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А → А2
(Боривој Герзић: Један живот какав јесте, Ренде, Београд, 2012)

Је дан са свим оби чан жи вот – збир ка крат ких при ча ко ја пред ста вља из бор из два де-
сет го ди на спи са тељ ства Бо ри во ја Гер зи ћа – па ти од по тен ци јал но опа сног слу ча ја по-
гре шног чи та ња. По гле да ли чи та лац на слов ове књи ге, а по том и по ру ку из да ва ча ко ји 
на зад њој ко ри ци ко ја на ја вљу је (па ра фра зи ра ћу) при че о про на ла ску ле по те и уз бу-
дљи во сти у ма лим ства ри ма „ко је жи вот зна че“, ве ро ват но ће оче ки ва ти ба нал ну жи вот-
ну про зу про же ту под јед на ко ба нал ним ква зи му дро сти ма. Исти на је са свим су прот на!

Зад ња ко ри ца ипак ле по опи су је је зик ове књи ге. Гер зић, ка ко та мо сто ји, за и ста 
пи ше хи пер ре а ли стич ки, или бо ље ре ћи хи пер пер цеп тив но, у ни зо ви ма сли ка и 
опа жа ња ко је по том филм ски мон ти ра у ко хе рент не и про точ не крат ке при че. Та кав 
стил рет ко пре ла зи у су во ћу јер, по ред да ра за ки не ма то гра фи ју, у Гер зи ће вим пр сти-
ма ле жи и ми кро пе сник. Текст је та ко обо га ћен и сит ним по ет ским ин тер вен ци ја ма 
(не где ма ње, не где ви ше: при че „Ма ли учи тељ“ и „Бо ље ни кад не го“ су на иви ци да 
по ста ну пе сма у про зи) ко је спре ча ва ју при по ве да ча ове књи ге да по ста не су ви ше 
фак ту а лан и све зна јућ у сво јим опа жа њи ма, уно се ћи нео п ход не пр сто хва те су бјек-
тив но сти или лич них им пре си ја у крат ке при че ко је су све до јед не пи са не из пр вог 
ли ца. Пи сац та ко по не кад не ће зна ти да ли је из во за ви део пти цу или де вој ку ме са ча
стог ли ца и вод њи ка вих очи ју („Ис пред не ба, пре ко ме не“), или ће кре ну ти да при ча 
о не че му што је опа зио, а по том пре ста ти („Ма ли тун де“): Ме сец је... не, не о ме се цу.

У тим при ча њи ма из пр вог ли ца, про зни су бјект Јед ног жи во та ка кав је сте до ти че 
се и ба нал них и ве ли ких ства ри, и бу ба ма ра и цр ка ва и од ла за ка на WC шо љу и смр-
ти, али Гер зић у жи вот ним три ви јал но сти ма ни кад не ви ди ле по ту или вред но сти и ту 
ле жи она зам ка по гре шног чи та ња. Глав ни-ко лек тив ни лик ових крат ких при ча рет-
ко ће пре ма љу ди ма или до га ђа ји ма осе ти ти ишта ви ше од мер со ов ске рав но ду шно-
сти, рет ко ка да ће им се по но во вра ти ти јед ном ка да на пу сте ње го во вид но по ље. 
Ста ње Гер зи ће вог ли ка/ли ко ва је од раз Гер зи ће вог све та ко ји се на ла зи у не кој вр сти 
ен тро пи је за тво ре ног си сте ма у фа зи то плот не смр ти; где су сва опа жа ња већ опа-
же на, сви до жи вља ји про жи вље ни, а све ин фор ма ци је пре ра ђе не. Отуд и та рав но-
ду шност ко ја у жи вот ним ства ри ма, ма лим или ве ли ким, ви ше не мо же пре по зна ти 
ле по ту, уз бу дљи вост или вред ност (ма ка ко нас зад ња ко ри ца ла га ла). Гер зи ћев Град 
– јер ње го ва про за је ур ба на, чак и ка да се де ша ва ван у шу ми или пе шча ри – не раз-
ли ку је се од Гер зи ће ве Со бе, не де фи ни са но ску че ног про сто ра. У та квом Гра ду Со би, 
жур ке и секс су фак ту ал ност, ме тро по лис је ви ше по за дин ска бу ка не го ре ле вант на 
по зор ни ца до га ђа ја, а ве штач ки осе ћај жи вот но сти до ла зи тек са ту ри стич ким про-
спек ти ма („Ку ба Ли бре“, „Ва ви ло не, Ва ви ло не“). 
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Леп сим бол та квог ен тро пиј ског ур ба ног ис ку ства је крат ка при ча „Бур ти на ку ћа“, 
од но сно мо тив ауто мо би ла у ко јем глав ни ју на ци, за тво ре ни и пре зно је ни, лу та ју јед -
ним ру рал ним про сто ром све док не до ђу до ци ља сво је по тра ге, обе ле же ног псе у до -
град ским улич ним зна ком (та бле са име ном ули це за ку ца не на јед но др во), од но сно 
све док се, пре ла зе ћи пре ко хтон ских ши на, на кра ју не вра те из оног ме ка ног и не
ствар ног све та (за ба че ног шу мар ка) на чврст ма ка дам ски пут. Ди на ми ка у Гер зи ће-
вим при ча ма је та ко ђе са мо илу зи ја, јер ју нак ко ји при ча у пр вом ли цу по не кад ће и 
за вр ша ва ти на дру га чи јем ме сту у од но су на оно где је по чео, али због ис тро ше но сти 
ис ку ства и оне рав но ду шно сти, не ће за пра во до ћи ни на јед ну но ву и не ис тра же ну 
ло ка ци ју. Кре та ње у Јед ном жи во ту ка кав је сте ни кад ни је А → Б, већ увек А → А2.

Фор му ла А → А2 је и нај бо љи мар кер збир ке. Све при че у Гер зи ће вој књи зи пра те 
овај обра зац при вид ног кре та ња и исто вет но сти у мно штву. При че ко је су успе шно 
ис пра ти ле ту по е ти ку су и нај у пе ча тљи ви је и нај у спе ли је у збир ци; то су тек сто ви де-
цен три ра но сти и до бро уком по но ва них сло бод них асо ци ја ци ја („Ни шта“) и тек сто ви 
у чи јој се ин фла ци ји сли ка и пред ста ва на ла зи јед на бо га та и до бро на пи са на про за 
(у при ча ма по пут „Ис пред не ба, пре ко ме не“ пре по зна јем и не ко ли ко си жеа ко ји мо гу 
би ти и за себ не крат ке при че: чи та ње јед не исте стра ни це у та ми ку пеа, упо зна ва ње 
са има ги нар ном ли ни јом ко ја де ли град Беч од Бал ка на, су срет са двој ни ком не по-
зна тог чо ве ка...). Украт ко, при че ко је су успе шне, успе шне су јер на пра ви на чин 
оства ру ју на ве де ну фор му лу, и то су при че ко је упе ча тљи во из но се пред ста ву Гер зи-
ће вог за тво ре ног све та (и за тво ре них осе ћа ја).

Са дру ге стра не, не баш ус пе ле при че су оне ко је су по ку пи ле ло ше ко но та ци је 
мар ке ра А → А2. Та кве при че ниг де не во де и ни о че му не го во ре; то су ис пра зни тек-
сто ви ко ји де ле ло ше осо би не до брог де ла на сло ва Гер зи ће вих при ча (не за ви сно од 
ква ли те та са мих на ра ти ва, ве ћи на Гер зи ће вих на сло ва је не ин спи ра тив на, не за ни-
мљи ва, ола ко ода бра на и, на кра ју, то ли ко за бо рав на да ће чи та о цу по бе ћи из све сти 
по сле пр вог окре та ња стра ни це). Не ко ли ко је раз ло га њи хо ве не у спе ло сти. У пр вом 
слу ча ју, оне пред ста вља ју тек бле де ва ри ја ци је оних до брих тек сто ва: „Ма ли тун де“, 
„У по не де љак ују тро“, „Бо ље икад не го“ и још не ко ли ко при ча из дру гог де ла збир ке 
су са мо mo re of the sa me оних мо тив ских мо за и ка (град, жур ке, секс, пу то ва ња) ко ји 
су мно го бо ље из ве де ни у при ча ма ко је су им прет хо ди ле и ко је се вр ло бр зо сво де 
на пу ко ре ђа ње сли ка без зна чај ни јег аутор ског ин пу та, чи ме вр ло на ли ку ју, ре ци мо, 
сај нфел дов ском ни хи ли зму, али без сај нфел дов ског ху мо ра, или тек ма ло сре ђе ни-
јем днев нич ком за пи су ауто ра. У сла би је при че бих убро јао и оне ко је има ју вр ло ја-
сно де фи ни са ну рад њу, за раз ли ку од сло бод ног кре та ња или сло бод ног ни за ња 
сли ка-асо ци ја ци ја, са ја сним уво дом, за пле том и рас пле том („Ка ко сам умро, по но во 
ожи вео“, „Ма ни је ва за вр шни ца“ „Деј ство га ма зра ка на са бла сне не ве не“ ). То је кон-
струк ци ја ко ја Гер зи ћу јед но став но не по го ду је: он је нај бо љи ка да је ки не ма то граф 
и ка да ре ђа сли ке у свој ству по ма ло ту пог и смо ре ног при по ве да ча, а у слу ча ју „ре ђа -
ња до га ђа ја“ ње го ве при че по ста ју упра во то: јед но не за ни мљи во ре ђа ње до га ђа ја, 
по пут ис пи ти ва ња у по ли циј ској ста ни ци или уми ра ња ком ши је у згра ди, са под јед-
на ко не за ни мљи вим, смо ре ним ли ко ви ма. Још је дан до каз да је Гер зић сла би ји ка да 
на пу сти сво ју зо ну ком фо ра су и две при че ( „Је дан жи вот ка кав је сте“, „Што је би ло 



са Ада мом?“) ко је не пред ста вља ју то ко ве опа жа ња већ то ко ве ми сли/све сти, и ко је 
сво јим сти лом (не по ве за не ре чи и син таг ме ин тер пунк циј ски по ве за не са три тач ке) 
ви ше ли че на дах та ви управ ни го вор не го на успе шно на пи сан ток све сти, и ви ше 
асо ци ра ју на из ве шта че ност не го на истин ски опо е ти зо ван го вор: ... љу ди... по лу ђа
во ли... ипак су и љу ди... жао ми је љу ди и уме ла сам да их во лим. Бог је имао бра та... 
прог нао га је на Зе мљу... и љу ди су на ста ли од тог по лу бра та.

Бу ду ћи да је Је дан жи вот ка кав је сте ипак збир ка ко ја је на ста ла се лек ци јом два-
де се то го ди шњег ства ра ла штва Бо ри во ја Гер зи ћа, та квих сла бих ме ста је знат но ма ње 
од оних ја ких и чвр стих. Ме ђу тим, чи ни ми се да та чвр ста ме ста ни ка да не оп чи ња-
ва ју (да упо тре бим ту на бо ков шти ну), већ про сто ода ју ути сак до бро скро је них тек-
сто ва у ко ји ма се ја сно ви ди успе шан пре нос пи шче вих за ми сли на па пир. А ка да се 
те за ми сли де ши фру ју – на при мер, у кљу чу ен тро пич но сти јед ног ур ба ног ха би ту са 
– он да све при че, не са мо оне ма ње ква ли тет не, по чи њу на ли ко ва ти на ва ри ја ци ју 
јед не исте те ме, не кад ма ње, а не кад ви ше успе шне. Ва ри ја ци ја је, ми слим, глав на 
Гер зи ћа ва коб: ме ђу ње го вим до брим тек сто ви ма као да је не ма до вољ но, а оне при че 
ко је пред ста вља ју од сту па ње од ње го вог глав ног мо ду са јед но став но ни су на истом 
ни воу као тек сто ви где је он нај ја чи.
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