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Т Е  М А Т :  К Њ И  Ж Е В  Н О С Т  И  И Н  Т Е Р  Н Е Т

При ре дио Ми лош Јо цић

МИ ЛОШ ЈО ЦИЋ

ОТИ СЦИ НА ДИ ГИ ТАЛ НОМ МО РУ

Oсврт на исто ри ју ин тер не та и по е ти ку вебства ра ла штва

1. Од ки бер про сто ра до Web-а 2.0 

По чет ком осам де се тих го ди на про шлог ве ка до го ди ла се бит
на про ме на ко ри снич ке па ра диг ме у све ту ком пју тер ске тех ни ке: 
ра чу на ри су, по пр ви пут у исто ри ји, по че ли да у ма сов ном бро ју 
пре ла зе из ис тра жи вач коуни вер зи тет ских ла бо ра то ри ја у до мо ве 
обич них ко ри сни ка. Ма ши не ко је су пре са мо де це ни ју или две 
за у зи ма ле чи та ве про сто ри је и за чи је је успе шно опе ри са ње би ло 
по треб но да их оп слу жу је чи тав тим љу ди са да су би ле до вољ но 
ком пакт не да ста ну на оби чан рад ни сто, и до вољ но јед но став не да 
су их мо гли ко ри сти ти и ра чу но во ђе, а не са мо об у че ни ин фор ма
тич ки ин же ње ри. У та квом окру же њу де мо кра ти за ци је и по пу ла
ри за ци је ра чу нар ске тех но ло ги је сво ја пр ва де ла ства рао је ал тер
на тив ни на уч но фан та стич ни пи сац Ви ли јам Гиб сон (Wil li am 
Gib son), чи је су фу ту ри стич ке ви зи је бли ске бу дућ но сти би ле 
ис пу ње не сли ка ма ми кро ра чу на ра, тран сху ма них им пла на та и 
све моћ них ве штач ких ин те ли ген ци ја. Ње го ва нај и за зов ни ја пред
ста ва би ла је, ме ђу тим, вир ту ел на си му ла ци ја ко ју је на звао „ки бер
про стор” (енг. cyber spa ce) – по јам тех но фан та зи је, гло бал на ко му ни
ка ци о на мре жа и елек трон ски ге шталт људ ских де ло ва ња и по да та
ка, ди ги тал но мо ре ко јим су пло ви ли ха ке ри и аве тињ ски би то ви:

Ки бер про стор. Све чул на ха лу ци на ци ја, сва ко днев но до жи
вље на од ми ли јар ди ле ги тим них опе ра те ра, у сва кој на ци ји, код 
де це ко ја уче ма те ма тич ке по став ке... Гра фич ки при каз из дво је них 
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по да та ка из сва ке ком пју тер ске бан ке у људ ском си сте му. Не за ми
сли во сло же но. Ли ни је све тло сти пру же не кроз не про стор ума, ја та 
и са зве жђа по да та ка. По пут све тло сти гра да, ко је га сну...1

У чи сто тех но ло шком сми слу, ин тер нет је на стао ства ра њем 
та ко зва ног АР ПА НЕТа (Advan ced Re se arch Pro jects Agency Net work), 
про то ко ла за пре нос по да та ка ко ји је по чет ком се дам де се тих го ди
на умре жа вао не ко ли ко аме рич ких уни вер зи те та.2 У дру штве ном, 
кул тур ном, или про сто идеј ном сми слу, ин тер нет је на стао у књи
жев но сти, упра во у ра ним ро ма ни ма и крат ким при ча ма Ви ли ја
ма Гиб со на, у ви ду ње го вог ки бер про сто ра, ко ји је за раз ли ку од 
на пред ног али огра ни че ног АР ПА НЕТа умре жа вао чи тав свет и 
ко јем је мо гао при сту пи ти сва ко, чак и Гиб со но ви ки бер панк ју на
ци (пла ће ни ци, ди ле ри, „ди ги тал ни ка у бо ји”) са иви це дру штве не 
мар ги не. По пут мно гих дру гих пи са ца на уч не фан та сти ке, Гиб сон 
је оне о би че на тех но ло шка до стиг ну ћа сво је епо хе тре ти рао пре 
као сим бо ле од ре ђе них људ ских ис ку ста ва не го као ин же њер ске 
мо ти ве „фан та сти ке о на у ци” (као што је то по не кад ра дио, на при
мер, Ар тур Кла рк у ро ма ни ма по све ће ним из град њи нео бич них 
про је ка та по пут све мир ског лиф та или ор би тал ног пр сте на). Ства
ра ју ћи та ко у вре ме про до ра ра чу на ра у при ват не до мо ве, Гиб сон 
је по соп стве ном при зна њу ви ше био за ин те ре со ван за је зик ра чу
на ра не го за њи хо ве ин три гант не тех ни ка ли је; дру гим ре чи ма, о 
њи ма је раз ми шљао пре све га као о ме та фо ра ма за људ ско пам
ће ње, а не као о пу ким тех но ло шким про из во ди ма.3 У том сми слу, 
ки бер про стор мо же мо схва ти ти као Гиб со но ву апо те о зу све за хук
та ли јег умре жа ва ња чо ве чан ства, „ме та фо ру” људ ског ин фор ма
тич ког ује ди ње ња и ма што ви ту на зна ку оног пост ге о граф ског 
осе ћа ја (о ко јем је Гиб сон раз ми шљао и у по то њим де ли ма) услед 
ко јег се на из глед бри шу кон цеп ти гра ни це и фи зич ке уда ље но сти.

Ки бер про стор је успе шно пред ви део по ста нак и пр ву фа зу 
мре же ко ја ће то ком на ред них го ди на и де це ни ја по ста ти по зна та 
под на зи вом „ин тер нет”; ме ђу тим, чак ни Гиб со но ва хо ло грам ска про
ро чан ства ни су мо гла пред ви де ти ка сни ји раз ви так свет ске мре же. 
Ки бер про стор је, по пут ра ног ин тер не та, био на из глед бес кра јан 

1 Ви ли јем Гиб сон, Не у ро мант, „IPS Me dia”, Бе о град 2008, 51.
2 У пи та њу су би ли UC LA, Стан форд, Уни вер зи тет Ка ли фор ни је у Сан та 

Бар ба ри (UCSB) и Уни вер зи тет у Ју ти. У ка сни јим фа за ма про јек та АР ПА НЕТу 
су се при кљу чи ва ли ка ко дру ги уни вер зи те ти (по пут Уни вер зи те та Кем бриџ у 
Ма са чу сет су, ко ји је сре ди ном ХХ ве ка раз вио и је дан од пр вих ра чу на ра по сле 
чу ве ног ENI ACа), та ко и вој ноис тра жи вач ки цен три итд. 

3 Ви ли јам Гиб сон је о свом од но су пре ма „по е ти ци” ра чу на ра го во рио у 
ин тер вјуу са Ла ри јем Ма ка фе ри јем (La rry McCaf fery): http://pro ject.cyber punk.
ru/idb /gib son_in ter vi ew.html. (При сту пље но 20. 08. 2015) 
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ко му ни ка ци о ни си му ла крум у ко јем је, до ду ше, по сто ја ла ве о ма 
ја сна хи је рар хи за ци ја ко ри снич ког ис ку ства, од но сно ја сна раз ли
ка из ме ђу оних ко ји су са др жај на мре жи об ли ко ва ли и ства ра ли и 
оних ко ји су га са мо упи ја ли и по сма тра ли. У слу ча ју Гиб со но вих 
де ла та ко смо на јед ној стра ни има ли моћ не кор по ра тив не, бан кар
ске и на уч но и стра жи вач ке ин сти ту ци је, ко је су у ки бер про сто ру 
је ди не има ле соп стве не „он лајн пре зен та ци је”, пред ста вље не у 
ви ду огром них, нео н ских бан ки по да та ка, док смо на дру гој стра
ни има ли обич не ко ри сни ке ко ји су се тим ин фор ма тич ким ау то
путем са мо ше та ли, без ика кве мо ћи да об ли ку ју сво је при су ство 
на њој. Гиб со но ви ју на ци су се чак на ро чи то тру ди ли да не оста ве 
ни ка кве оти ске у ки бер све ту: за плет ро ма на Гроф Ну ла по чи ње, 
из ме ђу оста лог, ка да мла ди ха кер, по сле от кри ве ног по ку ша ја 
„ула ска” у јед ну за бра ње ну бан ку по да та ка, тр пи по врат ни елек
трич ни удар у мо жда ну ко ру, по сле че га је два оста је жив.4 Ин тер
нет је у сво јој пр вој фа зи раз вит ка – при то ме ми сли мо на де ве де
се те го ди не про шлог ве ка – имао исто вет но ко ри снич ко ис ку ство. 
Уко ли ко ни сте би ли ре ла тив но спо со бан про гра мер или бар нат
про сеч но ин фор ма тич ки опи сме њен ко ри сник, ва ша „ин тер ак ци ја” 
са мре жом би се сво ди ла на пу ко иш чи та ва ње сај то ва и њи хо вих 
ста тич ких стра ни ца. Тер мин „сур фо ва ње”, ко ји је озна ча вао ка
рак те ри стич но хи пер тек сту ал но лу та ње ин тер не том, био је сто га 
нео бич но при го дан. Сур фер, на и ме, не по се ду је моћ да при зи ва 
или об ли ку је та ла се, већ са мо ха зар дер ски че ка на њи хо ву по ја ву 
и по го дан ве тар. Обич ни ко ри сник је, да кле, на ра ном ин тер не ту 
оста вљао тра го ве не стал не по пут оти ска да ске у оке а ну.

Ка да је сто га Дар си Ди ну чи (Darcy Di Nuc ci) у тек сту из 1999. 
го ди не под име ном „Frag men ted Fu tu re” пи са ла о но вој ите ра ци ји 
ин тер не та ко ју је на зва ла „Web 2.0”, она је пре све га го во ри ла о 
тран сфор ма ци ји ин тер не та из ин фор ма ци о не мре же у ин фор ма
ци о ну мре жну плат фор му; у ме сто ко је ми ли о ни ко ри сни ка не 
би ко ри сти ли са мо да би ме ђу соб но че то ва ли или пре гле да ли сај
то ве као што би пре гле да ли га ле ри је, већ ме сто на ко јем би они 
са ми ства ра ли са др жај за дру ге ко ри сни ке. Тре ба ло је у том сми
слу по де ли ти по вест ин тер не та на два де ла, као што су то и пред
ло жи ли Б. Кри шна мур ти (Ba lac han der Kris hna murthy) и Г. Кор мо уд 

4 Гиб со нов ки бер свет је, за раз ли ку од да на шњег ин тер не та, за и ста пред
ста вљао „све чул ну” вир ту ел ну ствар ност бу ду ћи да му се при сту па ло пре ко 
на ро чи тих уре ђа ја по ве за них ди рект но са мо згом ко ри сни ка (ки бер про сто ром 
се мо гло ше та ти у тр о ди мен зи о нал ној рав ни, еле мен ти по пут „сај то ва” су има ли 
сво је фи зич ке об ли ке итд). Ан ти ви ру си и фа јер во ло ви ко ји су шти ти ли ве ли ке 
кор по ра тив не сај то ве та ко ни су би ли обич не про грам ске скрип те, већ опа сни 
од брам бе ни ме ха ни зми ко ји су мо гли да те шко ра не или чак уби ју ха ке ре и оста
ле нео вла шће не лу та ли це. 
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(Gra ham Cor mo de) са сво јом ди фе рен ци ја ци јом из ме ђу та ко зва ног 
Webа 1.0, ра не фа зе раз во ја свет ске мре же у ко јој су „твор ци са др
жа ја би ли рет ки, а ње го ви па сив ни кон зу мен ти број ни”, и Webа 
2.0, на пред не вер зи је ин тер не та у ко јој је би ло ко ји по се ти лац мре
же, за хва љу ју ћи тех но ло шким по ма га ли ма и по јед но ста вље ном 
ин тер феј су, мо гао би ти ства ра лац.5 Кон цепт Webа 2.0 је, дру гим 
ре чи ма, омо гу ћио да ин тер нет од чи сто ко му ни ка ци о не мре же 
по ста не хи пер тек сту ал на би бли о те ка. 

Ди ну чи је ва је у свом тек сту го во ри ла о „са да шњем” (из ње не 
пер спек ти ве) он лајн ис ку ству као тек ем бри о ну по тен ци јал них 
мо гућ но сти мре же. Већ је та да го во ри ла о „на го ве шта ји ма” но ве, 
на сту па ју ће вер зи је ин тер не та. То ни је ни ма ло нео бич но, бу ду ћи 
да су те 1999. го ди не са ра дом по че ли сер ви си по пут Li ve Jo u r nala 
(li ve jo u r nal.co m) и Blog gera (blog ger.com) – сер ви си, да кле, ко ји су 
и ин фор ма тич ки го то во не пи сме ним ко ри сни ци ма омо гу ћа ва ли 
да у јед но став ним ко ра ци ма по де се и во де соп стве ни ин тер нет 
днев ник, што je за по сле ди цу има ло све ве ћу по пу лар ност фор ме 
„web log”а, од но сно „бло га”. Да ља хро но ло ги ја раз во ја Webа 2.0 
у пот пу но сти је би ла по све ће на раз ви ја њу плат фор ми на ме ње них 
ин ди ви ду ал ном из ра жа ва њу ко ри сни ка. Већ 2003. го ди не по кре
нут је Wor dpress (wor dpress.com ), ко ји је пу тем сим пли фи ко ва ног 
ин тер феј са про сеч ним ко ри сни ци ма омо гу ћио ства ра ње пот пу но 
функ ци о нал них сај то ва уме сто до та да ди зај нер ски си ро ма шних 
„он лајн днев ни ка”. Исте го ди не у етар је лан си ран и MySpa ce 
(myspa ce.com ), ве сник поп ту но но ве кон цеп ци је веб сај то ва по зна
тих под име ном „друш твенe мрежe”6, гу сто умре же них ба на ка 
лич них по да та ка на ме ње них ко ри снич кој ин тер ак ци ји и па сив ној7 
раз ме ни им пре си ја, рас по ло же ња, за па жа ња и ко мен та ра. Ка сни
је по ја вљи ва ње Феј сбу ка, а по том и Тви те ра (ко ји је је до дат но 
на гла сио при ро ду дру штве них мре жа као испреплетeних бло го ва, 
а не као вир ту ел них са ло на за про сто „дру же ње” и „одр жа ва ње кон
та ка та”), до дат но су до при не ли ла ко ћи – и ко ли чи ни – ин ди ви ду

5 Кри шна мур ти и Кор мо уд су раз ли ке из ме ђу „ста рог” и „но вог” ин тер
не та об ја сни ли у тек сту „Key Dif fe ren ces Bet we en Web 1.0 and Web 2.0”: http://first
mon day.org/ojs/in dex.ph p/fm /ar tic le/vi ew/2125/1972. (При сту пље но 20. 08. 2015) 

6 Ов де го во ри мо о дру штве ним мре жа ма у мо дер ном сми слу, не ра чу на
ју ћи при том фо рум ске за јед ни це или про јек те по пут Six De gre es (six de gre es.com) 
ко ји су сре ди ном и кра јем де ве де се тих го ди на ХХ ве ка пред ста вља ли про то ти
по ве из ко јих су се из ро ди ли сај то ви по пут Феј сбу ка, Тви те ра итд.

7 За раз ли ку од „ак тив не” раз ме не по да та ка, ко ја би под ра зу ме ва ла сла ње 
па ке та ин фор ма ци ја на тач но од ре ђе ну адре су (имејл на лог, чет на лог, фо рум ски 
про фил), „па сив на” раз ме на би пред ста вља ла ка че ње по ме ну тих ин фор ма ци ја 
на соп стве ну вебпре зен та ци ју (блог, про фил на дру штве ној мре жи), ко је би 
дру ги ко ри сни ци он да пре гле да ли и ко мен та ри са ли пре ко соп стве них лич них 
вебпре зен та ци ја.
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ал ног из ра жа ва ња на мре жи. Web 2.0 ипак ни је са мо до при нео про
цва ту ЈАфор ме у кон тек сту он лајн ства ра ла штва. Ви ки пе ди ја 
(wi ki pe dia.or g), по кре ну та 2001. го ди не, по ста ла је нај о бим ни ји ен
ци кло пе диј ски про је кат у исто ри ји чо ве чан ства, а ујед но и је ди ни 
ко ји је омо гу ћио сва ком свом чи та о цу да до дат но на до пу њу је и 
ме ња ње не уно се (што је на рав но са со бом до не ло и од го ва ра ју ће 
дру штве не и на уч не им пли ка ци је). На са мом кра ју, Web 2.0 је са со
бом до нео и по ја ву хи брид них сај то ва као што су Red dit (red dit.com) 
или 4chan (4chan.org; уз мно го дру гих – chan де ри ва та), ко ји се не 
мо гу ја сно кла си фи ко ва ти као дру штве не мре же, кре а тив ноства
ра лач ке гру пе или ин фор ма тив ни сај то ви, бу ду ћи да пред ста вља ју 
спе ци фич не он лајн за јед ни це на ме ње не ства ра њу, раз ме ни и про то
ку са др жа ја и ин фор ма ци ја би ло ка кве вр сте. Као вр хун ско оства
ре ње иде а ла „но вог ин тер не та”, ова кви сај то ви пред ста вља ју са
мо до вољ не ин фор ма ци о не ми кро ко смо се на ко ји ма је сва ка вр ста 
са др жа ја (од крат ких при ча до пре но са нај но ви јих свет ских ве сти) 
на пра вље на, пре не та и ко мен та ри са на од стра не са мих ко ри сни ка.

2. „Но ви” ин тер нет и „но ва” књи жев ност

Web 2.0 је та ко по стао ста ње го то во без гра нич не си нер ги је из
ме ђу ко ри сни ка, сај то ва, пре зен та ци ја и по да та ка. У пи та њу ви ше 
ни је био „ин фор ма ци о ни ау то пут”, ка ко су ин тер нет пред ста вља
ли у про шло сти, већ „ин фор ма ци о ни ла ви ринт” ства ра ња, лај ко
ва ња, ше ро ва ња, бри са ња и по нов ног ства ра ња, хи пер тек сту ал ни 
па лимп сест ко ји је сва ком свом ко ри сни ку пру жао хо ло грам ски 
па пи рус на ко јем би овај мо гао пи са ти, оста вља ју ћи сво је тра го ве. 
О хи пер тек сту овом при ли ком го во ри мо као о кван ту функ ци о нал
но сти ин тер не та, од но сно про це су ме ђу соб ног по ве зи ва ња вебстра
ни ца ко ји је омо гу ћио ства ра ње кон цеп та „сур фо ва ња”, сло бод ног 
и не ли не ар ног фла не ри са ња свет ском мре жом. Хи пер текст је, ме
ђу тим, за ми шљен чак и пре АР ПА НЕТа. Го ди не 1945, от при ли ке 
у исто вре ме ка да је ро ђен и пр ви мо дер ни ра чу нар на све ту, тран
зи стор ски ма сто донт по име ну ENI AC (Elec tro nic Nu me ri cal In te
gra tor And Com pu ter), аме рич ки ин фор ма тич ки на уч ник Ва не вар 
Буш (Van ne var Bush) се у члан ку под име ном „As We May Think” 
по све тио екс пе ри мен ту про ми шља ња та да не по сто је ће ком пју тер
ске ма ши не ко ја би, за раз ли ку од ЕNIACа (раз ви је ног од стра не 
Пен та го на за по тре бе из ра чу на ва ња ком пли ко ва них ба ли стич ких 
пу та ња), би ла по све ће на не што мир но доп ски јој свр си уна пре ђе ња 
си сте ма ар хи ви ра ња по да та ка. Ову ма ши ну пам ће ња њен тво рац 
је на звао „Ме мекс”: био би то, ка ко је Буш об ја снио, елек трон ски 
мо зак ко ји би по дат ке по ве зи вао прин ци пом асо ци ја ци ја и оним 
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што је Буш на зи вао „тра го ви ма чи ње ни ца”; ти тра го ви би по ве зи
ва ли ме ђу соб но на из глед уда ље не пој мо ве, а ко ри сник би их пра
тио под јед на ко ла ко као што би пре ли ста вао књи гу.8 Фре де рик 
Кил гор (Fre de rick G. Kil go ur), ко ји се на овај Бу шов чла нак освр нуо 
у сво јој сту ди ји The Evo lu tion of the Bo ok, пре по знао је у тим „тра
го ви ма чи ње ни ца” за че так кон цеп та хи пер тек ста. Ко мен та ри шу
ћи Бу шо ве ци та те, Кил гор је ре као: „Ова ко не што на ја вљу је но ви 
об лик књи жев но сти.”9

Иа ко је о хи пер тек сту као о тзв. „дру го сте пе ној” књи жев но
сти, од но сно „тек сту ко ји је на стао из дру гог тек ста” го во рио још 
Же рар Же нет (на при ме ру, ре ци мо, Џој со вог Ули са и Хо ме ро ве 
Или ја де)10, хи пер текст у „ком пју тер ском” сми слу – као те ле по р та
ци о ни „линк” из ме ђу ме ђу соб но уда ље них еле ме на та – у књи жев
ност је ушао и као екс пе ри мент не ли не ар ног при по ве да ња. При мер 
„хи пер тек сту ал не” књи жев но сти мо гу та ко пред ста вља ти пост
мо дер ни ро ма ни Ми ло ра да Па ви ћа по пут Ха зар ског реч ни ка или 
Пре де ла сли ка ног ча јем, од ко јих је по то њи је ди но Па ви ће во де ло 
ко је је мо дер ни на ра то лог Еспен Ар сет узео (из ме ђу оста лог) као 
при мер ер го дич ке књи жев но сти. Под ер го дич ком књи жев но шћу 
Ар сет је, по пут Кил го ра, под ра зу ме вао „но ви” тип књи жев но сти11 
ко ји је до но сио ка ко ре во лу ци ју пи са ња, та ко и ре во лу ци ју чи та ња. 
Ка ко је Ар сет на вео, а ка ко се мо же ви де ти на при ме ри ма по ме ну
тих Па ви ће вих ро ма на, ер го дич ка књи жев ност би ла је она књи жев
ност ко ја је од чи та о ца зах те ва ла „не три ви ја лан труд у ци љу пре
ла же ња тек ста”12. Дру гим ре чи ма, би ла би то она књи жев ност 
ко ја се не би чи та ла са мо пра во ли ниј ским окре та њем стра ни ца и 
пра ће њем тек ста сле ва на де сно и од го ре пре ма до ле, већ би чи
та лац по свом на хо ђе њу лу тао про стран стви ма књи ге и/или стра
ни це, тра же ћи соп стве ни пут кроз на ра тив.

8 „По пут мо зга, ова ма ши на ће за во ди ти по дат ке во де ћи се ме то дом асо
ци ја ци ја. При ти сни те дуг ме и ма ши на ће про ју ри ти кроз ’траг чи ње ни ца’ (...). 
Ка да се број ни по да ци на овај на чин гру пи шу у ’траг’, би ће те у мо гућ но сти да 
их пре гле да те на ко ји год на чин по же ли те, бр зо или спо ро, као да окре ће те стра
ни це ка кве књи ге. Као да сте ску пи ли фи зич ке пред ме те из ме ђу соб но уда ље
них из во ра и скло пи ли их у је дин стве ну књи гу.” Не ко ли ко раз ли чи тих вер зи ја 
овог ци та та на ла зе се у књи зи: Ja mes M. Nyce, Paul Kahn, From Me mex to Hyper text, 
Pu blis her Aca de mic Press, San Di e go – Lon don 1991.

9 Fre de rick G. Kil go ur, The Evo lu tion of the Bo ok, Ox ford Uni ver sity Press, 
New York 1998, 156.

10 Та ња По по вић, Реч ник књи жев них тер ми на, „Lo gos Art”, Бе о град 2007, 
265.

11 Ње го ва сту ди ја о ер го дич кој књи жев но сти но си ла је и при го дан су пер
мо де ран на зив Cyber text: Pe r spec ti ves on Er go dic Li te ra tu re. 

12 Espen J. Aar seth, Cyber text: Per spec ti ves on Er go dic Li te ra tu re, The Johns 
Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re 1997, 1. 
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У пот пу но сти хи пер тек сту ал но окру же ње по пут ин тер не та 
– на ко јем по сту пак „хи пер тек ста” ни је био екс пе ри мент већ ка нон 
фор ме, бу ду ћи да је хи пер лин ко ва ње уо би ча јен и утвр ђен на чин 
ко му ни ка ци је из ме ђу два раз ли чи та вебсај та – пред ста вља ло је 
са вр ше ну плат фо р му за оства ри ва ње та кве вр сте „но ве” књи жев
но сти. О ди ги тал ним тек сто ви ма не мо же мо го во ри ти као о обич
ним пи са ним ре чи ма ока че ним на екран, бу ду ћи да се са мо окру
же ње свет ске мре же од тра ди ци о нал ног об ли ка па пир не стра ни це 
раз ли ку је у оној ме ри у ко јој се па пир на стра ни ца раз ли ко ва ла од 
зи до ва еги пат ских хра мо ва или гли не них та бли ца и кли на стог 
пи сма. Тек сто ви су се у овој Ма клу а но вој га лак си ји (или „Геј тсо
вој га лак си ји”, ка ко је Са ва Да мја нов опи сао до ба ин тер не та и 
хи пер лин ко ва у есе ју „Фу тур ег закт ни”) дру га чи је об ли ко ва ли у 
од но су на оне у Гу тен бер го вој га лак си ји. Та ко чак и са др жај но 
нај про сти ји тек сто ви на ин тер не ту, по пут по сто ва на дру штве ним 
мре жа ма, пред ста вља ју про ду же так оних пост мо дер них за ми сли 
о не ли не ар ном чи та њу. Лин ко ва ње ка дру гим са др жа ји ма и „мре
жно” чи та ње ви ше ни су фо р мал ни екс пе ри мен ти, као што је то 
био слу чај са Ха зар ским реч ни ком 1984. го ди не, већ су у пи та њу 
уо би ча је ни на чи ни кре а тив не ко му ни ка ци је са дру гим ко ри сни ци
ма. Да ље, Web 2.0 је, као фе но мен нео дво ји во по ве зан са ра сту ћом 
упо тре бом ши ро ко по ја сног про то ка по да та ка, омо гу ћио да на ин
тер не ту го то во да не по сто ји об ја вљен текст ко ји ни је про пра ћен 
илу стра ци ја ма, фо то гра фи ја ма, сли ка ма или ви деокли по ви ма. 
Шта ви ше, по сто је чи та ве он лајн за јед ни це по све ће не ис кљу чи во 
ства ра њу ви зу ел них мо ди фи ка ци ја и фо то мон та жа ка квим се још 
пре не ко ли ко де це ни ја – уз по моћ ма ка за и леп ка, а не Фо то шо па 
– у сво јим де ли ма ба вио по ме ну ти пост мо дер ни ста Са ва Да мја нов. 
На исти на чин, про зна зби р ка Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа по име ну 
Про стак у но ћи, ко ја се 1979. го ди не чи та ла као ин три гант на ме
ша ви на крат ких, ху мо ри стич них, бла го би зар них днев нич ких 
цр ти ца и там но ви тих про прат них илу стра ци ја, го то во ће сва ког 
чи та о цапо се ти о ца Webа 2.0 под се ти ти на фор му вебстри па, а 
не на нео а ван гард ни екс пе ри мент на те му си ту а ци о на ли зма.

Хи пер тек сту ал но окру же ње ин тер не та ни је, ме ђу тим, учи
ни ло да ства ра ла штво на ин тер не ту по при ми осо би не ис кљу чи во 
мо дер не књи жев но сти. Умре же ност Webа 2.0 учи ни ла је та ко да 
се об ја вљи вља ње и по то ње ши ре ње са др жа ја од ви ја на сли чан на
чин као и у слу ча ју фол клор ног ства ра ла штва и не по зна тих на род
них пе ва ча. Нај у пе ча тљи ви ји при ме ри за то је су ме ми, ве р бо ви
зу ел на де ла ко ја се по пра ви лу ства ра ју по иден тич ним обра сци ма 
– тач ни је, ко ри сте се увек исти се то ви илу стра ци ја или фо то гра
фи ја (не ка да шњи „стал ни еп ти те ти” су да на шњи „тем плеј то ви”!), 
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ко ји се по том ком би ну ју са раз ли чи тим за пи си ма ху мор ног ка рак
те ра у де се ти на ма и сто ти на ма раз ли чи тих ва ри ја на та.13 Ове мул
ти ме ди јал не по ша ли це го то во увек се ства ра ју ано ним но, а по том 
се му ње ви то бр зо ши ре дру гим сај то ви ма и дру штве ним мре жа
ма. Као и у слу ча ју на род ног ства ра ла штва, не са мо да су њи хо ви 
тво р ци че сто пот пу но не по зна ти не го и њи хо ва мно го стру ка ва
ри јант ност под се ћа на ва ри ја бил ност књи жев них об ли ка на род ног 
ства ра ла штва. Не ка да шње пу ту ју ће бар до ве су на тај на чин за ме
ни ле пу ту ју ће „пе сме”, бу ду ћи да су са ми ко ри сни ци на мре жи 
углав ном ве за ни за сво је про фи ле на дру штве ним мре жа ма или 
блог сај то ви ма, али да са др жај, услед ди на мич ког то ка ин фор ма
ци ја Webа 2.0, сâм до ла зи до њих у ви ду не пре кид ног ше ро ва ња, 
ре тви то ва ња и ре по сто ва ња, као да је сва ки ко ри сник По сеј дон ко ји 
са свог тро на ду ва у је дра ин фор ма ци о них ла ђи ко је пло ве под њим.

Упр кос рас про стра ње но сти дру штве них мре жа и нар ци со
ид ној фо ку си ра но сти Webа 2.0 на ЈАфор му, ко ри сни цикре а то ри 
че сто се од лу чу ју да, баш по пут ан тич ких бо го ва, де ла ју ано ним
но и под ма ска ма. Још су ју на ци ро ма на Ви ли ја ма Гиб со на про
стран стви ма ки бер све та лу та ли под псе у до ни ми ма и на дим ци ма, 
од но сно „ни ко ви ма” (енг. nick, скра ће но од nic kna me – на ди мак) 
– то су чи ни ли, на рав но, јер су пред ста вља ли ха ке ре и „ди ги тал
не ка у бо је”, кра дљив це по вер љи вих ин фор ма ци ја и са бо те ре ба
на ка по да та ка ко ји су, као и сви кри ми нал ци, у под зе мљу ко ри
сти ли ис кљу чи во сво ја ла жна име на. Мо дер ни ко ри сни ци ин тер
не та ве ћи ном ипак ни су кри ми нал ци, али тра ди ци ја „ни ко ва” је 
оста ла (на ро чи то на фо ру ми ма и слич ним „по лу дру штве ним” 
мре жа ма), као и тра ди ци ја од ре ђе не вр сте суб вер зив но сти у де
ла њу на ве бу. Ни је нео би чан слу чај да ће у ка те го ри ју „ути цај них 
бло ге ра” (бу ду ћи да се блог сам по се би раз вио из днев нич ке у 
ши ру есеј ску фор му) спа да ти они ко ји су из у зет но кри тич ки на
стро је ни пре ма окру же њу и цајт гај сту у ко ме жи ве; исто ва жи и 
за број не са ти рич не про јек те, од мул ти ме ди јал них Феј сбук гру па 
па до „Њу за” (njuz.net), сај та по све ће ног об ја вљи ва њу па ро дич них 

13 „Мем” (енг. me me) је у из вор ном сми слу кре а ци ја фи ло зо фа и ево лу ти
ов ног би о ло га Ри чар да До кин са (Ric hard Daw kins), ко ји је овај тер мин де фи ни
сао као „иде ју, по на ша ње или стил ко ји се ши ри од осо бе до осо бе у окви ру 
јед не кул ту ре”, од но сно као „ап стракт ну је ди ни цу – но си о ца кул тур них иде ја, 
сим бо ла или оби ча ја ко ја се пре но си са јед ног на дру ги ум кроз пи са ње, го вор, 
ге сти ку ла ци ју, ри ту а ле и та ко да ље”; Ric hard Daw kins, The Sel fish Ge ne, Ox ford 
Uni ver sity Press, Ox ford 1989, 192. У кон тек сту поп кул ту ре, ме ђу тим, под „ме
ми ма” се под ра зу ме ва ју прет ход но опи са не сли чи це „пи са не” у фор ми ко мич
не ЈАфор ме или афо ри стич них за пи са о све ту, дру штву, кул ту ри итд. ко је са 
До кин со вом де фи ни ци јом има ју слич но сти пре све га због њи хо ве из у зет не спо
соб но сти бр зог ши ре ња „иде ја, сим бо ла или оби ча ја”. 
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ве сти. На су прот та квој по ли тич кој и дру штве ној суб вер зив но сти, 
ин тер нет удо мља ва и умет нич ке за јед ни це, по пут пи са ца тзв. „фан 
фик ци је” или сло бод них илу стра тор ских гру па, ко је се ба ве пре
ра ђи ва њем (жан ров ским, фа бу ла тив ним, стил ским, пор но граф
ским...) и кре а тив ним раз гра ђи ва њем већ по сто је ћих про зноумет
нич ких де ла. Иа ко мно ги ути цај ни бло ге ри на кра ју ипак по ста ну 
по зна ти (по пут уред ни ка „Њу за”, ко ји су тре нут но ан га жо ва ни 
као сце на ри сти ху мор нопо ли тич ке еми си је „24 ми ну та са Зо ра
ном Ке си ћем”, ко ја се еми ту је на те ле ви зи ји са на ци о нал ном фре
квен ци јом), спо соб ност ин тер не та да пру жи нео гра ни че не мо гућ
но сти за ства ра ње са др жа ја, уз мо гућ ност то тал ног са кри ва ња 
иден ти те та ње го вог тво р ца, пред ста вља узрок и глав ни по гон за 
ства ра ње „ал тер на тив ног” са др жа ја.14 На ин тер не ту се ства ра лач
ка „ин ди ви ду ал ност” та ко че сто ис ти че пу тем на гла ше не ци нич
но сти и са мо про гла ше ног от по ра пре ма глав ном то ку; ко ри сни ци 
сва ке од оних хи брид них Web 2.0 за јед ни ца (Red dit, 4chan, 9GAG) 
та ко упра вој свој сајт сма тра ју „ал тер на тив ним” и спољ ним по
се ти о ци ма „не ра зу мљи вим”, упр кос чи ње ни ци да ти сај то ви има
ју и по не ко ли ко ми ли о на днев них по се та.15

Web 2.0 је упр кос гло бал ном умре жа ва њу, у пот пу но сти окре
нут на Ко ри сни ка, на Ме не. Ка да по укљу чи ва њу пре гле да ча мо
мен тал но би ва те по ве за ни са го то во сва ким дру гим људ ским би
ћем на пла не ти, по ста вља ње са мог се бе у цен тар па жње, уз ис ка
зи ва ње суб вер зив но сти пре ма раз ли чи тим ема на ци ја ма мо дер не 
кул ту ре, мо жда пред ста вља пси хо ло шки ме ха ни зам од бра не соп
стве ног „Ја”. Сва ки ко ри сник на ин тер не ту је у цен тру соп стве не 
па жње. Он лајн кре а то ри су та ко на пр вом ме сту умет ни ци ко ји 
ства ра ју; ме ђу тим, они су и соп стве ни уред ни ци, цен зо ри, про мо
те ри и из да ва чи. На ста вља ју ћи се на оно схва та ње ин тер не та као 
огром не хи пер тек сту ал не би бли о те ке, мо же мо до да ти да је ин тер
нет за пра во огром на из да вач ка ку ћа „са ми зда та”, у ко јој ми ли о ни 
ко ри сни ка ства ра ју на де се ти на ма раз ли чи тих плат фор ми (на дру
штве ним мре жа ма, бло го ви ма, спе ци ја ли зо ва ним сај то ви ма). Оне, 
као већ по ме ну те са мо до вољ не кре а тив не це ли не, исто вре ме но 
пру жа ју и ме сто за из ра жа ва ње ау то ра и ме сто за fe ed back пу бли ке 

14 У овом сми слу је до бро при ме ти ти ка ко је Тви тер на мно го че шћем 
уда ру цен зу ре од Феј сбу ка. За раз ли ку од Феј сбу ка, ко ји је и за по чео као сер вис 
за пра ће ње ста рих при ја те ља и оства ри ва ње но вих кон та ка та, Тви тер је пре све
га ва жио за рас по ја сну ми кро блог плат фор му са мно го сло бод ни јим то ком ин фор
ма ци ја ме ђу ко ри сни ци ма (не мо ра те, на при мер, би ти „при ја тељ” са осо бом 
чи је по сто ве же ли те да пра ти те), па је та ко број и ути цај „ано ним них” на ло га 
на Тви те ру осет но ве ћи од оних на Феј сбу ку.

15 Пре ма ис тра жи вач ком сај ту Ale xa (ale xa.com ), Red dit је 31. нај по пу лар
ни ји сајт на све ту, 9GAG 193, а 4chan 801. (При сту пље но 20. 08. 2015) 
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– што се ве о ма раз ли ку је од тра ди ци о нал не књи жев не сце не где 
су умет ник, пу бли ка, кри ти ка и из да вач ка плат фор ма ме ђу соб но 
пот пу но уда ље ни, осим у по себ ним при ли ка ма по пут про мо ци ја 
или књи жев них ве че ри. Сви су на ин тер не ту, као на ка квој ха о тич
ној ан тич кој аго ри, исто вре ме но и пу бли ка и го вор ни ци.

Им пли ка ци је ин тер не та као без гра нич не и све моћ не ства ра
лач ке плат фор ме за то су исто вре ме но и ле пе и стра шне. На јед ној 
стра ни, сва ко ко же ли да ства ра мо же да ства ра, чи ме до ла зи до 
екс пло зи је кре а тив не енер ги је ства ра ла ца ко ји, да ни је би ло мре же, 
мо жда ни ка да не би на шли ни јед ног је ди ног чи та о ца. На дру гој 
стра ни, ипак, по сто ји прет ња да се у бу дућ но сти не ће на ћи ни тај 
је дан чи та лац; стреп ња да ће ин фла ци ја ства ра ла штва, где се сва
ко ме са же љом бес по го вор но пру жа и мо гућ ност, до ве сти до то га 
да ће по сто ја ти ви ше са др жа ја не го ко ри сни ка, ви ше тек сто ва не го 
чи та ла ца. Ин фор ма тич ка уто пи ја мо же по ста ти ин фор ма тич ка 
ен тро пи ја – бај то ва, ну ла и је ди ни ца ће увек би ти, али мо жда не ће 
би ти очи ју за но ве ди ги тал не стра ни це.




