и 
при ре ђи ва чи ин фор ми шу, код Ди мов ске је по сто ја ла же ља да жи вот 
сво је по ро ди це, пре вас ход но сво је мај ке, пре то чи у про зу.

Ве шта у тка њу па ра лел них при ча, за шта је мо жда нај у бе дљи ви ји 
до каз ро ман Мре на, као и у ре кон струк ци ји до ку мен тар не, али и оне 
гра ђе ко ју је цр пе ла из не по сред не ствар но сти и свог окру же ња, Ми ли
ца Ми ћић Ди мов ска би не сум њи во, да је по жи ве ла, оста ви ла још је дан 
уз бу дљив и пси хо ло шки ни јан си ран ро ман, ко јим би се мо жда ус пе ла 
об ра чу на ти са мно гим пи та њи ма ко ја су њу, као же ну и спи са тељ ку, 
пра ти ла: ка ко од не че га по све лич ног ис кро ји ти ма те ри јал за књи жев но 
де ло и по том га обе ло да ни ти, ка ко се но си ти са оним сум ња ма и стра
хо ви ма ко ји ви ше не при па да ју ње ним ју на ки ња ма и ју на ци ма не го њој 
са мој? Ка ко из бе ћи па те ти ку и су бјек тив ност, ка ко од љу ди ко је нај бо ље 
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по зна јеш и пре ма ко ји ма га јиш нај ду бља осе ћа ња на пра ви ти ли те ра р не 
ју на ке? Да је ау тор ка би ла на до бром пу ту да про на ђе ме ру из ме ђу сво
јих сно ва ња и сво јих тка ња, не ма сум ње. И у ро ма ну ко ји ни је об ја ви ла, 
као и у нео бја вље ној гра ђи, а по нај пре у ни зу при по ве дач ких књи га и 
ро ма на по ко ји ма је пам ти мо, на ла зи мо и да нас ве шти ну при по ве да ња 
Ми ли це Ми ћић Ди мов ске. А мо жда је упра во на ве де на ве шти на од го вор 
на пи та ње за што не ка де ла над жи вљу ју сво је твор це, а не ка дру га, упр
кос све му, то не мо гу...

Др Дра га на В. ТО ДО РЕ СКОВ
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад
Лек си ко граф ско оде ље ње

Срп ска ен ци кло пе ди ја
dto do re skov@ ma ti ca srp ska.org .rs

ca pa jev ka7@gmail.com

БЕ ЛО РУ СКА ТУ МА ЧЕ ЊА ДЕ ЛА  
СРП СКОГ НО БЕ ЛОВ ЦА

Ан на В. На у мо ва, Фе но мен кульֳур но ֱ о ֲо ֱ ра ничья в ֳвор че сֳве Иво 
Ан дри ча, РИВШ, Минск 2018

Ове го ди не у Мин ску, у из да ва штву Ре пу блич ког ин сти ту та ви со
ке шко ле иза шла је мо но гра фи ја Ане На у мо ве по све ће на де лу срп ског 
но бе лов ца – Фе но мен по гра нич но сти кул ту ра у де лу Иве Ан дри ћа (у 
ори ги на лу на ру ском је зи ку: Фе но мен кульֳур ноֱо ֲо ֱ ра ничья в ֳвор
че сֳве Иво Ан дри ча). Ау тор ка се ба ви Ан дри ће вим де лом већ де вет 
го ди на, ре дов но на сту па на кон фе рен ци ја ма, про мо ви ше де ло на шег 
но бе лов ца у Бе ло ру си ји и ши ри зна ње о ње му у кру гу бе ло ру ских ис
тра жи ва ча књи жев но сти. Иа ко су Ан дри ће ва де ла сво је вре ме но би ла 
пре во ђе на на ру ски и бе ло ру ски је зик, мо ра мо при зна ти да је он не до
вољ но афир ми сан у ис точ но сло вен ским зе мља ма – у од но су на ње гов 
ствар ни зна чај и ве ли чи ну. У Бе ло ру си ји, Ан дри ћу су, у ра зним пе ри о
ди ма, у пред го во ри ма, пе ри о ди ци, ен ци кло пе ди ја ма или у окви ру дру гих, 
ши рих те ма, по све ти ли па жњу по зна ти сла ви сти Иван Ча ро та, Га ли на 
Тва ра но вич, Бо рис Са чан ка. Ме ђу тим, мо но гра фи ја Ане На у мо ве је пр во 
ком плек сно ис тра жи ва ње Ан дри ће вог де ла у исто ри ји не за ви сне Бе ло
ру си је, под мен тор ством проф. др Ива на Ча ро те, чи ји уче ни ци, та ко ђе, 
ра де на по љу ср би сти ке у Бе ло ру си ји. 

У фо ку су па жње Ане На у мо ве у ње ном на уч ном ра ду је фе но мен 
по гра нич но сти кул ту ра ко ји је, ка ко твр ди ау тор ка, под јед на ко ак ту е лан 




