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ДЕ ЈА НА ОЦИЋ

ЖАР КО ВИ ДО ВИЋ И ЂОРЂЕ ОЦИЋ:  
ВАН ВРЕ МЕ НИ ДИ ЈА ЛО ЗИ

...осве шће ње је већ у осе ћа њу (по што ва ња за)
са го вор ни ка и у по тре би за ди ја ло гом...

Жар ко Ви до вић, Ро ма ни Ђор ђа Оци ћа

Пр ва мо ја де ти ња чу ђе ња у ве зи са Жар ком Ви до ви ћем бе ху 
са бра на у пи та њу: „Ка ко не ко пот пу но се де ко се као што је ње го
ва мо же би ти та ко на сме јан као што је он?” Ка сни је, слу ша ју ћи о 
ње го вим жи вот ним ис ку стви ма, то пи та ње је пре о бли ко ва но: „Да 
ли је мо гу ће да не ко ко је то ли ко про па тио уме и мо же да бу де то
ли ко ра до стан?” То ком сту ди ја фи ло зо фи је, од ко јих ме је Жар ко 
ва тре но од го ва рао, по чех да раз ми шљам о ње го вој уло зи у срп ској 
кул ту ри: „От куд то да је ау тен тич ни са вре ме ни срп ски ми сли лац 
то ли ко ма ло при су тан на зва нич ној фи ло зоф ској и, уоп ште, ин те
лек ту ал ној и кул тур ној сце ни а да за то ни ма ло не ма ри?” 

У свом га ис ку ству слу шам, гле дам, али слу шам и о ње му... 
Бе ле ко се, ве дра ли ца, жи вих по кре та – зра чи све тло шћу. Про ми
шља ју ћи тран сцен ден ци ју, по на шао се по не кад и де ти ње: „му дрост 
не ви но сти и не ви ност му дро сти”. Умео је, без ика квог за зо ра, да 
за по де не раз го вор са не по зна тим про ла зни ци ма, под стак нут не чим 
у њи хо вом ста ву или по на ша њу. Ре а го вао је на лич но сти. Ра до се 
упу штао у ди ја лог лич но сти.

 – Чи ка Жар ко, ка ко сте по бе гли из ло го ра?
– Та ко што сам се, сва ког се кун да од ка да сам у ло гор до спео, 

при пре мао за тих пет ми ну та ка да ће ми се ука за ти при ли ка за 
бек ство. 

Ре као је то та ко као да је из ло го ра јед но став но по бе ћи, и као 
да о том са мом чи ну не ма мно го шта да се ка же. Ако је и има ло 
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шта да се ка же о са мом бек ству, Жар ко је и то, као што је чи нио 
и са свим оста лим, пре то чио у реч о свом ис ку ству то га бек ства. 
О се ћа њу на то осе ћа ње. Из то га ње го вог ис ку ства, тра ја њем ње го
вог бур ног жи во та и сти ца њем дру гих ис ку ста ва али и раз у ме ва
њем ис ку ста ва дру гих, раз ви ла се и ње го ва реч о ис ку ству ло го
ра шком, о ис ку ству по ро дич ном, исто риј ском и на ци о нал ном. 

У том ди ја ло гу (да, Жар ко је ди ја лог во дио и с де цом и мла
ди ма!) не са зна дох за де та ље то га бек ства, али ми се та да от кри 
да је ис ку ство ло го ра и бек ства при ме њи во и на дру га и дру га чи ја 
жи вот на ис ку ства. У се ћа њу ми за у век оста де са чу ва но и с ка квим 
је ми ром Жар ко то из го во рио, он ко ји је не јед ном из бе гао смрт, 
а, чи ни се, ни јед ном ни је из бе гао сло бо ду да из го во ри оно што је 
о не чем ми слио или осе ћао. 

Бе ше то и тре ну так у ко ме ми се раз би стри ло ко ли ко је ва жна 
свест (као фе но мен осе ћа ња, до дао би Жар ко), свест у жи во ту и 
свест о жи во ту. О свом жи во ту, о жи во ти ма дру гих, о жи во ти ма 
про шлим и бу ду ћим. Свест ко ја осве тља ва ис ку ство. Исто риј ска 
свест.

Сва та мо ја де ти ња и мла да лач ка чу ђе ња са зре ше у ду бо ко и 
искре но – ди вље ње. Ди вље ње пре ма Жар ко вом жи вот ном пу ту и 
пре ма ње го вим ре чи ма о том пу ту и до жи вља ју то га пу та...

Ве ра је свест да су би ти јеби ћежи вот чу до (не до ступ но ми
шље њу, ме та фи зи ци). Из то га чу ђе ња (осе ћа ња!) – ди вље ња (је ди ног 
пра вог од но са пре ма би ти јужи во ту) на ста је сми сао жи во та (осе
ћа ње) = не ве ро ва ње у смрт = ве ра у Бо го чо ве ка и ве ра у Вас кр се ње 
мр твих! Из то га осе ћа ња на ста је ум ве ре (из над фи ло зо фи је). Со фиа!

Ви до ви ћев жи вот ни пут упо зна ва ла сам кроз ње го ве раз го во ре 
с мо јим оцем – Ђор ђем Оци ћем. Ди ја лог из ме ђу њих дво ји це бе ше 
при ја тељ ски, во ђен ре чи ма, али и чи ном. Јер, њих дво ји ца за јед но 
од ре чи пра ви ше де ло. 

Ра на пи та ња о Жар ко вој по ја ви, па ње го вој лич но сти, о при
ја тељ ству мо га оца с њим, о пој мо ви ма ко је су за јед но осве тља ва
ли... пи та ња су ко ја на ста ви ше да се ни жу. На не ка од њих ми сти
го ше, на дру га још сти жу, од го во ри ко ји отва ра ју но ва пи та ња… 
И пи та ња и од го во ри ра ђа ли су се у ди ја ло зи ма, и ра ђа ју се и да ље 
– у се ћа њи ма на ди ја ло ге чи ји пра ви зна чај уви дех све до че ћи раз
го во ри ма из ме ђу ове две лич но сти.

И са да, ис пи су ју ћи ове ре чи, слу шам обо ји цу и чу јем ка ко 
ме, сва ки на свој на чин, ис пра вља ју, до пу њу ју, или ми одо бра ва ју. 
Бла го на кло но, учи тељ ски. От кри ва ју исти ну ме ни, от кри ва ју ћи 
је и се би.
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А то је мо гу ће са мо осе ћа њем – ако се ре чи до жи ве и про жи ве. 
Јер, обо ји ца су сво је ре чи све до чи ли и жи во том, а жи ве ћи та ко 
ка ко су жи ве ли и сво је ре чи су ва ја ли и бру си ли. Дру ги ма их да ро
ва ли, а слу ша ју ћи пи та ња, са ми се за ти ца ли упи та ним, и с ве ћом 
ра до шћу по том да ва ли се од мах и у по тра гу за од го во ри ма. 

Жи ве ти с дру ги ма у ди ја ло гу. Жи ве ти ди ја лог. Та кве лич но
сти, као што су Ви до вић и Оцић, у за јед нич ком ди ја ло гу успе ва ле 
су да у вре ме ну до так ну ван вре ме но – „тран сцен ден ци ју”, го во рио 
је Ви до вић; „оно стра но”, за пи си вао је Оцић. 

Нај о ри ги нал ни ји срп ски са вре ме ни (не смем ре ћи „фи ло зоф”, 
он би се сам про тив то га бу нио; не мо гу ре ћи ни „ми сли лац”, јер 
би то ми мо и ла зи ло зна че ње ис ку ства ка ко га је он про ми шљао) 
– са да (кад ни је ме ђу на ма да се, због сво је скр ом но сти, по бу ни) 
са свим сам си гур на да мо гу ре ћи – му драц Жар ко Ви до вић.

Да кле, овај са вре ме ни срп ски му драц сма трао је жи во то пис 
лич но сти ва жним и за оно што та лич ност је сте, и сам је оста вио 
дра го це не бе ле шке о јед ној епо хи чи јим је жи вим све до ком био. 
По жи вео је го то во цео је дан век, а о то ме не пре ста но оста вљао 
бе ле шке, под сет ни ке на мно ге са да дав но про шле и по ма ло за бо
ра вље не до га ђа је. 

Ма ло је оних ко ји мо гу да во де ди ја лог и у са мо ћи, као што 
је то Жар ко чи нио. О то ме све до че ње го ви ру ко пи си (мно ги још 
нео бја вље ни). Фа сци кле ру ко пи са из Ви до ви ће ве пи са не за о став
шти не от кри ше да је пи сац сам се бе до пу ња вао, ко мен та ри сао, 
ис пра вљао. У сво јим бе ле шка ма че сто је се бе (са да и нас) под се ћао 
на вре ме ни те до га ђа је. 

И Жар ко ва пи са на реч је жи ва. Као што су жи ве и ње го ве 
бе ле шке ис пи са не на мар ги на ма мно гих књи га, ко је, уз енер гич на 
под вла че ња ре чи или ре че ни ца, све до че о ње го вом ди ја ло гу са 
пи шче вим ре чи ма, али и о ди ја ло гу са по то њим чи та о ци ма – све
до че о чи та њу с ис ку ством. Бе ле же ћи сво је ре чи на књи га ма, он 
про чи та не ре чи ути ску је као осе ћа ња у сво ја се ћа ња. Он у чи та њу 
не тра жи ин фор ма ци је и са зна ња, већ до жи вља је. „Чо ве ка фор ми
ра ути сак, а не по у ка” – та ко је го во рио, раз го ва ра ју ћи, Ви до вић.

О сво јим ру ко пи си ма Ви до вић је во дио ра чу на, и о њи ма и 
њи хо вом на стан ку оста вио пи са ни траг. За пи си вао је, ка ко на јед
ном ме сту на во ди, „пре глед, ну ме ра ци ју, опис и кла си фи ка ци ју 
ру ко пи са”. На са мим ру ко пи си ма и у ко мен та ри ма че сто је бе ле
жио да ту ме. Све те ну ме ра ци је и да ти ра ња већ су се по ка за ли, а 
ве ро ват но ће се тек по ка за ти дра го це ним за ка сни је утвр ђи ва ње 
то га ко ја је вер зи ја по след ња, да ли је од ре ђе ни ру ко пис део ве ће 
це ли не, да ли је об ја вљен цео или де лом. Уко ли ко је ру ко пис об ја
вљен, за пи си вао је где и ка ко је об ја вљен, или – ако је тре ба ло да 
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бу де, а ни је – за што ни је. О тек сто ви ма ко је је пи сао за ску по ве 
ве ћи ном је на во дио и од ре ђе не чи ње ни це о ску пу, али и сво је ко
мен та ре о од ре ђе ним го вор ни ци ма. Та ко су и ње го ве бе ле шке о 
ру ко пи си ма по ста ле исто вре ме но би бли о гра фи ја али и днев нич ки 
за пи си.

Све Ви до ви ће ве и Оци ће ве ис пи са не ре чи – о ро ма ни ма и у 
ро ма ни ма – у ства ри су бе ле шке усме ног ди ја ло га ко ји су њих дво
ји ца во ди ли, нај че шће у шет ња ма, уз Ду нав, Ка ле мег да ном... По
што сам не ка да по сма тра ла те ди ја ло ге, и са да имам жи ву сли ку 
њих дво ји це у раз го во ру, ка да сам слу ша ла ре чи што до ла зе из ду
би не њи хо вих би ћа, а ко је исто вре ме но се ку сво јом чвр стом ар гу
мен та ци јом. Као да сам гле да ла дво бој ре чи ма дво ји це вир ту о за. 
Је дан дру гог пи та ју, слу ша ју, сла жу се или не, али исто вре ме но и 
са ми се би чи не пој мо ве ја сни јим. Њи хо во не сла га ње ни је би ло ни 
бли зу рас пра ве, већ је код са го вор ни ка бу ди ло но ве ре чи, из ње га 
су се ра ђа ле, уз ди за ле, при хва та ле, део за се бе и у се би за др жа ва ле, 
а део, опет не ком не ви дљи вом ру ком из ва ја не, пре о бли ко ва не – 
опет вра ћа ле... И њи хов ди ја лог ни су чи ни ле са мо ре чи већ и осе
ћа ња, та њи хо ва за не се ност и уз не се ност, ко ја им је от кри ва ла 
тај не оно стра но сти.

На зи ду Би бли о те ке у род ној ку ћи Ђор ђа Оци ћа у Да љу, ме ђу 
фо то гра фи ја ма ве ли ка на – Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Ја ко ва Иг ња
то ви ћа, Ди ми три ја Исај ло ви ћа, Ми ла на Ка ша ни на – ко ји ма се мој 
отац ди вио и ко је је сма трао сво јим учи те љи ма, зна чај но ме сто 
за у зи ма и лик Жар ка Ви до ви ћа. 

Тра го ви ко је је Жар ко ва лич ност оста вља ла за со бом оста ју 
за бе ле же ни кроз ли ко ве у Оци ће вим ро ма ни ма. У де лу Чу до на 
Ду на ву – Мар ко Ви до тић, а у Сла вље ни ку је Че твр тог го спо ди на 
из Под сум њом пре и ме но вао у Че твр тог учи те ља. Ви до вић је, с 
дру ге стра не, Оци ће ве ро ма не ва тре но чи тао и о њи ма пи сао, што 
је и об је ди ње но у књи зи Ро ма ни Ђор ђа Оци ћа – по е то фи ло со фи ја 
и ко мен та ри, те мат ски за по чет као „ве ра –и сто ри ја –на ци ја –ро ман”. 
Ви до вић је Оци ће ве ро ма не пом но чи тао, као чи та лац, не као кри
ти чар, „јер пи сац ни је пи сао де ло као иза зов кри ти ци, не го као 
по зив на ди ја лог, упу ћен жи вој ду ши чи та о ца...” У тим ро ма ни ма 
Ви до вић от кри ва за вет, ко ји Оцић осе ћа и слу ти, и на зи ва га ду
нав ским:

Оцић иде ка За ве ту, и ду нав ском, па нон ском, одва ја се од „ли
ри ке”, од ме та фи зи ке; уз ле ће над Па но ни ју, у За вет!

И ка ко се он да не ди ви ти при ја те љи ма ко ји у за јед ни ци от кри
ва ју тран сцен ден ци ју! 
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У Ви до ви ће вој ру ко пи сној за о став шти ни на ђе на је и бе ле шка: 

Дра ги Оц ке, че кам тво ју сле де ћу књи гу (ка жеш да ће уско ро 
из и ћи), па да он да на пи шем сту ди ју (ко на чан текст) за об ја вљи ва ње, 
мо жда као ди а лог из ме ђу по е тофи лосо фи је (Оц ке) и фи ло со фи је 
(као ис ку ства по е тофи лосо фи је, ЖВ); у Бе о гра ду, 24II1999).

Чак и чи та ју ћи Оци ће ве ро ма не Ви до вић уче ству је у ди ја ло гу. 
Књи га Ро ма ни Ђор ђа Оци ћа са др жи Ви до ви ће ве асо ци ја ци је и 
ре ак ци је на чи та ње Оци ће вих ро ма на. Он у њи ма про на ла зи сво је 
већ при сут не иде је и от кри ва но ве, за јед нич ке. У то ме и је сте сми
сао ди ја ло га, ва жног за обо ји цу ових пи са ца.

Уз ко мен тар ру ко пи са Огле ди о ду хов ном ис ку ству II, Ви до
вић је бе ле жио да је тај ру ко пис „II вер зи ја ко ја ни је штам па на, 
јер је Ђор ђе Оцић сам пре дао I вер зи ју ре кав ши: ’Ако од Те бе не 
от ме мо ру ко пис, Ти га ни кад не ћеш за вр ши ти. Штам па ће мо пр ву 
вер зи ју, ону ко ју смо ти оте ли, а Ти на дру гој ра ди ко ли ко хо ћеш!’” 

Ро ма ни Ђор ђа Оци ћа књи га је о ве ли ким те ма ма. О те ма ма 
о ко ји ма су за јед но – у за јед ни ци! – у ди ја ло гу раз ме њи ва ли сво ја 
ис ку ства чи не ћи та ко и њих – за јед нич ким. То су те ме ко је су они 
кроз сво је ис ку ство „се ја ли, жње ли и мле ли”.

Ви до вић је о Оци ће вим ро ма ни ма го во рио и на књи жев ним 
ве че ри ма, али је о ње му при по ве дао и на ко ме мо ра ци ји у Удру же њу 
књи жев ни ка.

У раз го во ри ма са Ђор ђем, ко ји су би ли без гра нич ни у свим 
мо гу ћим шет ња ма, ти раз го во ри отво ри ли су све про бле ме и ја сам 
на пи сао књи гу Ро ма ни Ђор ђа Оци ћа. Раз го ва ра ли смо о по смрт ном 
жи во ту, не ко ли ко не де ља пред ње го ву смрт, био је код нас, на ро
чи то је во лео да раз го ва ра са мо јом су пру гом ко ја је бла жи са го вор
ник не го ја, јер ја ска чем за очи. Ка же: „По сто ји ли за гроб ни жи
вот?” А ја ка жем: „Па, има Дан те па као, има чи сти ли ште, има рај.” 
А Ђор ђе ка же: „Па, и па као и чи сти ли ште и рај су у овом жи во ту, 
што је Дан те на звао Бо жан ском, али ју је на звао и ко ме ди јом, што 
зна чи да се то де ша ва жи вим љу ди ма.”

По сле Оци ће ве смр ти, Жар ко Ви до вић ми је у по све ти књи зи 
Исто ри ја и ве ра за пи сао да се на да да ће се бар кроз мо ја се ћа ња 
ше та ти са Ђор ђем, а у књи зи И ве ра је умет ност: „На слов ове 
књи ге дао је Твој отац, мој Ђор ђе, па је овим на сло вом, књи га успо
ме на на ње га...” И го во рио ми је: „Не до ста је ми Оц ке и шет ње с 
њим, Ка ле мег да ном, уз Ду нав, али, знај, ја сам с њим и да ље у ди
ја ло гу.” И зна ла сам, јер сам то осе ћа ла, као што и са да ви дим, јер 
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осе ћам, да они и да ље во де жи ви раз го вор, об ја шња ва ју ћи је дан 
дру гом и сва ки се би, а обо ји ца ме ни и дру ги ма.

Из Жар ко вог жи во та мно го је то га што ни је об ја вље но. Из 
би о гра фи је ко ја је иза шла у лек си ко ну Срп ски who is who из о ста
вље не су не ке ње го ве ре че ни це од ко јих је нај ва жни ја: „Од лу чу ју ће 
исто риј ско ис ку ство Ср ба ни је рат но не го ло го ра шко, да кле, за вет
но и мо рал но: без оруж ја, из др жа ти све чо век мо же са мо као лич
ност.” Ни су об ја вље не ни ре чи о по ги би ји ње го во га си на, ње го ва 
де це ниј ска не сре та ња са кћер ком, ње го ве љу ба ви, до жи вот на љу
бав са Ду шком, при ја тељ ство са Ми ле том Мар ко ви ћем, ре чи ње
го ве па ро хи ја ни ма ко ји су се оку пља ли у Цр кви Све тог Мар ка… 
Али све то оста за бе ле же но у Жар ко вом ис ку ству, ко је је он, опет, 
да ље, ди ја ло гом и осе ћа њем ути снуо у до жи вља је не ма лог бро ја 
сво јих бли жњих.

Не за пи са но а у се ћа њу са чу ва но, као и за пи са но што на се ћа
ње по зи ва, у мо јим су – и ве ру јем, не са мо мо јим – до жи вља ји ма 
за у век ути сну ти пе ча ти лич но сти, ко ји да ро ва ше сми сао. И оста
ви ше за вет.

За пи су ју ћи ов де не што лич но, учи них то без бо ја зни, јер је 
то про жи вље на реч о дво ји ци учи те ља и жи вот них узо ра, од ко јих 
сам и на у чи ла да упра во оно што је лич но не гу јем, јер, као што 
је дан од њих а обо ји ца за јед но ре ко ше: „Без лич но сти не ма ни за
јед ни це и мо ра ла, као ни ле по те.” А то су са мо не ке од њи хо вих 
лич них, а за јед нич ких ре чи ко је ба шти ним као нај вред ни ји дар, 
што ме ујед но и за ве ту је да га чу вам и, као успо ме ну на ове две 
лич но сти, да ру јем да ље. И, с та квим учи те љи ма, ме ни не оста је 
дру го до да све до чим сво јим лич ним ис ку ством о њи хо вим лич но
сти ма и о то ме да тај њи хов ди ја лог и да ље – жи ви. 




