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PLEASE, PRESS “SAVE”
(Слободан Владушић: Ми, избрисани, Лагуна, Београд, 2013)

Од меј ла, ком пју те ра и сур фо ва ња пре ко да ун ло до ва ња, че то ва ња, фа јер во ло ва, 
џи-меј ло ва, ата чо ва ња, ко нек то ва ња, лин ко ва, фор вар до ва ња, ко пи-пеј сто ва, поп-апо ва, 
скрин-сеј ве ра до USB-ова, HTTP-ова, URL-ова, JPEG-ова, ZIP-ова и још мно го че га.

Са свим но ви је зик. Ка жу да је је зик би ће. Би ће на ро да, би ће по је дин ца – би ће, су-
шти на. Би ћа на се ља ва ју свет. Би ћа чи не, гра де свет. Вир ту ел ни свет. Ме ђу тим, мно го 
пре ком пју тер ског вир ту ел ног све та, књи жев ност је гра ди ла из ми шље не, па ра лел не 
све то ве. Мно го ве ко ва пре на уч них от кри ћа, пре по ја ве ком пју те ра, ства ра ла је уни-
вер зу ме, ми кро ко смо се у ко ји ма је све би ло мо гу ће. Књи жев ност је умет ност ре чи, 
умет ност је зи ка и као та ква раз ви ја ла се упо ре до са њим. Но ви је зик тра жи и но ву 
књи жев ност, но ви чи та о ци дик ти ра ју но ви чи та лач ки кôд. А но ви пи сци спа са ва ју 
књи гу. Исто као што је не ве ро ват ни тем по тех но ло шких до стиг ну ћа ини ци рао жа нр 
на уч не фан та сти ке у два де се том ве ку, та ко ра пид ни ско ко ви у ра чу нар ској тех но ло-
ги ји ра ђа ју но ви тип хи пер тек сту ал не књи жев но сти у овом.1 У ко рак са вре ме ном, у 
су срет са зах тев ним чи та о цем. Чи ни се да је Бор хе со ва Ва ви лон ска би бли о те ка по-
ста ла Геј тсо ва вир ту ел на мре жа. Са јед ном ма лом раз ли ком – у би бли о те ку су увр-
ште ни ода бра ни, ин тер нет при ма сва ко га. Књи жев ност по се ду је етич ку и естет ску 
ка те го ри ју, а од ове ко ве че ња на мре жи вас де ли не ко ли ко так тил них по кре та на та-
ста ту ри ра чу на ра и на ред ба EN TER („уђи те“). Сва ко мо же ући и сва ко мо же би ти. Сва-
ко мо же да при ча, да го во ри, да де ла, да чи ни, да ства ра, да жи ви. Да тра је. 

У до ба ка да вас од не зна ња и не у пу ће но сти де ли са мо је дан клик ми шем, пи та ње 
је са да обр ну то: не ка ко по сто ји те у ре ал ном све ту, не го да ли по сто ји те ако вас не ма 
у вир ту ел ном све ту. Као и ком пју тер, људ ски мо зак има огра ни че ну моћ скла ди ште ња 
по да та ка – мо ра по не кад да се очи сти ка ко би усту пио ме сто но вим ин фор ма ци ја ма. 
Пи та ње је шта „чи сти мо“, а шта чу ва мо у овом убр за ном тем пу вре ме-је-но вац, стре-
сног, по тро шач ког дру штва. Сме ли овај грч ег зи стен ци је да до зво ли „чи шће ње“ ве-
ли ких кла си ка, за бо ра вља ње оскр на вље них или по ру ше них за ду жби на, за по ста вља-
ње по ро дич ног на си ља у ком ши лу ку, „ди ли то ва ње“ људ ских тра ге ди ја, за не ма ри ва ње 
ме ђу људ ских од но са, ле пе ре чи, по гле да...? Аутор ро ма на Ми, из бри са ни је сâм де ми-
сти фи ко вао ини ци јал ни по рив за на ста нак де ла: над гроб на пло ча на је вреј ском гро бљу 
у Пра гу. Али не са мо то – за ин три ги ра ла га је чи ње ни ца да о том по кој ни ку не по сто-

1 И то мно го ши ре не го што је пре не ко ли ко го ди на Гво зден Ерор пи сао о том фе но ме ну (ви-
ди: Гво зден Ерор, „Књи жев ни хи пер текст у ви до кру гу ком па ра ти сти ке?“, у: Све ске: ча со пис за 
књи жев ност, умет ност и кул ту ру, год. 18, бр. 82 /окт. 2006/, Пан че во, 2006, стр. 65-74).
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ји ни је дан по да так на ин тер не ту. Ако вас не ма на ин тер не ту – ни сте ни по сто ја ли. Но, 
књи жев ност је уто чи ште од за бо ра ва. Сло бо дан Вла ду шић је на јед ној књи жев ној 
ве че ри ре као, па ра фра зи ра ћу, да је ма ги ја књи жев но сти да ко лек тив не успо ме не пре-
тва ра у лич не и обр ну то. За то је ње гов глав ни лик у ро ма ну је ди ни ко ји се раз ли ку је 
– је ди ни ко ји осе ћа (бо ле стан је, не и спа ван, тре се га гро зни ца, хлад но му је, то пло му 
је по ред ра ди ја то ра, га ди се не ких сај то ва, бри не се за де ча ка из су сед ства), по сма тра, 
ше та (!), чи та, се ћа се.

Па ипак, вир ту ел ни свет је не из бе жан и не из о ста ван део сва ко днев ног жи во та 
ли ко ва у ро ма ну. Сва фор мал на обе леж ја овог де ла су под ре ђе на том прин ци пу: хи-
пер тек сту ал на ком по зи ци ја, где ће одељ ци озна че ни као DLC (dow nlo a da ble con tent) 
чи та о цу на кнад но по ну ди ти на до град њу основ ног тек ста. За тим, ауто по е тич ко од ре-
ђе ње ро ма на „ви део-игра“ или „сај бер-ро ман“. Нај ва жни је, ми ми кри ја ком пју тер ског 
мо де ла ко му ни ци ра ња огле да се не са мо у лек си ци ро ма на, већ и у основ ном за пле-
ту у ком глав ни лик за по чи ње де тек тив ску по тра гу на осно ву по ста не по зна те осо бе 
на феј сбук про фи лу. Да ље, у при лог је зи ку, осли ка ва се про се де без лич них, по да ци ма 
на тр па них фу сно та ко је нео до љи во под се ћа ју на pop-up ре кла ме, ис ка чу ће лин ко ве 
и до сад не огла се ко ји уз не ми ра ва ју ва шу по тра гу на пре тра жи ва чи ма мре же. Но, да 
ли се иза тих бло го ва, по сто ва, дру штве них мре жа, че то ва и фо ру ма, кри је ре ал ност 
сат ка на од жи вих људ ских суд би на, опи пљи вих пат њи, опред ме ће них не сре ћа, за бо-
ра вље них жр та ва, за та шка них зло чи на – пи та се је ди но на ра тор, од но сно је ди ни лик 
ко ји за по чи ње по тра гу, је ди ни ко јег још мо же да дир не ту ђа не сре ћа, не прав да.

Си ви то по ни ми Су бо ти це, зја пе ћих згра да, на пу ште них пар ко ва, обез ли че на ли ца, 
си ли кон ске бар би ке, дез и лу зи о ни са на омла ди на, бес кру пу ло зни тај ку ни пред ста вља-
ју пе си ми стич ки ко лаж кон зу мер ске сва ки да шњи це ви зу ел но до ча ра не у ро ма ну по-
мо ћу исе ча ка ре кла ма, бил бор да, ра чу на, екра на те ле ви зо ра, ра чу на ра или мо бил них 
те ле фо на. Дру штве ни и кул тур ни еле мен ти не по сто је или су све де ни на про па ган ду 
– јед ну се ри ју, јед ну вир ту ел ну игри цу, јед ну пе сму, је дан одев ни пред мет или де таљ, 
јед ну мар ку ауто мо би ла. Тај ствар ни свет је ско ро па пре сли кан у вир ту ел ни у ком су 
сви на сме ја ни и ле пи. Оно што је из гле да ло као на уч на фан та сти ка у спо ми ња ном 
фил му Ме тро по лис или ре ци мо, Екви ли бри јум из 2002. у ком ста нов ни штво ре дов но 
узи ма пи лу лу да не би по че ло да осе ћа; или пак, За мја ти но вом ро ма ну из 1921. Ми 
(па ра диг ма на сло ва је слу чај на, твр ди Вла ду шић), где се ин спи ра ци ја сма тра „чуд ним 
об ли ком епи леп си је“,2 или на при мер, у Ор ве ло вој 1984, очи глед но ви ше ни је на уч на 
фан та сти ка не го ствар ност. Сма трам да је упра во и у то ме вред ност Вла ду ши ће вог 
де ла – што то ни је књи жев на фан та сти ка већ ре ал ност ко ја нас нео сет но оба ви ја и 
ко ја се од ви ја у тре нут ку док чи та те ове ре до ве. Што књи ге уми ру због све та ин стант 
за ба ве; што се је зик оси па на у штрб смај ли ћа, LOL-ова и оста лих скра ће ни ца; што се 
ве ли ке при че „чи сте“ из се ћа ња услед бом бар до ва ња ре кла ма ма, про из во ди ма; што 
је кул ту ра са те ра на у два те ле ви зиј ска про гра ма на спрам оста лих 46 ка на ла крат ко-
трај ног за бо ра ва. Људ ски мо зак не ма бек-ап про грам, не ма па у зи ра ња, не ма пре мо-
та ва ња. Са мо жи вот ко ји не у мит но про ти че док смо уро ње ни у екран свог ма лог све та.

2 Yev geny Zamyatin, We, Vin ta ge pu blis hing com pany, Ox ford, 2007, стр. 17. (Пре вод Д. Б.)
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У све ту Вла ду ши ће вог ро ма на, у ко јем се ко му ни ци ра пре ко по ру ка на мо бил ном 
те ле фо ну, по ста вља њем по сто ва на феј сбук стра ни це; у ком се „пи је пи ће“ и дру жи у 
сај бер-про сто ру; у ком се до То ки ја и Па ри за пу ту је кли ком ми ша; где се од ла зи у ду-
ге, са мот не шет ње по вир ту ел ним ули ца ма, књи жев ност при вид но има уни же но ме сто. 
На и ме, мла ди пи сци пре жи вља ва ју пи шу ћи за дру ге на стра ном је зи ку по ин стант-ре-
цеп ти ма дик ти ра ним за „лак ше ва ре ње“; мла ди ин те лек ту ал ци ко ри сте сво ју је зич ку 
уме шност да би „опле ме ни ли“ пор но-кли по ве. Па ипак, ме ђу тим по ни же ни ма и увре
ђе ни ма бле сне искра ле по те: Ариљ ски ан ђео Бран ка Миљ ко ви ћа, сти хо ви Ива на В. 
Ла ли ћа, од ло мак из есе ја Вал те ра Бе ња ми на, али и дир љи ви ком пли мент мла ди ћа 
сти дљи во упу ћен де вој ци: „Имаш ле пу ин то на ци ју гла са.“ Уз гред, не што што не мо же-
те до жи ве ти у вир ту ел ном све ту. 

За осве шће ног чо ве ка ка кав је на ра тор ро ма на, бив ши сту дент књи жев но сти, вир-
ту ел ни свет не мо ра да бу де „зао го спо дар“ већ „до бар слу га“. Он је је ди ни ко ји вир-
ту ел ност ста вља у слу жбу ре ал но сти не би ли ис пра вио не прав ду, од но сно вра тио 
рав но те жу. Пу то ва ње ка исти ни је као и чи та ње до бре књи ге. За ње га се све то ви не 
ме ша ју не го до пу њу ју. Као и Миљ ко ви ћев ан ђео, и он са фе ње ром у ру ци тра га у овом 
или оном све ту за исти ном, од но сно спа се њем људ ског ро да. Је ди ни он не до пу шта 
да се не што не за бо ра ви, не пре не брег не, не „из бри ше“. Ду бо ка ху ма ни стич ка по ру ка, 
али и упо зо ре ње, им прег ни ра но ве ли ком ауто ро вом еру ди ци јом, мо же се вр ло ла ко 
пре ви де ти са ре цеп циј ске тач ке гле ди шта, али за па жљи вог чи та о ца књи жев ност, па 
и уоп ште умет ност, увек ће од не ти по бе ду. Књи жев ност не бри ше, књи жев ност пам ти. 
Вир ту ел ни свет за то мљу је са вест, књи жев ност је по кре ће.

Јед на за ни мљи ва сце на на ла зи се при кра ју ро ма на у ко јој глав ни лик сре ће ми-
сте ри о зног про фе со ра ко ји са ку пља ста ре, ту ђе књи ге и хард-ди ско ве оти шав ших 
љу ди. У про фе со ро вој Но је вој бар ци, „а не ка да и Ха ро но вој“ та ко су ка та ло шки по-
бро ја на сле де ћа де ла: „не ко ли ко при ме ра ка Да на ше стог, От кро ве ња и Љу ди го во ре. 
Не ко ли ко при ме ра ка Лир ских кру го ва. Има и Стра сну ме ру и Че ти ри ка но на. Ус прав ну 
зе мљу и Не по чин по ље. Пр ва из да ња Днев ни ка о Чар но је ви ћу и Ли ри ке Ита ке. Се ћа ња 
и нај бо љи ро ман истог ауто ра. Про кле ту авли ју. Пе шча ник, не ко ли ко из да ња, као и 
со ти ју Ка ко упо ко ји ти вам пи ра. Оп са ду цр кве Све тог Спа са као и оба Жи ти ја Све тог 
Са ве. По ред то га: Ма нов Ча роб ни брег, Да ре лов Алек сан дриј ски квар тет, Мел ви лов 
Мо би Дик. Зло чин и ка зну и Ка ра ма зо ве“. Вас мо лим да са чу ва те ову.




