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ПРИ ЧЕ С ДУ ПЛИМ ДНОМ
(Ет гар Ке рет: Из не на да не ко по ку ца на вра та, пре ве ла са ен гле ског  

Ми ла Га ври ло вић, Ла гу на, Бе о град, 2019)

Књи ге Ет га ра Ке ре та (1967) се у Изра е лу нај ви ше кра ду по књи жа ра ма и нај чи та-
ни је су у за тво ри ма, а осим ова два ри пли јев ски за ни мљи ва би о граф ска по да тка, на-
во ди мо, у ма ни ру ру бри ке „Ве ро ва ли или не“, и ку ри о зи тет да је овај крат ко при чаш 
– по чи јим је при ча ма сни мље но ви ше од пе де сет фил мо ва – је ди ни изра ел ски ау тор 
чи је су књи ге об ја вље не у Па ле сти ни. Већ ових не ко ли ко уз гред них на по ме на о пи-
шче вом жи во ту и жи во ту ње го вих књи га де лу ју као осно ва за не ку уз бу дљи ву при чу 
о ап сурд но су ро вој и не из ве сној бли ско и сточ ној сва ко дне ви ци пре пу ној стра ха и 
пат ње. Ке рет је „ви ше од про сеч ног при по ве да ча“, ка ко га је кри ти чар ка Ке ри Ша дид 
сво је вре ме но опи са ла у ма га зи ну World Li te ra tu re To day, ко ји не мо же да одо ли маг нет-
ској при влач но сти ли те рар ног про ми шља ња пи та ња не ре ши во сти и сло же но сти 
изра ел ско-па ле стин ске по ли тич ке си ту а ци је. Ке ре то ва при по ве дач ка уме шност огле-
да се у то ме што кри ти ци свог по де ље ног дру штва не при сту па пам фле ти стич ки и 
јед но стра но, за то што он пи ше при че, ка же Ша дид, као да сто ји на гла ви, пру жа ју ћи 
чи та о ци ма мо гућ ност да свет по сма тра ју из ње го ве ви зу ре. Ке ре то ва „на о па ка“ пер-
спек ти ва чи ни ње го ве при че ори ги нал ним и ин спи ра тив ним за чи та ње. По зи ци ја 
пи сца ко ји пи ше ду бе ћи на гла ви има нај ма ње две пред но сти: пр ва се огле да у то ме 
што му је, с јед не стра не, из те обр ну те пер спек ти ве лак ше да уви ди ма гич не и фан-
та стич не еле мен те у ба на ли зо ва ној ствар но сти, а с дру ге стра не, по што не сто ји с обе 
но ге на зе мљи, не ма ни оба ве зу да до вр ша ва сво је при че, иа ко ри зи ку је да му не по-
вер љи ви и по вр шни чи та о ци за ме ре што при че не рет ко оста вља отво ре них кра је ва, 
без по ен те и епи ло га. Јед но став но ре че но, Ке ре то ве при че не ну де ја сне и раз го вет-
не од го во ре и за кључ ке. Ње го во књи жев но пред у зе ће огле да се у то ме да при по ве да 
о жи во ту, а не да по ку ша ва да га об ја сни и де фи ни ше. „Жи во ту је до зво ље но да бу де 
нео д ре ђен, као што за и ста је сте“, пре ци зи ра Ша дид. Жи вот је ипак мно го ви ше од 
де фи ни ци је жи во та, а исто ово се мо же ре ћи и за при чу као нај не о дре ђе ни ју про зну 
књи жев ну вр сту ко ја се опи ре сва ком де фи ни са њу. Чу ве ни ен гле ски пи сац Х. Е. Бејтс 
твр ди да крат ка при ча, због сво јих бес крај них мо гућ но сти, мо же да бу де баш све. С 
об зи ром на то да мо же да по при ми нај ра зли чи ти је об ли ке, при ча због сво је флек си-
бил но сти пред ста вља тај ну и из не на ђе ње за чи та о ца и ту ма ча. Има ју ћи на уму ове 
по е тич ке прет по став ке, ни ко га и не тре ба да за чу ди чи ње ни ца што су кри ти ча ри 
Ке ре то ве при по вед не тех ни ке упо ре ди ли упра во с ма ђи о ни чар ским три ко ви ма.

Не дав но је на срп ском је зи ку пу бли ко ва на по след ња Ке ре то ва књи га крат ких 
про за Из не на да не ко по ку ца на вра та, пре ми јер но об ја вље на 2012. го ди не код пре-
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сти жног аме рич ког из да ва ча „Far rar, Stra us and Gi ro ux“, у ко јој је са бра но три де сет 
де вет при ча раз ли чи тих ду жи на: од јед но ре че нич не на но при че („По бед нич ка при ча 
– дру ги део“), до обим ни јих при ча, од ко јих су не ке са ста вље не од ви ше не за ви сних 
фраг ме на та („Ло ша кар ма“, „Јед на по њу шци“ или „Жур ка из не на ђе ња“). Овог изра ел-
ског мај сто ра крат ке фор ме у срп ску књи жев ност уве ла је пре во ди тељ ка Ми ла Га ври-
ло вић, чи је смо ма е страл не пре во де Ке ре то вих при ча има ли при ли ке да чи та мо и 
ра ни јих го ди на, нај пре у ча со пи су Мо сто ви, у ком је 2015. го ди не об ја вље но пет при-
ча: „Здрав по че так“, „Кре а тив но пи са ње“, „Mysti que“, „Рас коп ча ва ње“ (ове две при че 
су у књи зи Из не на да не ко по ку ца на вра та об ја вље не под на сло ви ма „Ми стик“ и „Отва-
ра ње“) и „Лист“ (је ди на ко ја је пре у зе та из књи ге The Ni mrod Fli po ut), а по том и у ча со-
пи су По ља, у ком је 2016. го ди не, та ко ђе, об ја вље но пет Ке ре то вих при ча: „Кин дер 
ја је“, „Шта има мо у џе по ви ма?“, „За тво ре них очи ју“, „Не са свим са ма“ и „Па ра лел ни 
све то ви“. Хва ле вре дан је пре во ди тељ кин ан га жман на по љу афир ма ци је Ке ре то вог 
ства ра ла штва, а то што су ње го ве при че об ја вљи ва не у књи жев ној пе ри о ди ци пре 
не го што су пу бли ко ва не у књи зи, до вољ но го во ри у при лог до бре прак се, ко ја је го-
то во пот пу но иш че зла у овим вре ме ни ма на кло ње ним ад хок пре во ди лач ко-из да вач-
кој хи пер про дук ци ји сва ко вр сног бо фла.

Књи гу отва ра про грам ска при ча „Из не на да не ко по ку ца на вра та“ за по вед ном 
ре че ни цом: „Ис при чај ми при чу!“ Пред Ке ре та, на ра то ра и пи шче вог ал тер ега, ис кр-
са ва ју је дан за дру гим: бра да ти Шве ђа нин, ан ке тар из Ма ро ка и до ста вљач пи це, на-
о ру жа ни пи што љи ма и са та ром, ко ји у оча ја њу зах те ва ју од пи сца да им ис при ча 
при чу: „Ај де, дај нам јед ну при чу и па ли мо. [...] Мо же и не ка крат ка. Не бу ди стип са. 
Те шка су вре ме на, знаш. Не за по сле ност, бом ба ши са мо у би це, Иран ци. Љу ди су жељ-
ни не чег дру гог. Шта ми слиш, шта је нас, по ште не гра ђа не, на те ра ло да ово ра ди мо? 
Очај ни смо, бра те, очај ни!“ На шав ши се у не за вид ној си ту а ци ји, пи сац ау то и ро нич но 
при ме ћу је: „Кла дим се да се ово ни кад не де ша ва Амо су Озу или Да ви ду Гро сма ну.“ 
Не ма ју ћи куд, наш уце ње ни пи сац, спа са ва ју ћи го ли жи вот по пут Ше хе ре за де, по чи ње 
да при ча при чу о уса мље ном пи сцу ко ји се уже лео пи са ња и ко ји је због то га од лу чио 
да пи ше при чу о ства ри ма ко је су све вре ме би ле у ње му, а да за њих ни је знао, и то 
не о по ли тич ким до га ђа ји ма или о де ша ва њи ма у дру штву, већ о оно ме што се ње му 
де ша ва, о си ту а ци ји у ко јој се као чо век тре нут но на ла зи. Али не успе ва да пи ше, не ма 
ин спи ра ци ју, јер окол но сти у ко ји ма се на ла зи ни су вред не при че. И та ман кад је ре-
шио да од у ста не... из не на да не ко по ку ца на вра та. Ке рет ће че сто при ме њи ва ти слич не 
ме та на ра тив не стра те ги је, ко је се ти чу раз у ме ва ња про це са на стан ка при че; на ро чи-
то је то из ра же но у при ча ма „Кре а тив но пи са ње“, „По бед нич ка при ча“ и „По бед нич ка 
при ча – дру ги део“, ко ја у це ли ни гла си: „Ако вас јед ног да на ухва ти но стал ги ја и по-
но во је по же ли те, би ће јој дра го да на ста ви та мо где је ста ла.“

Те о ре ти чар ка књи жев но сти Ме ри Лу из Прат на во ди чи ње ни цу да „ве ли ки број 
кри ти ча ра сма тра тре ну так спо зна је ка нон ском од ли ком мо дер не крат ке при че“. Тај 
тре ну так спо зна је у крат кој при чи нај че шће се упо ре ђу је с ефек том удар ца шта пом у 
зен бу ди зму. На су прот овом на глом про све тље њу ко је сле ду је чи та о цу на кон што 
про чи та при чу, Ке рет ка же да „при ча не са мо што при по ве да не го и слу ша. Уши су јој, 
што се ка же, на ћу ље не, па чу ју и нај ма њи шум из пу бли ке. А ако пу бли ци до са ди и 
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по же ли крај, она се не ће оте за ти бес ко нач но ни ти ће се гр че ви то др жа ти свог то ка ко 
пи јан пло та. Јед но став но ће се за вр ши ти.“ Ке рет нај ве ро ват ни је ра чу на на чи та лач ка 
про ши ре ња, па при че, по не кад са свим не хај но, оста вља (са мо на из глед) не до ре че ним 
и не до вр ше ним.

Ве ћи на ње го вих пси хо ло шки до бро ни јан си ра них ли ко ва су обич ни љу ди из ме-
ште ни из про сте сва ко дне ви це у ка кву нео бич ну и ком пли ко ва ну си ту а ци ју, про пра-
ће ну оби љем фан та стич них и ми стич них де та ља. Ре ци мо, у при чи „Ми стик“ не ки 
чо век то ком ле та ави о ном упо зна је са пут ни ка, ни про ниц љи вог ни ин ту и тив ног, али 
ипак та квог да мо же да му про чи та ми сли и из го во ри ре че ни це ко је је он сам пла ни-
рао да из го во ри. За стра шу ју ће, зар не? Ке рет је вешт у пи са њу слич них па ра бо ла, у 
ко ји ма по те же не ке од веч них те ма по пут оних о исти ни, Бо гу, мо ћи или љу ба ви; та кве 
су при че, ре ци мо, „Ла жо ви ја“ (има ли свр хе тра жи ти исти ну у све ту ко ји је за сно ван на 
ла жи као вр хун ском прин ци пу вла да ња?), „Иза бе ри бо ју“ (ко је је бо је твој Бог и чи ји 
је ве ћи?), „Хе мо ро ид“ (ако је жи вот бол, да ли он да хе мо ро ид мо же да па ти од чо ве ка?) 
или „Отва ра ње“ (ако нам се ис под је зи ка на ла зи ма ле ни рај сфер шлус, кад га отво ри мо, 
да ли ће мо се упла ши ти од от кри ћа не ког дру гог чо ве ка ко ји са свим ко мот но жи ви 
ис под на ше ко же?).

Секс и еро ти ка се че сто на ла зе у са мом ср цу при ча; јед на од њих је: „У по след ње 
вре ме ми се баш фе но ме нал но ди же“, у ко јој дво је не ин вен тив них љу бав ни ка – Ро нел 
и Ре на на, на кон не у спе лог по ку ша ја ди вљег сек са, ту по гле да ју Те ле шоп и је ду лу бе-
ни цу; Ро не лу у кре ве ту ни шта бо ље не иде ни са су пру гом Ни вом, али Ке рет не же ли 
да при ча го во ри са мо о шва ле ра ци ји и љу бав ном тро у глу, већ је усме ра ва у пот пу но 
нео че ки ва ни пра вац кад из не бу ха од лу чи да у Ро не ло вом сну ње гов пас Мра ки за до-
би је ан тро по морф не ка рак те ри сти ке, због ко јих овај на кон бу ђе ња осе ти не спу та ну 
сек су ал ну жуд њу, па ра до сно и спо кој но ка же: „Мра ки, дру же мој. [...] Са мо ти ме искре-
но во лиш.“ То је, да кле, Ке ре то ва при ча о оту ђе но сти у са вре ме ном дру штву, ко ја ипак 
ну ди ка кву-та кву уте ху.

Ке ре тов је зик је сар ка сти чан, ду хо вит и лу ци дан. Он пи ше на гра ни ци по ли тич ке 
ко рект но сти, не да ју ћи ни пет па ра за ме ди о кри тет ско кал ку ли са ње ко је се ти че од-
но са из ме ђу пи шче вих мо ти ва и чи та лач ких оче ки ва ња. Из не на да не ко по ку ца на 
вра та Ет га ра Ке ре та је ван се риј ски до бра збир ка крат ких при ча, ко ја си гур но не ће 
из не ве ри ти ни нај зах тев ни јег чи та о ца ко ји књи ге чи та с пр стом на оба ра чу.


