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по сле ди ца бор бе за њу. А ако је „бан га вост” не што што се ве зу је и за де
мон ско (Не ча сти вог) и за бо жан ско (про ро ка Ја ко ва), он да и при ча, жар
гон ски го во ре ћи, тре ба да бу де „ђа вол ски до бра”, тј. „то тал на” и „не по
ло вич на”, а тим ка те го ри ја ма и стре ми књи га Со ба за бе шти је. 
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ПАН КЕР СКИ МИ КРО КО СМОС У КА ВЕ ЗУ
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тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад 2019

На слов ро ма на Фан том ко ман до Ро лан да Ор чи ка од вео ме је, гра
фич ким ре ше њем ко ри це књи ге у срп ском пре во ду, на кри ви пут. Ви
дев ши ову реч као две одво је не, у се ћа ње ми је до шао култ ни ак ци о ни 
филм из сре ди не осам де се тих са Ар нол дом Швар це не ге ром у глав ној 
уло зи, у ори ги на лу на зван Com man do, на на шем је зи ку Ко ман дос, а на 
не мач ком Das Phan tomKom man do. Ви дев ши це ви, лан це и гво жђу ри ју 
ко ји ма су сло ва, по ми слих та да, две ре чи, ис пи са на, оче ки вао сам у овом 
ро ма ну кр во про ли ће у нај бо љем ма ни ру Гу вер на то ро вих оства ре ња, 
не што већ ви ђе но у све ту фил ма сти шње но у књи жни блок. Из не ве ре на 
оче ки ва ња у свом нај бо љем из да њу до че ка ла су ме на на ред них две 
сто ти не и че тр де сет стра ни ца, јер у овом ро ма ну са мо је рат фан том ски, 
ко ман до си су обич ни љу ди из ком ши лу ка, а тек по ко ји при ме рак на ше 
вр сте по бе гао је из има ги на ри ју ма до стој ног оства ре ња Еми ра Ку сту
ри це, да се за др жи мо на филм ским ре ми ни сцен ци ја ма. 

По ме ну ти Ар нолд Швар це не гер је глу мац ко ји је, ка ко то ре че по
кој ни Ро бин Ви ли јамс, ,,играо у мно го фил мо ва, али је у њи ма го во рио 
ма ње од би ло ко јег глум ца, је ди но, мо жда, са из у зет ком Ле си ја”. Чо век 
ко ји ни кад ни је на у чио ен гле ски, ус пев ши при то ме да за бо ра ви ма тер њи 
не мач ки, у реч ни ку би мо гао да илу стру је по јам шу ма у ко му ни ка ци о
ном ка на лу. Фан том ко ман до Ро лан да Ор чи ка, с дру ге стра не, и у сво јим 
пре во ди ма (у ори ги на лу на пи сан и штам пан у Ма ђар ској 2016, пре ве ден 
по том на ру мун ски, а он да опет и на, да га та ко на зо ве мо, ње гов ре зер вни 
је зик, срп ски) књи га је ко ја је ма те ри јал ни до каз би лин гви зма и чак и 
мул ти лин гви зма, ко ји на на шим про сто ри ма, чак и у дис то пиј ском све
ту ка кав је ство рен у овом ро ма ну, успе ва да пре жи ви и оп ста не све док 
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има Љу ди. Не осе ћа јуј ћи ни на се кунд да ори ги нал ни је зик овог ро ма на 
ни је срп ски, чи та лац мо же под јед на ко да ужи ва ко ли ко у пи шче вом 
ус пе лом ра ду, то ли ко и у пре во ди лач кој ве шти ни Ан ге ле Па та ки, ко ја 
је и овај ро ман сво јим пре во дом за ру ку до ве ла у на шу књи жев ност као 
у ње го ву род ну ку ћу. 

,,Ово де ло је плод ма ште. Има ве зе са ствар но шћу, са мо је пи та ње 
са ко јом”, ка же Ор чик од мах по сле на сло ва, на ме сту где би у фил мо ви
ма мо ра ло да сто ји „за сно ва но на исти ни том до га ђа ју”, ако за то има 
раз ло га. За ме так ове књи ге, при ча ко ја сле ди од мах на кон ре чи тих ци та
та Еде на фон Хор ва та и ен гле ског пост панк бен да Ки линг џо ук, до но си, 
чи ни се, до не кле исти ни ту при чу о фор ми ра њу бен да Ко ма, те о бу ци 
ко ја на ста је ка да се му зи ка не сви ра са мо на кла сич ним ин стру мен ти ма, 
али и о то ме ка ко из ха о са на ста је хар мо ни ја, све док не усле ди рат. Дејв 
Грол, фронт мен Фу Фај тер са и буб њар Нир ва не, ко ји је 2003. сво јим 
ан га жма ном на буб ње ви ма Ки линг џо у ку по мо гао да из да по ме ну ти 
дру ги ал бум на сло вљен име ном бен да, на ко јем је по ме ну та пе смамо тив 
овог ро ма на, за стао би сва ка ко да по слу ша мла дог Спа на ћа, са ку пља ча 
ра зно ра зних се кун дар них си ро ви на, ма хом ме та ла. Би ло да Спа наћ сви
ра тро шив ши се бе у пот пу но сти на уда р це по сво јим ин стру мен ти ма, 
или му зи ци ра ње из во ди ка на ли шу ћи енер ги ју у кре а тив ни до жи вљај 
њи хо вог из о стан ка, ње гов на бој је ства ра лач ки, а и ми као да чу је мо Осу 
на ги та ри, Скал пе ла за буб њем и Пап ков бен џо док се по ла ко од мо та ва 
филм ове књи ге.

Пој мо ве филм и филм ске ре ми ни сцен ци је ко ри стим на мер но, јер 
ми слим да Ор чик ни је 2016. на пра вио ис ко рак из по е зи је, на кон че ти ри 
за па же не књи ге пе са ма, са мо у про зу, не го и у дру гу умет ност. Фан том
 ко ман до је пан кер ски ми кро ко смос у ка ве зу, ма те ри јал по го дан за успе
шну екра ни за ци ју, са го то вим сце на ри јем, за о кру же ним са унд тре ком и 
по сто је ћим ку ли са ма. Сва ки град у Вој во ди ни и нпр. Сла во ни ји или 
По са ви ни мо же да од глу ми не и ме но ва ну ва рош на Ти си – ко ја сво јим 
не и ме но ва њем упра во и до ча ра ва уни вер зал ност – из ово га де ла: по не ком 
пре и ме ну је мо ре ку, до да мо зооврт или про ме ни мо је зич ки и кон фе си
о нал ни ре ги стар, али по ру ка оста је иста, ан ти рат на, ан ти ми ли тар на и 
пан кер ска у оном сми слу ре чи за ко ји смо мо жда ми сли ли да је умро 
за јед но са ори ги нал ним на стан ком и не стан ком овог по кре та. Панк као 
кри тич ко раз ми шља ње о кул ту ри и ци ви ли за ци ји, што је бар јед ном и 
бар на крат ко био, у пост пан кер ско вре ме пре се лио се у књи жев ност, а из 
свог бен да Лај ка Ор чик га је од сви рао и у свом ро ма ну пр вен цу. У гра
до ви ма у ко ји ма је све – осим жи во та са мог! – ста ло вла да је зи ва ат мос фе
ра стра ха, а над ре ал не и фан та зма го рич не сце не сме њу ју се са епи зо да ма 
из про шлог жи во та, са да та ко да ле ког од но во на ста ле ствар но сти. Ипак, 
гра фи ти ма на зи до ви ма и љу бав ним при ча ма ко је по бе ђу ју и ствар ност и 
ма шту, по је дин ци одо ле ва ју и на ме ћу бунт као оба ве зу. По след њи на ци сти 
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ви ше се чак ни не кри ју по по дру ми ма – на про тив, пу на их је јав на сце на 
у ово ме што во ли мо да на зо ве мо, уме сто пра вог име на, ре ги о ном, али 
и по крет от по ра лу ди лу пре ва зи ла зи гра ни це у гла ва ма љу ди, ка ко на 
па пи ру, та ко и у ре ал но сти. И у про сто ру ко ји по ла ко гу би љу де ко ји га 
на ста њу ју, као у Ор чи ко вом ро ма ну, са би ру се они ко ји же ле да ви де 
да ље иза на про зо ре за ку ца них да са ка и да спо зна ју то по гра фи ју дру га
чи ју од ушан че них днев них со ба и за ба ри ка ди ра них дво ри шта. Пу бли ка 
ово га ро ма на по сто ји, по твр ди ло се то већ и са два пре во да и пре сти жном 
На гра дом „Ге за Чат”, ко ја се до де љу је ау то ри ма ко ји ства ра ју у из ра зи то 
аван гард ном ду ху, а ко јом је овај ро ман на гра ђен 2017. го ди не. Пу бли ка 
за овај филм по сто ја ла би та ко ђе, чак и обим ни ја од оне ко ја је са књи гом 
у ру ци у ма шти се би већ до ча ра ла све сце не ове кре а тив не про зе.

На кон по хва ла фил му, у кри ти ци обич но сле де спој ле ри, пре при ча
на рад ња ко ја уби ја ужи ва ње у оства ре њу, али њу ће мо овог пу та из бе
ћи, др же ћи се стро го са мо упо ри шних књи жев них та ча ка из вла сти тих 
чи та лач ких бе ле жа ка. Оно што рат про из во ди око се бе, чак и ка да га на 
са мој сце ни не ма, те по на вља ње бес крај ног ра та ко је из фи ло зо фи је до
ла зи у ствар ност, Ор чик су бли ми ра ре че ни цом „Рат је рак”, а сву ње го ву 
ве шти ну кре и ра ња ли ко ва, шта фет ног пре да ва ња ре чи чла но ви ма јед не 
по ро ди це и њи хо вим при ја те љи ма, уз кре та ње на пред и на зад кроз успо
ме не и до жи вља је, оста вља мо чи та о ци ма да пре вред ну ју и по сво јим 
лич ним ме ри ли ма. Ат мос фе ру па ра но је ко ја се ши ри све твр до гла ви је, 
при зо ре по пут на су ка не Но је ве бар ке са ко је у опу сте ли град бе же не у па
ре ни при мер ци вр ста на из ди са ју, на и ла зе ћи на ђа во ље свад бе не сце не 
усред окру же ња на лик чер но биљ ском, али и на ве тре ња че и ма ли град
ски парк пун ди вљих по мо ран џи, по је дин це ко ји жи вот не со ко ве цр пу 
из књи га или му зи ке ко ју не мо ра ју ни да чу ју да би је за и ста до жи ве ли, 
пи сац је пра вил но рас по ре дио по сво јој књи зи, а на пу бли ци је да их све 
про на ђе та мо где им се ни нај ма ње не на да. Ме ђу ма глом и у си во обо
је ној ствар но сти, сев ну ће и Бе ли ал бум Битлса, те на ро ви, те ,,кр ва ве 
ја бу ке”, ко ји су кон траст сце ни из са мог па кла, у ко јој по ро ди ца, у сласт 
и уз све оп ште лу ди ло, обе ду је фе ка ли је. У исто ри ји по је ди них по ро ди ца 
и са мог гра да, лич на ис по вест по ста је оп шта, уз сву по ли тич ку не ко рект
ност ста ри јих ге не ра ци ја, ко је су уче не да раз ми шља ју о све ту на на чин 
ко ји је и њи хо во са мо по сто ја ње до во дио у пи та ње. Мај стор ске гво зде не 
ка пи је, све ком шиј ски сви њо ко љи, ри ту а ли ис пи ја ња ра ки је, сме њу ју се 
са при ча ма о про те ри ва њи ма и про ка зи ва њи ма, зло чи ни ма и ка зна ма, 
у ка ко фо ни ји у ко јој љу ди ли че на ,,сви ње ко је од соп стве ног гла сног рок
та ња не при ме ћу ју да их во де у кла ни цу”. Док се не по ја ви из не на да са ма 
„Бож ја ми лост”, баш на кон што жи вот по ста не та кав да про бу ди на гон 
да се уби је и Све мо гу ћи, у овој књи зи чу ју се Битлси, Лед це пе лин, Дор си, 
Нил Јанг, Боб Ди лан, Деј вид Бо у ви, Сту џис, Иги Поп, Пе ти Смит, Пан
кр ти, Лу на, Бор ге зи ја, Ра мон си, Секс пи стол си, Пил, Су зи енд д Бен шиз 
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и мно ги дру ги. Гла сно по ја ча ни зву ци, чак и ка да мо ра ју да бу ду од сви
ра ни у гла ви слу ша о ца, пра те ак ци о не и пот пу но драм ске сце не, ко је се 
сме њу ју на из ме нич но. Од ра сли љу ди у па у за ма лу ди ла ре зи ми ра ју, мла ђи 
упо зна ју жи вот, а раз ме на енер ги је ме ђу њи ма си не сте тич ки се осе ти и 
у те ле сном во њу свих ли ко ва у де лу, ко ји због во де као огра ни че ног ре
сур са лич ну хи ги је ну не по врат но се ле из до ме на сва ко дне ви це. Док свет 
во ња сво јим истин ским, не при кри ве ним ми ри сом, жи во ти ња ма ко је су 
је ди не за и ста сло бод не, же ле да се при дру же и љу ди. Це лим то ком ро ма
на при пре ма ни за тај тре ну так, гво зде ну му зи ку ко ја се чу је у тај но сти 
нај зад по ла ко по чи њу да осе ћа ју сви, ини ци ра ни у тај ри ту ал са мим 
чи та њем ово га де ла. Ко је то на сме јан на са мом кра ју, за кљу чи те са ми. 

Гво жђе, са чи јим са ку пља њем је за по че ла и при ча овог ро ма на, по
ста ло је на кон чи та ња и на на слов ној стра ни ци ко лек ци ја ин стру ме на та, 
чи ја се му зи ка и у ти ши ни чу је. Би ло да је она про из вод не стан дард не упо
тре бе ин стру ме на та у бен ду Ко ма или при со ло на сту пи ма у Спа на ће вој 
шу пи, или да је пра ви му зич ки ready ma de, рад слу ча ја по прин ци пи ма 
Џо на Кеј џа, где окол ни зву ци чи не ком по зи ци ју, Фан том ко ман до нам је 
до ка зао да и оно што до жи вља ва мо бу ком мо же да по ста не ра зу мљи во и 
ја сно. Као и код Кеј џо вог пре па ри ра ног кла ви ра, где зву ци на ста ју та ко 
што се на жи це и из ме ђу жи ца кла ви ра по ста вља ју ра зни пред ме ти (шра
фо ви, па пир, гу ма...), чи ме се до би ја ши рок спек тар то но ва ко ји до та да 
слу ша о ци ма ни су би ли до ступ ни, у овој књи зи ода би ром те ма и мо ти ва 
Ор чик успе ва да нам рат пред ста ви упр во ње го вим од су ством, ста вља ју ћи 
на упра жње но ме сто епи зо де ко ји ма се не на да мо и љу де ко ји се осе ћа ју 
на сво ју пу ку око ло рат ну ши зо фре ну ег зи стен ци ју. Као што у Кеј џо вих 
чу ве них „4’33’’” из 1952. го ди не од су ством на мер но про из ве де ног зву ка 
му зи ча ри ства ра ју му зич ко де ло, на мер ним од су ством ра та Ро ланд Ор чик 
је ство рио ро ман о ра ту, ко ји по ме ну ту по ру ку „Рат је рак” афир ми ше, 
за сту па и у под свест ша ље и из са свим нео че ки ва них угло ва.

По прин ци пу не де тер ми ни са но сти, сва ком је до зво ље но да у свом 
ми кро ко смо су сам од ре ђу је шта ће и ка ко за ње га и зву ча ти, и зна чи ти. 
Џон Кејџ је за То ма Јор ка, фронт ме на, пе ва ча и глав ног ау то ра бен да Реј
ди о хед, ,,хе рој умет но сти свих вре ме на”. Да ли је Кејџ, све сно или не, 
мо ти ви сао и Ро лан да Ор чи ка да у ка вез пр во за тво ри, па из ње га пу сти 
по сво јим пан кер ским по сту ла ти ма и свој ми кро ко смос и сво ју рат ну 
дис то пиј ску про зу, оста је пи та ње на ко је нам од го вор мо же да ти са мо 
пи сац. Од го вор ко ји нам да је де ло са мо ја сно по твр ђу је да је у тој на ме ри, 
хо ти мич но или не, у пот пу но сти ус пео.
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