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ГЉИ ВИ ЦЕ ИС ПОД НОК ТИ ЈУ
(Eтгар Ке рет: По ле ти већ јед ном!, пре ве ла с ен гле ског Ми ла Га ври ло вић, 

Ла гу на, Бе о град, 2021)

Ка ко све до чи ти о је дин ству све га ис при по ве да ног (од но сно: на че лу ин те гра ци је 
пре ма те о ре ти ча ру Вол фган гу Кај зе ру) у збир ци при ча По ле ти већ јед ном! кад она 
ни је пи са на по мо де лу улан ча них при ча у ко ји ма би се зби ва ње, лик(ови) и про стор 
пре ли ва ли из при че у при чу? За раз ли ку од ве ћи не са вре ме них при по ве да ча ко ји 
те же то ме да по сва ку це ну сво је ко лек ци је при ча упа ку ју у но ве ли стич ки или фраг-
мен тар ни ро ман, прет по ста вља ју ћи да ће ти ме до дат но за ин три ги ра ти зах тев не 
ро ма но цен трич не чи та о це, Ет гар Ке рет у сво јим збир ка ма при ча ни ка да не пре ла зи 
жан ров ску гра ни цу из ме ђу при по вед не и ро ма неск не про зе. Сва ка Ке ре то ва при ча 
пред ста вља ау то ном ни књи жев ни фе но мен и пру жа је дин ствен ути сак то на, бо је и 
ефек та. По то ме је сва ка ко бли зак Џор џу Сон дер су, па ни је ни чуд но што се је дан од 
нај о ри ги нал ни јих и нај зна чај ни јих пи са ца крат ких при ча по ја вљу је на ко ри ца ма срп-
ског из да ња као про мо тер Ке ре то ве но ве књи ге. Да кле, те мат ска или мо тив ска ко хе-
рент ност збир ке По ле ти већ јед ном! ни је ни од ка кве ва жно сти за ње но раз у ме ва ње, 
па је са мим тим ја сно да је од лу чу ју ће или спо ред не аспек те књи жев но те о риј ске 
ана ли зе мо гу ће тра жи ти са мо у нор ма тив ној ти по ло ги ји сва ке од два де сет две (+1) 
при че за себ но. Бу ду ћи да би то био пре зах те ван по сао за пи сца овог ин фор ма тив ног 
чла на ка о Ке ре то вој но во пре ве де ној крат кој про зи – иа ко би та кво пред у зе ће би ло 
по жељ но, па чак и ко ри сно за све љу би те ље ње го вог де ла – освр ну ће мо се са мо на 
не ко ли ко ода бра них при ча, сат ка них, ка ко ка же Сон дерс, од „љу ба ви, му дро сти, ело-
квен ци је и тран сцен ден ци је“.

И ову збир ку при ча је, као и збир ку Из не на да не ко по ку ца на вра та, о ко јој смо 
пи са ли пре две го ди не у По љи ма, ма е страл но пре ве ла Ми ла Га ври ло вић, ко ја је Ет га-
ра Ке ре та уве ла у срп ску књи жев ност још 2015. го ди не. Је зик пре во да је та ко фи ли-
гран ски из бру шен и при ро дан да чи та лац мо же да стек не ути сак да је изра ел ски пи сац 
ства рао на срп ском као ма тер њем је зи ку. Не ка од пре во ди лач ких ре ше ња су на про сто 
ре че но бри љант на; на ро чи ту уме шност пре во ди тељ ка је де мон стри ра ла у оним сег-
мен ти ма тек ста бли ским не кон вен ци о нал ном го вор ном је зи ку или слен гу (ре ци мо, у 
ур не бе сно ду хо ви тој при чи „Прет по след њи пут кад сам био ис па љен из то па“). По ле-
ти већ јед ном! у пре во ду Ми ле Га ври ло вић мо рао би по ста ти уџ бе ник из кре а тив ног 
пи са ња и сти ли сти ке на ме њен срп ским про за и сти ма.

Иа ко се то не мо же узе ти као не ка кво уни фи ко ва но при по ве дач ко пра ви ло, при-
мет но је да Ке рет че сто у крат ким при ча ма ком би ну је објек тив не, ре а ли стич не опи се 
с над ре ал ним, нео че ки ва ним кра јем. Та ква је, ре ци мо, над ре ал на ми ни ја ту ра „Но ћу“ 
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у ко јој је глав на ју на ки ња злат на ри би ца ко ја по мра ку из ла зи из сво је ку гле, на вла чи 
ка ри ра не па пу че и це лу ноћ на Си-ен-ену гле да те ро ри стич ке на па де и не ка ра за ра-
ња. Та квим по ступ ком Ке рет по сти же оно што је В. Б. Шклов ски фор му ли сао као ефе-
кат очу ђе ња, кад на су прот увре же ном опа жа њу ствар но сти сто ји но во ви ђе ње ства-
ри. И то је оно што Ке ре то ве при че чи ни не пред ви ди вим, уз бу дљи вим, че сто и шо-
кант ним. (Адол фо Бјој Ка са рес би из да ле ка мо гао би ти пре по знат као Ке ре тов узор, 
нај пре по слич ном на чи ну ком би но ва ња ствар но сних и фан та стич них еле ме на та у 
сво јој про зи; се ти те се са мо ан то ло гиј ске при че „Мар га ри та или моћ фар ма ко пе је“ у 
ко јој Ка са рес при по ве да је зи ву при чу о про на ла за чу тинк ту ре за ја ча ње апе ти та чи ју 
је по ро ди цу про ждра ла уну ка ко ју је ле чио од мр ша во сти.) 

До бар при мер за но во ви ђе ње ства ри пред ста вља увод на, го то во про грам ска при-
ча, пре ма ко јој је збир ка на сло вље на. Отац и син по сма тра ју чо ве ка ко ји на ме ра ва да 
се ба ци са згра де. И док син ви че: „Хај де, по ле ти већ јед ном! По ле ти!“, отац зна да 
ово га пу та мо ра учи ни ти не што, јер кад је прет ход ног пу та про пу стио да учи ни би ло 
шта суд бо но сно, су пру га му је по ги ну ла у са о бра ћај ној не сре ћи. Очев по ку шај да спа-
се са мо у би цу ипак ни је уро дио пло дом: не срећ ник је ско чио с кро ва. Син га је ки њио 
због то га што ни је ви део где је чо век од ле тео, а де бе ла ком ши ни ца, ко ја се ту слу чај-
но за те кла, де те тов плач про ту ма чи ла је као зло ста вља ње и по гре шно за кљу чи ла да 
отац же ли да ба ци си на са згра де. Отац, ни шта не схва та ју ћи, гле да у ри ђо ко су ко ја га 
хва та де бе лом ша ком за ми ши цу и пре кли ње га: „Ви ди ка ко је сла дак. Не мој то да ра-
диш.“ Али Ке рет не би био вр хун ски пи сац да се за у ста вио са мо на овом ни воу цр но-
ху мор не ко ме ди је за бу не. Он у за вр шни ци при че по ја ча ва ефе кат очу ђе ња: „Њен син 
је мр тав, мо ја же на је мр тва, чо век с кро ва је мр тав.“ Отац са зна је да се ри ђо ко са зо ве 
Ли јат, као ње го ва по кој на же на. Син и ри ђо ко са де лу ју за до вољ но док ли жу (пре сла-
дак) сла до лед и пи ју милк шејк. Ли јат ми лу је де ча ка и оцу ша пу ће: „Пре сла дак је.“ 
Пре сла дак је, јер не ве ру је у смрт, јер не ви но ве ру је у то да је чо век на кро ву био су-
пер мен са су пер мо ћи ма и да је од ле тео не зна но куд (као оно мад ње го ва мај ка), а да 
је ње гов спек та ку лар ни лет про пу стио због та те. Ке рет при чу за вр ша ва ре чи ма: „За-
и ста је пре сла дак.“ (Ке рет у при чи „До Ме се ца и на зад” у слич ном кљу чу по ен ти ра: 
„Не ма ни чег леп шег на овом бу ђа вом све ту од деч јег сме ха.“ Опет, у при чи „Ко лач с 
мр ви ца ма”, изра ел ски пи сац ва ри ра иден ти чан мо тив, али на пот пу но дру га чи ји на чин: 
„Да се ни си усу дио да мог си на на зи ваш слат ким, пер верз ња че је дан!“, ви че јед на 
пре стра ше на мај ка на деч јем игра ли шту.)

Због ефек та очу ђе ња је на слов при че (ујед но и књи ге) дво зна чан: јер исто вре ме-
но је мра чан и зло ко бан (По ле ти већ јед ном! Ско чи у смрт! Окон чај свој ми зер ни жи-
вот!), али и по ле тан и оп ти ми сти чан (По ле ти већ јед ном! Учи ни не што гран ди о зно! 
Жи ви жи вот вред ним жи вље ња!). Ина че, на сло ви су по себ не при че код Ке ре та. По не кад 
мо гу да де лу ју са ми за се бе, без об ја шње ња оно га што ис под њих сле ди. На слов при-
че „Прет по след њи пут кад сам био ис па љен из то па“, ре ци мо, је сте це ла, за о кру же на 
при ча. Кад чи стач ка ве за у ру мун ском цир ку су, ко ји је при нуд но по стао људ ско ђу ле, 
ка же ди рек то ру Ро ма ну: „Бу ди друг и ис па ли ме по но во!“, чи та лац схва та да ту при чу 
мо ра да при по ве да мр тав чо век, чи ји се по след њи лет за вр шио фа тал но, што је и су-
ге ри са но на сло вом.
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У Ке ре то вим при ча ма обич но не ма мно го рад ње и ско ро да, због огра ни че ног 
про сто ра, не ма ни раз во ја ли ко ва. Ме ђу тим, ни за је дан од Ке ре то вих ли ко ва не мо же 
се ре ћи да је пло шан, чак и он да ка да је опи сан јед ном ре че ни цом. Ке рет је мај стор 
ка рак те ри за ци је: ње му су ва жни пси хо ло шки и етич ки аспек ти ју на ка. За рад функ ци-
је при че он ин си сти ра на пси хо ло шким осо би на ма од ко јих, у су шти ни, за ви си раз ли-
ко ва ње из ме ђу до бра и зла. (Кон цеп ци ја ли ка за ви си од тог раз ли ко ва ња. Узми мо за 
при мер ви ше знач ну фраг мен тар ну при чу „Ta bu la ra sa“, у ко јој се су ко бља ва ју ста рац 
ко ме је у ге ту по би је на по ро ди ца и клон из ла бо ра то ри је на стао од Хи тле ро вог ге нет-
ског ма те ри ја ла. Да ли ста рац има пра во да уби је кло на по га не фа ши стич ке со то не 
ко ји ни мра ва ни је зга зио?) Ње го ви ли ко ви – с из ра же ним кри тич ким и по ли тич ким 
ста во ви ма – че сто пра ве по гре шне из бо ре, што их до во ди у не мо гу ће си ту а ци је. При-
ме ра ра ди, у при чи „За је дан грам“ ју нак при ста је да до ђе на ро чи ште и глу ми уцве-
ље ног ро ђа ка ко ји ће оп ту же ног на зи ва ти уби цом и те ро ри стом („јер ви ка ти на Ара-
пи на ко ји је пре га зио де вој чи цу не са мо што је ле гал но не го је и нор мал но“), при де 
ће још по пи ти и ба ти не због то га, а све да би од адво ка та оште ће них до био дро гу 
ко јом ће за ди ви ти ко но ба ри цу ко ја му је за па ла за око. Ко је у тој при чи „те ро ри ста“?

Ке рет је склон то ме да кроз сво је тек сто ве про ву че и ау то по е тич ке па са же, као 
не ку вр сту об ја шње ња вла сти тог при по ве дач ког по ступ ка. (Али он ни ка да не до ци ра 
и не па ме ту је.) До слов но, то се нај у пе ча тљи ви је дâ иш чи та ти у при чи „Тод“, у ко јој из-
ве сни Тод тра жи од свог при ја те ља, изра ел ског пи сца крат ких при ча, да му на пи ше 
при чу ко ја ће му по мо ћи да до вла чи де вој ке у кре вет. Ме ђу тим, схва тив ши да се пре-
ви ше за нео и да тра жи бу да ла шти ну, он ка же: „На тре ну так сам за бо ра вио ка ква си 
пи цај зла ка да је реч о пи са њу, да су ти по треб не ме та фо ре, уду бљи ва ње и слич но. Ја 
сам то за ми шљао мно го јед но став ни је, за бав ни је. Не ре мек-де ло, не го не што за раз-
би бри гу. Не што што по чи ње са ’Мој при ја тељ Тод тра жи да му на пи шем при чу ко ја ће 
му по мо ћи да до вла чи де вој ке у кре вет’, а за вр ша ва се не ком до бром пост мо дер ни-
стич ком фо ром. Ка пи раш, да не ма по ен ту, али да бу де ефект на. Без по ен те, али сек си. 
Ми сте ри о зна.“ На ту То до ву ре пли ку Ке ре тов ал тер его од го ва ра: „Мо гу да ти на пи шем 
та кву при чу.“ Чи та во јед но спи са тељ ско вје ру ју, при ме њи во на го то во све Ке ре то ве 
при че без из у зет ка, са др жа но је у То до вим пре кор ним ре чи ма. 

Та ко ђе, у при чи „Гљи ви ца“, пи сац крат ких при ча ова ко кон тем пли ра: „То што си 
не што из ми слио не осло ба ђа те од го вор но сти и, за раз ли ку од пра вог жи во та, кад 
мо жеш да слег неш ра ме ни ма и да упе риш прст у Бо га на не бе си ма, ов де не ма оправ-
да ња. У при чи си ти Бог. Ако је твој ју нак гу бит ник, то је за то што си га ти учи нио гу-
бит ни ком. Ако му се до го ди не што ло ше, то зна чи да си ти то же лео. Ти си же лео да 
гле даш ка ко се ва ља у соп стве ној кр ви.“ Ду хо ви та и не а ка дем ска де фи ни ци ја при че, 
пре ма пи сцу из „Гљи ви ца“ (а мо жда и Ке ре ту), је сте да је при ча по пут гљи ви це ис под 
нок та. Има не чег у то ме да пи сац мо ра (или тре ба ло би) да пи ше као Бог ко ји све вре-
ме осе ћа не ла го ду због гљи вич ног свра ба ис под нок ти ју.

При че о смр ти и на си љу Ке рет ис пи су је у цр но ху мор ном ма ни ру, че сто и ван дома-
ша ја да ле ко се жне ру ке по ли тич ке ко рект но сти. У при чи „Кон цен тро ва ни ау то мо бил“, 
глав ни ју нак у днев ној со би др жи смр дљи ву ком при ми ра ну ме тал ну коц ку, као не ку 
вр сту увр ну те арт ин ста ла ци је. Ко би прет по ста вио да је реч о оми ље ном му стан гу 
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пре тво ре ном оно мад у ко ма ди ну ме та ла, све са то плим ле шом у ге пе ку, а да је глав ни 
ју нак оце у би ца? (Ина че, ве о ма ком пли ко ван од нос из ме ђу де це и ро ди те ља ве о ма је 
чест мо тив у Ке ре то вим при ча ма; та кве су, осим на слов не, и „До Ме се ца и на зад“, „Тата 
с пи ре ом“ и дру ге.) У при чи „Ро ђен дан про па лог ре во лу ци о на ра“ је дан бо га таш је 
по ми слио да би мо гао, осим ро ђен да на, по ку по ва ти и го ди шњи це смр ти од дру гих 
љу ди, али му то ни је по шло за ру ком, јер је по ги нуо у атен та ту, но за то је бо га ти ки не-
ски ми ли јар дер от ку пио од ње го вих за кон ских на след ни ка пра во на са хра ну, ко ју је 
пра тио из сво је мрач не ка би не у дну гроб ни це, па чак и пу стио су зу за мр твим бо га-
та шем. Ни је ли у овој при чи реч о де ху ма ни зо ва ној ствар но сти ко ја се иден ти фи ку је 
с ин ду стри јом за ба ве као ин ду стри јом смр ти?

Про сто ри у ко ји ма се оне од и гра ва ју по не кад пред ста вља ју од лу чу ју ћи аспект у 
при ча ма. То мо гу би ти пот пу но над ре ал на ме ста као у при чи „Про зо ри“, ко ја се од и гра-
ва у не кој вр сти ла бо ра то ри је у ко јој се те сти ра ју ху ма но ид на ро бот ска би ћа или су то, 
под јед на ко ла бо ра то риј ске, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве из при че „По лар ни гу штер“: 
„Је ди ни ца14+ је осно ва на тач но го ди ну да на на кон што је Трамп иза бран тре ћи пут, 
Аме ри ка је још ви да ла ра не од ра та с Мек си ком.“ Не ке при че су сме ште не и у Изра ел, 
али се ни ка ко не сме смет ну ти с ума да свет при че и ствар ни свет код Кере та че сто не 
иду ру ку под ру ку. Због то га су ње го ве при че ли ше не би ло ка кве ин стру мен та ли за ци је 
и иде о ли ги за ци је бли ско и сточ ног про сто ра као ме ста ви ше ве ков ног су ко ба Је вре ја, 
Ара па и хри шћа на. Али то га не спре ча ва да о том пи та њу про го ва ра кри тич ки, с ве ликом 
до зом ци ни зма упе ре ног про тив ли це ме ра ко ји до ла зе са свих за ра ће них стра на.

Ме ђу нај ин три гант ни јим при ча ма из ове збир ке на ла зи се јед на не на сло вље на, 
апарт на, ко ју Ке рет ни је чак на вео ни у са др жа ју. Реч је о при чи са ста вље ној од меј-
ло ва из ме ђу Ми ха е ла (Вар шав ског) и Се фи ја Мо ра, ди рек то ра esca pe ro om-а – „Квар 
на иви ци га лак си је“, ко ја се чак и ти по граф ски раз ли ку је од остат ка књи ге, а меј ло ви 
се по ја вљу ју из ме ђу дру гих при ча без не ког на ро чи то утвр ђе ног ре да. У овој епи сто-
лар ној при чи по тен ци јал ни по се ти лац esca pe ro om-а по ста вља пи та ња упра ви у ве зи 
с из најм љи ва њем и ко ри шће њем со бе, али се ис по ста вља да esca pe ro om не ће ра ди-
ти на Дан се ћа ња на Хо ло ка уст. Од лу ка упра ве пред ста вља оки дач ко ји ће по кре ну ти 
не при јат ну рас пра ву у ве зи с до пу ште ним или не до пу ште ним се ћа њем на ге но цид 
над Је вре ји ма. (У при чи „Јад Ва шем“ Ке рет ста вља абор тус и тра ге ди ју де це стра да ле 
у Хо ло ка у сту јед но на су прот дру гог. Из ме ђу ис ка за: „Абор ти ра ла сам јер ни сам же ле ла 
де те“ и „Стра шно је шта су љу ди у ста њу да учи не јед ни дру ги ма“ зја пи ужа сна ме та-
фи зич ка пра зни на ко ја пре ти да нас као ци ви ли за ци ју про гу та.)

Ерот ско у Ке ре то вим крат ким про за ма, де мон стри ра но у при ча ма „Чипс“ или „Ку ћи“, 
ни кад ни је на ни воу слут ње или на га ђа ња. Он се пре пу шта отво ре ној при чи о сек су. 
Ла сцив не ерот ске сце не су екс пли цит не и не кли ше ти зо ва не, ис пи са не соч ним је зи ком. 
Секс је јед но став ни ји од ком пли ко ва не љу ба ви. Љу бав мо же да се по ква ри, као и све 
дру го на све ту. У те ла тент но љу бав но-ерот ске при че спа да и „Pi nap ple Crush“, нај ду жа 
у овој ко лек ци ји, ко ја го во ри о че жњи, не до ста ја њу и тај на ма, а нај ви ше о то ме ка ко 
из о ста нак искре но сти не ми нов но во ди ка збр ци у ко му ни ка ци ји. 

Ду хо ви тост, сар ка зам и (ау то)иро ни ја нај ја ча су Ке ре то ва при по ве дач ка ору ђа. Он 
не за зи ре од по ли тич ки кон тро верз них пи та ња ко ја у сре ди ште ста вља ју је вреј ско- 
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-арап ска тр ве ња, од пре тре са ња исто риј ски тра у ма тич ног на сле ђа, са бо ти ра ња не у-
пит них по ро дич них вред но сти, пер вер то ва ња му шко-жен ских од но са, ети ке ти ра ња 
ег зи стен ци јал но-со ци јал них не прав ди са вре ме ног кон зу ме ри стич ког све та, опи си-
ва ња про јек то ва не бу дућ но сти ко ја је све са мо не све тла... Ма пи ра ти пре ци зно све 
те ме ко ји ма се Ке рет ба ви у сво јим крат ким при ча ма зах те ван је по сао; че сто у окви ру 
јед не при по вед не це ли не те ме ме ан дри ра ју као под те ме у нео че ки ва ним прав ци ма. 
То ши ро ко те мат ско по ље чи ни Ке ре та, из збир ке у збир ку, увек но вим и све жим. (У 
при лог те зи с по чет ка овог члан ка да сва ка при ча Ет га ра Ке ре та пред ста вља уни вер-
зум за се бе све до чи и ста ти стич ка чи ње ни ца да је пре ма ње го вим при ча ма сни мље но 
пре ко пе де сет фил мо ва.) 

Тач но је: По ле ти већ јед ном! пра ва је књи жев на суб вер зи ја! Не ма ни чег ин три гант-
ни јег и спек та ку лар ни јег у ово го ди шњој крат ко при ча шкој по ну ди од но ве збир ке 
при ча Ет га ра Ке ре та, јер су ње го ве при че и сек си и ми сте ри о зне и ефект не и за бав не.


