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РАЗМЕНА ДАРОВА

Ма ри ја Не не зић

ЗА ПИС ИЗ ПОД ЗЕ МЉА
(Ан дриј Љуб ка: Кар бид, пре вео с укра јин ског Ан дреј Ла врик, Ар хи пе лаг, 

Бе о град, 2021)

Аген ци ја „Рој терс“ пре не ла је 2012. го ди не зва нич но са оп ште ње сло вач ке вла де 
„да је ис под гра нич не ли ни је Сло вач ке и Укра ји не от кри вен тај ни ту нел са же ле знич-
ком пру гом. Ту нел је ду жи не се дам фуд бал ских те ре на и у ње му је про на ђе но пре ко 
2,5 ми ли о на ку ти ја швер цо ва них ци га ре та. У по ли ци ји ка жу да се ту нел мо гао ко ри-
сти ти и за не ле гал но пре ба ци ва ње љу ди...“

Шта ра ди сва ко днев ни чи та лац ве сти, ди ги тал ни но мад или гле да лац те ле ви зиј ског 
про гра ма кад про чи та и ви ди ова кву ин фор ма ци ју? На вик нут на ри ја ли ти за ци ју, та бло-
и ди за ци ју и ин фо де ми ју, оп те ре ћен ви шком бе сми сла у ре ал ном и ди ги тал ном про-
сто ру, на вик нут на оп шту нор ма ли за ци ју екс це са, са мо окре не но ви лист или кур со ром 
на ста ви пре тра гу за сми слом ко ја је још са мо ин ту и тив ни под сти цај, ду бо ко ис под 
ра да ра ра зум не по тре бе за де ло ва њем у ак ту ел ном окру же њу. Шта ра ди пи сац ка да 
про чи та ова кву вест? Од го вор на то пру жио нам је са вре ме ни укра јин ски пи сац Ан дриј 
Љуб ка у ро ма ну Кар бид. Љуб ка је иза брао до ку мен то ван за пис са вре ме ног до ба за 
ини ци јал ни мо ти ва циј ски чин пи са ња, исто вре ме но га по зи ци о ни ра ју ћи као оквир ни 
про стор ре ал но сти рад ње ро ма на. Ми ме тич ки од нос пре ма из ванк њи жев ној зби љи 
про ши рио је сред стви ма ра до ви ђе ним у гра ђан ском ро ма ну 18. ве ка, са ти рич ном и 
па ро дич ном сли ком ко ја та кав ми ме зис тран спо ну је на ни во ви шег, сим бо лич ког зна-
че ња. Струк тур но, у се дам на ест по гла вља ко ја у на сло ви ма, баш као и кла си чан гра ђан-
ски ро ман, на го ве шта ва ју след до га ђа ја и крат ко опи су ју „зби ва ња“, Љуб ка је ис при чао 
„не ве ро ват но ве ро ват ну“ си ту а ци ју на крај њем за па ду Укра ји не. Оно што би се, ре че-
но ари сто те лов ским је зи ком, „мо гло до го ди ти“, а што је у Ари сто те ло вом зна че њу 
де фи ни ци је умет нич ког пи са ња би ло ве за но за пе сни штво, код Љуб ке се до го ди ло у 
про зи и то, ни ма ње ни ви ше, већ јед но став ним по ступ ком ми ме зи са, што зна чи да је 
про цес по дра жа ва ња ствар но сти, ука зао на две ства ри. Чи ње ни цу да се не ве ро ват не 
ства ри де ша ва ју у из ванк њи жев ној ре ал но сти и да је ми ме тич ки обра зац да нас мо жда 
де ло твор ни ји од би ло ког пост мо дер ног по ступ ка. У сре ди шту па жње ро ма на Кар бид 
је про фе сор исто ри је Ми хај ло Олек си је вич чи ји на дим ци Кар бид, ка ко су га уче ни ци 
зва ли и Тис, ка ко је сам се бе про звао, је су па ро диј ски об ли ци не ких ње го вих осо би на. 

„За што ти сам се бе зо веш Тис“, упи та ла га је же на.
„Ако баш хо ћеш да знаш, у ста ром Ри му је био им пе ра тор Ти бе ри је, ко ји је мно го до

брих ства ри учи нио за сво ју зе мљу. А на звао се Ти бе ри је за то што кроз Рим те че ре ка 
Ти бар. Код нас те че ре ка Ти са, и за то сам ја Тис.“
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Кар би до ва или Ти со ва иден ти фи ка ци ја са слав ном про шло шћу не за вр ша ва се 
са мо на ње го вој иден ти фи ка ци ји с по је ди ним исто риј ским лич но сти ма већ и на опсе-
си ји њи хо вим „слав ним де ли ма“ и из тог укр шта ја већ на по чет ку рад ње ро ма на Љуб ка 
цр пи ма те ри јал за па ро диј ску и гро теск ну сли ку зби ва ња ко ја је, у за вр шни ци, јед на 
ве ли ка са ти ра. Нај пре, ми то ман ске ве за но сти за про шлост и сан о на ци о нал ној ве ли-
чи ни, а он да, уво де ћи дру ге ли ко ве у рад њу, по де ље ност и ко руп ци ју у са вре ме ном 
укра јин ском дру штву. Тис је, у сво јој фан та зи ји о Европ ској уни ји, на у мио да из ве де 
је дан „не ве ро ва тан“ по ду хват, да ис ко па ту нел до Ма ђар ске и да се та ко Укра јин ци, 
ко нач но, ми мо ра да ра европ ске би ро кра ти је, сви пре се ле у Европ ску уни ју. Би ће то 
„под зем на Укра ји на“, по ру чио је он. Дру штво ко је Тис оку пља у стро гој кон спи ра ци ји, 
гро бар Ичи, Икар, Кар пат ски Ге ни је, гра до на чел ник Зол тан Бар ток и Док тор ка чи ји 
на дим ци су, по пут Ти со вог, ме та фо рич ки од раз јед ног дру штва у тран зи ци ји, у осно ви 
не пра вед ног, оси ро ма ше ног и под ло жног ла жној сли ци па три о ти зма и на прет ка, 
усло жња ва ју за плет ро ма на, ства ра ју ћи чвр сту гра да циј ску нит ко ја при чи обез бе ђу-
је ди на ми ку и на пе тост.

Осим што на до га ђај ном ни воу, па жљи во осми шља ва ју ћи за плет, Љуб ка по сти же 
гра да циј ски раз вој рад ње, и ху мо ри стич ки и па ро диј ски еле мен ти сли ке до при но се 
усло жња ва њу зна че ња. При мар ни, ху мор ни слој је ре лак си ра ју ћи у до жи вља ју од ре-
ђе не си ту а ци је. У ди ја ло зи ма из ме ђу ју на ка, у опи су њи хо вог из гле да, ко мич ност си-
ту а ци је са мо је при прем на фа за мно го же шће, ду бље и про ми шље ни је сли ке ко јој 
сло је ви тост ро ма на ду гу је. Ка да при по ве дач из ве сти да је Тис по вас це ли дан мо гао 
у ка фа на ма „обич ном на ро ду“ го во ри ти о слав ној про шло сти Укра ји не, али „ни ка ко 
ни је имао вре ме на да по пра ви вра та од др ве ног кло зе та у вла сти том дво ри шту“ убр-
за ва ка ду бљем се ман тич ком ни воу ко ји по ста је но си лац ши ре сли ке, не са мо и ис кљу-
чи во Ти со ве ин ди ви ду ал не суд би не, не го и це ло куп ног кон тек ста ко ји ту суд би ну умно-
го ме усло вља ва. А то је жи вот у зе мљи по де ље ној из ме ђу вла сти тог ис то ка и за па да, 
иде а ла сло бо де с јед не стра не и ре ал них ин хи би ци ја на сле ђе них из про шло сти то та-
ли та ри стич ког ис ку ства. Глав ни ли ко ви јед не тај не рад ње, ко па ња ту не ла до Ма ђар ске, 
у осно ви су ан ти ју на ци. Њи хов „хе рој ски“ чин кон вер ту је се у вла сти ту су прот ност 
чи ње ни цом да на фо ну Ти со вог иде а ли зма за пра во ре а ли зу ју на ме ру не до зво ље ног 
швер цо ва ња љу ди и ро бе, бо га ће ња ко је, као у слу ча ју Док тор ке, не пре за ни од уби-
ства. Ци нич но зву чи ње на кон ста та ци ја да ће Ичи, ју нак ко ме је из ва ди ла ор га не и та ко 
се при дру жи ла ме ђу на род ном ка на лу шве р цо ва ња ор га на, ко нач но „пр ви, у де ло ви-
ма, ући у Европ ску уни ју“. Љуб ка сми шље но и с па жњом гра ди ра раз вој до га ђа ја и 
ши ри при по вед но по ље опи сом не са мо ин ди ви ду ал не исто ри је глав них ју на ка, кад 
са зна је мо све о Ти со вој не срећ ној суд би ни, или кри ми нал ној про шло сти гра до на чел-
ни ка, те сит ним кри ми нал ним рад ња ма оста лих ју на ка с мар ги не дру штва, већ и за-
хва том у ре цент ну про шлост Укра ји не, по че так кри зе и про те сте на Мај да ну те ши ре, 
за хва том у да љу про шлост, ре во лу ци ју у Ру му ни ји, и оп шту тур бу лент ну ат мос фе ру 
на ста лу по сле па да Бер лин ског зи да. Реч ју, ус по ста вља оно што сва ки до бар пи сац треба 
да по ну ди, јед ну ши ро ку ро ма неск ну сли ку све та. Хро но топ ски слој ро ма на је ви ше-
ди мен зи о нал на пер спек ти ва ко ја про ди ре, до слов но, ис под зе мље, у том чи ну из град-
ње „тај ног ту не ла“ и по сред но, у вре мен ску про шлост те у хтон ске стру је до жи вља ја 
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ју на ка ко је от кри ва ју је дан сло же ни пси хо ло шки ме ха ни зам де ло ва ња у кри зним 
вре ме ни ма. Ху мор и па ро ди ја по ста ју при мар на сред ства овла да ва ња јед ном те шком 
и озбиљ ном при чом, ег зи стен ци јал ном у осно ви, са сво јом су ро вом ди мен зи јом пре-
жи вља ва ња. До дат но, не спо ра зум ко ји на ста је у кон тра сту из ме ђу Ти со ве иде а ли стич ке 
при ро де за не се ња ка про шло шћу, на ци о нал ном еман ци па ци јом, не ком вр стом но вог 
ви те штва, и сит но по сед нич ке при ро де оста лих ак те ра јед не мут не рад ње, по кре ће 
тра гич ки слој у ро ма ну. Док се сме је мо ху мор ним си ту а ци ја ма, за ста је мо над па ро-
диј ским сли ка ма и де ши фру је мо њи хо во про ду же но зна че ње, Кар бид је ди на ми чан у 
сво јој ко му ни ка тив но сти, го то во за ба ван у ефек ти ма ко је про из во ди на пр вом, увод-
ном ни воу на ше пер цеп тив не све сти. Кад се по ја ча сте пен тра гич ког не спо ра зу ма 
из ме ђу Ти са и оста лих, ак ти ви ра се про блем од но са по је дин ца и ко лек ти ва у ко ме, ка да 
је ко лек тив ко рум пи ран, не све стан ши ре, исто риј ске и дру штве не ег зи стен ци јал но сти, 
а ли ко ви у Кар би ду су углав ном та кви, по је ди нац нај че шће стра да. Уо ста лом, пи сац је, 
од мах ис под на сло ва, у ду ху, ре ко смо, кла сич ног гра ђан ског ро ма на, на пи сао да су у 
Кар би ду опи са ни „не ве ро ват ни, тра ги ко мич ни до жи вља ји јед ног до бр ог и пле ме ни тог 
чо ве ка и чи та ве бан де лу пе жа ко ји су се про вла чи ли пре ко гра ни це зе мљом, не бом 
и во дом, и би ли то ли ко по хлеп ни да су оте ра ли ју на ка чак у под зем но цар ство сен ки“. 
То „под зем но цар ство“, фи зич ки ту нел у до слов ном, и на ме та фо рич ком фо ну мрач ни 
на го ни по хле пе и ам би ци је, ов де ис пи су ју сво ју при чу.

Ка да се Тис у за вр шни ци ро ма на на ђе за ро бљен у ту не лу, као бе гу нац од осве те 
оста лих ко ји ма је све вре ме ре ме тио пла но ве, би ће то, за ње га, ка тар зич но ис ку ство 
пред смрт, спа со но сна спо зна ја. За нас, чи та о це у са вре ме ном тре нут ку, дво ја ка поми-
сао. Пр во, да сва ка уто пи ја у по ку ша ју оства ре ња, а Тис је учи нио све да сво ју уто пиј-
ску за ми сао оства ри, за вр ша ва у дис то пиј ској гро зни ци и дру го, да је у овом исто риј-
ском тре нут ку, кад се свет до те ту рао до гра ни це по но ра, ли те рар ну дис то пи ју мо гу ће 
оства ри ти јед но став ним ми ме тич ким по ступ ком, под усло вом, на рав но, да пи сац има 
да ра да га ва ља но, по пут Љуб ке, раз ви је. Ари сто те ло ва по де ла на „ства ри ка кве је су“ 
ре зер ви са не за исто ри о гра фи ју и оне „ка кве би тре ба ло да бу ду“, ре зер ви са не за „пе-
сни штво“, у овом слу ча ју не ва жи. Ванк њи жев на ствар ност је та ква да по ни шта ва 
ро ман ти чар ску (али не са мо ро ман ти чар ску) пред ста ву о про фет ској уло зи пи сца 
ко ји сво јом ин ту и тив но шћу и сво јим та лен том нај бо ље сон ди ра про шлост, са да шњост 
и мо гу ће бу дућ ност. Док чи та мо Кар бид у про ле ће 2022. при су ству је мо јед ној са вр ше ној 
син хро ни за ци ји умет нич ког и ствар но сног до га ђа ја, јед ној го то во ре во лу ци о нар ној 
су спен зи ји ди стинк тив не функ ци је умет но сти. Она је за ко ра чи ла у ствар ност или 
ствар ност у њу, ка ко год, про жи ма ње је пот пу но и за стра шу ју ће у тој пот пу но сти.


