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ВЛА ДИ СЛА ВА ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ

КУЛ ТУ РА СТРА НИ ЦЕ, КУЛ ТУ РА ЕКРА НА:  
ЧИ ТА ЊЕ У ДО БА ИН ТЕР НЕ ТА

Сва ка је тех но ло ги ја – ма кар с по чет ка, ма кар на крат ко – по
ку шај да се по пра ви не са вр ше ни свет, но у исти мах њен је на ста
нак про ду же так бит ке са про бле ми ма уо че ним у прет хо де ћим 
по гла вљи ма исто ри је ци ви ли за циј ског про гре са. Ком пју тер ски 
екран и штам па ну књи гу де ли ма ли про стор у ком се њи хо ве слич
но сти сје ди њу ју: ипак, упра во при вид на не знат ност раз ли ка две ју 
тех но ло ги ја уно си не мир и не си гур ност у чи та о ца. Кул ту ра штам пе 
и кул ту ра екра на бо ре се за исти про стор, има ју исте ци ље ве и 
же ле да за ве ду исту пу бли ку, све то ве ли не ар но сти и ико нич но сти 
де ли узан али ду бок јаз ри ва ли те та. 

Гла гол „чи та ти” не тр пи им пе ра тив, на пи сао је Да ни јел Пе нак 
на са мом по чет ку књи ге Као у ро ма ну, апо ло ги је чи та ња ко ја пре
и спи ту је и илу зи је и ма ни пу ла ци је ве за не за култ књи ге. Пе нак 
упо зо ра ва да се чи та ње не сме пре тва ра ти у мо рал ну оба ве зу, да се 
књи га не сме у од но су на ма сов не ме ди је по ста ви ти она ко ка ко се 
по сао по ста вља пре ма до ко ли ци или ка зна пре ма на гра ди. Чи та
ње је сте при ви ле ги ја, али ни је на гон ска по тре ба: скло ност чи та њу 
се раз ви ја, а оно, као на ви ка ко ја се сти че и прак са ко ја ме ња сво
је ри ту а ле, ни је ау то мат ски до би ло по вла шћен и не у пи тан ста тус 
у ци ви ли за ци ји и кул ту ри, прем да га ау то мат ски мо же из гу би ти. 
Иа ко је кул ту ра штам пе при ви ле го ва ла текст као вид по сре до ва ња 
зна ња и ис ку ства, књи га ни је, ни ти мо же би ти, су пер и ор на за ме на 
за лич ни до жи вљај ствар но сти. 

Ли не ар ност књи ге је, исто та ко, је дан од ми то ва ко ји се мо ра 
де кон стру и са ти: чи та ње ни је ис кљу чи во пра во ли ниј ско и про гре
сив но пу то ва ње од по чет ка ка за вр шни ци, чи та лац има пу но пра
во да чи та на пре скок, да књи гу оста ви не до чи та ну, а на им пе ра тив 
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се лек ци је у чи та њу упо зо ра вао је ен гле ски фи ло зоф Френ сис Беј
кон кад је у есе ју „О уче њу из књи га” раз вио те зу о раз ли чи тим 
при сту пи ма књи зи: иде јом да не ке књи ге тре ба са мо оку си ти, не ке 
про гу та ти а тек рет ке жва ка ти и ва ри ти ау тор уво ди ну жни кри
те ри јум праг ма тич но сти у при сту пу чи та њу и из бо ру лек ти ре.

У вре ме на стан ка де ла Као у ро ма ну Пе нак ни је у об зир мо гао 
узе ти од нос књи ге пре ма ме ди ји ма ко ји ри ту ал са мо ће за ме њу ју 
ри ту а ли ма со ци ја ли за ци је, ни ти је мо гао да пред ви ди по ја ву елек
трон ске кул ту ре и ути цај ин тер не та. Ин тер ак тив ни сај то ви, бло
го ви, дру штве не мре же по пут Феј сбу ка, Тви те ра и Ин ста гра ма, 
об ли ко ва ње ли ко ва и иден ти те та у раз ли чи тим елек трон ским 
окру же њи ма ко је има слич но сти са кре а тив ним пи са њем – све ове 
он лајн ак тив но сти отва ра ју но ве мо гућ но сти из ра жа ва ња и до при
но се ства ра њу но ве кул ту ре пи сме но сти, по сту ли ра не на из ме ње
ним пре ро га ти ви ма и при о ри те ти ма. 

Хи пер текст као основ но екран ско пи смо на ста је као ло ги чан 
про из вод исто ри је тек ста, као вид уна пре ђе ња гра фич ке фор ме штам
па ног шти ва ин тер ак тив ним еле мен ти ма екран ског пре ло ма. Кла
си чан текст је за тво рен лин гви стич ки и се ман тич ки си стем у ком 
ау тор од ре ђу је ток и струк ту ру, на ме ће ли не ар ни про гре сив ни ре
цеп циј ски ток. Хи пер текст ра за ра ли не ар ну ор га ни за ци ју ком би
на то рич ком, а ин те грал но сти се су прот ста вља фраг мен том, ме
ња ју ћи чин чи та ња из па сив ног при сва ја ња по сто је ћег зна че ња у 
стра те ги ју ства ра ња но вог. Хи пер текст је, та ко, ла ви ринт у на ста
ја њу ко ји се не пре ста но ре кон сти ту и ше у за ви сно сти од то га ка ко 
од лу чи да му при сту пи чи та лац, ко ји ви ше ни је за то че ник ста бил
не, за мр зну те фор ме тек ста. Чи та ње се пре тва ра у екс пе ри мент, 
ре цеп циј ски и ства ра лач ки, те ни је нео бич но што Астрид Ен слин 
у књи зи Ка но ни зо ва ње хи пер тек ста (2007) књи жев ни хи пер текст 
де фи ни ше као „спе ци фич ну фор му са вре ме не књи жев но сти ко ја 
ком би ну је мо дер не хи пер ме ди је са при сту пом чи та њу ко ји је у 
исто вре ме тра ди ци о на лан и ино ва ти ван”, ни ти што је пре ви ше 
од три де це ни је Тед Нел сон хи пер текст од ре дио као „не ли не ар ни 
и не се квен ци јал ни про стор за пи са ње”. Тед Нел сон це ло куп но 
људ ско зна ње озна ча ва те р ми ном до ку вер зум, а 1978. осми шља ва 
ен ци кло пе диј ски ком пју тер ски про је кат – Кса на ду, си стем ме ђу
соб но по ве за них до ку ме на та у ко ме је сва ки чи та лац ујед но и по
тен ци јал ни пи сац. Спој тра ди ци о нал ног и ино ва тив ног у де фи ни
ци ја ма књи жев ног хи пер тек ста че сто се на гла ша ва: де фи ни шу ћи 
текст као „но во тка ње од ста рих ци та та”, Ро лан Барт не ука зу је са мо 
на ин вен ци ју свој стве ну тек сту не го и на не до вољ но ко ри шће не по
тен ци ја ле не ли не ар не ор га ни за ци је. Хи пер текст уво ди кон вен ци ју 
„нео ства ре не мо гућ но сти”, има нент не сва ком умет нич ком тек сту 
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услед флу ид но сти зна че ња: сва ки нео тво ре ни линк, не и за бра ни 
фраг мент, сва ка пу та ња елек трон ског тек ста ко ју чи та лац ни је 
ис тра жио ука зу је се као стра те ги ја бу ду ћег мо гу ћег чи на чи та ња.

На чин на ко ји функ ци о ни ше хи пер текст тре ба ло би да се по
ду да ра са на чи ном на ко ји функ ци о ни ше људ ски мо зак – осла ња
ју ћи се на за ко не асо ци ја ци ја и слич но сти ко ји деј ству ју дру га чи је 
не го ал фа бет ска и ну ме рич ка кла си фи ка ци ја по да та ка. За и ста, 
чи ни се да је хи пер текст мно го при клад ни ји од штам па ног тек ста 
ка да је по треб но да се пред ста ви му ње ви то су сти за ње на ших ми
сли, њи хо во ско ко ви то кре та ње, њи хо ва не пре ста на ре кон струк ци
ја и ре ор га ни за ци ја. За раз ли ку од штам па ног тек ста ко ји је од ре ђен 
сво јом ли не ар ном пер спек ти вом, хи пер текст омо гу ћа ва ди на мич ку 
пре тра гу ин фор ма ци ја. Екран ска стра ни ца, за раз ли ку од кон вен
ци о нал ног тек ста, до зво ља ва да ње ни кон сти ту тив ни еле мен ти 
бр зо ме ња ју об лик, по ло жај или функ ци ју, би ло у скла ду са ау то
ро вим же ља ма, би ло од стра не ко ри сни ка у про це су чи та ња.

Би ло да је јав ни ри ту ал или при ват на прак са, чи та ње је со ци
јал на ак тив ност ко ја са мо ме ња об лик за ви сно од ме диј ског окру же
ња у ко ме се од ви ја. Упр кос све спрем ни јем при хва та њу ди ги тал них 
тех но ло ги ја, и да ље се ва жност вир ту ел ног про сто ра ми ни ма ли
зу је ин си сти ра њем на схва та њу да ин сти ту ци ја штам па ног ме ди ја 
под ра зу ме ва мно го ве ћу од го вор ност пре ма чи та о цу не го што је 
мо же има ти по сред ник ин фор ма ци је у елек трон ском окру же њу. 
Штам па под ра зу ме ва ди стри бу ци ју ко ја је за тво рен круг, кон вен
ци о нал ни стил ко ји мо же да укљу чу је апо ло ги ју и ре флек си ју, 
при вид ну објек тив ност, свест о ма те ри јал но сти тек ста и усред сре
ђе ност, док елек трон ски об ли ци ко му ни ци ра ња под ра зу ме ва ју 
отво ре ност и тран спа рент ност, не кон вен ци о нал ност сти ла ко ја 
укљу чу је по ле мич ко обра ћа ње и кри тич ки тон ли шен ре флек си је, 
ка о год и при вид ну су бјек тив ност и дис пер зи ју па жње. Ка ко се 
ме ња ме диј ско по сре до ва ње тек ста, ме ња се и са ма струк ту ра и 
по ру ка тог тек ста, ме ња се не са мо пер цеп ци ја са др жа ја већ и по
ли ти ка при сту па тек сту: та ко, на при мер, би бли о те ка ви ше ни је 
са мо про стор скла ди ште ња већ и ди мен зи ја у ко јој се текст ре а
ли зу је пред ко ри сни ком.

У окру же њу ди ги тал них тех но ло ги ја при по вед ни текст до би
ја ин тер ак тив ну ди мен зи ју, по ста је ди на мич на спре га штам па ног 
тек ста, фо то гра фи ја и ви део ма те ри ја ла, на ди ла зе ћи та ко ста тич
ност и ко нач ност кла сич ног при по вед ног тек ста. Ви зу е ли за ци ја 
се мо же на раз ли чи те на чи не оства ри ти у при по вед ној про зи: упо
тре бом гра фич ког сим бо ла, цр те жа или ски це, илу стра ци је као 
мо гућ но сти да се до пу ни реч, али и де кон стру и ше зна че ње. При
мер ау тен тич не ви зу е ли за ци је ко ја при по ве да ње од стра нич ног и 
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ли не ар ног уда ља ва пре ма екран ском и ико нич ком чи та њу на ла зи
мо у ро ма ну Три страм Шен ди Ло рен са Сте р на. Успо ре но, ди гре
сив но и дис кон ти ну и ра но Стер но во при по ве да ње ру ко во ди се 
прин ци пом ре и те ра ци је без фи на ли за ци је, по ступ ком дис пер зи је 
мо ти ва уме сто њи хо вим гру пи са њем, та ко да при по вед на тех ни ка 
оства ру је циљ ко ји обич но ни је при ма ран у књи жев ном ства ра њу: 
осве шћу је за чи та о ца ма те ри јал ну ди мен зи ју књи жев ног тек ста, 
и то уз по моћ ви зу ел них ин тер вен ци ја ка кве су цр на стра ни ца у 
знак ту ге због смр ти јед ног од ју на ка, пра зан про стор ко ји или по
зи ва чи та о ца да га ис пи ше сам, или сиг на ли зу је ла ку ну у ру ко пи су. 
Хе те ро ген ма те ри јал, не ли не ар но при по ве да ње, обра ћа ње чи та о
цу, ау то ре флек сив ност те ме ди та ци је о при ро ди књи ге – све су то 
од ли ке Три стра ма Шен ди ја ко је ан ти ци пи ра ју хи пе р текст као 
нај до след ни ји об лик ин тер ак тив ног ви зу е ли зо ва ња тек ста. Ин тен
ци ја ау то ра је та ко ђе да про цес чи та ња пре мре жи свим мо гу ћим 
те шко ћа ма и пре пре ка ма ко је чи та о ца тре ба да од вра те од оче ки
ва ног ли не ар ног при сту па тек сту. 

Џорџ Лан дау, је дан од пр вих те о ре ти ча ра хи пер тек ста, упра во 
ће Три стра ма Шен ди ја на ве сти као при мер ути ца ја хи пер тек ста 
на књи жев ну фор му. Од ли ке штам па ног тек ста као што су фик си
ра ност, фор мал но је дин ство, мо но ло шка струк ту ра, се квен ци јал
ност, чвр сти на и ста тич ност пре о бра ћа ју се у Сте р но вом на ра ти ву 
у ка рак те ри сти ке екран ског са др жа ја: не по сто ја ност, ха о тич ност, 
ди ја ло шку и ин тер ак тив ну кон струк ци ју, па ра ле ли зам, флу ид ност 
и ди на ми ку.

Ко мен та ри шу ћи мо гућ но сти тран сфе ра ау тор ске мо ћи, ко ји 
се ја вља услед до де љи ва ња ак тив ни је уло ге чи та о цу, Џорџ Лан дау 
ис ти че ка ко са да чи та лац мо же да иза бе ре соп стве ни пут кроз ме
та текст, да до да при мед бе на текст ко ји је на пи сао не ко дру ги и 
да ство ри лин ко ве из ме ђу до ку ме на та ко је је на пи сао дру ги ау тор. 
По сто ја ње ова квог чи та о ца спре ча ва да се хи пер текст све де на 
скуп бе жи вот них фраг ме на та. Бу ду ћи да упра во чи та лац од лу чу је 
о соп стве ној пу та њи кроз текст, он се мо же вра ти ти на линк, звук, 
сли ку или део тек ста ка да то по же ли или осе ти да је по треб но. Све 
ово иде у при лог те зи да хи пер текст ни је по моћ но ору ђе већ на чин 
ми шље ња, да ни је но ви жа нр већ но ви ме диј. 

У са вре ме ној про зи на ен гле ском је зи ку хи пер тек сту ал ност 
се ма ни фе сту је као ин тер по ла ци ја ви зу ел них еле ме на та у при по
вед ни текст, би ло та ко што се књи жев ни текст пре тва ра у про стор 
мул ти ме ди јал ног пер фор ман са где је стра нич на ор га ни за ци ја тек
ста по ти сну та, мар ги на ли зо ва на или пот пу но за не ма ре на (што је 
ви дљи во у де ли ма ко ја, то ком по след ње де це ни је два де се тог ве ка, 
об ја вљу ју Марк Да ни је лев ски, Ше ли Џек сон, Марк Аме ри ка и Мајкл 
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Џојс пре њих), би ло та ко што ау тор ипак оста је у сфе ри ли не ар ног 
штам па ног тек ста обо га ће ног гра фич ким де та љи ма ко ји стра нич
ну ор га ни за ци ју са мо мо ди фи ку ју али је не ре ме те су штин ски (као 
што је то слу чај са Џе фом Ну ном, Да гла сом Ко план дом и Еј дри јен 
Ај сен). У ства ра ла штву Да гла са Ко план да, ка над ског пи сца зна ног 
и по ан га жма ну у обла сти ви зу ел них умет но сти и ме диј ског екс
пе ри мен та, хи пер тек сту ал ност је стал но при сут на, што је ви дљи во 
већ у де би тант ском ро ма ну Ге не ра ци ја икс, где се ци ти ра ју ви зу
ел ни еле мен ти, пре у зе ти из обла сти попар та, ре кла ме, по тр о шач ке 
кул ту ре, са очи глед ном ам би ци јом да се књи жев на на ра ци ја при
ла го ди или пот пу но под ре ди фор мал ној ор га ни за ци ји но вин ског 
тек ста, та бле стри па, бил бор да и ре клам них сло га на. У Ко план до
вом тек сту се, та ко, брит ке, крат ке, са ти рич не де фи ни ци је на мар ги
на ма про зног тек ста и илу стра ци је у ма ни ру попар та рас по ре ђу ју 
као до пу на и кон тра пункт при по ве да њу, као не ка вр ста ко мич ног, 
ци нич ног, игри вог али и ја сно со ци јал но или по ли тич ки ан га жо
ва ног ко мен та ра за пле та. Ин тер по ла ци јом ви зу ел них еле ме на та, 
мар ги на ли ја у ви ду сли ке и ре чи, Ко планд же ли да ука же на то да 
ње го ви ју на ци ни су од се че ни од ствар ног све та иа ко од би ја ју да 
сле де им пе ра ти ве ма те ри јал них ин те ре са: тзв. ик сте ри су при пад
ни ци са мо и зо ло ва не дру штве не гру пе чи је су вред но сти ми сти фи
ко ва не и из диг ну те на ни во есте ти ке ко ја по ме ну ту ге не ра ци ју 
раз ли ку је од ње них прет ход ни ка, пре све га од ја пи ге не ра ци је по
све ће не ма те ри јал ном сти ца њу и успо ну на дру штве ној ле стви ци. 

Књи ге бри тан ског пи сца Џе фа Ну на ра за ра ју пер цеп ци ју 
стра нич ног тек ста, ка о год и по де лу на ли не ар но и ико нич но чи та
ње на је дан по све дру га чи ји на чин: за раз ли ку од Ко план да, ко га 
за ни ма анам не за дру штве не ре ал но сти ли бе рал ног ка пи та ли зма 
и пост ја пи јев ског све та, ра на про зна де ла бри тан ског ау то ра ин кор
по ри ра ју еле мен те на уч не фан та сти ке, ур ба не суп кул ту ре и бај ке, 
све с ин тен ци јом пи сца да у бри тан ској кул ту ри, ко ју ви ди као ци
нич ну и не скло ну игри или екс пе ри мен ту, ре ге не ри ше дух Лу и са 
Ке ро ла. У Ну но вој је зич кој и на ра тив ној ин вен ци ји пре по зна је мо 
тра го ве на уч не фан та сти ке, ки бер пан ка, ор ве лов ске са ти ре, над
ре а ли зма, али и су мор ну па ра бо лич ност Ан дер се но ве бај ке и ра
зор ну ми зан тро пи ју Џо на та на Свиф та.

Фан та стич но и тех но ло шко удру жу ју се у спе ци фич ној аван
ту ри спо зна је ка ква је Али са у зе мљи чу да, при чи о по тра зи за сми
слом све та. Ау то мат ска Али са Џе фа Ну на ни је да ле ко од та кве 
ин тен ци је, али је оди се ја ју на ки ње овај пут на уч нотех но ло шка: 
Ну но ва Али са по ку ша ва да уне се ред у до стиг ну ћа на у ке и тех но
ло ги је ко ја су из ма кла кон тро ли та ко што ће раз ре ши ти ми сте ри
ју „уби ста ва по сла га ли ци”. Ре шив ши ту ениг му, она до спе ва до 
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ди ле ме о соп стве ном иден ти те ту: по ста вља се пи та ње да ли се са 
пу то ва ња кроз вре ме у вик то ри јан ски Ман че стер из 1860. вра ти ла 
иста она Али са од кр ви и ме са, или не ка дру га. Кри за све та, ко ји 
је про шао кроз не бро је не му та ци је, до но си и кри зу иден ти те та: 
би ће ко је се се ли из про шло сти у бу дућ ност, из ре ал ног у фан та
стич но и на траг но си у се би збу њу ју ћа и про тив реч на зна ме ња, 
удру жу је не ус кла ди ва зна ња о оно ме што је би ло и оно ме што ће 
би ти. Ну но ва вер зи ја Ке ро ло вог де ла ин спи ри са на је тех но ло ги јом 
два де се тог ве ка, ге нет ским му та ци ја ма и би о ин же ње рин гом: ју на
ки ња из вик то ри јан ске Ен гле ске до спе ва у Ман че стер из 1998. и 
су сре ће се не са мо са те о ри јом ха о са и квант ном фи зи ком не го и 
са до крај но сти ка ри ки ра ним обе леж ји ма два де се тог ве ка – са 
ап стракт ним сли кар ством, рок му зи ком, фил мо ви ма Квен ти на Та
ран ти на и фе но ме ном ма сов них уби ца, а по ред све га то га на рав но, 
и са дру га чи јом пер цеп ци јом зна ња по хра ње них у тек сту, са дру
га чи јим ри ту а ли ма чи та ња. 

Ну но во схва та ње фан та сти ке об ли ко ва но је све шћу да се иза 
Ке ро ло ве ства ра лач ке ма ште и је зич ке ин вен ци је кри ју фи ло зоф
ске ме ди та ци је о пој мо ви ма ствар ног и не по сто је ћег, сна и ре ал но
сти, про ла зно сти и веч но сти. Дру гим ре чи ма, Ке ро лов, Ну нов и 
свет ки бер пан ка при ка зу ју пре ва гу упра во оног еле мен та ко ји спре
ча ва су ве ре ну вла да ви ну ло ги ке и ре да. Свет се стал но ме ња јер 
при ро да не пре ста но из на ла зи но ве на чи не од у пи ра ња на мет ну том 
ре ду. Ки бер панк свет се до дат но ком пли ку је чи ње ни цом да се тех
но ло ги ја сво јом не пред ви дљи во шћу и не ло гич но шћу из ди же на 
ни во при ро де, и да је јед на ко те шко др жа ти је под кон тро лом.

Страх да по ти ски ва ње књи ге зна чи апо ка лип су кул ту ре че сто 
за ма гљу је чи ње ни цу да ни су сва чи та ња иста, и да се о књи зи не 
мо же го во ри ти као о уни вер зал ном, уни форм ном фе но ме ну: већ 
и при ме ри Ко план да и Ну на го во ре да се у при вид но ли не ар ни 
ток штам па ног тек ста укљу чу ју „лу та ју ћи мо ти ви”, ви зу ел ни и 
тек сту ал ни, ко ји де цен тра ли зу ју на ра ци ју и под сти чу чи та о ца на 
ин тер ак тив ност. Текст на па пи ру има ја сан ре до след, хи је рар хи
за ци ја по да та ка те сно је по ве за на са струк ту ром шти ва те он увек 
по се ду је кон ти ну и тет ка кав је у елек трон ском про сто ру не фик
си ран. Ни ко лас Кар, ау тор ре во лу ци о нар ног члан ка „Да ли нас 
Гугл за глу пљу је?”, уве рен је да нам елек трон ски про стор ума њу
је спо соб ност усред сре ђе ног раз ми шља ња. У од но су стра нич не и 
екран ске кул ту ре мо ра мо, опет, прет по ста ви ти фи не се ко је ука
зу ју на то да, као што ни је сва ко чи та ње исто, та ко ни од нос пре ма 
но вим ин фор ма тич ким тех но ло ги ја ма ни је уса гла шен. Бо ја зан да 
ће мо сви по ста ти део ве ли ке мре же, за ро бље ни и кон тро ли са ни, 
страх да ће сва ко од нас би ти тек оби чан чвор у раз гра на том си сте му 
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све сти и ми шље ња, ни је са мо основ ни мо тив јед ног па ра но ич ног 
сце на ри ја у ко ме ве бо фо би ужи ва ју ко ли ко год га се и пла ши ли, 
не го по чи ва и на ду бо ко уко ре ње ном људ ском стра ху да при вид 
и си му ла ци ја пре те да ис ти сну чи ње ни це.

Да ли се срп ски ро ман тек са мо роп ски при ла го ђа ва кул тур
ном сце на ри ју епо хе у тре нут ку кад укљу чи ком пју тер? Не та ко 
ма ло број ни про шло го ди шњи ро ма ни све до че да су блог, чет и 
имејл по ру ке, ка о год и по ли гло си ја дру штве них мре жа, по ста ли 
ре ле вант не те мат ске и фо р мал не ли те ра р не чи ње ни це ко је ме ња ју 
ри ту а ле чи та ња. Жи вот у елек трос фе ри ни је ви ше екс клу зив ност 
већ днев на ру ти на. Ми хај ло Спа со је вић у ро ма ну Чо век ко ји ни је 
имао пој ма свиф тов ски бу р леск но за хва та у кри ти ку бе сми сле
но сти тех но ло шких до стиг ну ћа и за не мо ћа ле, би ро кра ти зо ва не 
пе да го ги је та ко што нам по ка зу је да у све ту но вих ме ди ја ни шта 
ни је ре ал но док не осва не на Феј сбу ку, па би ла то са мо ту ча у школ
ском дво ри шту; по лу пи сме ни и вас пит но за пу ште ни уче ни ци из 
Бронк са на став ни ка пре зи ру за то што му је те ле фон „из про шлог 
ве ка”, бу ду ћи да не ма ка ме ру. Глав ни ју нак ро ма на ПР Алек сан дра 
Или ћа ри ба ка ду и де фраг мен ти ра диск као део ве ли ког спре ма ња 
ку ће и жи во та, а је дан од симп то ма ома мље но сти вру ћи ном за ње га 
је „дис тор зи ра ни звук да јалап а”. Кри ти ка ка пи та ли зма, школ ског 
си сте ма и од но са пре ма мла ди ма ви дљи ва је у од но су Спа со је ви
ће вог каф ки јан ског ше пр тље про фе со ра С. и пре ма ко ле га ма и 
пре ма ди вљач ним уче ни ци ма, док Илић као ле ги ти ман ми зан сцен 
свог ро ма на ко ри сти пеј за же са Ин ста гра ма и „ди ги то рал ну” ко
му ни ка ци ју са кли јен ти ма ПР аген ци је; ње го ви ју на ци су ла пи
дар ни и кон ци зни не за то што су ли ше ни емо ци ја, не го за то што 
усва ја ју ин тер ак тив не ма ни ре све та адвер тај зин га. 

Ре ал ност ди ги тал ног све та по ста је јед на од но вих ре ал но сти 
срп ског ро ма на од тре нут ка кад се ја вља свест да је ли ни ја раз гра
ни че ња из ме ђу на ших вир ту ел них иден ти те та и на ших би ћа у 
ре ал ном све ту за му ће на и не ја сна. По ну да но вих тех но ло ги ја да 
нас од ве ду из ван про сто ра чул них сли ка при ма мљи ва је, по што 
же ља за про ме ном над ја ча ва све ри зи ке: осе ћа ју ћи да је офлајн 
свет по стао пра зан и оту ђен, ју на ци тра га ју за из гу бље ним је дин
ством љу ба ви, ве ре и на де на елек трон ском хо ри зон ту. 

Со ци о лог Џо зеф Вол тер за кљу чио је да ди ги тал не ин тер ак ци
је мо гу да омо гу ће до сти за ње ви шег сте пе на ин тим но сти за хва љу
ју ћи са мој чи ње ни ци да је у ком пју тер ски по сре до ва ној ко му ни
ка ци ји ви ше па жње по све ће но са мом са о бра ћа њу не го ви зу ел ним 
ефек ти ма. Скеп тич ни ји и ма ње оп ти ми стич ни сма тра ју да је ин
тер нет, из ме нив ши на ша схва та ња при ват но сти, ство рио из ве сну 
кон фу зи ју око де фи ни са ња бли ско сти, по што у об ли ци ма ко му ни
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ка ци је пре ко мре же све ви ше до ми ни ра по ве ре ње пре ма не по зна
том и ду бок страх од по зна тог.

Као што је вре ме пре раз во ја ком пју тер ске тех но ло ги је и пре 
по ја ве ком пју тер ски по сре до ва не ко му ни ка ци је под ра зу ме ва ло 
мо гућ ност од ло же не ко му ни ка ци је фи зич ки од сут них про та го ни
ста, за хва љу ју ћи раз ме ни пи са ма и по ру ка, та ко је ко му ни ка ци ја 
пре ко че та, фо ру ма и со ци јал них мре жа ак це нат ста ви ла на је зик 
и дис курс, а не на ви зу ел ну екс пре си ју. Ево лу ци ја ко му ни ка ци је 
ко ју је омо гу ћио ин тер нет до ве ла је до мо гућ но сти да се ре де
фи ни шу људ ски од но си, пре све га по јам ин тим но сти, ду хов не и 
фи зич ке.

Он лајн и офлајн чи та ње – још је дан на чин по де ле кул ту ре 
стра ни це и кул ту ре екра на – тра же раз ли чи те спо соб но сти, зах те
ва ју раз ли чи те тех ни ке при сту па тек сту, ци ље ви и ис хо ди им се 
ра зи ла зе. Штам па но шти во тра жи од чи та о ца усред сре ђе ње и 
ну ди му мо но ва лент ну ин фор ма ци ју, али за то га ран ту је ја сну, 
ар ти ку ли са ну им пре си ју о про чи та ном; мо гућ ност об ма не чи тао
ца је ма ла, бу ду ћи да је штам па ни из вор увек сам по се би ве ри фи
ка ци ја соп стве ног са др жа ја и да ја сно ука зу је на при ро ду ре фе рент
но сти, ни во ау тен тич но сти и сте пен при мен љи во сти. Елек трон ско 
шти во зах те ва од кон зу мен та да ра сло ја ва сво ју па жњу, ну ди му 
по ли ва лент ну ин фор ма ци ју и плу ра ли тет ре фе рен ци, мо ти ви ше 
га да им пре си ју о про чи та ном скла па на осно ву раз ли чи тих из во ра, 
али у ње га ни је угра ђе на ни ка ква га ран ци ја по у зда но сти – из у зев, 
да ка ко, ако је део ве ри фи ко ва не ба зе по да та ка. 

Да ли смо ста вље ни пред из бор из ме ђу чи та ња и пи са ња као 
со ци јал них прак си ве за них за књи гу с јед не стра не – за „при пи то
мље ну” тех но ло ги ју ко ју до жи вља ва мо као дру гу при ро ду – и прак
си ко је пре ла зе у елек трон ски про стор, до жи вља ван као су ви ше 
ефе ме ран и пре ма ло хи је рар хи зо ван да би об но вио и по др жао 
гу тен бер гов ски иде а ли зо ван ста тус књи ге, с дру ге? Из бор ни је 
бес по врат на од лу ка. Но ва ди ги тал на пи сме ност под ра зу ме ва још 
и ви шу сто пу се лек тив но сти од оне ко ју је Беј кон тра жио у до ба 
зре ле ре не сан се и у све ту без ин фор ма тич ких ви шко ва. Елек трон
ске за јед ни це и ви до ви њи хо вог ко му ни ци ра ња уве ри ли су нас да 
ин тер нет ви ше ни је са мо екс пе ри мент, екс цес и но во та ри ја не го 
и озва ни че ни про стор де цен тра ли зо ва не је зич ке, кул тур не, умет
нич ке и по ли тич ке прак се, про стор ко ји сти че сво ју ле ги тим ну 
исто ри ју и на ме ће сво је за ко не, уки да ју ћи кла сич но схва та ње ду
жно сти да би уме сто ње га увео игру у ви ше ди мен зи ја.




