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РЕД ВОЖЊЕ

Дра ган Ба бић

АН ТИ КА И РО МАН ТИ КА
(Ми о драг Кај тез: Стал на по став ка, Аго ра, Зре ња нин, Но ви Сад, 2021)

У по ку ша ју ис ти ца ња у од но су на све оста ле уче сни ке са вре ме ног до ма ћег про зног 
по ља, по је ди ни пи сци од ла зе у пот пу но раз ли чи те сме ро ве и од лу чу ју се за пот пу но 
нео бич не ко ра ке не би ли скре ну ли па жњу ина че ма ло број не пу бли ке, кри ти ке и жи-
ри ја ре ле вант них на гра да. Ти ис ко ра ци мо гу би ти стил ског, фор мал ног, жан ров ског, 
ком по зи ци о ног, те мат ско-мо тив ског, на ра тив ног, идеј ног или не ког дру гог ка рак те ра, 
а њи хо ва на ме ра је сте да по ну де не ка дру га чи ја ви ђе ња про зне про дук ци је и екс пе-
ри мен тал них до ме та. На рав но, то што се од ре ђе ни ау то ри од лу чу ју за ова кав вид 
пред ста вља ња чи та лач кој пу бли ци не зна чи ну жно да ће се њи хо ви тек сто ви опи са ти 
као ква ли тет ни или ус пе ли, али су они сва ка ко ва жни као екс пе ри мен ти ко ји се сва ке 
го ди не, су прот но оче ки ва њи ма и прет по став ка, ипак по ја ве. У тај се кор пус услов но 
мо же свр ста ти и ро ман Стал на по став ка Ми о дра га Кај те за ко ји по ку ша ва да на аде-
ква тан на чин по ве же стил ске, фор мал не и жан ров ске ино ва ци је ко је су до не кле по зна-
те из ње го вих ра ни јих де ла, али ко је су ов де кон тек сту а ли зо ва не на дру га чи ји на чин.

Ве зе ко је се фор ми ра ју с ње го вим ра ни јим опу сом нај ја сни је су у ком па ра тив ном 
чи та њу овог и прет ход ног ро ма на, Из ло жба, из 2015. го ди не. Слич но као и у ро ма ни ма 
Пор но ве жбе (2001) и Ан ти луфт ност (2010), у фо ку су ње го вог при по ве да ња су са вре-
ме ни ју на ци у са вре ме ном до бу ко ји по ку ша ва ју да ре ше сво је мно го број не про бле ме 
– ег зи стен ци јал не, љу бав не, фи нан сиј ске, иде о ло шке и дру ге – иду ћи у ма нир хи пер-
ре а ли стич ког жи во та у ко јем сва ки аспект ствар но сти по ста је до дат но на гла шен и ана-
ли зи ран. У Из ло жби, ау тор се од лу чио за је дин ствен про стор ни оквир јед не стам бе не 
згра де пред ви ђе не за ско ро ру ше ње, због че га ње ни ста нов ни ци при бе га ва ју ре ше-
њи ма ко ја као да су про и за шла из ан тич ке дра ме и на ги њу ка de us ex mac hi na ма ни ру, 
чи ме се ау тор ја сно опре де љу је за кри тич ки по глед на сва ко дне ви цу но вог ве ка у ко јој 
се су штин ска људ ска пи та ња не раз ли ку ју од оних при сут них не ко ли ко ми ле ни ју ма 
ра ни је. Та ко ђе, овај ро ман од ли ку ју мно го број не ди гре си је, екс кур си, при бли жа ва ње 
и од ми ца ње од глав ног то ка рад ње, де ло ви у кур зи ву и за гра да ма, као и јед но вр ло 
при мет но и по све не дво сми сле но од ба ци ва ње ко хе рент не хро но ло ги је. Ме ђу тим, 
про бле ма тич на ме ста Из ло жбе кри ла су се ма хом у пре те ра ном ау тор ском по и гра ва њу 
с осно вим по став ка ма ро ма неск ног из ра за и ве штач ки на мет ну том по тре бом за исти-
ца њем по ли фо нич но сти де ла, због че га чи та лац у не ко ли ко на вра та мо же да из гу би 
увид у ток рад ње, те би ва при мо ран да се до дат но за др жа ва на од ре ђе ним де ло ви ма 
са мо да би, њи хо вим па жљи ви јим иш чи та ва њем, мо гао да на ста ви да ље.

Не ке од ових осо би на – пре све га ве за с ан тич ком дра мом, пре и спи ти ва ње жан ров-
ских окви ра ро ма на, по ли фо ни ја и ин си сти ра ње на по све ће ном чи та лач ком пра ће њу 
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– при сут не су и у Стал ној по став ци, али на још на гла ше ни ји на чин. У пи та њу је опет, 
кад је реч о ју на ци ма и ме сту до га ђа ја, текст ко ји се огра ни ча ва на не ко ли ци ну про та-
го ни ста и ве ћи број спо ред них ли ко ва ко ји гра ви ти ра ју око њих, док се он про стор но 
усме ра ва нај ви ше на град ску сре ди ну ко ја би се, ду бин ском ана ли зом, мо гла до ве сти 
у сна жну ве зу с но во сад ском, што ипак ни је пре су дан фак тор ро ма на. У ње го вом сре-
ди шту су два ју на ка ин три гант них иден ти те та и сим бо лич ки на би је них име на – М. Кун 
и Ја на кис Хе у рис – ко ји већ сво јом по ја вом скре ћу па жњу чи та ла ца и на ме ћу се, на 
по зи ти ван или не га ти ван на чин, као за па же ни ји ју на ци у но ви јој до ма ћој про дук ци ји. 
Њи хов бо гат дру штве ни жи вот од ви ја се у са мом сре ди шту град ских ак тив но сти и у 
не пре ста ној је ве зи с кул тур ним и по слов ним при ли ка ма ко је од ре ђу ју на пре дак тог 
про сто ра, због че га Кај те зо ви про та го ни сти спа да ју у ка те го ри ју са мо хра ног оца сред-
њих го ди на, и да ље за ро бље ног у соп стве ној про шло сти ко ја се од ви ја ла из ме ђу два 
ди ја ме трал но су прот на, али ком пле мен тар на до ме на, у јав ним град ских про сто ри ма 
(клу бо ви, ка фа не, ку па ли шта) и при ват ним, ин тим ним про сто ри ма сво јих и ту ђих спа-
ва ћих (и дру гих) со ба у ко ји ма се де ша ва ју ње го ве мно го број не љу бав не аван ту ре. Уз 
то, Кун је не пре ста но у по ку ша ју да ура ди не што од соп стве ног жи во та и да му удах не 
би ло ка кав сми сао, ка ко због то га што осе ћа при ти сак го ди на ко је су оста ле иза ње га, 
та ко и због де те та ко јем по ку ша ва да се на мет не као ка ква-та ква очин ска фи гу ра, иако 
с про мен љи вим успе хом. У мно го број них епи зо да ма у ко ји ма се ау тор по све ћу је њему 
– на ра ци ја се ско ро све вре ме од ви ја ско ко ви то, у цик цак ма ни ру из ме ђу дво ји це про-
та го ни ста, али се њи хо ве жи во те при че та ко ђе сре ћу и у тим при ли ка ма се при по вед ни 
оквир ме ња и спа ја у је дан – у кон струк ци ји ње го вог ли ка се мо гу при ме ти ти од ли ке 
пи кар ског ро ма на, не ка да вр ло по пу лар не фор ме ко ја је да нас ево лу и ра ла у са вре-
ме ни оквир у ко јем је ис так ну ти по је ди нац, ма хом ти пич ни аут сај дер или everyman, 
до ве ден у не пре ста ни низ уз бу дљи вих до га ђа ја ко ји га во де ка не ком ра ни је утвр ђе-
ном ци љу. Уз то, ова кав ро ман са др жи и кри тич ки ин то ни ра ну но ту и сар ка стич нан 
од нос пре ма сва ко дне ви ци, што се у слу ча ју Стал не по став ке при ме ћу је у кри ти ци 
рат ног ста ња де ве де се тих и од је ка рас па да СФРЈ ко ји се осе ћа ју у сва ком сег мен ту 
дру штва (упе ча тљи ва је, ре ци мо, епи зо да с рат ни ци ма ко ји, на од су ству, до ла зе у ур-
ба ни про стор и ноћ ни клуб у ко јем се ис ти чу као уље зи). Све ове аван ту ре се, с вре-
ме ном, спа ја ју у јед ну и на ме ћу Ку на као ју на ка ко ји је ипак при сил но ста вљен у по зи-
ци ју у ко јој се на ла зи, без на зна ке да у њој ужи ва у пот пу но сти – ње го ва љу бав на 
при ча та ко ђе но си ан тич ку но ту, али из у зет не тра ги ке, и сто га је сва ки тре ну так ње-
го ве са да шњи це обе ле жен гу бит ком ко ји се он тру ди да са кри је иза аван ту ри стич ког 
ду ха и љу бав них по ду хва та.

Што се ти че Хе у ри са, он је при мер про фи те ра, али не рат ног, ма да се на ла зи (и) у 
та квом окру же њу, већ сва ко днев ног – као про фи ли са ни тип ло кал ног би зни сме на 
сум њи вог по ре кла и још сум њи ви је про шло сти, он је пре те ча свих ка сни јих „ло ших 
мо ма ка“ ко ји су ганг стер ску одо ру за ме ни ли руч но кро је ним оде ли ма но ве ви ше кла-
се. Ве ро до стој ност овог ју на ка на ста је из ау ре не до дир љи во сти ко ју Кај тез гра ди за 
ње га, као и из свих оних ко ји га окру жу ју и ко ји, прем да су све де ни на ни во ка ри ка ту ре 
и кро ки ски це у ко јој је на зна че но тек не ко ли ко де та ља ва жних за ка рак те ри за ци ју, 
ра сту у сви ту ко ја му по ма же да оства ри сво је при ват не и по слов не пла но ве. Ње го ва 
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су пру га, усво је ни си но ви, адво кат и мно штво ско ро не ви дљи вих по моћ ни ка под ре-
ђе ни су Хе у ри су, по ја ви с нај е ви дент ни јом алу зи јом на грч ки мит и тра ге ди ју. Ње гов 
жи вот од ви ја се у кли ше и ма ан тич ке дра ме – од од но са пре ма по ро ди ци, пре ко ста ва 
пре ма жи во ту, све до мо но пол ске по зи ци је у жи во ту гра да – и отуд се мо же на мет ну-
ти иде ја да је упра во он по слу жио ау то ру за ре ак ту а ли за ци ју, ре ин тер пре та ци ју и 
ре кон тек сту а ли за ци ју од ре ђе них чи ни ла ца тог пред ло шка у на шем тре нут ку. Но, и 
по ред не га тив них осо би на, овај ју нак по се ду је по зи тив не цр те ко је га вра ћа ју у до мен 
ствар но сти и ре а ли стич ног при по ве да ња, ма да га ау тор, кад год се од већ при бли жи 
уо би ча је ним окви ри ма ро ма неск ног ства ра ла штва, од ве де у не ком нео че ки ва ном 
прав цу у ко јем Хе у рис до дат но учвр шћу је сво ју ау тен тич ност.

Ве ли ки број ма хом крат ких епи зо да ове дво ји це ју на ка на ста вља ју се јед на на дру-
гу у до пу њу ју ћем рит му и тво ре на ра тив фраг мен тар не при ро де ко ји је нео п ход но 
пом но пра ти ти не би ли се до пре ло до ње го ве су шти не. По вре ме но се сти че ути сак 
да су по је ди не епи зо де не по треб но оп шир не и као да од вла че па жњу од ау тор ских 
на ме ра, док је у дру ги ма ак це нат ста вљен на ху мор не ре пли ке и (не)при ли ке ју на ка 
ко ји тра же мо гућ ност да се ис так ну. Дру где пак Кај тез се опре де љу је за фин ги ра ње 
драм ског тек ста, на во де ћи ко ји ју нак го во ри, уво ди ди да ска ли је и да је ли ко ви ма мо-
гућ ност пот пу но сло бод ног обра ћа ња. Нај зад, та кав при ступ ства ра лач ком про це су 
у ко јем се фор си ра де кон струк ци ја свих уста ље них фор ми и обра за ца кул ми ни ра 
за вр шним сег мен ти ма ро ма на на сло вље них „ло кал не ве сти“ и „не ко ли ко го ди на ка-
сни је: ин фло ре сцен ци ја“ ко ји има ју уло гу рас пле та из драм ске фор ме и ко ји ну де 
но ви увид у ка рак те ри за ци ју ју на ка и спи са тељ ске за ми сли.

Бу ду ћи да је не сум њи во реч о сво је вр сном екс пе ри мен тал ном де лу (по јед но ста-
вље но ре че но, пост мо дер ном ро ма ну с при ме са ма дру штве ног, по ро дич ног и ан га-
жо ва ног ро ма на), по ста вља се пи та ње ка ква се ре цеп ци ја ро ма на Стал на по став ка 
мо же оче ки ва ти у бу дућ но сти. С јед не стра не, ја сно је да се ра ди о ру ко пи су ко ји ве ро-
ват но не ће сти ћи до ши ро ке пу бли ке и ве ли ког кри ти чар ског од је ка, и ко ји ће мо гу ће 
иза зва ти бур ну ре ак ци ју оних ко ји оче ку ју при по ве да ње у за цр та ним, пред ви дљи вим 
окви ри ма. С дру ге, чи та о ци ко ји од ра ни је пра те Ми о дра га Кај те за при ме ти ће да се 
ра ди о сво је вр сном ис ко ра ку ко јем је, пре све га, по треб но раз у ме ва ње оних ко ји 
има ју афи ни те та пре ма ова квој вр сти књи жев но сти, ма ко ли ко их за и ста би ло. 


