Пулс невидљивог града

ГЛОБАЛНИ ВИРТУЕЛНИ БЕОГРАД

Пулс невидљивог града

Они који су одлазили брже него што је дух града успевао да се самообнавља, они чије
одсуство тако споро надокнађујемо, још постоје. И још су, можда више него икад,
Београђани. Београдотражитељи. Са разних страна Плаве лопте на којој живимо, они
свакодневно траже, налазе и чезну да са неким поделе тај свој Београд. Онај Београд
који живи далеко од Београда, расути глобални Београд, свакодневно покушава да се
бар виртуелно огледа у реалном Београду. Тако кроз интернет, тај електронски крвоток
света, непрестано пулсира једна невидљива стварност Београда и једна његова
неухватљива повест. Та стварност и та повест потврђују онајчувени древни запис који је
о Београђанима оставио византијски путописац: „Плашите их се, они су страшни. Они
имају душу”

Пише: Владимир Путник

Смрти нема, има сеоба.
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Толико их има да је већ, изгледа, више наших који су отишли него ових који су још
ту. Кажу да нас је, у збиру, више под земљом и ван земље, него овде. Неко је
израчунао да цео један Београд живи или већ почива далеко од Београда.

Прескочимо статистике. Старомодна слика: одлазећи возови што бледе с
праскозорјем. Малчице влажно и сладуњаво. Карте у једном правцу. Иза остаје
празнина. Празнина није у броју, у распореду, у простору или времену, у
отуђеним кабинетима, разбрбљаним салонима, на бучним стадионима, у
граји света; живот има своје законе по којима попуњава упражњена места.
Стварна, највећа, најтеже надокнадива празнина је она у духу града. Дух
града више није у стању да се самообнавља брже од брзине одлазака, брже
но што делују силе расипања. Губи снагу и не успева на бар два битна поља.

Прво, није више кадар да бројним придошлицама из разних провинција
наметне своја правила. Правила игре, понашања, живљења. Да их обухвати
собом и подстакне на прилагођавање, на преображај. Некада је то чинио
снажно и беспоговорно, а изгледало је лако и неосетно. Морало се изаћи на
црту и пристати. Или одустати и отићи. Отпори би углавном брзо ишчезавали
и прерастали у привлачност, заувек. Напетости између Београда и нових
Београђана биле су кратког века и кратког даха. Они су се борили за слободу
да у Београду буду Београђани. Они су добијали још један духовни завичај и
осећај да припадају нечем светлом и великом, он је добијао нову снагу која му
подмлађује крв и крепи мушкост. Кад би негде путовали, вукли су га са собом и
гледали на сав тај свет с калемегданске, победничке, висине. Београд их је,
магичан и малорек, чекао онако како се сачекују синови који се враћају с пута
у зрелост.

Друго, град више није у стању да туђе моделе прихвата пропуштајући их кроз
сопствено духовно и вредносно решето, усвајајући их само онолико колико их
може учинити својим. Увезена поткултура, мода, понашање, теорије, правци
у уметности, трендови у масовној забави, потрошачка сезонска лудила – све
се то устоличује без некадашњег креативног учешћа Београда. Нестала је она
радосна мангупска способност да се то београдизује, преобрази, приближи,
да му се да београдски шмек, а онда да се из те београдске духовне
лабораторије шири даље по земљи већ као нешто усвојено, интегрисано.
Нема проживљавања, само покоравање. Нема разумевања, само
наметање. Нема освајања, само укуцавање у мозак. Нема шарма, само терор
понављања и мајмунског подражавања. Нема размене, само
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дистрибуирање. Нешто дође, буде, људи дебеоградизоване масе се
покоре, следе као трагикомичне малограђанске лутке, као зомбији, слепо
копирају, јадни механички кловнови. Онда стиже следеће, истискује ово
„старо”, поступак се понавља.

Чеднији крајеви се бране узмицањем, илузорним неприхватањем које не
може бити решење. Дебеоградизовани Београд, који за себе нервозно
тврди да је свет, име је за провалију која се шири између унутрашње Србије и
света. То је име за рупу где је некада био мост.

Тако се клизи у град без духа и без себе самог. Тоне се. Све је ту, а ничег нема.

БЕОГРАД ШИРОМ СВЕТА

Али дух је непропадљив. Смрти нема, има сеоба.

Они чија је брзина одлажења била већа од могућности самообнављања
града, они чија нам снага и духовитост тако болно недостају, они чије одсуство
тако споро надокнађујемо, још постоје. И још су, можда више него икад,
Београђани. Београдотражитељи. Са разних страна Плаве лопте на којој
живимо, они свакодневно траже, налазе и чезну да са неким поделе тај свој
Београд. Онај Београд који живи далеко од Београда, расути глобални
Београд, свакодневно покушава да се бар виртуелно огледа у реалном
Београду. Мисли и осећања та два Београда, њихове енергије и импулси,
често су (као у оном Теслином сну) на истим фреквенцијама. Кроз интернет, тај
електронски крвоток света, непрестано пулсира једна невидљива стварност
Београда и једна његова неухватљива повест. Београд широм света.
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Тај глобални Београд једна је од оних „децентрализованих, неформалних,
електронских, самоуправних виртуелних заједница повезаних он-лајн везом”
о којима је нашироко писао Хауард Реинголд у свом сад већ класичном делу
The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier
(1993).

Завирили смо у ту виртуелну заједницу, једно време (истражујући за
читаоце „ЕВРОПЕ НАЦИЈА”) били њен активни део. Искрцавали смо се на те
виртуелне београдске аде у светском електронском океану. Зашли смо на
београдске прекоокеанске сајтове–тврђаве, попили доста кафа у chat
собама с погледом на Ушће, координисали повећу преписку. Зашто? Хтели
смо да истражимо где су све расути житељи тог нашег виртуелног Београда,
чиме се баве, јесу ли пронашли себе, одржавају ли међусобне везе, колико су
још Београђани. Следили смо трагове које остављају крај виртуелних
аутострада, у електронским свратиштима. Бележили смо њихове приче,
судбине, прећутане флертове, скупљали цитате. Питали смо их: шта читају,
пишу, слушају, гледају, сањају? како им Београд сада, отуд, изгледа?
помишљају ли понекад на повратак?

Испоставило се да је то прави постмодерни роман. Грандиозан,
интерактиван, фрагментаран, неухватљив. Не зна се ко га је и кад започео; зна
се да се грана неизрачунљиво и да је у вечном настајању. Пребирамо,
одвајамо неколико зрна пресне грађе, фактографије, само илустрације
ради. Мале приче од којих се могу састављати велики формати епохе.

Богдан Илић, рођен на Звездари крајем шездесетих, сада је у Бразилу.
Завршио је специјалистичке студије из области информатике, ради као
главни програмер у регионалној испостави једне северноамеричке
компаније. Отишао је 1993, прво у Западну Европу, а потом се (као какав јунак
Кристофа Рајсмајера) отиснуо у Бразил. Најпре је живео у Порто Алегреу,
касније се преселио у Сантос. Пише одличну поезију, есеје објављује у више
српских е-зина. Срећемо га на сајту Српска Култура. Била му је потребна
даљина и то је пронашао, каже. Остало још тражи. Даљина и трагање
омогућили су му да пише, да страховити интензитет збивања учини
подношљивим. Није отишао да би избегао мобилизацију, вели, не би онда
могао да подноси себе. У Београд се никада неће вратити, јер никада није ни
одлазио. Кад скупи довољно снаге и новца, у своме родном граду започеће
посао. Увозиће софистицирану опрему, купити савремену штампарију,
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основати издавачку кућу. У топлим вечерима града у којем живи, на великој
тераси с погледом на Атлантик, слуша Мокрањчеве
Руковети
и често наглас чита Дучића и Брану Петровића. Редовни је становник
виртуелног Београда.

Гордана Д. је филолог, Београђанка пореклом из Баната, професор у грчкој
школи у Јоханесбургу, ЈАР. Воли Куција, радо слуша београдске новоталасне
бендове, гледа Бергмана и руске филмове, лета проводи у Кејптауну и Порт
Елизабету. У материјалном смислу, каже, води пристојан живот. Све остало је
борба непрестана за одбрану смисла. Да, осврне се понекад на улици и запита:
„Шта, бре, ја радим овде?” Београд није видела од 1995, али је у виртуелном
Београду свакодневно. Баш. Не верује да ће се вратити. Плаши је тај сусрет,
могући изостанак препознавања. Плаши је да ли ће она и Београд моћи да
опросте једно другоме. Не каже шта.

ВРАТИЋУ СЕ ДОГОДИНЕ

Саша из 24. блока, она (сећамо се) „лепа мала Јеврејка за којом је у другој
половини осамдесетих лудовало пола Филозофског факултета”, већ
дванаест година живи у предграђу Тел Авива. Себе заувек сматра
Београђанком и још увек сања на српском. То објашњава све, па и чињеницу
нашег сусрета на једном типично београдском виртуелном одредишту, каже.
Тврди да није побегла од рата: „Зар мислите да бих онда дошла овде где сам
сад?” Чита Павића, Петковића, Добрила Ненадића, и даље је сваког јутра
буди Душко Радовић. Поново је открила Владимира Пиштала (Миленијум у
Београду
)и
Београдску мануфактуру снова. Никада није чула за монографију
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Београд, град тајни
, књигу свих књига о Београду.
Моли да је пријавимо за низ информационих сервиса из културе. Живи
помало двоструки живот, каже, али жижа је измештена, можда заувек. Мисли
да се овакви одласци какав је био њен не могу до краја објаснити, као ни велике,
праве љубави.

Игор са Душановца на београдским виртуелним одредиштима сада израња из
Отаве. У Канади је од 1992. Претходно је у Београду и Паризу студирао
интернационални менаџмент и из Француске одмах продужио преко океана.
Стриц, емигрант из 1945, припадник четничког покрета, помогао му је да се
запосли у државној нафтној компанији, доцније је прешао да ради у домену
осигурања. Одлично му иде, започео је сопствени бизнис, има фирму, добио је
Милицу и Страхињу. Али се Београду увек враћа, бар виртуелно, и у контакту
је са многим северноамеричким Београђанима. За дванаест година, једно
лето је провео у Србији и из Београда у Будву путовао бродом. Ако се буде
враћао, вратиће се као фирма, не као човек. Као човек (и он би желео да верује у
то) никада није ни одлазио. Рационалан је и практичан. Али? „Понекад
наручим пиће и тако то крене, па стигнем...” Тада из њега покуља Београд. Не
азијатски дерт, потпуно супротно: „експлозија имагинације и креативног
лудила”.

Марија из Земуна, из Горње вароши, ради на тридесет и неком спрату једне
банке у Сингапуру. Важан мали шараф у огромној машинерији. Троши четврту
деценију, трчи неколико километара дневно, чита Црњанског (Суматру
скоро да може да види из канцеларије) и Витмена, фасцинирана је Мишимом.
Слуша Нешу Лептира (Јелени умиру сами, Груди моје балканске, Врати се) и
једнонедељне одморе проводи у Јапану или Аустралији. Верује у мноштво
светова; Београд је, пише нам, најважнији од свих њених светова, почетак и
крај, престоница њеног сна, а у снове се не може вратити, снови се не могу
посетити. Само их се можемо сећати и можемо их сањати.

„Вратићу се догодине!” каже Душан, Дорћолац, музиколог, запослен у једном
институту Универзитета у Торонту. Не, лично му није лоше на Великим
језерима, каријера се одвија стабилно и логично, предвидиво, у једном
сређеном окружењу, али наредне године његов старији син полази у школу.
„Не могу да допустим да ми дете стасава и формира се на том менталном и
душевном нивоу какав га чека у школи која је нама овде финансијски
доступна”, објашњава Душан одлуку коју његови пријатељи из виртуелног
Београда, у једној познатој причаоници регистрованој у Немачкој, зову

6 / 10

Пулс невидљивог града

сулудом. „Досад сам некако успевао да заштитим децу од агресије ове
чудовишне ,индустрије снова’, да их поступно уводим и снабдевам критичким
апаратом неопходним за суочавање са тим светом. Али догодине, кад њихово
време напола поделе породица и Систем, то више неће бити могуће.
Понављам: не желим, ни по цену сиромаштва, да своју децу изложим онако
понижавајућем менталном и душевном нивоу, чудовишно ниском. Враћам се
догодине.”

„БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН БЕОГРАД”

Можда најзанимљивије становнике виртуелног Београда, оне
најистанчаније и племенито носталгичне, сретали смо на адреси
електронског часописа Био једном један Београд. Цео тај часопис, неки би
неизоставно рекли „пројекат”, то састајалиште шармантних завереника
сећања, представља „причу о Граду који је никао из шачице кућа на
Калемегданској падини пре...” А прича о Београђанима? Драган Перић
Грумбле, оснивач и главни уредник е-часописа
Био једном један Београд
:

„Велике истине стану у мало речи. Београђани, где год били, непоправљиво су
гостољубиви, отворени и неизлечиво заљубљени у тај брежуљак са погледом
на комарце. И, што рече један византијски путописац за Београђане: ,Плашит
е их се, они су страшни. Они имају душу.
’
Тако је и један од тих заљубљеника сасвим случајно и нехотице, пре пар
година, покренуо магазин на интернету (са лепим српским називом –
cyberzine
) посвећен, пре свега, тој падини и делу града у непосредној близини. Како је
време пролазило, магазин се отимао, растао и добијао, захваљујући
читаоцима, неку своју физиономију и личност. Постао је часопис за
носталгичаре, не само расуте
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,
к’о липино семе
’
, већ и носталгичаре који су остали у Београду и који овај град не воле ништа
мање само зато што га имају сваки дан ту, пред собом и око себе.

А они што су отишли? Они се редовно јављају, прате магазин и све где могу
пронаћи ишта о свом граду и дешавањима, трудећи се да ништа не пропусте,
упијајући сваку мрвицу и сваки дашак са Саве, Дунава, Авале... И свима је
заједничко да им недостаје оно ,глуварење’ у Кнез Михаиловој улици, на ,Жућ
ином ћошету
’
, да им свима још голица ноздрве мирис печеног кукуруза или кестења, да сви
они још на непцу осећају укус бозе код
,
Пеливана
’
, бурек уз прве зраке сунца при повратку из Скадарлије... Тако вам је то са тим
градом никлим на две падине, савској и дунавској, и са људима који дух и дах тих
падина разносе свуда по свету, са људима који се ту рађају с душом.
”

Тако нам из Призренске, посредством виртуелног Београда, пише Драган
Перић Грумбле, расни Београђанин који је свој намћорасти надимак позајмио
за е-адресу свог непрофитног часописа (grumble.co.yu). Мој фаворит за
Капоровог помоћника на месту министра за носталгију у градској влади
виртуелног Београда. И качи нам на увид део поште која се сваке ноћи накупи у
његовом големом поштанском е–сандуку. Наташа Пешић-Бајрамовић и
Слободан Томановић пишу из Аустралије,
Желимир и Татјана из Хрватске, Борко Јовановић и Снежана Ивковић из САД,
Наоми и Цица Ракиџић и Anny из Канаде... Норвешка, Шпанија, Шкотска,
Мексико, Русија, Боцвана... З. Кувижић је Новосађанин, али је редовни житељ
виртуелног Београда. Пише:

„Поздрав из USA. Иако Новосађанин, уживам у овим електронским посетама
Београду. Београд волим, јер сам био београдски ђак и памтим Београд кад је
био нешто више од скупа 3 милиона слуђених душа. Надам се да ће и то проћи и
да ће Београд опет засијати свим својим унутарњим сјајем.”
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БЕЗГРАНИЧНА СРБИЈА

Др Мила Алечковић Николић, психолог и писац, од раног детињства становник
Француске, познати је активиста у српској дијаспори и један од оснивача
српско-европског Неодеголистичког покрета. О нашим пословима и
могућностима у виртуелном универзуму више пута последњих година
говорила је с јасноћом програма и утемељеношћу научника. Без песничких
елемената на које би могло указивати њено презиме:

„Ми смо данас у ери такозване глобализације. У много чему она је негативна,
али има и неких позитивних аспеката које би требало користити. Она нам на
технолошком нивоу нуди могућност да се створи једна глобална Србија. Шта
значи глобална Србија? То би значило уједињење Срба света, без обзира где
живе. Уједињење прво електронско, па онда ментално, па психолошко, на
крају, ако хоћете, можда и политичко. То би била глобална Србија – у домену
фикције, а ипак тако реална. Ми који живимо на пет континената можемо да
направимо глобалну Србију, Србију која неће бити приморавана стално да
ратује за своје границе, а може негде да буде уједињена и да са већом надом,
окупљена, чека оно своје сутра.”

Глобални (виртуелни) Београд, могући стожер глобалне Србије о којој
говори др Алечковић, већ постоји и живи, широм света, свој тајни београдски
живот. Београдски? Да: духовити, храбри, нежни, истанчан, фино дрски,
шмекерски. Шармантно мангупски. У том виртуелном Београду, планетарних
размера, на стотинама wеб-адреса види се: БГД је марка за стил, поглед на свет,
философија живота. То обновљено сазнање, таква самосвест, може
попунити све празнине. <
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(Април 2006)
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