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СО ФИ ЈА БО ЖИЋ

ПО ВРА ТАК У ЕР ДА БО ВО: 
ЂОР ЂЕ ОЦИЋ 1934–2008

На ин те лек ту ал це на шег вре ме на мо же мо гле да ти из ви ше 
угло ва: из угла стру ке ко јом се ба ве, из угла њи хо ве иде о ло шке и 
по ли тич ке опре де ље но сти, по зи ци је ко ју за у зи ма ју у дру штву 
(ака де ми ци, про фе со ри, на уч ни ци...) итд. На ин те лек ту ал це мо-
же мо гле да ти, та ко ђе – има ју ћи у ви ду њи хо ву ме диј ску екс по ни-
ра ност – као на оне ко ји су стал но при сут ни у јав но сти и оне ко ји 
су ши рим, не а ка дем ским (па чак и ака дем ским) кру го ви ма дру штва 
пот пу но или го то во пот пу но не по зна ти. На те ле ви зиј ским екра-
ни ма и но вин ским ступ ци ма упо р но се по ја вљу ју, као што зна мо, 
ма ње-ви ше иста ли ца, „де жур ни” струч ња ци за сва пи та ња и све 
про бле ме ко ји при ти ска ју наш на род, већ одав но за хва ћен ду бо-
ком, пре све га мо рал ном и ду хов ном кри зом. Пи та ње ком пе тент-
но сти за оно по во дом че га се та ли ца огла ша ва ју уоп ште се не по-
ста вља, а њи хо ва ми са о ност и еру ди ци ја пред ста вља ју се као не што 
не у пит но. Та кви, на зо ви мо их „естрад ни” ин те лек ту ал ци, љу ди 
без осе ћа ња од го вор но сти, спрем но ис ка зу ју сво је че сто са свим 
про из вољ но ми шље ње и сво је ста во ве (по не кад и на ру че не од из-
ве сних цен та ра мо ћи), на сту па ју ћи од луч но и ау то ри та тив но. Не 
тре ба ни да по ми ње мо ка кав ути цај сво јим при су ством вр ше на 
об ли ко ва ње јав ног мње ња, на свест по је ди на ца и чи та вог дру штва. 

Ме ђу тим, и у си ту а ци ји ка да је сло бод на ин те лек ту ал на ми-
сао уце ње на, угро же на и ма р ги на ли зо ва на, она ипак по сто ји и, 
та ко по ти сну та, сти дљи во се по ма ља, по вре ме но и по не где. Има, 
на и ме, и оних дру гих ин те лек ту а ла ца, оних ко је не ви ђа мо сва ко-
днев но, већ вр ло рет ко, ско ро ни кад, чи ја се реч не чу је, иа ко би 
има ли шта да ка жу, иа ко би уме ли да нас на ве ду да се за ми сли мо 
и зна ли да нам пре не су мно ге дра го це не по ру ке. Та квим ин те лек-
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ту ал ци ма при па дао је, у то не ма сум ње, и Ђор ђе Оцић, фи ло зоф 
и књи жев ник чи јем је де лу и лич но сти по све ћен збо р ник о ко ме 
да нас го во ри мо. Док сам чи та ла збо р ник, на ро чи то ме је при ву као 
ње гов дру ги део, у ко ме су се ћа ња при ја те ља, уче ни ка и са рад ни ка 
на Ђор ђа Оци ћа. Ка да га про чи та мо, схва та мо да без тог де ла ни 
она пр ва, уско струч на це ли на о плод ном књи жев ном ра ду Ђор ђа 
Оци ћа, не би има ла сми сла. Без ње га би то био са мо још је дан до бро 
уре ђен збо р ник у ни зу слич них, ка кви се са да, је дан за дру гим, 
не пре ста но об ја вљу ју. Се ћа ња бли ских љу ди су, ме ђу тим, оно што 
опле ме њу је збо р ник По вра так у Ер да бо во. Она се са сто је, по ред 
оста лог, и из број них анег до та ко је, уз из ве сну до зу ху мо ра, го во ре 
о упо зна ва њу са Ђор ђем Оци ћем, о пр вим су сре ти ма и по че ци ма 
дру же ња са њим, о то ме на ко ји је на чин Оцић по ста јао мен тор и 
из ра стао у пра вог ду хов ног оца сво јих мла ђих при ја те ља. Из тих 
се ћа ња мо же се уи сти ну мно го са зна ти о Ђор ђу Оци ћу. Чи та ју ћи 
их, као да га ви ди мо пред со бом, он, пред на ма ко ји га ни смо по-
зна ва ли, ис кр са ва и фи зич ком по ја вом, и као про ду хо вље но би ће, 
као осо ба ши ро ких ин те ре со ва ња и ве ли ког, ен ци кло пе диј ског 
зна ња и, нај зад, нај ва жни је, као чо век ве ли ког ср ца, до бар чо век 
увек спре ман да по мог не пра вим са ве том, ле пом реч ју и на сва ки 
дру ги на чин. Као да га гле да мо ка ко се ди у свом ста ну с књи гом 
и пе ром у ру ци, окру жен па пи ри ма и ру ко пи си ма, или ка ко ше та 
Кнез Ми ха и ло вом и Ка ле мег да ном, за не сен раз го во ром са не ким 
при ја те љем и по што ва о цем. Ути сак ко ји се сти че док чи та мо успо-
ме не при ја те ља је сте да је Ђор ђе Оцић пле нио не по сред но шћу, 
да, иа ко је не ко ре као да је ва жио за екс цен три ка, ни ка ко ни је био 
над мен ни охол, ни ма ло су је тан ни ти дис тан ци ран већ је, као и 
сва ка истин ска ве ли чи на, у ства ри био јед но ста ван, ср да чан и отво-
рен чо век. И та кав ка кав је био, он не до ста је сви ма ко ји су има ли 
при ви ле ги ју да уче од ње га, да се дру же са сво јим про фе со ром, 
да га слу ша ју и раз го ва ра ју с њим.

Мно го зна чај них ства ри ре че но је и у пр вом де лу збор ни ка, 
о ства ра ла штву Ђор ђа Оци ћа. Ње го во обим но де ло осве тли ли су 
с раз ли чи тих аспе ка та еми нент ни срп ски на уч ни ци, исто ри ча ри 
књи жев но сти, про фе со ри, пи сци, као што су Ду шан Ива нић, Мар ко 
Не дић, Јо ван Пеј чић, Три во Ин ђић, Дра ган Ла ки ће вић, Сла ви ца 
Га ро ња Ра до ва нац, да по ме нем са мо не ке од њих. По себ ни на уч ни 
ра до ви, ко ји отва ра ју ову це ли ну, по све ће ни су ро ма ни ма Ис тра-
га – пр вом ро ма ну и Сла вље ник – по след њем, а јед ним при ло гом 
об у хва ћен је тзв. Ер да бов ски круг, од но сно три ло ги ја ко ју чи не 
ро ма ни: Ер да бов ска зби р ка, Чу до на Ду на ву и Ако има цар ства. 
Ту су и ана ли тич ки члан ци о ју на ци ма ро ма на Ђор ђа Оци ћа, о 
ње го вим дра ма ма, о ње го вој књи жев но сти за де цу, о по ли тич кој 
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есе ји сти ци; по је ди не ау то ре за ни ма ли су из ве сни спе ци фич ни 
аспек ти Оци ће вог ства ра ња и по је ди не спе ци фич не те ме ње го вог 
опу са. А Оцић је ис тра жи вао у сво јим де ли ма све оно што је вас-
це ли људ ски род од у век по ку ша вао да од го нет не: тај ну жи во та и 
смр ти, про ла зно сти и веч но сти, до бр о ту, исти ну, љу бав, ве ру, на ду, 
прав ду и сло бо ду. О све му то ме он је пи сао сва ки пут на нов на чин; 
ме ња ју ћи се, оста јао је пре по зна тљив, али успе ва ју ћи да из бег не 
да му књи ге ли че јед на на дру гу као ја је ја је ту. Оне ни су пи са не она-
ко ка ко би то би ло нај лак ше, по уста ље ном ша бло ну, уз не знат не 
ва ри ја ци је, већ је сва ка дру га чи ја и не по но вљи ва. Ја сно је да та кав 
спи са тељ ски рад из и ску је пре све га ве ли ки та ле нат, за тим ве ли ки 
ум ни на пор, огром но струч но и жи вот но ис ку ство, љу бав и по све-
ће ност.

Оно што про из ла зи из свих ра до ва и све га што је ис ка за но о 
Ђор ђу Оци ћу је сте ње го ва ап со лут на ода ност за јед ни ци из ко је је 
по те као и за ко ју је био ду бо ко ве зан, не рас ки ди вим ни ти ма, це лом 
сво јом лич но шћу. При па да ју ћи ро ђе њем оним де ло ви ма срп ског 
на ро да – ра су тог стал ним се о ба ма ши ром Бал ка на, а и мно го да ље 
– ко је је не ка да, сти ца јем исто риј ских окол но сти, сво јим гра ни ца ма 
об у хва ти ла Хаб збур шка мо нар хи ја, Оцић се, иа ко је ве ћи део жи-
во та про вео у Бе о гра ду, у сво јој књи жев но сти не пре кид но вра ћао 
за ви ча ју. Тај свет ко ме је при па дао чи та вим би ћем, нео бич но га 
во ле ћи, за ње га је био зе мља сно ва, свет из бај ке на се љен, као и 
сва ки мит ски про стор, ве ли ким, слав ним и нео бич ним љу ди ма. 
За то та кав свет ни је ни мо гао но си ти сва ки да шње име; ње го во име 
мо ра ло је би ти бај ко ви то и Оцић га је про на шао. „Ер да бо во” је та 
ча роб на реч, из раз пи шче вих нај ду бљих и нај сна жни јих емо ци ја 
ко је је по кла њао род ном кра ју.

Про ди ру ћи ко ре ном ду бо ко у род но тле, Оцић је био све стан 
кул тур них тра ди ци ја и ду хов ног је дин ства це ло куп ног свог на ро да. 
Он је при па дао свим Ср би ма, до крај њих та ча ка њи хо вог про сти-
ра ња, и био за ми шљен над суд би ном свих њих. У бур ним вре ме-
ни ма у ко ји ма је жи вео, Оцић се пи шу ћи од у пи рао на сто ја њи ма 
од ре ђе них цен та ра мо ћи да нас на те ра ју да гле да мо се бе очи ма 
оних ко ји сво је ин те ре се оства ру ју на ра чун на ших ин те ре са. Не 
тр гу ју ћи исти ном, чак и у овим на шим вре ме ни ма ко ја се не скри-
ве но под сме ва ју вер ти ка ли фун да мен тал них вред но сти, он се су-
прот ста вљао стра те ги ји по ти ски ва ња ау тен тич ног срп ског гле ди-
шта, не по вла че ћи се пред они ма ко ји нас ома ло ва жа ва ју – на сто је ћи 
да нас убе де ка ко смо нај го ри и нај за о ста ли ји на род на пла не ти 
ко ји тре ба да се сти ди са мог се бе и „де кон та ми ни ра”, да се, у ства-
ри, од рек не соп стве ног иден ти те та – и не устук нув ши пред они ма 
ко ји ра фи ни ра ним ме то да ма у на шу свест и под свест убри зга ва ју 



355

иде ју кри ви це. У ре до ви ма са вре ме них ми сли ла ца Оцић је остао 
је дан од рет ких ко ји су се не по ко ле бљи во др жа ли ли ни је ин те-
лек ту ал не и људ ске до след но сти, не под ле жу ћи по ли тич кој про па-
ган ди ко ја пре ти да, пла си ра њем сте ре о ти па и не и сти на о Ср би ма, 
за тру је це ло куп ну срп ску јав ност.

Ка ко ви ди мо из збор ни ка По вра так у Ер да бо во, Оцић је пре-
и спи ти вао сва бит на пи та ња на ше епо хе ве ли ких ис ку ше ња и 
стра да ња. То је, пре све га, срп ско пи та ње и, с њим у ве зи, пи та ње 
Ју го сла ви је и срп ско-хр ват ских од но са, пи та ње Ко со ва, пи та ње 
цр но гор ског иден ти те та, пи та ње срп ске по ли тич ке ели те и срп ских 
по ли тич ких ли де ра, као и ли де ра бив ше Ју го сла ви је и не ка да шњих 
ју го сло вен ских ре пу бли ка и мно га дру га. Као Ср би на из Хр ват ске 
ве о ма га је му чио ге но цид, дав но за цр та ни про грам за ти ра ња Ср ба. 
Сво је нај зре ли је жи вот но раз до бље наш пи сац про вео је у вре ме 
дра ме кр ва вог рас па да Ју го сла ви је и био је ве о ма по го ђен овим 
зби ва њи ма ко ја су нај ди рект ни је угро зи ла упра во ње гов за ви чај 
и ње гов на род, Ср бе у Хр ват ској. За то и не чу ди што се у јед ној 
по себ ној књи зи, са ста вље ној од по ли тич ких ко мен та ра и пре пи ски 
и по ле ми ка с хр ват ским ау то ри ма, ба вио упра во Ср би ма и Хр ва-
ти ма, на звав ши је Ср би и Хр ва ти на по сма тра њу, у ко јој је тач но 
ис та као – као што је ау тор при ло га у збо р ни ку по све ће ног по ли тич-
ким рас пра ва ма Ђор ђа Оци ћа за па зио – ка ко су ко му ни сти Хр ва-
ти би ли ви ше Хр ва ти не го ко му ни сти, а ко му ни сти Ср би ви ше 
ко му ни сти не го Ср би. Ра за ра ње др жа ве у ко јој су Ср би жи ве ли 
де це ни ја ма у за јед ни ци с дру гим на ро ди ма отво ри ло је пи та ње 
ње ног фор ми ра ња: да ли је Ју го сла ви ју тре ба ло ства ра ти, да ли је 
она уоп ште би ла по треб на Ср би ма кад су је већ сви оста ли до жи-
вља ва ли као тран зит но под руч је пре ко ко га ће до ћи до соп стве них 
др жа ва, или је Ју го сла ви ја би ла гре шка ко ју су Ср би ску по пла ти-
ли. Иа ко је ује ди ње ње раз ре ша ва ло пи та ње гра ни ца с ко јим је би ло 
те шко дру га чи је иза ћи на крај – с об зи ром на из ме ша ност Ср ба и 
Хр ва та – и пру жа ло шан су да се под истим кро вом жи ви бо ље и 
лак ше бра ни ју го сло вен ски ет нич ки про стор, Оцић је, ка ко по ка-
зу ју ана ли зе, био скеп ти чан пре ма Ју го сла ви ји, сма тра ју ћи да ни је 
би ло ни ма ло му дро уто пи ти Ср би ју у Ју го сла ви ју, да она ни је би ла 
ре ше ње за срп ско пи та ње. На исти на чин он се од но сио и пре ма 
иде ји ју го сло вен ства, као иде ји ана ци о нал не и ан ти на ци о нал не 
др жав но сти, од но сно као пре ма не срп ској и про тив срп ској иде ји. 
Реч ју, Оцић је до шао до уве ре ња да је Ср би ма по треб на срп ска 
др жа ва и да без ње ни је мо гу ће ни ка кво ре ше ње срп ског пи та ња. 

Из два ја ју ћи за ову при ли ку са мо не ко ли ко те ма и про бле ма 
из са др жа јем бо га тог збор ни ка По вра так у Ер да бо во, и уоп ште 
из опу са про фе со ра, фи ло зо фа и пи сца Ђор ђа Оци ћа, же лим да 
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скре нем па жњу на то да збо р ник тре ба да бу де пре све га по зив на 
чи та ње и да ље про у ча ва ње Оци ће вог де ла, под сти цај и пр ви ко рак 
у ту ма че њу и ва ло ри за ци ји књи жев но-фи ло зоф ског опу са овог 
ау то ра. У су прот ном, ако би се збор ни ком за вр ши ли по ку ша ји 
ду бљег и све стра ни јег раз у ме ва ња и ин тер пре ти ра ња Оци ће вог 
ства ра ла штва, би ла би, из ве сно је, на чи ње на ве ли ка гре шка. Ипак, 
убе ђе на сам да се то не ће до го ди ти. Пра ве вред но сти, тре ба ве ро-
ва ти, увек не ка ко на ђу свој пут и за у зму оно ме сто ко је им и при-
па да. А ме сто Оци ће вог де ла ве о ма је ви со ко, на са мом вр ху срп ске 
књи жев но сти, чи ме је „ер да бов ски” фи ло зоф за слу жио да бу де 
свр стан ме ђу нај ве ће ства ра о це и ин те лек ту ал це срп ског на ро да 
но ви јег вре ме на.*

* Ре че но на ме ђу на род ном књи жев ном ску пу „Је сен у Ер да бо ву” у Кул-
тур ном и на уч ном цен тру „Ми лу тин Ми лан ко вић” у Да љу 3. ок то бра 2015. 
го ди не, по во дом об ја вљи ва ња збор ни ка ра до ва с Ме ђу на род ног на уч ног ску па 
одр жа ног у Да љу 26. и 27. сеп тем бра 2014: По вра так у Ер да бо во: Ђор ђе Оцић 
1934–2008, уред ни ци Ђор ђе Не шић и Де ја на Оцић, Кул тур ни и на уч ни цен тар 
„Ми лу тин Ми лан ко вић”, Даљ 2015.




