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ВИЗИЈАСВЕТАУСЕНЦИМИНОТАУРА

Ми о драг Кај тез, Стал на по став ка, Аго ра, Нови Сад 2021

Уко ли ко чи та лац же ли да се за ба ви, на сме је, па по вре ме но и за ми
сли и за бри не, ако тра га за реч ју ко ја по сто ји у реч ни ку Ву ка Ка ра џи ћа, 
а пи сцу не бу де до вољ на, ако се чи та о цу учи ни да овај на ре че ни ма ло 
збу њу је и за ви тла ва, не ка про чи та ро ман име ном Стал на по став ка, али 
по ла га но, с па жњом и ако му не што не бу де ја сно, не ка пи та, не ко ће 
(мо жда) зна ти. (По оној Зма је вој: Чи тај, ђа че, по ла га но...) 

Кај тез ни је склон ком про ми су. Ре ал ни свет пре по зна је се уз ду би ну 
за чу ђе но сти и уз ми кро све то ве, уз тај ну по сто ја ња, скуп асо ци ја ци ја 
по ве за них не ком реч ју и ње ним зна че њем. За ла зи се у град ски по лу мрак, 
те се по ма ља не до ре че ност, јер сум ња не да је од го во ре, а ау тор не за ви сан 
од спољ ног све та, упра вља со бом, уз нео че ки ва не пре ла зе и иро ни ју, 
за фр кант ским од но сом за (евен ту ал не) оне ко ји чи та ју.

Мно га ли ца и пој мо ви не ма ју име на, пре по зна ју се по гар де ро би 
или де та љу у из гле ду. Пре о бли ча ва ња нас на го не да го не та мо (ма ли 
ле по тан, Адо ни сов син, из ме ће се у ви ле ња ка; ба ки це се огр ћу у па чворк 
пон ча; ко пи лан, му зеј ски са вет ник, хи пер ре а ли ста; на бу џе ни му шки, ко
ји ма сна га спла сне на чи сто, а без то га и ни су му шки). Не ко ли ко име на, 
узе тих из грч ке ми то ло ги је на сто је да оправ да ју асо ци ја тив ни од нос са 
да ле ким пре ци ма (Адо нис у ко га се за љу бљу ју бо ги ња Афро ди та, ле по
та и љу бав, и Пер се фо на, бо ги ња под зем ног све та) глу мац је кад тре ба; 
Ха до нис, из ве де но име од Ха да, бо га под зем ног све та; Ја на ка са не об ја
шња ва не го те ра чи та о ца на ак ти ван од нос пре ма на пи са ном. Ау тор во ли 
да се по и гра и ли ко ви ма и чи та о цем. И да се на сме је и под смех не уо би
ча је ном ре ду ства ри. Же ли и да збу ни и иро нич но, за фр кант ски, без 
кон тро ле пре ма они ма са књи жев не сце не и пре ма чи та о ци ма. Сто га 
уво ди у при чу так си са го спом у ср цо ли ком му фу, ле пе зе су млат не је ди
ни це за рас хла ђи ва ње, а фуд бал ска утак ми ца је ис под ре ал них ду би на 
исти ни то сти: „обе ко ре о гра фи је опо ми ња ле су на мо гу ћи тра ги зам суд
би не фуд бал ске ка ри је ре ду ге не пу них три на ест ми ну та”. Шта у том, 
на о ко, рав но ду шном све ту тра жи Ми но та ур, и ко га на па да? Ње гов пра
о тац је по ла чо век, по ла бик, ко га Ми нос у ла ви рин ту хра ни људ ским 
ме сом, док га Те зеј, уз по моћ Ари јад не, не уби је. Има ли ме ста за Ми но
та у ра у тај ном жи во ту гра да чи је де ла ње чи та лац на слу ћу је, у сум њи и 
не из ве сно сти, не до ре че но сти, без скло но сти ка ком про ми су, и без ко
нач ног ре ше ња за би ло ко ју за го нет ку ми кро све та? (Се ти мо се до га ђа ја 
на пла жи; ко ту ко га ју ри, ко ко ме по ми ње мај ку...) Ја на ки со ва ту га за 
Ми ли ном: мо жеш се сме ја ти, мо жеш у њој се бе на ла зи ти, а мо жеш ре ћи: 
пи сац се са на ма ше га чи јер чи ни ка лам бу ре са смр ћу, а и са љу ба вљу. 
Не ви ђе ни су скло по ви ре чи и син таг ме (нпр. „труд на са стра жње стра не”).
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У сен ци, рат не де ве де се те про ми ну, та мо иза фрон тов ских ги ба ња, 
у је згру гра да. Жи вот не по су ста је. Чу де сно је по и гра ва ње са оби ла ском 
по зо ри шта и из ло жбе не по став ке „Ми мо овог све та”. Во ли ау тор и гро
те ску, те и фи ни, дис крет ни без о бра злук (за дуг жи вот ко ло ни је здра
ви цу је сло жио не ки ко ји је из ва јао Пе тра Ве ли ког са три му шка ор га на. 
Е, па, не ка се пре у пи та ју са бла жњи ве уве ле го спе! Да ли због збу њу ју
ћег бро ја (па за што не, зо ве ли се Ве ли ки?), или због ве ли чи не уме сто 
др жа ча здра ви це. Без до дат ног до пи си ва ња, мо лим!

Иро нич но је пред ста вља ње ре ал ног све та ко ји пре ла зи у за ум не, 
али и не ра зум не од лу ке (епи зо да са кла ви ром пу на је ур не бе сних ко но
та ци ја, из ван по сто је ћег, сце на са Маг да ле ном и кла ви ром ван зе маљ ска је). 
Пот пу но из ме штен свет у ко ме се у гра ду ули це из пред гра ђа ше та ју по 
цен тру (и обр ну то), а ку ће ко ме ди о гра фа пре ко но ћи се пре тва ра ју у 
бу ти ке ри бо ло вач ке опре ме! При то ме пи сац као да упра вља со бом, не
за ви сан од вањ ског све та. 

Пи сац, ка ко ре че, „сва ко ма ло” ше га чи се са џе зе ри ма, пи цо гу за ма, 
за дри глим тр бу ши на ма. Ду ге ко се Ани то не и Аи де че шља ју се у бес крај, 
кад год адво кат Гр ко вић на и ђе; не што су се за ме ри ле го спо ди ва ро шкој, 
и не зна се ис ход, осим што је Аи дин по љу бац у до глед но вре ме чи нио 
чу да... Ни шта на овом све ту ни је до ре че но, па ни до га ђа ји и ли ко ви у 
овој при чи. У ме ђу вре ме ну се ко је шта до га ђа ло, што ни је баш упи са но 
у мо рал не нор ме оцва лог жен ског и му шког све та. Пи сац се по и гра ва 
са чи та о цем, а сам се лу до за ба вља сва ко ја ким ли це ме ри ма. Па ко дру ги, 
не го при по ве дач при зи ва и јед но ро ге ко ји ис про ба ва ју сла сти.

Ка да се по ја ве сли ке ре ал ног све та чи ни се хлад но као да гле даш 
ТВсе ри ју ко ја пре тен ду је на умет нич ку исти ну. Слу чај на жен ска до бро 
под на пи та пру ћи се по те пи ху и из ру чи све оно што је по пи ла у ка фа ни. 
Да та сли ко ви то, из гу би се же ља за жен ском (ако ју је и би ло). Ишли са 
фрон та, ре чи су им би ле хва ли са ве, не су ви сле, из реч ни ка Ву ка Ка ра џића 
(и то не до вољ но).

Бру тал но ира ци о нал на сце на са пи ја ним вој ни ци ма у са ли за свад
бе и ве се ља, и сва ко од њих иш че ки вао је пет ми ну та сла ве и та њи ре 
сва ко ја ког је сти ва. М. Кун (је дан од ли ко ва) мер као је при ли ку да се из
ву че „са свет ко ви не жи ве ре чи”. Тра бу ња се осим о же на ма, и о по ко јим 
оче ви ма. „Сва ки је отац ко ло ри тан”, што би мо гло да зна чи би ло шта 
(ра њи вост, не ви дљи вост, као во да би стар, шта год).

Иа ко се чи ни да је из ве сна ше ма кра ја, ни шта осим при зем но сти, 
ни је из ве сно, ни ти до вр ше но. Крај је са свим при зе ман, ако је крај; вра ћа
ње на твр ду, ре ал ну зе мљу. Крај се ка зу је у жен ском ро ду; и ни сам ско ро 
про чи та ла ма ње осва јач ку при чу, а ви ше ски да ња, део по део, ча роб ног 
сја ја му шког и жен ског спа ја ња. Над на рав но, усит ње но сец ка ње на фрон
цле. Про сто се чу је крц ка ње нок том о нок те. Мо гло би се до бро на сме
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ја ти му шком змиј ском по тен ци ја лу и жен ској рав но ду шно сти?! Не вре ди 
жи вот ту ма чи ти кроз кљу ча о ни це јер оне да ју ла жну сли ку све та.

Де ло Ми о дра га Кај те за не мо же се свр ста ти ни у ре ал но, ни ти над
ре ал но, ни ти де ло ја сне фор ме и сл. А све је по ма ло. О че му год да пи ше, 
он де та љи са њем и укра ша ва њем фан та зма и ре ал но сти, под сме ва се и 
за сме ја ва, ци нич но се по и гра ва, уз склад ну ми сао и ин вер зив не то но ве, 
чак и бур леск ним ка зи ва њем. Ау тор ро ма на, не за слу же но у сен ци, ства
ра ви зи ју све та у ду хо ви тим, иро нич ним сли ка ма ци нич но се по и грава
ју ћи асо ци ја ци ја ма ко је по ве зу је с не ком реч ју и ње ним зна че њем. 

Ка кав год жи вот се ну дио и ми га ар чи ли и гр ди ли, ли шће ће још 
шу шта ти, ка ко ре че наш при по ве дач.

Гор да на ВЛА ХО ВИЋ




