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не бо и бе ла пти ца”. Све што је ма те ри јал но иш че зло је, а уме сто то га 
отво рио се про стор ду хов ног („чи сто не бо и бе ла пти ца”). Про стор тран
сцен дент ног, у ко ји су уз не ти дух би ћа, Ко со во као пам ће ње и за вет пред 
Бо гом да „свет из ван” ни кад не ће по то ну ти у за бо рав. 

Сми сао је зи ка и ( ја)го во ра и у оста лим на ра ти ви ма („Со фи ја”, „Зад ња 
по шта Ко со во По ље”, „Ве љин сан”, „Ора шке”, „Сло вен ка и Да ни ца”, 
„Ди са ње”) у то ме је да би ће на ин ди ви ду ал ном пла ну по све до чи по ни
ште ни сми сао и рас то ку жи во та кроз при зму вла сти те пер цеп ци је, али 
и да ин ди рект но про го во ри о на ле ту де струк ци је и све оп штем уде су 
ко лек ти ва ко ме при па да. На по ме ни мо да је на том пу ту по ет ске ре а ли
за ци је би ло и ажу ри ра ју ћих ау тор ских ре ше ња, ко ја на не ким ме сти ма 
сен че оштри ну убе дљи во сти у струк ту ри ра њу на ра тив ног тки ва ове ни 
у че му остра шће не про зне тек сту ре. 

Ча слав ЂОР ЂЕ ВИЋ

ДИГИTAЛНИ РEAЛИЗAM

Алек сан дар Илић, PR, „Ла гу на”, Бе о град 2014

Пр во (са мо стал но) де ло Алек сан дра Или ћа за пра во је пр ви ро ман 
књи жев ног жан ра ко ји сам ау тор на зи ва ди ги тал ним ре а ли змом. Ово ме 
жан ру би та ко ђе на не ки на чин при па да ла и зби р ка при ча Бе о гра ђан ке 
Иго ра Ма ро је ви ћа. Пи са ти о ин тер не ту, но во на ста лим од но си ма ме ђу 
љу ди ма ко ји су ус по ста вље ни за хва љу ју ћи дру штве ним мре жа ма, не
ис црп ним ба за ма по да та ка, он лајн деј тин гу и сл. ни је но ви на у свет ској 
па ни у на шој књи жев но сти. Ко ја је он да спе ци фич ност ово га жан ра? 
Ре а ли стич ки ро ма ни ни су го во ри ли са мо о исто риј ским до га ђа ји ма и 
од но си ма ме ђу ли ко ви ма већ су да ва ли сли ку сво га вре ме на ко ја је обу
хва та ла све, од на чи на оде ва ња, вас пи та ња, ис хра не, про во ђе ња сло бод
ног вре ме на, упо зна ва ња сек су ал них парт не ра и сл. Бал за ко ви и Фло бе
ро ви ро ма ни сво је ли ко ве про во де кроз епо хал не до га ђа је, да би они по сле 
се де ли у не кој крч ми, би ли код не ких пле ми ћа на ве че ри, да би на кра ју 
за вр ши ли у не ком бор де лу. Би ло је ва жно опи са ти шта су пле ми ћи је ли, 
ка кви су би ли ти љу ди ко је су су сре та ли у крч ми, од че га су жи ве ли, ко
ли ко је ко ов ца имао и ода кле; ва жно је би ло опи са ти за ве се ко је су кур
ти за не има ле у сво јим бу до а ри ма, нео бич не од но се у ко је је дру штве ни 
си стем уво дио ли ко ве ми мо њи хо ве во ље. То је би ло јед но пот пу но 
све до чан ство вре ме на, љу ди и оби ча ја. Већ по гле дом на на ве де ни спи сак 
чи та лац схва та да су се ове ства ри да нас не про ме ни ле (оне се увек ме
ња ју), већ пре се ли ле на ин тер нет. Илић до не кле и пре те ру је, па пре те
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ру ју ћи и па ро ди ра не ке од тих про ме на. Ре ци мо, док је имо ви на у ре а ли
стич ком ро ма ну озна ча ва ла од ре ђе ну моћ по сед ни ка и чо век је био ве зан 
за зе мљу ко ја му је при па да ла, Или ћев ју нак ће де вој ци за ро ђен дан по
кло ни ти има ње на Мар су. Она, на рав но, ни да је уго вор ко ји је ју нак за
кљу чио био ва ли дан, не би то има ње мо гла да ко ри сти. Ме ђу тим, ово је 
ме та фо ра за све има ње, ко је ви ше ни је по сед у кла сич ном сми слу већ 
са мо ди ги тал ни по сед ко ји по сто ји на јед ном пот пи са ном па пи ру и у зе
мљи шним књи га ма. 

Док јед на вр ста ствар но сти гу би на свом зна ча ју, по ја вљу је се низ 
дру гих ства ри ко је на зна ча ју до би ја ју. У овом слу ча ју је то ре кла ма, пред
ста вља ње оно га што се по се ду је, што се ра ди. Ме ђу људ ски од но си та ко
ђе ме ња ју сво ју су шти ну. Док су се не ка да на за ба ва ма при ча ли тра че ви 
о љу ди ма ко је уче сни ци у раз го во ру по зна ју, са да раз го во ре ис пу ња ва ју 
при че о нај фан та стич ни јим ве сти ма са ин тер не та. У том по гле ду Илић је 
и до слов но ре а ли ста. Иш чи та ва ју ћи стра ни це и стра ни це ове књи ге на 
ко ји ма је реч о не че му ви ђе ном на ин тер не ту, или о пла но ви ма ка ко да се 
на тај на чин до ђе до нов ца, не мо же мо а да не по ми сли мо на бес крај не 
бал за ков ске опи се. Сва ко по гла вље овог ро ма на, осим што са оп шта ва 
шта се да ље де ша ва са ли ко ви ма, да је и опис јед ног аспек та ди ги тал ног 
све та, би ло то ко ри шће ње Гу гла или сај бер секс. И то га да је „по ре ду”, 
не про пу шта ју ћи не ку од за ни мљи ви јих мо гућ но сти ко ју да та си ту а ци ја 
пру жа. Баш у сти лу ре а ли стич ких пи са ца.

Ова ко гле да на, књи га се мо же чи та ти и као во дич кроз свет ди ги
тал ног би зни са. У њој су са др жа на чак и кон крет на упут ства ка ко иза
ћи на крај са не ким про бле ми ма у том по слу; дат је низ ори ги нал них 
по слов них иде ја ко је би не ки по чет ник у овом по слу мо гао да узме као 
ски це сво јих бу ду ћих про је ка та. Ипак, нај за ни мљи ви ји су они де ло ви 
где Илић пре ста је да да је са мо сли ку са вре ме ног све та, већ је уз ди же до 
уни вер зал ног сим бо ла. Нај у пе ча тљи ви ји од њих је део у ко ме при ча о 
De ep Webу. Реч је о де лу ин тер не та ко ји је не мо гу ће из гу гла ти, ко ји се 
на ла зи ис под по вр ши не ин тер не та а ве ћи је од ње га чак 5000 пу та. Уз 
то се још ка же да он има осам ни воа, а ако се то ме до да Лимб, део ин тер
не та ко ји ми ко ри сти мо, ви ди се ја сна алу зи ја на Дан те ов Па као. Већ са ма 
та (пре ћу та на) ме та фо ра – да се ко ри сни ци не та на ла зе на Лим бу – мај
стор ска је сли ка са вре ме ног дру штва, по што у Лим бу не ма сре ће ни ти 
би ло ка квих осе ћа ња. Да ља сли ка De ep Webа по ста је је зи ва као и да љи 
кру го ви Дан те о вог Па кла. Ту су ха ке ри, ло по ви, пла ће не уби це, ма кр ои, 
тр гов ци де цом и сл. Још јед на за ни мљи ва алу зи ја на кла сич ну књи жев
ност у овом ро ма ну је ка да је дан од ли ко ва, из ме ђу свих оних при чи ца 
са ин тер не та, ис при ча и при чу ка ко се се ћа књи ге о то ме ка ко су два 
при ја те ља ишла јед ном ку р ва ма и он да по сле мно го го ди на и до га ђа ја 
раз го ва ра ју (док ле же на пла жи, ов де се ка же) и сло же се да им је то што 
су ишли ку р ва ма би ла нај бо ља ствар у жи во ту. Ниг де се не по ми ње 
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Фло бер. Ипак, ова дај џест са вре ме на ве р зи ја Сен ти мен тал ног вас пи та ња 
ни је ов де слу чај но. Чи ни ми се да се Или ћев ро ман у мно го че му угле да 
на Фло бе ро во ре мекде ло. Већ сам на вео ре а ли стич ке опи се и пра зне 
раз го во ре ко ји у Сен ти мен тал ном вас пи та њу до би ја ју кла си чан об лик. 
За тим, ту је и љу бав ни тро у гао. Ма да је Или ћев ју нак у дво го ди шњој 
ве зи са де вој ком, она има још јед ног мом ка, са ко јим је ду же не го са њим. 
Она од би ја да ту ве зу рас ки не и ју нак је при ну ђен с тим да жи ви, све док 
она не оста ви ње га. Пр ви (или бо ље ре ћи пра ви) деч ко ју на ко ве де вој ке, 
ме ђу тим, оста је не ви дљив, лик до ко га се до ла зи чи сто ди ги тал ним пу
тем. Он је фи гу ра слич на Ве ли ком бра ту, ко ја са мо сим бо ли зу је то да 
про ме на, а да кле и пот пу на сре ћа ни је мо гу ћа. Не са мо да се не по ја вљу
је, да де вој ка о ње му не при ча, ње га је чак не мо гу ће на ћи ни пре ко ин тер
не та. Он је бо жан ска си ла ко ја је из ван ово га све та, тј. из ван при по вед ног 
све та, али и са вре ме ног све та чи ју сли ку Илић по ку ша ва што пот пу ни је 
да пру жи. Ме ђу тим, он има сво је за ступ ни ке на зе мљи. Јед на од дру га
ри ца ње го ве де вој ке га по сма тра са мр жњом и он за кљу чу је да је то за то 
што она зна ње ног пра вог деч ка. Док по ку ша ва да га на ђе пре ко ла жних 
про фи ла, до би ја не ке ин фор ма ци је о ње му, тек то да има име и пре зи ме 
и да га је не ко не где ви део са де вој ком и то је све.

Дру га си ла ко ја се ме ша у ову ве зу је њи хов шеф. Ка ко њих дво је 
ра де за јед но, њи хо ва ве за је усло вље на и том чи ње ни цом да про во де је дан 
део да на на истом по слу. Ју на ко ва же ља да оста ви по сао и за по че не соп
стве ни, ко ји би до не кле био још ви ше ди ги та лан, до дат но је под стак ну та 
њи хо вим рас ки дом, по што је те шко пре бо ле ти не ко га са ким се сва ко
днев но ви ђаш. У не ку ру ку, ма на њи хо ве ве зе је и то што ни је ди ги тал
на. По сле пре ки да и од ла ска на од мор, ју нак вре ме про во ди игра ју ћи 
игри це, упра жња ва ју ћи сај бер секс и сми шља ју ћи ка кав ће са мо стал ни 
по сао да от поч не. Ка да са при ја те љи цом са ко јом има сај бер секс од лу чи 
да се упу сти у ства ран, он је раз о ча ран: „Би ло ми је не ла год но као да 
ни је жи ва.” То је нор мал на ре ак ци ја пре ма осо би ко ју је на ви као да гле да 
пре ко ка ме ре, да пре ко не та са њом де ли осе ћа ња и страст. С дру ге стра
не, она и ни је жи ва ка да је ван не та. Ствар ни жи вот по ста је ма ње жив 
од ди ги тал ног.

У ро ма ну се та ко не при ја те љи из сва ко днев ног жи во та ме ша ју са 
про тив ни ци ма у игри ца ма, ствар не љу бав ни це са ди ги тал ним, ствар ни 
по сед са не ствар ним. Ква ли тет ро ма на је што ту ствар ност об у хва та у 
це ли ни, као не што што је ју на ков свет, ње гов по глед на жи вот, јед на пот
пу на ре ал ност.

С дру ге стра не, ро ман има и не ко ли ко не до ста та ка. То је пре све га 
јед но ди мен зи о нал ност ли ко ва. Опи су ју ћи шта се све де ша ва око њих, 
Илић је имао ве о ма ма ло про сто ра да се по све ти са мим ли ко ви ма и њи
хо вом раз во ју кроз ро ман. Те шко да се од то ка њи хо ве ве зе мо же ишта 
ис пра ти ти. Ја сно је да је пи сац же лео да ми мо и ђе па те тич не сце не и све 
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су во пар не кли шеј ске си ту а ци је из ста ри јих ро ма на, али чи ње ни ца је да 
ни је ус пео да на ђе аде кват ну за ме ну за њих и да је овај „љу бав ни ро ман” 
по нај ма ње то. До не кле је раз о ча ра ва ју ћи и крај, у ко ме се не де ша ва 
ни шта дру го сем да се све отво ре не ни ти рад ње пре ки ну. При зна јем да 
сам гро зни ча во иш че ки вао шта ће се де си ти на кра ју, хо ће ли се ис по ста
ви ти да је не по зна ти деч ко ју на ко ве де вој ке њен шеф, ње на дру га ри ца, 
или сам ју нак. Ме ђу тим, ни сам се пре ви ше на дао то ме у ро ма ну ко ји се 
др жи ре а ли стич ког по ступ ка. Оче ки вао сам упе ча тљи ву сце ну, на лик 
на ону Фло бе ро ву, ма кар та при чи ца би ла ис при ча на на са мом кра ју ро
ма на. Уме сто то га сле ди из ве стан фејдаут. По след њи па сус је ин фор ма
ци о ни шум, на ба цан са не та, у ко јем је да та и ин фор ма ци ја да су се Со ња 
и Фи лип ве ри ли.

Али ове ма не ни су пре суд не. Ве ћи део тек ста де лу је на чи та о ца, 
би ло ин фор ма тив но, би ло про во ка тив но, би ло сво јом не по сред но шћу и 
пот пу ном до след но шћу у опи си ва њу дру штве них од но са кроз не што 
што ни су бал ске дво ра не, са ло ни, крч ме, ди ско те ке, кам пу си, ули це итд. 
Ако се уз то узме у об зир и кре а тив но мо ди фи ко ва ње обра за ца из кла сич
не књи жев но сти, овај ро ман се с пра вом мо же сма тра ти осни ва чем, а не 
са мо по ку ша јем осни ва ња, јед ног но вог ли те рар ног жан ра код нас. 

Ни ко ла ЖИ ВА НО ВИЋ

ИС КУ ШЕ ЊА ЈУ ГО СЛО ВЕН СТВА – ПО ЛИ ТИЧ КА  
БИ О ГРА ФИ ЈА МИ ЛА НА ГРО ЛА

Ми ра Ра до је вић, Ми лан Грол, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2014

Лич ност књи жев ни ка, по ли ти ча ра и – мо жда по нај пре – вр хун ског 
ин те лек ту ал ца Ми ла на Гро ла (1876–1952), упр кос ње го вој ис так ну тој 
уло зи у по ли тич ком и кул тур ном жи во ту Ср би је и Ју го сла ви је то ком 
пр ве по ло ви не 20. ве ка, све до ско ра је из ми ца ла ис тра жи вач ким ин те
ре со ва њи ма исто ри ча ра. Ову бе ли ну срп ске исто ри о гра фи је у не дав но 
об ја вље ној би о гра фи ји Ми ла на Гро ла на сто ји да на до ме сти Ми ра Ра до
је вић, про фе сор на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бео
гра ду. Ау тор ка те мељ них и у струч ној јав но сти ви со ко це ње них мо но гра
фи ја по све ће них исто ри ји Ср би је и Ју го сла ви је у 20. ве ку (Удру же на 
опо зи ци ја 1935–1939, По ли тич ка би о гра фи ја Бо жи да ра В. Мар ко ви ћа, 
Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914–1918), уџ бе ни ка, раз ли чи тих на став них ма
те ри ја ла, као и ви ше де се ти на чла на ка, рас пра ва и при ло га ма њег оби ма, 
Ми ра Ра до је вић је свој рад уте ме љи ла на из у зет но бо га тој и ра зно вр сној 
из вор ној под ло зи – број ним фон до ви ма Ар хи ва СА НУ, Ар хи ва Ју го сла




