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ЗО РАН ПЕ НЕВ СКИ

АПЛИ КА ЦИ ЈА АКВИН СКИ

– Ово је, ре као бих, пр ви пут да мо гу да вам ви дим очи. Обич но 
но си те круп не ви зир ке са мре жним пре тра жи ва чем ко је от кри ва ју 
са мо де ло ве ва шег ли ца, го спо ђи це Но вак – ре као је ста ри ји го спо
дин на кри вив ши ма лу гла ву као да би је бо ље ви део ис ко са.

– Опро сти те, го спо ди не Ве бе ринг, не што се по ква ри ло на 
нетна о ча ри ма па са да но сим со чи ва – де вој ка у си вом оде лу се 
осмех ну ла и окр зну ла по гле дом чо ве ка ко ји је се део по ред ди рек
то ра.

– Пу сти то, та та, да пре ђе мо на по сао. Има не ко ли ко апли ка
ци ја ко је зву че за ни мљи во. Ми слим да ме ђу њи ма има не ких од 
ко јих мо же мо да оче ку је мо до бру за ра ду.

Ве бе ринг је по гле дао свог си на. – Чуд но је то. Ви ше од два
де сет го ди на одр жа ва мо са стан ке на ко ји ма би ра мо про из во де, а 
ти си увек под јед на ко не стр пљив. Не знам да ли би смо из гра ди ли 
кор по ра ци ју Ве бе ринг да сам био та ко бр зо плет. Та ко као ти.

– Та та, ни кад ни сам ре а го вао ис хи тре но. Са мо ми слим да 
тре ба да се ре а гу је на вре ме. Тр жи ште је пре пла вље но апли ка ци
ја ма, раз ви ја се и но ва ге не ра ци ја кор та ге на та ко ји се ста вља ју и 
на врх ло ба ње, а не са мо иза уши ју, та ко да при јем мен тал не апли
ка ци је ви ше ни је ве зан за је дан улаз у сфе ру све сти. До га ђај игре 
или са др жа ја апли ка ци је већ по ста је ви ше стру ко сло же ни ји не го 
кад смо по че ли са Мон дри ја но вим ППом. А сва ка ко мо же мо све 
бр же да ура ди мо кад нас је са мо тро је.

Де вој ка је за чки љи ла. Ве бе ринг је то при ме тио и бла го се 
осмех нуо.

– Че тво ро нас је ов де – ис пра вио га је Ве бе ринг и по гле дао 
уде сно ка хо ло грам ској про јек ци ји же не ко ја је ти тра ла бле до пла
ви ча стим сја јем, по вре ме но се осме хи ва ла и кли ма ла гла вом, а 
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он да се окре ну ла ка свом му жу и ре кла ду бо ким, за но сним гла сом 
филм ске ди ве:

– Во лим ка да то ка жеш.
– До бро, че тво ро.
– Мај ка не би во ле ла да го во риш о њој као о од сут ној осо би, 

Мак се. То што ју је пре ра на смрт спре чи ла да при су ству је овим 
са стан ци ма не зна чи да и њен дух ни је угра ђен у сва ки наш по
слов ни ко рак.

Ве бе ринг се окре нуо ка се кре та ри ци, ко ја је и да ље има ла на 
ли цу траг не у пу ће но сти.

– Чи ни ми се да Еле а но ра не зна за Мон дри ја на. Упу ти је, 
Мак се.

Макс је ду бо ко удах нуо и усме рио очи на Еле а но ри не цр ве не 
усне.

– Слу чај из 2058. го ди не. Не ки лу дак је по ста вљао на про из
вољ ним ме сти ма ви деока ме ре ко је је по ве зи вао на ин те р нет. По том 
је уба ци вао софт вер ске ви ру се ко ји су мо гли да ак ти ви ра ју пла
стич ни екс пло зив на ра зним ме сти ма. Оки дач је био ве зан за мре жу 
и пред ста вљао је ви зу ел ни кôд ко ји би нај ви ше ли чио на Мон дри
ја но ву Ком по зи ци ју са цр ве ним, пла вим и жу тим, од но сно ко ји 
би са др жа вао про пор ци о нал не од но се као на тој сли ци: у гор њем 
де сном углу цр ве ни ква драт ко ји за у зи ма две тре ћи не сли ке, ње му 
се ди ја го нал но су прот ста вља у до њем ле вом углу пла ви ква драт, 
а ма ли про це нат за у зи ма жу та по вр ши на у до њем де сном углу; 
оста ло за у зи ма ју бе ле, тј. не у трал не по вр ши не са по не ком цр ном 
ли ни јом (пик се ли за ци ја је би ла при лич но гру бо по ста вље на). Би ло 
је до вољ но да на и ђе ва тро га сно во зи ло, да се на су прот ње му а 
бли же ка ме ри пар ки ра пла ви ау то мо бил, да про ђе ка де сном углу 
же на у жу тој ха љи ни и да оста ла пре во зна сред ства бу ду бе ла или 
бле дих бо ја, да љу ди бу ду у оде ћи не у па дљи вих све тлих ни јан си 
и – до шло би до екс пло зи је на не ком са свим дру гом кра ју др жа ве. 
Јед на бом ба екс пло ди ра ла је на кон ме сец да на од по ста вља ња, 
дру га на кон три на ест да на, тре ћа на кон два ме се ца... Укуп но пе де
сет мр твих и де ве де сет ра ње них.

Еле а но ра је би ла збу ње на. – А за што је то ра дио?
– Лу дак је го во рио да те ро ри зам мо ра да бу де есте ти зо ван. 

Кад су га ухап си ли, твр дио је: „Те ро ри зам мо ра да по ста не ЛЕП, 
ина че га ни ко ви ше не ће хте ти”.

– Во лим ка да то ка жеш – огла сио се хо ло грам у том тре нут ку.
Ве бе ринг се осмех нуо сво јој про вид ној су пру зи и до дао: – Ре ци 

јој, Мак се, наш удео у тој при чи.
– Да, због нас је ухва ћен. Ја сам ра дио на апли ка ци ји ко ја би 

пре по зна ла да не ка ви деока ме ра пре но си не ком дру гом из во ру 
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не што што би ли чи ло на па терн. Не што као про тивпа терн. Био 
је то наш пр ви ве ли ки по сао за вла ди ну аген ци ју.

Еле а но ра се об ра до ва ла овом по след њем.
– Али да не ду жи мо. Ре ци нам, Ела, шта има мо да нас у по ну ди.
Ела је по гле да ла у Мак са, обо ри ла по глед за де лић се кун де 

и из ву кла про вид не ли сти ће. Да ла их је обо ји ци и они су их по
ло жи ли на де ло ве ру ка ва ко ји су би ли пре сву че ни тан ким сло јем 
ди ги тал не мре же. Хо ло е кран се упа лио ис пред њих, а сва ко је 
мо гао да упра вља апли ка ци јом.

– Ово је не што што има из у зе тан ко мер ци јал ни по тен ци јал. 
Реч је о игри ко ја се зо ве Хри слам. У њој нај пре би ра те ве ру и на ци
ју – хри шћан ство, ислам, хин ду, бу ди зам итд., а по том раз ви ја те 
стра те ги ју са ре ал ним оче ки ва њи ма и ге о по ли тич ким ути ца ји ма. 
Оно што је до бро је сте што се ап греј до ва на вер зи ја до би ја бес плат
но на днев ном ни воу, та ко да за и ста има те осе ћај во ђе ња по ли ти ке 
у ствар ном све ту.

Ве бе ринг је му љао не што по усти ма, а Макс је ре као:
– То је од лич но. Се ћаш се, Мар ти не, ка ко смо про да ва ли оне 

пу ца чи не са екс тре ми сти ма? Вер вер – Вер зи ја ве ре?
– Да, се ћам се. До бро се се ћам. То је би ло без об зир но чак и 

за тво је стан дар де.
– Во лим ка да то ка жеш.
– Ни је пра ви тре ну так за то, дра га – обра тио јој се Мар тин, 

а хо ло грам се вра тио у свој круг ве чи тог вра ћа ња истог.
– Тај нас је про грам ста вио на све ли сте, оче. Не тре ба се сти

де ти оно га што си за ра дио ле гал ним пу тем.
– Да – из у стио је Мар тин Ве бе ринг. – Не знам, ви де ће мо.
Мах нуо је ру ком и сли ка је не ста ла. По ка зао је Ели да пре ђе 

на не што дру го.
Укљу чи ла је дру гу апли ка ци ју.
– Ово је но ва апли ка ци ја ко ја са мо што ни је за вр ши ла све фа зе 

те сти ра ња и од ње се мно го оче ку је. Не ки твр де да ће про ме ни ти 
на ше схва та ње умет но сти.

– Охо – Мар тин је од глу мио чу ђе ње.
– То је но ва ге не ра ци ја груп не апли ка ци је. За ми сли те по зо

ри ште, опе ру, стен дап ко ме ди ју или не што што се од и гра ва на 
сце ни. Сви уче сни ци по ве за ни су апли ка ци јом ко ја је у спре зи са 
кор та ген ти ма у на шим гла ва ма. Пер фор мер по чи ње из во ђе ње 
сво је пред ста ве, а пу тем апли ка ци је пра ти оно што осе ћа пу бли ка, 
оно о че му ма шта у том тре нут ку и на шта је све то асо ци ра. Из
во ђач та ко до би ја не све сне сли ке, ко ма ди ће при че ко ји се ја вља ју 
на хо ри зон ту оче ки ва ња гле да ла ца, али и сте пен њи хо вог за до вољ
ства и не га тив не кри ти ке. Те ин фор ма ци је слу же му да усме ра ва 
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да љу рад њу, да им про ви зу је, да по ја ча ва же љу ве ћи не, да их из
не на ди, шо ки ра, би ло шта.

– До бар умет ник то већ има у се би, зар не?
– Да, али ово мо же да бу де је дин ствен до жи вљај јер је груп ни. 

Ви ов де, ка ко сто ји у про спек ту, „мо же те да ди ри гу је те еле мен
ти ма све сти и ство ри те је дин стве ну естет ску сим фо ни ју без кон
крет ног умет нич ког објек та”.

Ве бе ринг се за ми слио. Сва ког тре нут ка оче ки вао је да чу је 
Мак са ко ји на по ми ње да есте ти ка не до но си за ра ду и ка ко је то за 
ма ле, ал тер на тив не из да ва че.

– То је ле по та без те ро ри зма – ре као је Мар тин и по гле дао свог 
си на. – Не мој са мо да ми ка жеш ка ко сам ову апли ка ци ју под мет
нуо ја, а не не ки не за ви сни сту дио, за раз ли ку од те бе ко ји си онај 
Хри слам до ра ђи вао две го ди не.

Макс је по цр ве нео. Ела се уз не ми ри ла. Мар тин је за тво рио очи 
и ре као се би по сто ти пут да се не ће ме ша ти у при ват не ства ри. 
Ако Макс во ли Елу, не ка му бу де. Ма да му је сме та ло то што га 
јед на клин ка ла же. Ви део је нетна о ча ре у Мак со вој кан це ла ри ји 
пре по ла са та.

– Иде мо да ље.
– Во лим ка да то ка жеш.
Ве бе ринг се окре нуо ка ти тра вој све тло сти, пру жио ру ку да 

по гла ди ње ну на дла ни цу, али та мо ни је би ло ни чег.
– За да нас сам из дво ји ла још јед ну апли ка ци ју. Она је ма ло 

нео бич на, пси хо ло шка, али љу ди мно го тра же баш та кве ства ри.
Обо ји ца су клим ну ли по тврд но.
– Апли ка ци ја је за пра во си му ла ци ја са мо у би ства. По ве зу је 

се са кор та ген том и да је при каз све сти док тра је са мо у би ство, ко је 
прет ход но ода бе ре те из ме ни ја: пре се че не ве не, скок са вр ха згра
де, ле жа ње на пру зи, пре до зи ра ње ле ко ви ма и дро га ма и слич но. 
На кра ју сле ди крат ко трај ни гу би так све сти. Пот пу но по мра че ње. 
Ме ди ци на ри твр де да је до бра за де пре сив не осо бе, за ра до зна ле 
ко ји би мо жда ствар но и по ку ша ли да се уби ју, а пре све га за пре
вен ци ју.

Макс је по ди гао обр ву. – Не знам шта бих ре као. Ја ни кад не 
бих же лео да се играм с тим. Шта ако ми се до пад не?

Ве бе ринг је по ди гао ру ку, по че шао се по че лу и на кон не ко
ли ко тре ну та ка ре као: – Дај ми то.

Узео је про вид ни ли стић и ста вио га на свој ру кав. При ти снуо 
је кор та гент иза ле вог уве та.

– Че кај, та та. Да ли је ис про ба ван? По сто је ли по себ ни усло
ви за ње го во ко ри шће ње?

– Ми слим да је про шла све те сто ве – бр зо је из го во ри ла Ела.
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Мар тин је за стао и по ла ко би рао ме ни. За гле дао се у ње га. 
Макс је био уз не ми рен и већ се при ди гао.

Шта је же ља?
Ве бе ринг се то пи тао го ди на ма. Ни је знао ни за што му је то 

пи та ње би ло ва жно. Би ло је те шко, ап стракт но, не у хва ти во. Бе сми
сле но. Мо жда баш за то.

Ода брао је скок са вр ха згра де. Ова кан це ла ри ја би ла је на 
осмом спра ту.

По гле дао је ис пред се бе. Оно што је до бро у ве зи са апли ка ци
ја ма је сте то што она већ де лу је док ви оче ку је те да она тек поч не.

А ка ко по чи ње све у ве зи с овим? Да ли нај пре тре ба да бу дем 
у не појм љи во мрач ном ста њу у ко јем же лим да окон чам свој жи
вот? Да ли сам то ли ко оча јан да ми то пред ста вља је ди ни из лаз? 
Чо век је већ мр тав ако не ма из бо ра.

Осе тио је да се ус пра вио. Или све ово функ ци о ни ше та ко што 
про грам во ди ва шу свест сво јим то ком без об зи ра на то да ли ви 
при ста је те да му се пре да те или не? Du cunt vo len tem fa ta, no len tem 
tra hunt. Суд би на во ди оног ко ји је при хва та, а ву че оног ко ји јој 
се опи ре. Оми ље на Мар ти но ва из ре ка.

Ту пи бол у по тиљ ку. Не ја сан. Као про бу ђен. Као да је од у век 
био ту, а са да је ољу штен и мо же да се об зна ни.

Че му ви ше све ово? Већ га сма тра ју лу дим јер при ча са по кој
ни цом ко ју је оде нуо у пра зни ну, уско ро ће и по че ти да за бо ра вља 
ства ри. А то не би мо гао да под не се. Не би под нео соп стве ну сла бост.

А он да је у гла ви по че ло да се ја вља и од зва ња не што ста ро. 
Не што из про шло сти ко ју ни је мо гао да из бри ше...

Не што по ти сну то, али те шко, као уже гла цр на маст.
Кад је Макс ушао у пу бер тет, по чео је мно го да чи та и сва шта 

да за пит ку је. Во лео је ства ри ко је су би ле не дво сми сле не, пре ци
зно по ста вље не и ло гич ки стро ге. Био је оду ше вљен Спи но зи ном 
Ети ком, али је не ка ко сти гао и до схо ла сти ке. Обо жа вао је То му 
Аквин ског (ако то „обо жа вао” ни је бо го хул но ре ћи). На шао је код 
ње га по јам ства ра ња из ни че га, или ни из че га, и то му ни је би ло 
ја сно. Да ни ма је оп се дао оца да му то об ја сни и да ни ма су рас пра
вља ли о то ме шта је cre a tio ex ni hi lo. Тре ба ло је да схва ти да по 
Све том То ми Бог ни је ве зан за оно што ства ра јер он не за ви си ни 
од че га. Он је јед но ста ван, до бар и бес кра јан и све за ви си од ње га. 
Он ства ра јер је ства ра ње за ње га са мо про ду же так до бр о те, јер 
је то на чин на ко ји по сто ји, а на ма и на шем ра зу му огра ни че не 
спо зна је то из гле да као да је не што ство ре но од не че га што не по
сто ји. Бог ства ра у сво јој веч но сти, а ми не мо же мо да схва ти мо шта 
је то што ни је ко нач ност. Макс се увек про ти вио тим ар гу мен ти ма. 
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Ни је му би ло ја сно. Ни је же лео да му бу де ја сно. Он да му је отац 
ре као да би за Бо га ства ра ње све та у вре ме ну, тра ја ње у ње му на 
на чин сли чан оном на ко ји ми тра је мо и от кри ва мо га би ло рав но 
са мо у би ству. То је по тре сло Мак са. Да је Бог по сто јао пре све та 
и да је не што по сто ја ло пре све та, и да је Бог од не че га ство рио 
свет и био у ње му, он да би крај све та ујед но био и крај са мог Бо га. 
Али то ни је тач но. Бог је оно и пре и по сле све та, али и из ван про
сто ра, ма те ри је и вре ме на. Да је ов де, од но сно да је ода брао да бу де 
са мо ов де и са мо ова ко, то би зна чи ло да је ре шио да скон ча с овим 
ов де, ма ка ко то из гле да ло и на шта год то ли чи ло. Ап со лут но по
сто ја ње Бо га у овом све ту зна чи ло би са мо у би ство за ње га. До ду ше, 
не ки су то и ре кли при пи су ју ћи по сто ја ње Ису са ме ђу љу ди ма, 
али то ни је би ло рав но овој иде ји. Макс је то раз у мео.

Ве бе рин гу је про шло кроз гла ву да је ово пут ка не чем дру гом. 
Оном без овог све та, без си му ла ци је његове дра ге, без си му ла ци је 
љу ба ви његовог си на пре ма ње му док се за ба вља са Еле а но ром и 
раз ми шља о то ме да пре у зме већ јед ном ком па ни ју, без кли на ца 
ко ји ме ња ју вир ту ел ну ре ал ност ига ра и мен тал них про те за ко ји ма 
по ја ча ва ју сво је за кр жља ле мо ћи осе ћа ња, без љу ди ко ји не ма ју 
естет ску са вест, без љу ди ко ји су си лу по бр ка ли са же љом да не
што ство ре, без оче ки ва ња оно га што не мо же ви ше да по стиг не.

Раз био је ста кло. Бол је био сна жан, оштар, истин ски. Лет је 
био хла дан и му чан. Чак је чуо и не ке гла со ве иза се бе. Го ре. Апли
ка ци ја је би ла са вр ше на, био је убе ђен у то. Сна жан уда рац и крај.

Ни шта.

Ни шта.
– Го спо де, ово је стра шно – Ела је гр чи ла ли це од бо ла. – Ре

као си ми да ће је си гур но про ба ти, али... али ово...
Макс је зу рио у по ло мље но ста кло.
– Не знам шта се де си ло. Он... Он ни је ни укљу чио апли ка ци ју.




