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Момчило Мома Димић 1944–2008. 
Био је богат човек – имао је хиљаду пријатеља 

Са свешћу Балзака и Шекспира да се може живети хиљаду живота ако се 
проживе приче саговорника на исцрпљујућим путовањима светом, сатима је 
водио разговоре о литератури на неколико језика. Укажимо на чињеницу да су 
сва та путовања увек давала путописне или приповедачке резултате пошто су с 
циљем припремана. Гимназију је завршио летњим распустом који је провео са 
Ромимачергарима и збирком песама: Цигански кревет, да би непосредно после 
тога путовао на Мајорку и са Робертом Гревјсом урадио исцрпан интервју о 

грчким митовима. Као студент Филозофског факултета штампа роман: Живео живот Тола 
Манојловића, који је сам драматизовао и припремио за поставку. Ту снажну људску исповест 
Петар Краљ казује преко четрдесет година што говори о бесмртности њеног аутора који ју је 
из даха урадио са двадесет и две године. Она је после београдског дебија постављена у 
Лондону. 

Тек треба истражити сатиричнотрагични приступ Моме Димића судбинама скрајнутих људи 
које је политика духовно осакатила. Мислимо на антијунаке из романа Шумски грађанин, за 
који је добио Октобарску награду града Београда. 

Врло брзо по организовању Београдског сусрета писаца (1964. године) почиње његова 
сарадња са Јаром Рибникар, Данилом Кишом, Миодрагом Булатовићем, Иваном В. Лалићем, 
Еугеном Вербером у предлагању тема и избору гостију. Постаје својеврстан хроничар 
Сусрета правећи анализе пленарних седница или припремајући текстове за штампу. 
Поменимо, овом приликом неке од најзначајнијих књига из едиције коју је осмислио и 
припремио за штампу: “Београдски сусрет писаца 1964-1993”, “Српска књижевност на 
страним језицима, 1994”, “Књижевност и насиље, 1995”, “Расејано слови, 1997”, “Десанка 
Максимовић: Дон’тфеар,1998“, ”Клетва, Србија, пролеће, 1999”, ”Владимир Војнович: 
Замисао, 2002“, “Књижевност, морал, политика, 2003”, “Остаци светлости, страни песници 
1964-2004”. 

Мома Димић био је био опредељен за књижевност и током целог радног века био је 
самостални уметник са свим изазовима писца у времену расапа моралних вредности и 
грађанског рата на територији бивше Југославије, Није размишљао о својој сигурности када 
је одлазио да бележи патњу прогнаног и страдалног српског народа у ратом захваћеним 
подручјима Хрватске, Босне и Херцеговине или Косова и Метохије. Имао је жељу да упознаје 
људе и умео је да их слуша. Са људима је разговарао без микрофона или бележнице, Исте 
ноћи он их је претварао у изврсне репортаже пуне емотивних опсервација или у приче. 

Штампао је преко тридесет књига прича, романа, путописа. Парафразирајмо једног његовог 
јунака који је узвикнуо: “Пошто Београд” – данас Момо можеш да питаш: “Пошто свет” с 
правом. 
Током живота имао си хиљаду пријатеља, сада си анђео са хиљаду крила. Искористи их, 
молим те. 


