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ЕСПЕН Ј. АР СЕТ

НЕ ЛИ НЕ АР НОСТ И ТЕ О РИ ЈА КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Елек трон ско пи са ње зах те ва ће јед но став ни ју, 
по зи тив ни ју те о ри ју књи жев но сти.

Џ. Деј вид Бол тер

Бу дућ ност се да де пред у сре сти са мо у об ли ку 
ап со лут не опа сно сти. 

Жак Де ри да1

У овом есе ју ски ри цам те о ри ју не ли не ар них тек сто ва и ис тра
жу јем не ке од мо гу ћих им пли ка ци ја при ме не књи жев не те о ри је 
и кри ти ке. Не ли не ар ни текст је обје кат вер бал не ко му ни ка ци је 
ко ји ни је на про сто је дан низ сло ва, ре чи или ре че ни ца, већ у ње му 
ре чи или ни зо ви ре чи мо гу да се раз ли ку ју од чи та ња до чи та ња 
услед об ли ка, кон вен ци ја или ме ха ни за ма тек ста. Не ли не ар ни тек
сто ви мо гу се ве о ма раз ли ко ва ти јед ни од дру гих, или ма кар оно
ли ко ко ли ко се раз ли ку ју од ли не ар них тек сто ва. У кон цеп ту ал ном 
окви ру ко ји се ов де пред ста вља, ли не ар ни текст се мо же по сма тра
ти као по се бан слу чај не ли не ар ног тек ста у ко јем ва жи кон вен ци
ја чи та ња јед не по јед не ре чи од по чет ка до кра ја. Не дав но, услед 
по ја ве ра чу на ра, од ре ђе ни ти по ви не ли не ар них тек сто ва при ву кли 
су ви ше па жње у обра зов ним, тех нич ким и те о риј ским кру го ви ма. 
Са да је мо жда вре ме да се про ши ри по ље ин те ре со ва ња и да се 
тек сту ал на не ли не ар ност ис пи та с јед не оп шти је тач ке гле ди шта.

То ком про те кле две де це ни је, ши ре ње и ра ди кал ни на пре дак 
ра чу на ра као на чи на по сти за ња кул тур ног и естет ског из ра за по
ста ви ли су па ра диг ма ма кул тур них те о ри ја иза зов на ко ји још 

1 Jac qu es Der ri da, O gra ma to lo gi ji, prev. Ljer ka Ši fler Pre mec, „Ve se lin Ma
sle ša”, Sa ra je vo 1976, 12 (прим. прев.). 
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ни смо до би ли си сте мат ски од го вор. Ис тра жи ва њи ма од ре ђе них 
фе но ме на у ко ји ма ра чу на ри има ју уло гу ме ди ја то ра че сто мањ ка
ју увид у срод не фе но ме не до ко јих та ко ђе до ла зи због не до стат ка 
ре фе рент ног окви ра, оп ште те о риј ске пред ста ве за сно ва не на ши
ро кој ком па ра тив ној сту ди ји, као и ди ја лек ти ке из ме ђу срод них 
по ља. То је по себ но слу чај са те о ри јом књи жев но сти, у ко јој пи та
ња тех но ло ги је обич но на и ла зе на сла бо ин те ре со ва ње. Ме ђу тим, 
то ком по след ње де це ни је тим пи та њи ма по све ћу је се ви ше па жње, 
што се мо жда мо же до ве сти у ве зу са успе шним уво ђе њем елек трон
ске об ра де тек ста као сред ства за ака дем ски рад. Про грам за об ра
ду тек ста слу жи то ме да се ис тра жи вач књи жев но сти упо зна са 
не ким аспек ти ма но вих тех но ло ги ја, али услед мо гућ но сти ра да са 
дру гим уре ђа ји ма и опо на ша ју ће при ро де (на тај на чин про грам 
за елек трон ску об ра ду тек ста при сва ја ци ље ве ра ни јих тех но ло ги ја) 
ра ди кал ни ји по тен ци јал тек сту ал ног ра чу нар ства ла ко се иг но ри
ште, а ра чу нар са за хвал но шћу схва та као ма ња прет ња не го што 
то за и ста је сте.

Овај есеј, за раз ли ку од оста лих у овој књи зи, ни је при мар но 
усме рен ка хи пер тек сту. Уме сто то га, по ку ша ћу да се уда љим и 
ис тра жим ши ри ре пер то ар тек сту ал них фор ми ме ђу ко ји ма је, ка ко 
се твр ди, и хи пер текст. Ка да се по сма тра као тип тек ста, хи пер
текст са мно гим дру гим тек сту ал ним ти по ви ма де ли фун да мен тал
ну од ли ку ко ју смо де фи ни са ли као не ли не ар ност. Мо ра се од мах 
ис та ћи да се овај кон цепт од но си са мо на фи зич коло гич ку фор му 
(или уре ђе ње, из глед) тек ста, а не на не ко од фик ци о нал них зна че
ња или спо ља шњих ре фе рен ци ко је мо гу би ти при сут не. Сто га наш 
де фи ни шу ћи чи ни лац не ће би ти фа бу ла, на ра тив или би ло ко ји 
дру ги део по е ти ке, већ об лик или струк ту ра са мог тек ста. На ра тив 
мо же би ти са вр ше но не ли не а ран (на при мер, опис се ри је до га ђа ја 
уз стал но по на вља ње или за не ма ри ва ње ре до сле да), а ипак пред
ста вљен као пот пу но ли не а ран текст.

По ја ва тек сту ал но сти по сре до ва не ра чу на ри ма као да је мно ге 
те о ре ти ча ре и кри ти ча ре ко ји су је при ме ти ли оста ви ла у тер ми
но ло шком ва ку у му. У же љи да опи шу ову вр лу но ву ре ал ност, до
зво ли ли су да не ко ли ко ре чи као што су „елек трон ско” и „хи пер
текст”, по кри ју раз ли чи те фе но ме не. Иза елек трон ског тек ста на
ла зи се ве ли ка и хе те ро ге на ра зно ли кост фе но ме на и, као што ће мо 
ви де ти, текст по сре до ван ра чу на ром мо же има ти ви ше слич но сти 
са оним на па пи ру не го са сво јом елек трон ском бра ћом.

На кон ис тра жи ва ња не ких фун да мен тал них про бле ма у ве зи 
са кон цеп том тек сту ал но сти, пред ло жи ћу ти по ло ги ју не ли не ар них 
тек сто ва за сно ва ну на прин ци пи ма из раз ли чи тих при ме ра, а он да 
ћу ски ци ра ти основ не фор ме не ли не ар но сти. Ка ко па ра диг ме и 
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прак са те о ри је књи жев но сти не мо гу оста ти не дир ну те у су сре ту 
са не ли не ар ном књи жев но шћу, осим уко ли ко се не пра ве да се до 
ње ни ка да ни је ни до шло, раз ма тра ћу и но ве при ме не те о ри је књи
жев но сти и пред ло жи ти не ка но ва мо гу ћа од сту па ња.

Иза ре до ва: шта је уоп ште текст?

Текст као це ли на и као за себ на це ли на 
мо же се упо ре ди ти са објек том 

ко ји се мо же по сма тра ти са ви ше стра на, 
али ни ка да са свих стра на од јед ном.

Пол Ри кер

Да би се не ли не ар ност пред ста ви ла као фе но мен ре ле ван тан 
за књи жев ну те о ри ју, мо ра се пр во про ми сли ти о кон цеп ту тек сту
ал но сти ко ја тво ри ли не ар не, као и не ли не ар не тек сто ве. „Текст”, 
ка ко се обич но ми сли, зах те ва низ сна жних ме та фи зи ка ко је ов де 
не мам на ме ру да ши рим. Три нај бит ни је од њих су чи та ње, пи са ње 
и ста бил ност. Без об зи ра на њи хо ву ме ђу соб ну кон тра дик тор
ност, те три ства ри за јед но кон тро ли шу на ше схва та ње то га шта 
је текст. За на ше по тре бе, оне се мо гу су ми ра ти на сле де ћи на чин: 
(1) Текст је оно што чи та те, ре чи и син таг ме ко је ви ди те пред сво
јим очи ма и зна че ње ко је оне про из во де у ва шој гла ви; (2) Текст 
је по ру ка про же та вред но сти ма и на ме ра ма од ре ђе ног пи сца/жан ра/
кул ту ре; (3) Текст је за цр тан низ кон сти ту е на та (по че так, сре ди на, 
крај) ко ји се не мо же про ме ни ти, иа ко ње го ве ин тер пре та ци је мо гу. 
У су прот но сти са овим схва та њи ма, твр дим да нам лек ци је не ли
не ар не књи жев но сти по ка зу ју тек сту ал ност ко ја је раз ли чи та од 
на ших чи та ња (и на ших чи та ња „чи та ња”), фун да мен тал ни ја од 
на ших по ру ка и, услед раз ви ја ју ћих ри ту а ла и тех но ло ги ја упо тре
бе и ди стри бу ци је, под ло жна мно гим ти по ви ма про ме на. Ни на 
тре ну так не ми слим да су мо ја кон стру и са на би нар ност не ли не ар
 ног тек ста и ли не ар ног тек ста или би ло ко ја дру га пер спек ти ва у 
овом есе ју ви ше ме та фи зич ки на стр о је не од оних у ра ни јим те о ри
ја ма тек ста, али се на дам да ви ше од го ва ра ју иден ти фи ко ва њу 
не ких бит них пи та ња тек сту ал не ко му ни ка ци је.

Мо ја упо тре ба ре чи „текст” се на пр ви по глед не по кла па са 
упо тре бом исте ре чи код од ре ђе них шко ла те о ри је тек ста ко је се 
од но се пре ма тек сту као се ман тич кој мре жи сим бо лич ких од но
са ла ба во по ве за них са иде јом о књи жев ном де лу. Ни је ми на ме ра 
да пре и спи ту јем ту иде ју; ве ру јем да она при па да дру га чи јем аспек
ту или ни воу истог објек та. У том слу ча ју има мо две пер спек ти ве: 
текст као тех нич ки, исто риј ски и со ци јал ни обје кат, те текст ка ко 
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га при хва та и раз у ме по је ди нац. Овим аспек ти ма, ко је мо же мо зва
ти ин фор ма тив ним (аспект ин фор ма ци ја) и ин тер пре та тив ним 
(аспект раз у ме ва ња), упра вља ју раз ли чи та пра ви ла, али су она ме
ђу за ви сна и ути чу јед но на дру го (и по не кад сме та ју јед но дру гом) 
на мно го на чи на.

Ин фор ма тив ни аспект тек ста обич но је те же ви де ти јер је нај
о чи глед ни ји. По ред сво јих ви дљи вих ре чи и раз ма ка, ко је мо же мо 
на зва ти „ру ко пи сом” (енг. script), текст укљу чу је прак су, струк
ту ру или на чин упо тре бе. Раз ли чи те прак се од го ва ра ју раз ли чи
тим тек сто ви ма; стрип о Сну пи ју и Чар ли ју Бра у ну не чи та мо на 
исти на чин као што чи та мо Би бли ју. На рав но, текст ко ји је бо гат 
по пут Би бли је има мно го упо тре ба и ис тра жу је се на мно го на чи
на. Ов де не ми слим на ин тер пре та ци ју и раз у ме ва ње, већ са мо на 
ал го ри там и ко ре о гра фи ју ко ја пре но си ру ко пис од тек ста до ума 
по сма тра ча. Ово се мо же упо ре ди ти (опре зно) са кон цеп том жан
ра, с тим што се жа нр при ме ћу је пре тек ста ко ји мо же да га ис по
шту је или из да; ов де је си ту а ци ја окре ну та у су прот ном сме ру.

Од нос из ме ђу тек ста и ру ко пи са зах те ва ве ћу па жњу. Не по
сто ји, на рав но, са мо је дан та кав од нос, већ их је оно ли ко ко ли ко је 
тех но ло ги ја и кон вен ци ја чи та ња и пи са ња. По јед но ста вљен мо дел 
при ка зу је два нај че шћа од но са на сле де ћи на чин: текст под ре ђен 
ру ко пи су (руч но на пи са но пи смо, елек трон ски об ра ђен до ку мент), 
и ру ко пис под ре ђен тек сту (ре про ду ко ва на штам па на ко пи ја, read-
-only CD чи ји се са др жај не мо же ме ња ти). У пр вом слу ча ју, све 
што се ура ди ру ко пи су ути че на текст; у дру гом то ни је слу чај. 
Ка да тра жи мо на чи не да опи ше мо раз ли ке из ме ђу ти по ва тек ста, 
реч елек трон ски нам обич но ни је до вољ на.

Ин тер пре та тив ни аспект тек ста, онај ко ји се мо же раз у ме ти, 
чи ни га раз ли чи тим; јед но став ним ре чи ма, он чи ни оно вред но 
чи та ња. Фор мал ни, као и се ман тич ки еле мен ти по ста ју ре ле вант ни: 
ако текст има нео би чан об лик, то је до вољ но да под стак не ин те ре
со ва ње. Ве ћи на тек сто ва, ме ђу тим, има до сад но по знат об лик; већ 
зна мо ка ко да их чи та мо. Мо ја на ме ра је да се по за ба вим ин тер пре
та тив ним аспек том оно ли ко ко ли ко на ње га ути че мо ја рас пра ва 
о ин фор ма тив ном аспек ту; пот пу но се по све ти ти ње му ов де пред
ста вља ло би (у нај ма њу ру ку) бес пред ме тан исто риј ски пре глед 
вр ху на ца те о ри је лин гви сти ке и књи жев но сти.

Ов де по сто ји про блем ко ји свој ко рен про на ла зи у са мој ср жи 
мо је де фи ни ци је не ли не ар ног тек ста. Ка да ка жем да текст мо же 
би ти не ли не а ран по кон вен ци ји, та де фи ни ци ја мо же би ти под 
ути ца јем ин тер пре та тив ног аспек та. Шта ако текст на про сто ин
си сти ра на сво јој не ли не ар но сти? Да ли да му ве ру је мо да је та ко? 
По сто је мно ги та кви тек сто ви; на па мет ми па да Пре део сли кан 
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ча јем Ми ло ра да Па ви ћа из 1988. го ди не. Он се од по ло ви не мо же 
чи та ти као укр ше не ре чи, би ло „ус прав но” или „во до рав но”, уз 
пра ће ње де таљ них упут ста ва ко ја су да та у сва ком из да њу. Али 
шта ако нам текст пру жи та ква упут ства на по чет ку и он да их ка
сни је за не ма ри? Или, што би би ло још го ре, шта ако текст поч не 
упо зо ра ва ју ћи нас о мо гу ћим упа ди ма не за ко ни те не ли не а р но сти, 
а он да нам на ре ди да од мах пре ђе мо на пе де се ту стра ну за рад 
да љих упут ста ва и пре ско чи мо стра ни це из ме ђу, ко је су, ка ко нам 
је ре че но, за ра же не суб вер зив ним упут стви ма? Ови хи по те тич ки 
слу ча је ви, ко ји су да ле ко од то га да бу ду не мо гу ћи, илу стру ју од
ре ђе ну се ми о тич ку моћ ли не ар ног тек ста над не ли не а р ним: ли
не ар ни мо же да ко ке ти ра са не ли не а р но шћу, али не ли не а р ни не 
мо же да ла же и пре тва ра се да је ли не а ран.

Али вра ти мо се на шем ме та фи зич ком пи та њу, ко је је за пра во 
из у зет но озбиљ но: Шта је текст? Или, да па ра фра зи рам: Ко ји еле
мен ти и ефек ти при па да ју тек сту, а ко ји не? Постструк ту ра ли сти 
су по др жа ва ли ди ску си ју о овом пи та њу у (и у ве зи са) пред го во
ри ма или уво ди ма сво јих књи га, али по што ја не мам то ли ко про
сто ра у овој књи зи, већ са мо јед но по гла вље, не ћу по ле ми са ти са 
њи ма. Уме сто то га, раз ми сли те о ово ме: да ли име ау то ра при па да 
тек сту? Оно је обич но ван ње га – на ко ри ца ма, у ка та ло гу, у при
ка зу књи ге, и, у не ким слу ча је ви ма, на гор њој или до њој мар ги ни 
стра ни це; али се мо же твр ди ти да су, за јед но на на сло вом тек ста, 
ко ји се та ко ђе на ла зи ван са мог тек ста (не „уну тар” ње га), ре чи ко је 
чи не име и пре зи ме ау то ра ап со лут но нај сми сле ни ја син таг ма 
тек ста. Део су тек ста, али ни су у ње му. За ми сли те раз ли ку из ме ђу 
тек ста ко ји је на пи сао Пе лам Грен вил Вуд ха ус и оног ко ји је на
пи са ла Ага та Кри сти; ту не ма про бле ма. Не мо ра би ти у пи та њу 
не ка од ре ђе на књи га; у сва ком слу ча ју зна мо раз ли ке. Чи ње ни ца 
да зна мо не што о ау то ри ма ван њи хо вих име на ни је ни бли зу то
ли ко бит на као оно што зна мо о тек сту на кон што са зна мо да га је 
на пи са ло јед но од њих дво је. Ка да иза бе рем књи гу Ке на Фо ле та, 
већ сам по чео да је ту ма чим, и то мно го пре но што отво рим ње ну 
пр ву стра ни цу. Чак и кад нам је са мо име не по зна то, на зна ке о 
по лу и кул ту ро ло шком по ре клу су сми сле не.

Ау то ри ове ства ри зна ју од у век. У ан ти ци и ра ном сред њем 
ве ку не ки пи сци су ко ри сти ли име на по зна тих ау то ра да би њи
хо ве иде је би ле чи та не и да би се о њи ма при ча ло – не као зло бан 
фал си фи кат са те жњом ка кра ко трај ној до би ти већ као на чин да 
се уна пре ди тра ја ње и по зи ци ја њи хо вог де ла. За ми сли те то као 
до бр о ћуд ни ви рус на ра чу на ру. У но ви ја вре ме на, спи са те љи це су 
ко ри сти ле му шке псе у до ни ме: фик ци ја је би ла ква ли тет ни ја уко
ли ко се мо гао кон стру и са ти фик тив ни ау тор. Ипак, „озбиљ ни” 
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пи сци ко ри сте псе у до ни ме за сво ја ма ње озбиљ на де ла; на тај на
чин те жи на њи хо вих „пра вих име на” не ће за ве сти оче ки ва ња и 
ту ма че ња чи та ла ца. Ова про ме на је успе шна чак и уко ли ко је ве за 
из ме ђу два име на по зна та; име је бит но, а не осо ба иза ње га. Име 
при па да тек сту, а пи сац (тј. пи сац из сен ке) не.

На ша раз ли ка из ме ђу тек ста и ру ко пи са у слу ча ју ма сов не 
ре про дук ци је и ди стри бу ци је при ме ра ка во ди до фун да мен тал ног 
пи та ња о то ме у ком сми слу мо же мо сма тра ти да текст ко ји не 
за ви си од ру ко пи са (тзв. пра ви текст ко ји се кри је иза свих ко пи ја) 
мо же да по сто ји. Ова раз ли ка мо же де ло ва ти као вр ло нео бич на 
или не по треб но кон тро верз на, али као део тек сту ал не он то ло ги је 
– или, да фор ми ра мо из раз за на ше по ље, тек сто но ми је – пред ста
вље не у овом есе ју, она нам по ма же да по ка же мо да је ста бил ност 
до ку ме на та од штам па них на па пи ру јед на ко про из вод на ше ме
та фи зич ке ве ре у тран сцен ден тал ни текст ко ли ко је и има нент на 
од ли ка фи зич ког објек та.

За ми сли те књи гу у ко јој не ке стра ни це као да не ста ју, или је 
оти сак не чи тљив на сва ких ше сна ест стра ни ца, или се не ке стра
ни це по на вља ју а не ке дру ге су из о ста вље не. Чак и уко ли ко је тај 
при ме рак је ди ни ко ји ће мо ика да ви де ти, ми ау то мат ски прет по
ста вља мо да то не би тре ба ло да из гле да та ко и да по сто ји бо ља 
вер зи ја. Она мо жда ни ка да ни је од штам па на; али на ма, ко ји са вр
ше но мо же мо да је за ми сли мо (сем, на рав но, ре чи ко је не до ста ју), 
она је ствар ни ја од оне ко ју др жи мо у ру ка ма. На при мер, у књи
зи Књи жев на те о ри ја Те ри ја Иглто на по сто је два по гла вља озна
че на бро јем је дан; пр во но си на слов „Увод: Што је књи жев ност” 
(„In tro duc tion: What is Li te ra tu re”)2, а дру го „Раз вој ен гле ског као 
ака дем ског пред ме та” („The Ri se of En glish”)3. По што ја имам осмо 
из да ње из 1990. го ди не, а пр во је иза шло 1983, те шко да по сто ји 
вер зи ја са са мо јед ним пр вим по гла вљем, али ми сва ка ко сма тра
мо да је то та ко тре ба ло да бу де и да је увод ну ме ри сан гре шком. 
То ра ди мо услед мањ ка по што ва ња пре ма из да њу; из гле да да оно 
по гре шно пред ста вља „пра ви” текст, чак и ако та ко не што ни ка да 
ни је по сто ја ло. Украт ко, ми ви ше во ли мо за ми шље ни ин те гри тет 
ме та фи зич ког објек та од очи глед не вер зи је ко ју мо же мо да ви ди мо. 
Ко ји је ствар ни ји? До кле год смо у ста њу да за ми шља мо и ре кон
стру и ше мо иде ал ну вер зи ју, све из гле да у ре ду, и на ша ме та фи зи ка 
оста је не так ну та. Али шта ако се вер зи ја са гре шком то ли ко не сла
же са на шим осе ћа јем ре цеп ци је да она, ви ше не го фи гу ра тив но, 

2 Te rry Ea gle ton, Li te rary The ory: An In tro duc tion, Uni ver sity of Min ne so ta 
Press, Min ne a po lis 1983, 9. (На сло ви по гла вља да ти су пре ма: Te rry Ea gle ton, 
Knji žev na te o ri ja, prev. Mia Per van Pla vec, „Li ber”, Za greb 1987.) 

3 Ibid, 27. 
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по ста је бит ни ја? Пра те ћи на шу ме та фи зич ку ло ги ку, мо ра ли би смо 
ре ћи да је на стао но ви текст, јер би у су пр от ном по сто јао ру ко пис 
без тек ста. Али због свог не на мер ног на стан ка овај но ви текст не 
мо же би ти ме та фи зич ки јед нак тек сту ко ји ме ња, и та ко на ма оста је 
па ра докс: не ки тек сто ви су ме та фи зич ки а не ки ни су, и уко ли ко не 
зна мо њи хо во по ре кло, не по сто ји на чин да при ме ти мо раз ли ку 
из ме ђу њих.

Ал тер на ти ва је, на рав но, да пот пу но на пу сти мо кон цепт пра
вог тек ста иза тек ста. У су бо ту, сед мог фе бру а ра 1987, гле дао сам 
филм Зар доз (Zar doz) Џо на Бур ма на из 1974. го ди не у би о ско пу у 
Бер ге ну. Или да ли сам? Ис по ста ви ло се да је до шло до про бле ма 
са рол на ма тра ке и филм је при ка зан ре до сле дом 1, 2, 4, 3, 5. Сам 
филм је чуд на, але го риј ска аван ту ра о вар вар ској бу дућ но сти у 
ко јој је тех но ло ги ја по ста ла не ра зу мљи ва и нат при род на сви ма 
сем из оп ште ној гру пи бе смрт ни ка, ко ји ма је ве о ма до сад но. На
слов је ана грам ска алу зи ја на Ча роб ња ка из Оза (The Won der ful 
Wi zard of Oz, прим. прев.), а при ча са др жи мно го над ре ал них и 
фан та стич них еле ме на та – на ро чи то, ка ко се ме ни чи ни ло, ско ко
ве у на ра ци ји ко је ма ло ка сни је пра те јед на ко чуд ни флеш бе ко ви. 
Ка да је пе та рол на сти гла на ред, по ла ко сам, ме ђу тим, по чео да сум
њам да ова си ро ва тех ни ка мон та же ни је де ло ни Бур ма на ни филм
ске ку ће, не го нај ве ро ват ни је гре шка ки но о пе ра те ра. До та да је 
ште та већ би ла на чи ње на, и имао сам збу њу ју ћу при ви ле ги ју да 
се из гу бим у ма те ри јал но сти фил ма – то је би ло нео бич но при клад
но ис ку ство, до не кле па ра лел но са оним глав ног ју на ка, ко га игра 
Шон Ко не ри, вар ва ри на ко ји успе ва да стиг не до тај ног ме ста, Вор
тек са бе смрт них, и из ну тра ви ди њи хо ве чуд не оби ча је и тех но
ло ги ју (и ње но ка сни је уни ште ње) из ну тра.

Услед про ме ње ног ре до сле да, на ста ло је не пла ни ра но ки не
ма то граф ско ис ку ство, нов из раз. Али да ли је то био но ви филм? 
На ги њем ка не га тив ном од го во ру. Не за то што ми слим да филм 
(или би ло ко је умет нич но „де ло”) мо ра би ти план ски осми шље на 
и у од ре ђе ном ре ду из ве де на на ме ра све сног, кре а тив ног ства ра о ца, 
већ за то што су и ори ги нал ни и је ре тич ки ре до след за сно ва ни на 
по тен ци ја лу истог ма те ри ја ла. У овом сми слу, текст или филм је 
као огра ни чен је зик у ком су сви де ло ви по зна ти, али пун по тен
ци јал њи хо вих ком би на ци ја ни је. Му та ци ја Зар до за је ство ре на 
тај ном мо гућ но шћу ко ја по сто ји у ње го вом ка на лу, а не уво ђе њем 
но вог ко да или прин ци па.

По сто ји мно го ска ла про ме на у ме та мор фо зи тек ста: не на мер
на (гре шке при ли ком сла га ња тек ста или пре ло ма), узур па тор ска 
(ре микс од ре ђе них му зич ких се квен ци, или ха ко ва на вер зи ја ра
чу нар ске игре), пла ги ја тор ска (ка да је дан ком по зи тор без при зна ња 
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ком по ну је ва ри ја ци је на те му дру гог ком по зи то ра), и су бер зив на 
или очу ђу ју ћа (тек сту ал ни екс пе ри мен ти са катап тех ни ком Ви
ли ја ма Ба ро у за и Џо на Кеј џа), да на ве де мо не ко ли ко. Не ке ре зул та
те не ких од ових по сту па ка мо же мо при хва ти ти као ау тен тич на 
но ва де ла, док дру ге не, узи ма ју ћи у об зир кул тур ни ле ги ти ми тет 
то га ка ко су на ста ли или ко их је ство рио; или, у слу ча ју но вог 
естет ског си сте ма, за ви сно од са вре ме не ем па ти је пре ма усво је ном 
по ли тич ком сим бо ли зму од ре ђе ног мо ду са му та ци је.

Тек сту ал ни ин те гри тет и гра ни ца из ме ђу два умет нич ка де ла 
– ово те шко да је из не на ђу ју ће ори ги на лан за кљу чак – је кул тур
ни кон структ. Још бит ни је је то што је, ка ко сам по ку шао да по
ка жем, на ше схва та ње оно га што чи ни сам текст – не са мо на ше 
схва та ње ње го ве функ ци је, зна че ња или ме та фи зич ке по у зда но сти 
не го и оно од че га је на пра вљен и усло ви ко ји мо ра ју да се ис пу не 
да би смо ми при хва ти ли ње го во по сто ја ње. Оно што у том слу ча ју 
оста је да се ис тра жи је сте мо гућ ност да тек сту ал ност по сто ји ван 
ме та фи зи ке, пу тем ло ка ци је, ана то ми је и тем по рал но сти.

Не ма свр хе по ри ца ти да је ова кри за тек ста (уко ли ко мо ра да 
се упо тре би та ко пре тен ци о зна озна ка) на ста ла услед ди ги тал них 
чу да ин фор ма ци о не ере – или, још бо ље, до не кле ес ха то ло шких 
тврд њи пред ла га ча та ко зва них но вих ме ди ја: „књи га је мр тва”, 
„ово су по след њи да ни штам пе”, „елек трон ски текст ће нас осло
бо ди ти од ти ра ни је па пи ра” и „у бу дућ но сти, сви ће би ти пи сци”. 
Про блем са тер ми ни ма као што су „елек трон ски текст” и „штам
па на књи га” је тај што су они, да упо тре бим фра зу Кли фор да 
Гер ца, „пре о па сно фо ку си ра ни” да би из др жа ли пре ци зну ана ли зу. 
Ипак, ова ен ту зи ја стич на ес ха то ло ги ја нас на во ди да ви ди мо ста ре 
пра шња ве ства ри у но вом све тлу и мо жда на у чи мо не што ус пут.

И та ко је ра чу нар – та ста ра ми то ло шка звер – по стао ин стру
мент у сва чи јој по тра зи за но вим раз у ме ва њем тек ста. Опа сност 
пре тва ра ња ове по тра ге у још јед ну ме та фи зи ку сти же са две стра
не од ко јих се ни јед на не мо же до кра ја из бе ћи: сна жна ре то ри ка 
са да шње ге не ра ци је ме диј ских про ро ка ко ји нас на во де да ве ру је мо 
у њи хов елек трон ски текст и, још фун да мен тал ни је, по сто ја ње 
не че га што се зо ве текст, те о риј ски ен ти тет ко ји де фи ни ше до
вољ не и по треб не усло ве тек сту ал но сти, не узи ма ју ћи у об зир 
прак су, исто ри ју или тех но ло ги ју. (По сто ји та ко ђе про блем пре во
ђе ња, тран скрип та, па сти ша, кра ђе, цен зу ре, уре ђи ва ња, кри тич
ких из да ња, не за вр ше них ру ко пи са и усме них пре да ња о ко ји ма 
ов де не ће би ти ре чи.)

Је дан од нај бит ни јих иде о ло шких аспе ка та ути ца ја вер бал не 
ко му ни ка ци је на са да шње и ста ри је ин фор ма ци о не тех но ло ги је је 
чи ње ни ца да тран сцен ден тал ни кон цепт тек ста из гле да увек пре



261

жи ви. Он не до би ја не ко дру го зна че ње као што је „елек трон ска 
књи га”, „ра чу нар ски ро ман” или „вир ту ел ни до ку мент”: елек трон
ски текст је, упр кос свој сво јој про мо ци ји и на ив но сти, и да ље текст. 
Ако при хва ти мо ову тврд њу, он да по ста је ја сно да се тек сту ал ност 
не мо же де фи ни са ти у окви ри ма ме ста, ана то ми је или тем по рал
но сти. Ко ја је раз ли ка, у по гле ду ру ко пи са, из ме ђу Дон Ки хо та 
на па пи ру и Дон Ки хо та на екра ну? Ја ве ру јем да су исти, иа ко 
„знам” да од нос из ме ђу ма сти ла и це лу ло ид не тра ке про мо ви ше 
и спре ча ва ри ту а ле упо тре бе раз ли чи те од оних ко је про мо ви ше 
и спре ча ва од нос елек тро на и фос фо ра.

Да би смо раз ја сни ли фун да мен тал не ме ха ни зме тек ста, мо ра
мо да про у чи мо текст као ин фор ма ци ју. Ова јед но став на и мо жда 
ан ти кли мак сна ме ра не оста вља веч на пи та ња ре то ри ке и по е ти ке 
у ру ка ма те о ре ти ча ра ин фор ма ци ја ни шта ви ше но што фун да
мен тал не про бле ме се ман ти ке мо гу ре ши ти фо не ти ча ри, али нам 
мо же пру жи ти ста бил ни ји пред мет по сма тра ња у вре ме ну ка да 
на ше ста ре па ра диг ме огра ни че не на хар ти ју као да иш че за ва ју 
на ве тро ви ма ре то ри ке но вих тех но ло ги ја. Под овим усло ви ма 
мо же де ло ва ти про бле ма тич но да се наш кон цепт тек сту ал но сти 
по ве же упра во са оном на уч ном иде о ло ги јом ко ја про у зро ку је кри
зу те о ри је ки бер не ти ке и ин фор ма ци је, ка ко су је за ми сли ли Нор
берт Ви нер, Клод Ша нон и дру ги то ком че тр де се тих го ди на 20. 
ве ка.4 Ме ђу тим, те шко да је ова ве за кон тро верз на са ма по се би, 
јер се ути цај ове па ра диг ме на те о ри ју књи жев но сти мо же про на ћи 
сву да у струк ту ра ли зму и на кон ње га, на при мер у хе ге мо ни стич
ким де ли ма Ро ма на Ја коб со на и Ум бер та Ека. Ова но ва адап та ци ја 
би се мо гла ви де ти као ра ди кал но одва ја ње у на чи ну на ко ји ће мо 
је ко ри сти ти да би смо де фи ни са ли тек сту ал ност не за ви сно сну од 
ње них уо би ча је них пра ти ла ца, чи та о ца / при ма о ца / пу бли ке и 
пи сца / по ши ља о ца / ау то ра. Овај по тез, ко ји се мо же ви де ти као 
са мо од бра на, има два прак тич на ци ља: да се из бег не по при лич но 
на ив на иде ја да чи та лац и ау тор по ста ју јед на осо ба, те да се текст 
осло бо ди од иден ти фи ко ва ња са сво јим чи та њем и сво јим пи са
њем. Текст ни је оно што ми иш чи та ва мо из ње га, ни ти је иден ти
чан са оним што је не ко не кад ис пи си вао у ње му. Он је не што ви ше, 
по тен ци јал ко ји се мо же оства ри ти са мо до не кле и са мо пу тем 
ру ко пи са. Да ље, тек сто ви се (би ло да по сто је или не), као и елек
тро ни, не мо гу ис ку си ти ди рект но, већ са мо пу тем зна ко ва свог 
по на ша ња. Тек сто ви су про дук ти на ста ли укр шта њем не ко ли ко 

4 Nor bert Wi e ner, Cyber ne tics, or Con trol and Com mu ni ca tion in the Ani mal 
and the Mac hi ne, Tec hno logy, New York 1948 (Нор берт Ви нер, Ки бер не ти ка или 
упра вља ње и ко му ни ка ци ја код жи вих би ћа и ма ши на, прев. Не бој ша Узе лац и 
Сло бо дан Ја нић, Из да вач коин фор ма тив ни цен тар сту де на та, Бе о град 1972).
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ма три ца – лин гви стич ке (ру ко пис), тех нич ке (ме ха нич ки усло ви) 
и исто риј ске (со ци о по ли тич ки кон текст). Услед тем по рал не не ста
бил но сти сва ке од ових ва ри ја бли, тек сто ви пред ста вља ју про це
се ко је је не мо гу ће за у ста ви ти или ума њи ти. Ова пер спек ти ва нам 
омо гу ћа ва да уве де мо не ли не ар не тек сто ве, од ко јих мно ги не ма ју 
ау то ре (ни ти чак чи та о це) у тра ди ци о нал ном сми слу.

По што су тен зи је и не ра зу ме ва ња на ста ли услед упли ва но вих 
тек сту ал но сти по сре до ва них ра чу на ри ма и не из бе жног от по ра 
про тив њих ап сор бо ва не у те о ри ју књи жев но сти, вре ме ном ће 
до ћи до но вих тек сту ал них па ра диг ми. Оне ће не сум њи во би ти 
раз ли чи те од ов де пред ста вље них ми шље ња, али, уз ма ло сре ће, 
њи хо ве ме та фи зи ке ће мо жда би ти упо зна те са на че ли ма тек сту
ал них тех но ло ги ја, као и са ме та фо ра ма нај но ви јих ин тер феј со ва.

Ти по ло ги ја не ли не а р не тек сту ал но сти

Упо тре ба тер ми на „не ли не ар ност” у овом есе ју за сно ва на је 
на ма те ма ти ци и ни је ин спи ри са на мо дер ним на у ка ма као што су 
фи зи ка, хе ми ја, астр о но ми ја. На гла ша вам ово не да бих се дис тан
ци рао од тврд њи књи жев них кри ти ча ра – ко ји упо тре бља ва ју овај 
тер мин у свом ка сни јем зна че њу, као што је Ке трин Н. Хејлз – већ 
за то што ути цај не ли не ар не ди на ми ке на но ви ју те о ри ју књи жев
но сти не би тре ба ло ме ша ти са са да шњим фор мал ним кон цеп том 
ли не рал не тек сту ал но сти.5 Са зна ња ко ја про па ги ра ју ме та фо ре 
не ли не а р не фи зи ке по ма жу раз у ме ва њу не ли не а р них као и ли не
ар них тек сто ва, али чи та ње не ли не ар ног тек ста ни је исто као чи
та ње пот кре пље но зна њем фрак тал не ге о ме три је и те о ри је ха о са. 
По на ша ња не ких вр ста не ли не ар них тек сто ва мо же се опи са ти у 
кон тек сту не пред ви дљи во сти, са мо стал не ор га ни за ци је и тур бу
лен ци је, али не мо ра мо мно го ни ти да ле ко да ис тра жу је мо да би смо 
до би ли де фи ни ци ју и сте кли основ но раз у ме ва ње не ли не ар не 
књи жев но сти.

За фор мал ну де фи ни ци ју на шег кон цеп та би ће нам до вољ на 
ма те ма тич ка гра на то по ло ги је. Су де ћи по мом при мер ку реч ни ка 
Web ster’s New Twen ti eth-Cen tury Dic ti o nary, то је те о ри ја „оних од
ли ка ге о ме триј ских фи гу ра ко је оста ју не про ме ње не чак и ка да су 
де фор ми са не, до кле год по вр ши не оста ју це ле”. Без пре ви ше не
сла га ња, на дам се, тек стов не вер зи је то по ло ги је се мо гу опи са ти 
као „на у ка о на чи ни ма на ко ји су раз ли чи ти де ло ви тек ста по ве
за ни, без об зи ра на фи зич ки из глед ме ди ју ма (па пир ни, ка ме ни, 

5 N. Kat he ri ne Hayles, Cha os Bo und: Or derly Di sor der in Con tem po rary 
Li te ra tu re and Sci en ce, Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca 1990.
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елек тро маг нет ни итд.) ко јим је текст пре нет”. Са ге о ме три је на 
тек сто но ми ју се пре но си из вор но ма те ма тич ко зна че ње а не ме та
фо рич ко, јер фор ма ли зам оста је не про ме њен. Тек сту ал на ти по ло
ги ја опи су је фор мал не струк ту ре ко је упра вља ју ни зо ви ма и при
сту пач но шћу ру ко пи са, би ло да је у пи та њу про цес ко ји се оба вља 
руч но (она ко ка ко је уста ље но) би ло ме ха нич ки (на при мер ра чу
на ром).

Ако се тек сто ви опи су ју то по ло шким тер ми ни ма, мо ра се 
по ка за ти да они са др же скуп ма њих је ди ни ца и ве зе из ме ђу њих. 
За тим, функ ци је ових је ди ни ца мо ра ју би ти ре ле вант не за на ше 
схва та ње не ли не ар но сти. Ни је те шко по де ли ти сва ки текст у гра
фе ме (сло ва), лек се ме (ре чи) или син таг ме (из ра зе или ре че ни це), 
али ни је дан од ових еле ме на та не на го ве шта ва не ли не ар ност сво
јим из гле дом. Као што ка сни ји при ме ри от кри ва ју, по зи ци ја по је
ди нач ног сло ва или по зи ци ја ви ше спо је них син таг ми мо гу да 
чи не текст не ли не ар ним. Сто га, ја сно је да се је ди ни ца ко ју тра
жи мо не мо же де фи ни са ти лин гви стич ки. Ова је ди ни ца, ко ја је 
нај а де кват ни је за ми шље на као про из вољ но ду га чак низ гра фе ма, 
пре по зна је се по свом од но су са дру гим је ди ни ца ма као огра ни че
на или одво је на кон вен ци ја ма или ме ха ни зми ма из вор ног тек ста. 
Тре ба ло би ис та ћи да ове тек сту ал не је ди ни це обич но не ути чу на 
за ко не гра ма тич ког је зи ка, али то ни је ва жно за на шу де фи ни ци ју.

Пред ла жем тер мин тек стон као аде кват но име за ову је ди ни
цу, и оно озна ча ва јед но ста ван еле мент тек сту ал но сти. У скла ду 
са кон цеп том тек сту ал но сти ко ји је раз ви јен у прет ход ном де лу, 
мо жда би ло гич ни је име би ло скрип тон, али овај тер мин на ме ће 
иде ју да тек сту ал на је ди ни ца при па да про це су чи та ња, а не да 
при па да тек сту ал ној струк ту ри као стра те шком по тен ци ја лу. 
Скрип тон је, да кле, не пре ки ну ти низ јед ног или ви ше тек сто на 
ко је про јек ту је текст. Дру га ал тер на ти ва тек сто ну би би ла le xie, 
по иде ји о „је ди ни ца ма чи та ња” Ро ла на Бар та из књи ге S/Z.6 Овај 
пред лог, ко ји је као „лексиjу” при хва тио Џорџ П. Лан дов (1992) 
из ен гле ског пре во да, же лим да из бег нем због Бар то вог ин си сти
ра ња на се ри јал но сти („frag ments con ti gu”) и де струк тив ном про
це су ње го ве се па ра ци је („déco upé”) од тек ста.7 За Бар та, лек си је 
не тво ре тек сту ал ност већ су на сил на и моћ на де мон стра ци ја „чи
та ња”. Као ве ли ки кон траст раз и гра ној ком би на то ри ци тек сту ал не 
не ли не ар но сти на ме ће се Бар тов мо то, ко ји је очи глед но di vi de et 
im pe ra.

6 Ro land Bart hes, S/Z, Se uil, Pa ris 1970, 20 (Ро лан Барт, „S/Z (увод)”, прев. 
Ми о драг Ра до вић, Ле то пис Ма ти це срп ске, април 1996, књ. 457, св. 4, 516–526).

7 Ge o r ge P. Lan dow, Hyper text: The Con ver gen ce of Con tem po rary Cri ti cal 
The ory and Tec hno logy, Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re 1992.
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Уз тек сто не, текст са др жи јед ну или ви ше уна кр сних уло га, 
кон вен ци ја и ме ха ни за ма ко ји ком би ну ју тек сто не и про јек ту ју их 
као скрип то не ко ри сни ци ма (или чи та о ци ма) тек ста. Ми ко ри сти мо 
ове функ ци је да би смо раз ли ко ва ли ва ри јан те тек сту ал не ти по ло
ги је. Тран свер зал на функ ци ја би мо гла би ти јед но ста ван чин про це
не тек ста (на при мер, „по диг ни на су мич ну кар ту” или „Ecc 12:12b”), 
или ком плек сна гру па упут ста ва (на при мер, ра чу нар ски про грам 
као што је Eli za) ко ји ком пај ли ра скрип то не из тек сто на. Ка ко по
сто ји нео гра ни че но ве ли ка гру па тран свер зал них функ ци ја, не ћу 
по ку ша ва ти да на пра вим ин вен тар, тј. по пис свих њих ов де, али ћу 
уме сто то га опи са ти гру пу основ них ва ри је те та ко ји за јед но де фи
ни шу ви ше ди мен зи о нал ни ко ор ди нат ни си стем чи је се функ ци је 
мо гу ис цр та ти. Ова пред ло же на ма три ца, ко ја је очи глед но не за
вр ше на, мо же се по ве ћа ти или про ме ни ти ка ко се бу ду от кри ва ле 
но ве тран свер зал не функ ци је или ка ко по сто је ће бу ду по ста ја ле 
ра зу мљи ви је. Ка те го ри је ко је имам на ме ру да из ву чем су праг ма
тич не и проб не, и ја се на дам да ће во ди ти до кон ци зни јих мо де ла 
ка ко ис тра жи ва ње бу де на пре до ва ло.

Сле ди ли ста ва ри је те та, до не кле адап ти ра на из књи ге Texts 
of Chan ge где их де таљ но и обим но раз ви јам и об ја шња вам и при
ме њу јем на гру пу не ли не ар них тек сто ва.8 Он да је, по мо ћу ис тра
жи вач ког ме то да за ана ли зу по да та ка, по зна тог као ко ре спон див
на ана ли за, на пра вљен дво ди мен зи о нал ни план у ко јем тек сто ви 
фор ми ра ју гру пе ко је ства ра ју ба зу за оп шту кла си фи ка ци ју.9

То по ло ги ја. Фун да мен тал на раз ли ка се кри је из ме ђу ли не ар-
но сти и не ли не ар но сти. Не ли не а ран текст је де ло ко је не пред
ста вља сво је скрип то не у јед ном од ре ђе ном ни зу, вре мен ском или 
про стор ном. Уме сто то га, по мо ћу ки бер не тич ких чи ни ла ца (јед
ног или ви ше ко ри сни ка, тек ста, или и јед ног и дру гог), на ста је 
про из вољ ни низ. 

Ди на ми ка. По сто ји и раз ли ка из ме ђу ста тич ког и ди на мич-
ког тек ста. У ста тич ком тек сту скрип то ни су кон стант ни, док се 
у ди на мич ком тек сту њи хо ви са др жа ји мо гу про ме ни ти док број 
тек сто на оста је за цр тан (ин тра тек стон ска ди на ми ка), или пак 
мо же да ва ри ра (тек стон ска ди на ми ка).

Од ре дљи вост се од но си на ста бил ност тран свер зал не функ
ци је; текст је од ре ђен ако су су сед ни скрип то ни сва ког скрип то на 
увек исти, а нео д ре дљив ако ни су.

8 Espen J. Aar seth, Texts of Chan ge: To wards a Po e tics of Non li ne a rity (c. phil. 
diss., un pu blis hed, Uni ver sity of Ber gen, De part ment of Com pa ra ti ve Li te ra tu re, 
1991).

9 Ви де ти: Mic hael J. Gre e nac re, The ory and Ap pli ca ti ons of Cor re spon den ce 
Analysis, Aca de mic Press, Lon don 1984.
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Про ла зност. Ако пу ко про ла же ње ко ри сни ко вог вре ме на ути че 
на то да се скрип то ни по ја ве, он да је текст про ла зан; ако не, он да 
је не про ла зан. Ако про ла зност има об лик „ре ал ног вре ме на”, он да 
је син хрон; ако је од нос из ме ђу ко ри сни ко вог вре ме на и про ла ска 
вре ме на у фик ци ји про из во љан, он да га на зи ва мо не син хро ним.

Спо соб ност ма не ври са ња. Пи та ње ко ли ко је ла ко при сту пи ти 
скрип то ни ма тек ста мо же се опи са ти пре ко тран свер зал них функ
ци ја и њи хо вих ком би на ци ја. Оне нај о тво ре ни је (или нај сла би је) 
зо ве мо на су мич ним при сту пом свим скрип то ни ма; уз њих по сто
је и стан дард не хи пер тек сту ал не тран свер зал не функ ци је – линк, 
екс пли цит ни при ступ свим скри то ни ма; скри ве ни линк; услов ни 
или ком плек сни линк; и, на по кон, про из вољ ни или пот пу но кон-
тро ли са ни при ступ.

Функ ци о нал ност за ко ри сни ке. По ред функ ци је ту ма че ња од 
стра не ко ри сни ка, при сут не, на рав но, у упо тре би ли не ар не и не
ли не ар не тек сту ал но сти, упо тре ба не ли не ар них тек сто ва се мо же 
опи са ти пре ко че ти ри функ ци је за ак тив не по врат не ин фор ма ци је, 
а то су: ис тра жи вач ка функ ци ја, у ко јој ко ри сник би ра ко јим „пу
тем” ће ићи; функ ци ја уло ге, где ко ри сник пре у зи ма стра те шку од
го вор ност за „ју на ка” у „све ту” ко ји опи су је текст; кон фи гу ра тив на 
функ ци ја, у ко јој тек сто ни и/или тран свер зал не функ ци је де ли мич
но би ра ју и/или кре и ра ју ко ри сни ци и по е тич ка функ ци ја, у ко јој 
су ко ри сни ко ве рад ње, ди ја лог и из глед мо ти ви са ни есте ти ком.

Би ло ко ји тип тек ста мо же се об ра ди ти у окви ру ових ка те го
ри ја; из бе га вам при ми тив ну и те о риј ски не за ни мљи ву по де лу на 
елек трон ске и штам па не тек сто ве, као и не бу ло зни кон цепт ин тер
 ак тив не фик ци је. Тај мо дел је јед на ко при мен љив на ис пи ти ва ње 
при по ве да ча од стра не де те та и на раз го вор ис тра жи ва ча са про
гра мом за ве штач ку ин те ли ген ци ју или ра диопре нос деч јег ро ма на 
Ве тар у вр ба ку.

Нај бо љи на чин да се мо дел те сти ра је сте да се ви ди ко ли ко 
до бро ре а гу је на но ве по дат ке. От кад сам 1991. го ди не раз вио свој 
мо дел, на стао је но ви тип тек ста ко ји је из ми слио ау тор на уч не фан
 та сти ке Ви ли јам Гиб сон. Ње го во де ло Agrip pa (A Bo ok of the Dead) 
(Агри па (Књи га мр твих)) из 1992. при ка зу је ру ко пис ко ји јед на ком 
бр зи ном про ти че екра ном, а за тим би ва ши фро ван тех ни ком ко ја је 
у крип то ло ги ји по зна та као RSA, чи ме по ста је ефек тив но не чи тљив 
по сле са мо јед не про јек ци је.10 Оста вља ју ћи очи глед не ша ле по стра
ни (бо ље од мах ре зер ви ши те овај на слов у ва шој би бли о те ци, бр зо!), 
ово је очи глед но још је дан од оних је дин стве них тек сто ва ка ко ји ма 
је усме рен прин цип „ме диј је по ру ка”. Али ово не би тре ба ло да 

10 Wil li am Gib son, Agrip pa: A Bo ok of the Dead, Ke vin Be gos, New York 1992.
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спре чи ем пи риј ског књи жев ног кри ти ча ра. Мо рам да при знам да 
ов де имам нео би чан осе ћај не ла го де. Agrip pa на пер вер зан на чин 
пра ти ло ги ку кул тур ног ка пи та ли зма, пре ва зи ла зе ћи нај лу ђе сно ве 
из да ва ча: то је књи га ко ја се не мо же из но ва ко ри сти ти. Она у исто 
вре ме очи глед но ру ши ме та фи зи ку ма сов не ре про дук ци је тек ста. 
Ка ко? Та ко што је у пи та њу ко пи ја ко ја уни шта ва соп стве ни текст, 
или текст ко ји уни шта ва соп стве ну ко пи ју? Agrip pa је је дин стве на 
лек ци ја из тек сту ал не он то ло ги је, ли не а ран текст ко ји из гле да као 
да ко ке ти ра са не ли не ар но шћу, али не пу тем сво јих кон вен ци ја или 
ме ха ни за ма већ пу тем раз ли ке из ме ђу сво јих ко ри шће них и не ко
ри шће них при ме ра ка. За себ на ко пи јака отекст је ли не ар на јер по
сто ји са мо је дан низ: пр во де ши фро ва ни скрип тон у јед ном на вра ту, 
а по том по но во ши фро ва на вер зи ја за у век; али мо же се ис по ста ви ти 
да је тексткаоко пи ја за пра во са ста вљен од скрип то на и сто га не
ли не а ран. Ра ди је не го да при хва тим да овај па ра док сал ни ре зул тат 
под ри ва мо ју раз ли ку из ме ђу ли нар ног и не ли не ар ног, твр дим да, 
уни штив ши ње го ву тран свер зал ну функ ци ју, он при ка зу је на сле
ђе ну не ста бил ност ме та фи зич ког кон цеп та „са мог тек ста”. Сто га, 
Agrip pa по ста је не ли не ар но де ло са мо уко ли ко при хва ти мо иде ју 
да је „текстизатек ста” ви ше не го фи зич ки обје кат ко ји од би ја да 
бу де про чи тан. Што се ти че на ших оста лих ка те го ри ја, Agrip pa 
је ви ше нео бич на ком би на ци ја ста тич ког, од ре ђе ног и про ла зног 
тек ста ко ји ну ди пот пу но кон тр о ли сан при ступ скрип то ни ма.

Као по јед но ста вље ну син те зу овог мо де ла са да пред ла жем 
че ти ри праг ма тич не ка те го ри је, или сте пе на, не ли не ар но сти: (1) 
јед но ста ван не ли не ар ни текст чи ји тек сто ни су пот пу но ста тич ни, 
отво ре ни и под ло жни ис тра жи ва њу од стра не ко ри сни ка; (2) не
кон ти ну и ра ни не ли не ар ни текст, или хи пе р текст, ко ји мо же би ти 
тран сцен ден то ван „ско ко ви ма” (екс пли цит ним лин ко ви ма) из ме ђу 
тек сто на; (3) од ре ђе ни „ки бе р текст” у ко јем је по на ша ње тек сто ва 
пред ви дљи во али усло вље но, а уз то по сто ји и еле мент уло ге; (4) 
нео д ре ђе ни ки бе р текст у ко јем су тек сто ни ди на мич ки и не пред
ви дљи ви. Сла бост ова ко по јед но ста вље ног мо де ла је тај што не ки 
не ли не ар ни тек сто ви, као што су они ко ји су исто вре ме но ста тич ки 
и нео д ре ђе ни, спа да ју не где из ме ђу оп штих ка те го ри ја. Ме ђу тим, 
ни је нео бич на по ја ва у те о ри ји кул ту ре да ге не ра ли за ци ја под ра
зу ме ва гу би так пре ци зно сти, те би је увек тре ба ло по ре ди ти са 
ко ри сно шћу и по год но шћу по јед но ста вљи ва ња и чи ње ни цом да 
по сто ји ри гид ни ји и ма ње убла же ни мо дел.

На ста вак овог есе ја го во ри о те че ти ри ка те го ри је, не ким тек
сто ви ма за ко је се мо же ре ћи да при па да ју њи ма, њи хо вим од ли ка
ма и спе ци фич но сти ма и њи хо вом зна ча ју у књи жев ним те о ри ја ма 
и прак са ма књи жев не кри ти ке.
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Текст без чи та о ца

Не ли не ра ност се мо же оства ри ти на ви ше на чи на, а нај јед но
став ни ји од њих је ру ко пис ко ји се раз ли ва у два прав ца на по вр
ши ни и те ра свог све до ка (ко ри сни ка) да иза бе ре је дан пут уме сто 
дру гог. У та квом слу ча ју (на при мер „ма пе сно ва” у ро ма ну Blood 
and Guts in High School Ке ти Акер) ко ри сник мо же од мах по сле 
чи та ња да иза бе ре дру ги пут и та ко вре ме ном па ра лел но иш чи та 
све де ло ве ру ко пи са.11 Вер бал на осци ла ци ја ко ја је ство ре на две
ма под јед на ко мо гу ћим ком би на ци ја ма – њи хов из бор је пот пу но 
у ру ка ма ко ри сни ка – до во ди до дво сми сле но сти раз ли чи те од 
уо би ча је ног по ет ског дво стру ког зна че ња ре чи или син таг ме јер 
из гле да као да по сто је две раз ли чи те вер зи је, од ко јих јед на не 
мо же да по сто ји уз дру гу, а обе се очи глед но раз ли ку ју од са мог 
тек ста. На лик оп тич ким илу зи ја ма, мо же мо да за ми сли мо пр ву, 
па по том дру гу, али не обе у исто вре ме. Ка да гле да мо та кав не ли
не а ран текст као це ли ну, не мо же мо да га чи та мо; ка да га чи та мо, 
не мо же мо да ви ди мо цео текст. Из ме ђу нас и тек ста не што се ис
пре чи ло, а то смо ми са ми ко ји по ку ша ва мо да чи та мо. Ова са мо
све сност нас те ра да пре у зме мо од го вор ност за оно што чи та мо и 
да при хва ти мо да то ни ка да не ће би ти сам текст. Текст, ко ји је да
ле ко од то га да под ре ђу је сво је бо гат ство на шем кри тич ком по
гле ду, из гле да као да нас за во ди, али оста је не у ка љан, по вла чи се, 
и на ма оста ју на ше по ло вич не и не чи сте ми сли, као не до стој ни 
хо до ча сни ци ко ји се мо ле бо жан ству ко је ни је ту.

Ме ђу тим, ако се текст не мо же по ко ри ти, он је он да још при
ме ре ни ји за обо жа ва ње. За пи си на зи ду хра мо ва у древ ном Егип ту 
су се че сто спа ја ли дво ди мен зи о нал но (на зи ду) или тр о ди мен зио
нал но (од зи да до зи да и од со бе до со бе), и ова ква по став ка је до
зво ља ва ла не ли не а ран рас по ред вер ског тек ста у скла ду са сим бо
лич ком ар хи тек ту ром хра ма.12

Нај и стак ну ти ји и нај по пу лар ни ји не ли не ар ни текст у исто
ри ји је, без сум ње, по зна то ки не ско де ло про роч ке му дро сти, Ји 
ђинг или Књи га про ме на, је дан од нај ве ћих кла си ка ан ти ке ко ји 
се хи ља да ма го ди на ко ри стио за ме ди та ци ју и као храм. То ни је, 
ка ко се по не кад ми сли, нај ста ри ји текст на ки не ском је зи ку и у 
исто ри ји свет ске књи жев но сти, али је на стао пре ви ше од три 
хи ља де го ди на из си сте ма сим бо ла ко је је пре ви ше од пет хи ља да 
го ди на из ми слио ле ген дар ни Фу Кси.13 Дру ги му дра ци, ме ђу ко ји ма 

11 Kathy Ac ker, Blood and Guts in High School, Gro ve Press, New York 1978.
12 Rolf Gun dlach, „Tem pel re li ef”, Le xi con der Ägypto lo gie, Ot to Har ros so witz, 

Wi es ba den 1985, 6, 407–411.
13 Ja mes Leg ge, I Ching: Bo ok of Chan ges, Ci ta del Press, Se ca u cus 1964, 7.
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су Краљ Вен, вој во да ди на сти је Џоу и Кон фу чи је, вре ме ном су раз
ра ди ли текст и до да ли ко мен та ре; текст се и да ље пре пи су је и ме ња, 
при ла го ђа ва ју ћи се мо дер ном дру штву и ње го вим па ра диг ма ма.14

Ји ђинг је са ста вљен од ше зде сет и че ти ри сим бо ла или хек
са гра ма, од но сно од би нар них ком би на ци ја шест це лих или из ло
мље них („про мен љи вих”) ли ни ја (64=26). Хек са грам (као што је 
бр. 49:  Ко/Ре во лу ци ја) са др жи је дан основ ни тек стон и шест ма
њих, по је дан за сва ку ли ни ју. Ма ни пу ли шу ћи са три нов чи ћа или 
че тр де сет и де вет др ве них шта пи ћа по на су мич ном прин ци пу, тек
сто ни два хек са гра ма се ком би ну ју и про из во де 4096 мо гу ћих скрип
то на. Овај скрип тон са др жи од го вор на пи та ње ко је ко ри сник уна
пред за пи су је. Ова из у зет но му дра отво ре ност фор му ла ци ја, ри ту
ал ни осе ћај при ли ком ба ца ња нов чи ћа или шта пи ћа и нео бич но 
лич на ко му ни ка ци ја из ме ђу ко ри сни ка и књи ге ско ро увек чи ни 
да од го вор из ву чен из Ји ђин га из гле да ре ле ван тан, а по не кад чак 
као да је под ути ца јем бо жан ства.

За раз ли ку од исто риј ских тек сто ва ко ји има ју од ре ђе ни из раз, 
као што је Бе о вулф, Ји ђинг као да нам про го ва ра на је дин ствен 
на чин кроз ми ле ни ју ме, али не као уда ље ни про зор ко ји се мо же 
раз у ме ти у фи ло ло шком или ро ман тич ном сми слу, већ као ен ти тет 
ко ји нас не ка ко раз у ме и по сто ји због нас. Овај ско ро вер ски ефе кат 
мо же се до не кле об ја сни ти кон стант ним ажу ри ра њи ма и чи ње ни
цом да је на ме ра тек ста да бу де ко ри стан и ди рект но ре ле ван тан за 
до га ђа је у жи во ти ма љу ди, али ме ни се чи ни да је екс пли ци тан и 
де та љан ри ту ал, не пре те ра но про ме њен кроз ве ко ве, тај ко ји про из
во ди тек сту ал ну при сут ност ко ја нам омо гу ћа ва да бу де мо на ив ни 
ко ри сни ци – не чи та о ци, већ из вр ши о ци тек ста, бли ско по ве за ни 
са ко ри сни ци ма од пре три хи ља де го ди на, упр кос епи сте мо ло шким 
ин тер вен ци ја ма вре ме на и кул ту ре. Књи га про ме на мо жда ни је нај
ста ри ји текст на све ту, али је си гур но пр ви струч ни текст за сно ван 
на прин ци пи ма би нар ног ра чу на ња, ко је је мно го ка сни је по ста ло 
ау то ма ти зо ва но по мо ћу елек три ци те та и елек трон ске це ви.

Оба ти па тек ста о ко ји ма је до са да би ло ре чи као да од би ја ју 
при су ство фи гу ре тра ди ци о нал ног чи та о ца ка ква се под ра зу ме ва 
и при ме њу је у те о ри ја ма књи жев но сти. Као по је ди нац, овај бле ди 
и не кон тро верз ни лик ио на ко ни ка да ни је био пре те ра но би тан 
на ма кри ти ча ри ма, а он да је по стао са мо кон структ на ко ји ка чи мо 
јед но став ни ја ужи ва ња у тек сту; он је наш јад ни и пред ви дљи ви 
ро ђак, роб рит ма, из гу бљен у ку по ли тек сту ал ног ужи ва ња по пут 
лоп те за ро бље не у фли пе ру. Ка сни је, за оне ко ји те о ре ти шу о од

14 C. G. Jung, пред го вор књи зи I Ching or Bo ok of Chan ges, Ar ka na/Pen guin, 
Lon don 1989, lvi i–l xi.
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го во ри ма чи та ла ца, он је по стао чи о да ко јом се фик си ра ва ри ја бла 
тек сту ал ног зна че ња ко ја се ви ше не мо же про на ћи у тек сту. Био 
он ак ти ван или па си ван, чи та лац се увек при ка зу је као при ма лац 
тек ста ко ји ти хо кон зу ми ра, ства ра са мо зна че ње, те је он не про
мен љив ју нак ко ји се ипак раз ви ја и сто ји на кра ју ли ни је тек сту
ал не про из вод ње, де фи ни сан кон вен ци ја ма и стра те ги ја ма чи та ња. 
На рав но, мо же се по ле ми са ти о то ме да ли је овај од нос раз ли чит 
у слу ча је ви ма не ли не ар них тек сто ва, ка да не ста не шок због чуд
не фор ме, а ка да се од ре ђе на кон вен ци ја схва ти и уса вр ши. Овај 
кон тра пункт, ко ји се још мо же зва ти Ver frem dungар гу мент, вр ло 
је зна ча јан, али он иг но ри ше чи ње ни цу да схва та ње не ли не ар ног 
тек ста (оно ко је ни је три ви јал но) ни ка да не мо же би ти кон зу мент
ски до го вор јер из вр ше ње ње го вог ру ко пи са (а не са мо зна че ње) 
при па да по је ди нач ном ко ри сни ку ко ји је све стан свог лич ног кон
струк тив ног уче ство ва ња. По што је обје кат не ста би лан и у син так
сич ком и се ман тич ком зна че њу, он се не мо же чи та ти, већ са мо 
спа зи ти на трен и о ње му се мо же на га ђа ти. Ве ћи део по чет не не
при јат но сти ко ју осе ћа ју ко ри сни ци не ли не ар ног тек ста про у зро
ко ван је ти ме што се он не по на ша она ко ка ко би тре ба ло да се по
на ша пра ви текст; ка да чуд но ва тост не ста не, ко ри сник зна шта да 
оче ку је, а то зна чи да не оче ку је све. Ко ри сни ци уче ка ко да при
хва те сво ју по зи ци ју као из вр ши о ци или аген си тек ста, по не кад 
и с ра до шћу, као што је то слу чај са Књи гом про ме на, а не ка да 
не ве се ло, као што је то слу чај са раз ли ва њем тек ста у два прав ца. 
Раз ли ка из ме ђу ова два ти па ис ку ства мо же се об ја сни ти при су
ством или од су ством ета бли ра ног (сми сле ног) ри ту а ла ко ји мо ра 
да осло бо ди ко ри сни ка те ре та чи та ња, што се у слу ча ју не ли не ар
но сти мо же де фи ни са ти као фру стри ра ју ћи по ку шај хар мо ни за ци је 
кон тра дик тор них скрип то на из истог тек ста. Ко ри сник Ји ђин га 
ди рект но по ве зу је скрип то не са сво јом лич ном си ту а ци јом, те 
ин тер пре та ци ју ко ја пра ти ри ту ал про из вод ње хек са гра ма мо же 
из вр ши ти са мо по је ди нац.

Ово ра зи ла же ње са чи та ла штвом не би тре ба ло ме ша ти са 
па мет ним ефек ти ма де ста би ли за ци је та ко зва не ме та фик ци је, у ко
јој до ла зи – ка ко чи та о ци по твр ђу ју – до су прот ног ре зул та та. Чак 
(и по себ но) по зна ти „не чи тљи ви” тек сто ви суб вер зив но по сма тра
ју ме та фи зи ку оп штег чи та о ца: вра та не би би ла за кљу ча на да 
вла сник не ве ру је да по сто је ло по ви.

Рет ко ко ји текст об ја шња ва по ен ту тек сто ва без чи та ла ца на 
та ко оби ман на чин као што то чи ни књи га Ре мо на Ке ноа Cent mil le 
mil li ards de poè mes (Сто хи ља да ми ли јар ди пе са ма) из 1961. го ди не.15 

15 Raymond Qu e ne au, Cent Mil le Mil li ards de Poè mes, Gal li mard, Pa ris 1961.



270

У тој крат кој књи зи де сет стра ни ца је исе че но у че тр на ест тра ка од 
по јед ног ре да и чи та лац се по зи ва да их пре вр ће за себ но, фор ми
ра ју ћи 100.000.000.000.000 раз ли чи тих ком би на ци ја. Ис по ста вља 
се да је сва ка од 140 тра ка (или тек сто на) по је дан стих со не та и да 
је ре зул тат сва ке ком би на ци је скрип тон у об ли ку фор мал но са вр
ше ног со не та. Ево со не та број 65 957 658 052 316:

Qu and l’un avec que l’a u tre aussitôt sympat hi se 
que con vo i ta it c’est sûr une hor de d’e scroc s
des êtres indécis vo us par lent sans fran chi se 
il ne tro u ve aus si sec qu ’un sac de vi e ux fayots

L’un et l’a u tre a ra i son non la fo u le in so u mi se 
qui cloc hard de ve nant je ta it ses ori pe a u x
al ler à la gran de vil le est bien une en tre pri se 
l’en fant pur aux yeux ble us ai me les ber lin gots

Du pôle à Ro sa rio fa it une bel le trot te
on gi fle le mar mot qui plon ge sa me not te 
lor squ ’on re vi ent au port en es suyan t un grain

Ne fal la it pas si loin agi ter ses bre lo qu e s
on tran spor te et le mar bre et débris et défro qu e s
la gémel lité vra ie ac cu se son de stin

Ово мо жда ни је нај у збу дљи ви ја лир ска по е зи ја, али је је дин
стве на у јед ном ве о ма по себ ном сми слу: ни ка да је ни сам чи тао, а 
по сто је ве ли ке шан се да је ни ко дру ги ни кад ни је чи тао. Ко ју је 
на пи сао? Да ли сам то био ја, Ке но (и, ако је сте, да ли је то би ло 
1961. или 1992?), или мо жда сам текст? Да ли ће ико ика да про чи
та ти број 65 957 658 052 317? Јер, очи глед но је не мо гу ће да јед на 
осо ба про чи та све со не те, а чак и за ве о ма ма ли број њих – де сет 
ми ли о на, ре ци мо – тре ба ло би утро ши ти ма кар сто го ди на. Збир
 ка Cent mil le mil li ards de poè mes (Сто хи ља да ми ли јар ди пе са ма) 
се на ефек ти ван на чин ру га те о риј ским по став ка ма о пи сцу и чи
та о цу, а моћ тек ста се па мет но де мон стри ра. (Оно што она чи ни 
на шем схва та њу со не та је мо жда бо ље не по ми ња ти.) „Очи глед но 
је да се мо гућ но сти књи ге као фор ма та рас те жу до кра ја”, ко мен
та ри ше Ви ли јам Па ул сон, ко ји твр ди да су Poè mes „иде а лан кан
ди дат да се од њих на пра ви ра чу нар ска вер зи ја”.16 За раз ли ку од 

16 Wil li am Pa ul son, „Com pu ters, Minds, and Texts: Pre li mi nary Re flec ti ons”, 
New Li te rary Hi story, 20 (1989), 297.
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Па ул со на, ја сма трам да је чи ње ни ца да ово је сте књи га јед на ко 
зна чај на; уко ли ко из гле да ла ко да се при ме ни као ра чу нар ски про
грам, то је услед јед но став не и нео гра ни че не еле ган ци је ње не иде је.

Раз ли ка из ме ђу ових ис ку ста ва и мог ис ку ства са Бур ма но вим 
фил мом Зар доз је у то ме што сам у по то њем слу ча ју мо гао, на осно
ву кул тур не ком пе тен ци је, да за кљу чим да по сто ји вер зи ја ко ја је 
не за ви сна од ме не, као и мо гућ ност ис прав ног чи та ња ко је би мо гао 
из вр ши ти ис пра ван чи та лац ко јег је ла ко за ми сли ти, али не и ја. 
Дру гим ре чи ма, од ба цио сам сво је чи та ње јер ми је по ру чи ло да 
ни сам пра ви чи та лац, по што то што сам чи тао ни је пра ви текст. 
Шок от кри ћа да не ко ни је чи та лац мо же да на ста не (и то са мо као 
слу чај ност) са мо са ли не ар ним тек стом, јер је то је ди ни текст у ко
јем ме та фи зи ка пра вог чи та о ца има не ки кре ди би ли тет и је ди ни 
текст у ко јем чи та лац мо же да по сто ји као од го вор на фи гу ра ко ја 
мо же би ти све де на. Уз то, чи та лац је увек – до са да – био де фи
ни сан од стра не те о ре ти ча ра књи жев но сти ко ји су на уму има ли 
са мо ли не а ран текст. Ако же ли мо да зна мо шта се де ша ва из ме ђу 
не ли не ар них тек сто ва и њи хо вих ко ри сни ка, мо ра мо да сми сли мо 
кон цепт ко ји под ра зу ме ва и ма ње и ви ше од чи та ња и ре де фи ни ше 
књи жев но за до вољ ство као хер ме не у тич ко по на ша ње.

Хи пер текст ни је оно што (мо жда) ми сли те да је сте

Хи пер текст је, и по ред свих сво јих ам ба ла жа и те о ри ја, из не
на ђу ју ће јед но ста ван кон цепт. То је тек ди рект на ве за из ме ђу јед
ног де ла тек ста и дру гог. Ипак, ка да го во ри мо о хи пер тек сту, то 
мо же да озна ча ва нај ма ње три раз ли чи те ства ри: (1) оп шти кон цепт, 
упра во об ја шњен; (2) при ме ну кон цеп та, обич но у ви ду ра чу нар
ског про гра ма ко ји се зо ве си стем хи пер тек ста, са иди о син кра зи
ја ма и на прет ци ма ко ји га чи не раз ли чи тим од дру гих си сте ма; 
(3) текст ко ји је упи сан у та кав си стем и де фи ни сан њи ме. Не сре
ћан ис ход је то што се мно ге прет по став ке о оп штем кон цеп ту хи
пер тек ста за пра во од но се на ње го ву спе ци фич ну при ме ну. Уз то, 
по сто је по ли тич ке прет по став ке у ве зи са до бро на мер ним ефек том 
на струк ту ре мо ћи из ме ђу пи са ца и чи та ла ца, про фе со ра и сту де
на та, вла сти и на ро да, где из гле да као да до бри мом ци по бе ђу ју, 
ма кар у те о ри ји. Ов де ће би ти об ра ђен са мо пр ви од по ме ну тих 
од но са, и то са мо због прет по став ки у ве зи са ефек том ко ји хи пер
текст има на фи гу ре ау то ра и чи та о ца.17 (На рав но, уну тар тер ми на 

17 За кри тич ке по гле де на по ли тич ке тврд ње о елек трон ским ме ди ји ма 
уоп ште но ви де ти: Ja mes W. Ca rey, Com mu ni ca ti ons As Cul tu re: Es says on Me dia 
and So ci ety, Un win Hyman, Bo ston 1988, по себ но „The Mythos of the Elec tro nic 
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„хи пер текст” под ра зу ме ва се сфе ра зна че ња ван опе ра тив ног. Они 
ко ји ци ља ју на овај по тен ци јал не мо гу у пот пу но сти из бе ћи ње
го ву там ну стра ну: пре те ра ност, аб нор мал ност, од врат ност.)

Иа ко је тер мин „хи пер текст” пр ви упо тре био Те о дор Х. Нел
сон 1965. го ди не (упо ре ди са T. H. Nel son, 1987), при хва та се по став
ка да је мо де ран из вор те иде је по те као од Ва не ва ра Бу ша, чи ји 
текст „As We May Think” из 1945. опи су је мо гу ће ре ше ње про бле ма 
на уч ни ка да одр жи ко рак са „ра сту ћом пла ни ном ис тра жи ва ња”, 
у фор ми „не ке вр сте ме ха ни зо ва них при ват них до ку ме на та и би
бли о те ка”, ма ши на за чу ва ње, бе ле же ње, вра ћа ње и по ве зи ва ње 
ин фор ма ци ја: ме мекс.18 Иа ко Буш по ми ње „траг” – ли не ар ни ред 
за ни мљи вих став ки из „ла ви рин та до ступ ног ма те ри ја ла” – он 
до зво ља ва сво јим ко ри сни ци ма да бла го скре ну с пу та. Буш ни је 
био тех нопе си ми ста (на кра ју тек ста он чак за ми шља не у рал ни 
при кљу чак из ки бер пан ка и на уч не фан та сти ке осам де се тих го
ди на 20. ве ка) и те шко да мо же мо да га кри ви мо што 1945. ни је 
из ми слио пот пун „по глед на мре жу” хи пер тек сту ал но сти. Тре ба 
по ме ну ти да је у ње го вој фа сци нант ној ви зи ји – ње го вој по е ти ци 
– не ли не ар ност ко ли ко про блем („ла ви ринт”), то ли ко и ре ше ње 
(„траг”). Он де фи ни тив но окон ча ва сво ју те о ри ју у фо ку су на лин
ко ве, ве зе и бе ле шке ко је ства ра ју са ми ко ри сни ци. То мо же де ло ва
ти ра ди кал ни је не го што за и ста је сте, са суб вер зив ним по ли тич
ким по сле ди ца ма на свет књи жев но сти и умет но сти, али Бу шов 
ко ри сник је очи глед но за сно ван на мо де лу тра ди ци о нал ног ака
дем ског пи сца ко ји мо же да из не се сво ја кри тич ка по ре ђе ња и 
ко мен та ре из во ра са јед на ко сми ре ном дис тан цом као и пре, са мо 
мно го ефи ка сни је.

Прин цип хи пер лин ка не би тре ба ло по ве зи ва ти ни са јед ном 
од ре ђе ном иде о ло ги јом или по е ти ком, јер га мо гу ко ри сти ти (и, 
на рав но, по гре шно ко ри сти ти) мно ги. Шта ви ше, ка да ана ли зи ра
мо хи пер тек сту ал ни текст као књи жев ни кри ти ча ри, мо ра мо да 
обра ти мо па жњу на то да не по ме ша мо ње го ву ин тер пре та ци ју са 
од но сом из ме ђу ау то ра и чи та о ца ко ји је омо гу ћи ла иде о ло ги ја 
ње го вог си сте ма хи пер тек ста, и да он да не при по ји мо за кљу чак 
оп штој те о ри ји књи жев ног хи пер тек ста.

Те о ре ти ча ри хи пер тек ста че сто ко ри сте про стор ни при каз 
да би опи са ли од но се ко је омо гу ћа ва ју лин ко ви и тек сто ни: ма пе, 
тр о ди мен зи о нал ност, тек сту ал не пеј за же, на ви га ци ју, то по гра фи ју 

Re vo lu tion”. О хи пер те сту ви де ти: Stu art Mo ul throp, „You Say You Want a Re vo
lu tion?: Hyper text and the Laws of Me dia”, Post mo dern Cul tu re, 1 (1991).

18 The o dor Holm Nel son, Li te rary Mac hi nes, ed. 87.1, Swar thmo re: The o dor 
Holm Nel son, и Van ne var Bush, „As We May Think”, Atlan tic Monthly, 176 (July, 
1945), 101–108.
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и слич но. Ова ре то ри ка не успе ва да са кри је чи ње ни цу да је глав
на од ли ка хи пер тек ста дис кон ти ну и тет – скок – и на гла про ме на 
ко ри сни ко ве по зи ци је у тек сту. Чист хи пер текст је за пра во је дан 
од нај ма ње то по граф ских мо де ла не ли не ар но сти. Да би се ова си
ту а ци ја олак ша ла, хи пер тек сту ал ни си сте ми че сто уво де до дат на 
свој ства: пре гле де, ин дек се, пре гле де мре же, ли сту тек сто на и 
та ко да ље. Не ко би без сум ње по ле ми сао о то ме да ли су ови ин стру
мен ти та ко ђе хи пер текст, али по што би смо мо гли да пре по зна мо 
текст као хи пер текст и без ијед ног од њих, та ко ђе би смо да се 
по тру ди мо да про ди ску ту је мо књи жев на ра чва ња хи пер тек ста без 
њих. Ка да су укљу че ни у књи жев ни хи пер текст, они бит но ути чу 
на тек сту ал ни ри ту ал, обич но до те ме ре да је те шко ре ћи да се 
ра ди о истом том тек сту.

Текст ко ји је већ по стао ка нон ски ка да се го во ри о књи жев ном 
хи пер тек сту је сте де ло Мај кла Џој са Af ter noon, a story.19 Са др жа
ва ју ћи (пре ма ин фор ма ци ја ма да тим на по чет ку) 539 тек сто на и 
950 лин ко ва, Af ter noon исто вре ме но сла ви и под ри ва струк ту ру 
хи пер тек ста. То је пр во де ло ове вр сте и на ин три ган тан на чин по
ка зу је по тен ци јал хи пер тек сту ал но сти за књи жев ни екс пе ри мент 
и ис тра жу је деј ство не ли не ар но сти на на ра ци ју.

У де лу Af ter noon не по сто је ви дљи ве ве зе и ко ри сник мо же 
да клик не на би ло ко ју реч у скрип то ни ма да ви ди да ли она во ди 
(лин ку је) до иче га по себ ног. Уко ли ко то ни је слу чај, или уко ли ко 
ко ри сник при ти сне дуг ме за по вра так, на екра ну се по ја вљу је сле
де ћи скрип тон при су тан у ни зу. Уз то, ко ри сник мо же да по зо ве 
ме ни екс пли цит ним лин ко ви ма, али ово мо же да бу де ра за ру ју ћи 
еле мент у ина че су ге стив ној и ениг мат ској во жњи то ко ви ма лин
ко ва. Да би се ства ри још ис ком пли ко ва ле, не ки лин ко ви су услов
ни; они су до ступ ни са мо ако је ко ри сник ра ни је пре шао од ре ђе
ним не на зна че ним скрип то ни ма. Као што зна сва ко ко је упо знат 
са хи пер тек сту ал ним про гра ми ма, ова кав ин тер фејс је ве о ма нео би
чан: не ви дљив линк је не чу вен исто ко ли ко и но вин ски чла нак без 
на сло ва. Услов ни линк је јед на ко та јан ствен и због ње га текст „као 
да ми сли сво јом гла вом”.20 Сто га Af ter noon, ве ро ват но пр ви књи
жев ни хи пер текст, ра сте у не што ви ше: у ки бер текст пре ру шен у 
оде ћу хи пер тек ста.

19 Mic hael Joyce, Af ter noon, a story, East ga te Systems, Cam brid ge, Mass. 1990. 
За ди ску си ју о овом де лу, ви де ти: Stu art Mo ul throp, „Hyper text and ’the Hyper
real’”, Hyper text ’89, As so ci a tion of Com pu ting Mac hi nery, New York 1989, 259–267; 
Jay Da vid Bol ter, Wri ting Spa ce: The Com pu ter, Hyper text, and the Hi story of Wri ting, 
Law ren ce Erl ba um, Hills da le 1991; G. P. Lan dow, Hyper text.

20 S. Mo ul throp, „Hyper text and ’the Hyper real’”, 239.
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Те шко је од ре ди ти Af ter noon као на ра тив (или „при чу”, ка ко 
текст сам се бе па ро диј ски на сло вља ва). Иа ко у ве ћи ни за себ них 
скрип то на глас пр вог ли ца на ра ци је по ве зу је до га ђа је са на ра ци
јом у тра ди ци о нал ном сми слу, не пред ви дљи ве про ме не сце на 
(ка ко је дан ток по ве за них скрип то на на гло ста је, а дру ги по чи ње) 
не пре ста но под ри ва ју по ку ша је по тен ци јал ног чи та о ца да се по
и сто ве ти са слу ша о цем при че, као и по и сто ве ћи ва ње на ра то ра и 
(под ра зу ме ва ног) ау то ра или ег зо на ра то ра, та ко ре ћи. У де лу Af ter-
noon из гле да да по сто ји ан ти на ра тор ко ји оте жа ва си ту а ци ју за на
ра то ра (и ме не). У ли не ар ним екс пе ри мен тал ним тек сто ви ма суб вер
зив ни ефе кат се по не кад по сти же „дис тан цом из ме ђу при по ве да ча 
и оно га ко ме се при по ве да”, а по не кад „гу бит ком осо бе ко јој се при
по ве да” – та да је на ра тор со лип си ста.21 У слу ча ју де ла Af ter noon, 
ме ђу тим, од нос из ме ђу на ра то ра и оно га ко ме се при по ве да из гле
да као ре ла тив но уо би ча јен, док је раз ли ка из ме ђу ко ри сни ка и оно
га ко ме се при по ве да, на јед ној стра ни, те на ра то ра и ау то ра на дру
гој, раз ву че на до крај њих гра ни ца не по у зда ним лин ко ви ма. Да ле ко 
од то га да се осе ћам као Лан до вљев „чи та лацау тор” (стр. 117), ко јем 
ни је про блем да кон стру и ше „зна че ње и на ра тив из фраг ме на та 
ко је му не ко дру ги дâ”, већ се осе ћам као да сам стал но на по гре
шном пу ту, да из но ва и из но ва скре ћем у тек сту ко ји се ши ри, пот
пу но убе ђен да се све бит не ства ри ша пу ћу тик ван мог до ме та. 
Не мо гу да по рек нем да је у пи та њу би ло из у зет но фа сци нант но 
књи жев но ис ку ство.

Мо же се твр ди ти да текст са ко јим сам се ја су срео (на ви ше 
на чи на) ни је исти као текст о ко јем пи шу Стју арт Мо ул троп, Џ. 
Деј вид Бол тер и Лан дов. Из њи хо вих ис ку ста ва из гле да да су ко
ри сти ли дру га чи ју и на пред ни ју вер зи ју тек сту ал ног си сте ма де ла 
Af ter noon, ау тор ску вер зи ју про гра ма Storyspa ce ко ји до пу шта 
до пи си ва ње и до да ва ње лин ко ва и ко ји, што је нај бит ни је, са др жи 
оп шти пре глед, гра фич ку пред ста ву то по ло шких од но са из ме ђу 
свих тек сто на и лин ко ва. Мо ја вер зи ја је би ла у про гра му Re a ding
spa ce, за себ ном про гра му за чи та ње ко ји ди стри бу и ра из да вач 
де ла Af ter noon. Услед то га, мој су срет са де лом по прин ци пу скрип
тон по скрип тон знат но се раз ли ко вао од њи хо вог, јер им је оп шти 
пре глед, чак и ако га ни су ко ри сти ли, слу жио као си гур но сна мре
жа ко ја је ме ни фа ли ла. Док сам ја био из гу бљен у ла ви рин ту, они 
су мо гли да бу ду „та мо го ре”, са ства ра о цем – али са мо до не кле. 
Би ло ко је про ме не ко је су мо гли да на мет ну оста ле би са мо у њи хо

21 In ger Chri sten sen, The Me a ning of Me ta fic tion: A Cri ti cal Stidy of Se lec ted 
No vels of Ster ne, Na bo kov, Barth, and Bec ket, Uni ver si tets for la get, Ber gen 1981, 
141–143.
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вим при мер ци ма; Џој сов текст би остао не про ме њен. Од нос мо ћи 
из ме ђу чи та ла ца и пи са ца не мо же да про ме ни са мо хи пер текст, 
ни ти ње го ви до да ци, већ по ли тич ка и еко ном ска ло ги ка дру штва 
(да упо тре би мо не ке бла го не пре ци зне кли шее). Ово би мо гло, под 
ути ца јем тех но ло шких про ме на, да из ме ни и дру ге ства ри; али 
док се то не де си, хи пер текст је још је дан „ин стру мент у не ком 
по ду хва ту ко ји не што опи су је”, да по зај мим фра зу Се мју е ла Ди
леј ни ја. 

Про ши ре ње пред ста ве о хи пер тек сту уво ђе њем дру гих фе
но ме на ко му ни ка ци је тек сту ал но сти по сре до ва не ра чу на ри ма као 
што су Use net22 и ин тер тек сту ал на алу зи ја23 са мо би по твр ди ло да 
је тај кон цепт бес ко ри стан за кри тич ки дис курс. Лан до вљев тер
мин „им пли цит ни хи пер текст” под ра зу ме ва да су алу зи ја и линк 
су штин ски исти, али да на ма тре ба хи пер текст у ко јем по сто је и 
лин ко ви и алу зи је да би смо уви де ли да они функ ци о ни шу на раз
ли чи те на чи не и да се мо ра ју сма тра ти за себ ним књи жев ним ин
стру мен ти ма. Бол тер, рад да про гла си крај „штам па не књи ге”, 
пра ти ме та фи зи ку ло го цен три зма и сво ди па пир ну штам пу тек на 
де лић ње не ви ше фо рм не при ро де: „Штам па на књи га ге не рал но 
про го ва ра је дин стве ним гла сом и за у зи ма кон зи стен тан лик, пер
со ну, пред сво јом пу бли ком.”24 Ово, ме ђу тим, ви ше не вре ди за 
„елек трон ски текст”, јер „то ни је фи зич ки пред мет”. Иду ћи про тив 
Бол те ро ве ре то ри ке, ре као бих да, уме сто да има мо два ни за су
прот ста вље них осо би на, јед ну ве за ну за „штам па ни” и дру гу за 
„елек трон ски” текст, ми има мо ве ћи број раз ли чи тих ти по ва тек
ста, што на па пи ру, што елек трон ски, са ве ћом ра зно ли ко шћу у 
сфе ри по то њих, док је па пир ни ипак и да ље нај че шће по ста вљен 
у цен тар. Сто га из ме ђу два ди ги тал на тек ста мо же да по сто ји ве
ћа раз ли ка не го из ме ђу би ло ко јег од та два и па пир ног. Алу зи је, 
ре фе рен це, ци та ти и лин ко ва ње је су раз ли чи те функ ци је ин тер
тек сту ал но сти, као што Use net гру пе за ве сти, елек трон ске ли сте 
за меј ло ве, си сте ми хи пер тек ста, бест се ле ри у ме ком по ве зу и 
пам фле ти пред ста вља ју раз ли чи те об ли ке тек сту ал но сти.

Као што ана ли за де ла Af ter noon на го ве шта ва, из гле да да књи
жев ни хи пер текст пред ста вља за ни мљи ву пер спек ти ву за сту ден
те књи жев но сти. Су коб не ли не ар не на ра ци је про тив ан ти на ра ци
је не би тре ба ло да бу де раз ре шен за кључ ци ма из са мо јед ног 
тек ста (чак и кад тај текст по сто ји у две вер зи је), и мо жда нам је 
по треб на но ва тер ми но ло ги ја ко ја нам до зво ља ва да име ну је мо 

22 Ви де ти: J. D. Bol ter, Wri ting Spa ce, 29. 
23 Ви де ти: G. P. Lan dow, Hyper text, 10. 
24 J. D. Bol ter, Wri ting Spa ce, 7.
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прин цип пред ста вља ња и ком по зи ци је ко ји се од но си ка не ли не
ар но сти исто она ко ка ко се на ра тив од но си ка ли не ар но сти.

Ме ђу тим, по сто ји је дан тра ди ци о нал ни тер мин ко ји би го то во 
са вр ше но мо гао да опи ше књи жев ни хи пер текст. Де ло Af ter noon не 
пред ста вља рас кид са ро ма ном. На про тив, оно про на ла зи сво је ме сто 
у ду гој тра ди ци ји екс пе ри мен тал не књи жев но сти у ко јој је јед на 
од глав них стра те ги ја ру ше ње и од у пи ра ње на ра ци ји. Ро ман („но ви 
ро ман”), од Сер ван те са до no u ve au ро ма на, од у век је био ан ти жа нр, 
а Af ter noon ни је ни шта дру го до ње го ва по след ња по твр да.

Смрт и ки бер не ти ка у тек сту ко ји се (не) за вр ша ва

Ни сам си гу ран да имам при чу.
А ако је имам, ни сам си гу ран да све ни је мо ја при ча.

Мајкл Џојс, Af ter noon, a story

Уко ли ко је књи жев ни хи пер текст но ва фор ма тек сту ал но сти 
по сре до ва не ра чу на ри ма, ки бер текст је по при лич но ста ра фор ма 
ко ја да ти ра од ше зде се тих го ди на 20. ве ка, ако не и од ра ни је. Ки-
бер (cyber) до ла зи од ре чи ки бер не ти ка, на зи ва на у ке Нор бер та 
Ви не ра ко ја се ба ви „кон тро лом и ко му ни ка ци јом у жи во ти њи и 
ма ши ни”, а пре то га је до шло од грч ке ре чи kybernêtês, кор ми лар, 
ру ко во ди лац (упо ре ди са гу вер нер, вла дар, упра ви тељ). Ки бер текст 
је текст ко ји се са мо стал но ме ња и у ко јем скроп то не и тран свер
зал не функ ци је кон тро ли ше има нент ни ки бер не тич ки агенс, био 
он ме ха нич ки или људ ски. По сто ји мно го вр ста ки бер тек ста, а мо ја 
по де ла из ме ђу де тер ми ни са ног и не де тер ми ни са ног по ку ша ва да 
по ста ви бит ну раз ли ку из ме ђу две глав не гру пе: оних ко ји се мо гу 
пред ви де ти (на при мер, јед на гру па рад њи ко ри сни ка ће увек до
ве сти до исте гру пе скрип то на) и оних ко ји се не мо гу пред ви де ти. 
О дру гој гру пи ће би ти ви ше ре чи у на ред ном де лу тек ста.

Исто ри ја ки бер тек сто ва по сре до ва них ра чу на ри ма мо же се 
тра жи ти у два раз ли чи та из во ра, ко ја оба про из и ла зе из по ља ра
чу нар ских на у ка и оба има ју по зна те уртек сто ве. Пр ви, Eli za, 
ко ји је про гра ми рао Џо зеф Вај зен ба ум 1966, пред ста вљао је ра ни 
успех на по љу ве штач ке ин те ли ген ци је. Као пре те ча свих ди ја ло
шких про гра ма (Pa rry, SHR DLU, Rac ter и без број дру гих), Eli za је 
од и грао уло гу пси хо те ра пе у та, по ста вља ју ћи пи та ња ко ри сни ци ма 
и фор ми ра ју ћи да ља пи та ња ко ри сте ћи ин фор ма ци је из од го во ра. 
Обич но су ди ја ло зи из гле да ли као да их је пи сао Ха ролд Пин тер, 
чим би ко ри сни ци от кри ли ве о ма ме ха нич ку при ро ду ко ју Eli za 
има; али Вај зен ба у мов изум ефек тив но је де мон стри рао чо ве ко ву 
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по тре бу за ко му ни ка ци јом, не бит но с ким (или, на по слет ку, с чим), 
и та ко је ро ђен зна ча јан књи жев ни жа нр – ве штач ки раз го во ри.

Дру ги из вор је по знат као кла сич на игра Adven tu re, пр ва ме ђу 
из у зет но по пу лар ним ра чу нар ским иг ра ма аван ту ри стич ког жан
ра. Пре ма Џо ну Ла не сте ду, Adven tu re је пр во би ла пеј за жна си му
ла ци ја Ко ло сал не пе ћи не у Кен та ки ју, ко ју је кра јем ше зде се тих 
го ди на 20. ве ка Ви ли јам Кро у тер то по граф ски об ли ко вао у про
грам ском је зи ку For tran. По том ју је уна пре дио Дон Вудс и дао јој 
аван ту ри стич ку фор му, а ка сни је, кра јем се дам де се тих го ди на 20. 
ве ка, ка да је по че ла екс пан зи ја кућ них ра чу на ра, до ра ђе на је и 
адап ти ра на за не бро је не ра чу нар ске плат фор ме.25 Тех нич ке струк
ту ре игре по ста ле су па ра диг ма за ве о ма ве лик број слич них ига ра, 
чак и на кон што су на пред ни ји ти по ви, по пут игре Zork ком па ни је 
In fo com, по ста ли до ступ ни.

Основ на струк ту ра игре Adven tu re мо же се опи са ти не као 
то по гра фи ја већ као ер го гра фи ја, тек сту ал но при ка зан мар љив 
рад и на пре дак глав ног ју на ка / оног ко јем се при по ве да / ко ри сни
ка; дру гог ли ца, са го вор ни ка, „те бе” тек ста. По сао те бе је сте да 
про на ђе сва бла га и уби је сва од го ва ра ју ћа чу до ви шта док се тру
ди да не бу де уби јен или за гла вљен или из гу бљен у то по граф ском 
ла ви рин ту. Ко ри сник упра вља те бе ку ца ју ћи ко ман де – нпр. „убиј 
тро ла” или „згра би зла то” – ко је ту ма чи јед но став ни пар сер, ана
ли за тор, на ба зи ком би на ци је гла го л–о бје кат. Прав ци кре та ња 
мо гу се пре ци зи ра ти јед но став ним сло ви ма: „s” за „се вер”, „d” за 
„до ле”, итд. У за ви сно сти од уно са ко ри сни ка, текст ће ис пи са ти 
крат ке скрип то не ко ји опи су ју пре део, мо гу ће ула зе у на ред не со бе, 
би ло ка кве пред ме те у бли зи ни или ре зул та те ко ри сни ко ве по след
ње ко ман де. Ево крат ког исеч ка по чет ка се си је у игри Adven tu re 
(мо је ко ман де су ис пи са не ве ли ким сло ви ма):

До бро до шли у Adven tu re! Да ли же ли те упут ства?
N
Мо лим вас да од го во ри те на пи та ње!
NE
Сто ји те на кра ју пу та пред ма лом згра дом од ци гле. Око вас 

је шу ма. По то чић из ви ре из згра де и иде низ ја ру гу.
ZGRA DA
У згра ди сте у ко јој је бу нар по ве зан са ве ли ким из во ром.
На зе мљи ле же не ки кљу че ви.

25 Jon La ne stedt, Episk Pr o gram va re – En Litterœr Teksttype? [E pic Soft wa re 
– A Li te rary Text Type?] (c. phil. diss., Uni ver sity of Oslo, 1989); Wil li am Cr owt her 
and Don Wo ods, Adven tu re [верзија им пле мен ти ра на од стра не Гор до на Ле тви на 
(IBM/Mic ro soft)], 1981.
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Бли зу је сјај на ме син га на лам па.
Ту је гра на.
Ту је и фла ша во де.
UZMI KLJU ČE VE
OK.
...
IZA ĐI
Опет сте на кра ју пу та.
DO LE
Ви сте у шу ми у до ли ни по ред по то ка ко ји се сли ва низ ка ме

ни то ко ри то.
DO LE
Крај ва ших но гу, сва во да из по то ка ули ва се у рас цеп у сте ни 

од два ин ча. Низ вод но је са мо ка мен.
NIZ PO TOK
Не мо же те да про ђе те кроз рас цеп од два ин ча!
Код про це па сте.

Игра Adven tu re и ве ћи на дру гих тек сто ва по пут ње су од ре
ђе ни, трај ни и ин тра тек стон ски ди на мич ки, са пот пу но кон тро
ли са ним при сту пом скрип то ни ма. Фук нци ја ко ри сни ка пре у зи ма 
уло гу игра ча по што ко ри сник пре у зи ма стра те шку од го вор ност од 
оно га ко ме се при по ве да. По пут де ла Af ter noon, ови тек сто ви че сто 
чи не да се осе ћам из гу бље но и да имам ути сак да се пра ва рад ња 
де ша ва не где дру где у тек сту; али у аван ту ри стич ким игра ма 
осе ћај до са де че сто за ме њу је смрт, ка да је ти сти гло до ћор со ка ка 
у то по гра фи ји или по гре шним по те зом до зва ло не ка кав смр то но
сни од го вор. Ме ђу тим, смрт у ки бер тек сту је чуд на вр ста смр ти, 
ка ко у од но су на смрт у фик ци ји, та ко и у ствар ном жи во ту. Уме
сто да на го ве сти за вр ше так – крај – „ки берс мрт” озна ча ва не ку 
вр сту ре ин кар на ци је глав ног ју на ка: смрт им пли ци ра по че так. 
Овај фе но мен нај ја сни је ус по ста вља раз ли ку из ме ђу глав ног ју на ка, 
оног ко ме се при по ве да и ко ри сни ка. Глав ни ју нак је на про сто 
мр тав, из бри сан, и мо ра да поч не по но во. Оно ме ко ме се при по ве
да, с дру ге стра не, екс пли цит но је ре че но шта се де ша ва, обич но 
на сар ка сти чан на чин, и ње му је по ну ђе но да поч не ис по чет ка. 
Ко ри сник, све стан све га ви ше од оно га ко ме се при по ве да, учи из 
сво јих гре ша ка и прет ход ног ис ку ства и у ста њу је да игра дру га
чи ју игру.

Исто као што је смрт у од ре ђе ном ки бер тек сту не ка вр ста 
ан ти кра ја, крај ки бер тек ста је не ка вр ста ан ти смр ти су прот не од 
фик ци је. Крај ки бер тек ста (ка да ко ри сник пре ки не уче шће) мо же 
би ти или успе шан (ко ри сник по бе ђу је) или не у спе шан (игра оста је 
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не ре ше на). Пр ви слу чај од у зи ма за до вољ ство ко је се мо же ис ку си
ти на кра ју до бр ог тра ди ци о нал ног епа, по што ти оста је у тек сту 
на кон за вр шет ка аван ту ра, али ви ше не ма шта да ра ди. Чак и ка да 
текст укљу чу је не ку вр сту про сла ве по бе де, не мо же да до не се тра
ди ци о нал но ра ђа ње и осло ба ђа ње тен зи је ко ју чи та о ци фик ци је 
обич но оче ку ју. Го во ре ћи Ари сто те ло вим тер ми ни ма, крај је озна
чен као пе ри пе ти ја, а не као ка тар за. Уко ли ко је крај не у спе шан, 
то зна чи од ба ци ва ње те бе ко је он да оста је у тек сту по пут ду ха у 
ма ши ни: ни је жив ни ти пра вил но са хра њен, а ње гов за да так оста је 
не за вр шен.

Ако је од сут на струк ту ра на ра ти ва кључ ни про блем књи жев
ног хи пер тек ста, у од ре ђе ном ки бер тек сту је од сут на струк ту ра 
уну тар фа бу ле. По што без ко ри сни ка не мо же би ти ни рад ње (pra xis) 
у од ре ђе ном ки бер тек сту, кон цепт при че ( fa bu la) је бе сми слен. У 
про зи при ча од ре ђу је фа бу лу и кри је се иза ње, што про из во ди 
рад њу, док је у ки бер тек сту са ма фа бу ла са кри ве на, те се от кри ва 
дис кур зив на ка у зал ност: рад ња од ре ђу је (или не у спе шно тра жи) 
фа бу лу, ко ја, уко ли ко се про на ђе, не до но си ни шта за ни мљи во сем 
(је два) кра ја. Иа ко по сто ји при по ве дач, услед зна чај них упа ди ца 
оног ко ме се при по ве да не мо же по сто ја ти на ра тив, већ са мо на
ра ци ја. Циљ овог ди ја ло га је ис про ба ва ње мо гу ћих фа бу ла до кле 
год се не на ђе нај бо ље ре ше ње: ко ри сник игра за фа бу лу.

Ен то ни Нис и Нор ман Хо ланд у свом ра ном ра ду о оно ме што 
на зи ва ју „ин тер ак тив ном фик ци јом” (кон цепт ко ји ко ре спон ди ра 
са од ре ђе ним ки бер тек стом ако се за не ма ри ње го ва де фи ни ци ја) 
твр де да „ин тер ак тив на фик ци ја по ста ла је мо гу ћа ис кљу чи во услед 
до ла ска бр зих ди ги тал них ра чу на ра ко ји су у мо гућ но сти да ба
ра та ју ре чи ма”.26 Ме ђу тим, ка да упо ре ди те аван ту ри стич ке игре 
на ра чу на ру са они ма на па пи ру, је ди на раз ли ка ко ју мо гу да про
на ђу је то што по то ње „не до но се осе ћај пра вог ди ја ло га ко ји се 
до би ја у ра чу нар ској ин тер ак тив ној фик ци ји”. Оно на шта они 
ми сле је чи ње ни ца да ко ри сник не уно си ре чи на екра ну и не по
сма тра ре ак ци ју. (Осе ћај „пра вог ди ја ло га” је те шко схва ти ти 
озбиљ но.) За пра во, ин тер ак тив на књи га по пут The Mo ney Spi der 
(та кав тип књи ге до но си ин струк ци је као што су: „Ако хо ће те да 
чу је те шта се де си ло са Шми том, иди те на стра ну 270, а ако хо ће те 
да чу је те не што о По пе ру, иди те на стра ну 90.”) го во ри ко ри сни
ку да пи ше по стра на ма не би ли ма пи рао на пре дак.27 Ка да се 
кла си фи ку је у ка те го ри ја ма про мен љи вих мо де ла, књи га The Mo ney 

26 An to hony J. Ni esz and Nor man N. Hol land, „In ter ac ti ve Fic tion”, Cri ti cal 
In qu iry, 11 (1984), 113.

27 Ro bin Wa ter fred and Wil fred Da vi es, The Mo ney Spi der, Pen guin, Lon don 1988.
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Spi der је, као и Adven tu re, од ре ђе на, трај на и ин тра тек стон ски ди
на мич ка (по што ко ри сник пи са њем ме ња ма кар је дан тек стон), са 
пот пу но кон тро ли са ним при сту пом скрип то ни ма (мо гу ће је ва ра ти, 
на рав но, али је то мо гу ће и у де лу Af ter noon). Ово ни је слу чај но, 
јер је жа нр ра чу нар ских књи га де лом ин спи ри сан аван ту ри стич
ким игра ма по сре до ва ним ра чу на ри ма и на стао је као њи хо ва адап
та ци ја: то је за ни мљив при мер ка ко „штам па на књи га” мо же да 
ап сор бу је „елек трон ски текст”, ако тр жи ште то зах те ва.

„Жар гон жи це”: пу то ва ња у ки бер тек сту ал ност

Ка ко се по ље ве штач ке ин те ли ген ци је ши ри ло, бр зо је до шло 
до пре кла па ња са по љем то по гра фи је и си му ла ци је све та и про
из ве де ни су ге не ра то ри при ча и мо де ли ко ји пред ста вља ју рад њу 
и ли ко ве.28 Ка сни је ис тра жи ва ње се отво ре но за ин те ре со ва ло за 
аван ту ри стич ке игре, раз ви ја ње ком плек сних мо де ла ин тер ак ци је 
из ме ђу ју на ка ко је кон тро ли ше ко ри сник и ве штач ких осо ба уну
тар си му ли ра ног све та, као што је, на при мер, Oz Pro ject ко ји је 
из ве ла Si mu la ted Re a li ti es Gro up на Уни вер зи те ту Кар не ги Ме лон 
из Пен сил ва ни је.29 Та кви си сте ми се мо гу кла си фи ко ва ти као неод
ре ђе ни ки бер тек сто ви, по што ни во ком плек сно сти и флек си бил
но сти ко ри снич ког уно са, као што је екс пли цит но пр о гра ми ра но 
на су мич но по на ша ње, чи не скрип то не не пред ви дљи ви ма. За ни
мљи во је то што је основ ни циљ те о ре ти ча ра аван ту ри стич ких 
ига ра као што су Брен да Ло рел и дру ги то да бу ду у ста њу да кон
тро ли шу оно што на зи ва ју фа бу лом. Ко ри сникли к ће има ти од
ре ђе ну сло бо ду, али ко ри сте ћи Playwright, екс перт ски си стем са 
зна њем драм ске си ту а ци је (мо жда не пот пу но раз ли чит од ин те
ли гент не вер зи је ан ти на ра то ра ко ји Af ter noon има), си ту а ци је и 
рад ње ће би ти па жљи во усме ре не та ко да се укла па ју у мо дел од
го ва ра ју ће дра ме. Иа ко ова по е ти ка об ли ко ва на есте ти ком има за 
циљ да ство ри по зна та драм ска је дин ства, те шко је не при ме ти ти 
по тен ци јал за кон фликт из ме ђу ко ри сни ка и овог de us in mac hi na. 
Ка ко је по ка за ла исто ри ја ро ма на, си ле кар не ва ле ске ра де цен три
фу гал но про тив за ко на жан ра у би ло ка квој си му ли ра ној дру штве
ној при ли ци. На кра ју, у ки бер тек сту ко ри сник мо же ма ло да се 
сро ди са ау то ром – не, мо рам бр зо да до дам, са ау то ром ки бер тек ста 

28 Ви де ти: Ja mes Ric hard Me e han, The Me ta no vel: Wri ting Sto ri es by Com pu ter 
(Ph. D. diss., Yale Uni ver sity, Uni ver sity Mic ro films In ter na ti o nal), 1976; Ro ger C. 
Schank and Pe ter Chil ders, The Cog ni ti ve Com pu ter: On Lan gu a ge, Le ar ning, and 
Ar ti fi cial In tel li gen ce, Ad di sonWe sley, Re a ding 1984; Mic hael Le bo witz, „Cre a ting 
Cha rac ters in a Storytel ling Uni ver se”, Po e tics, 13 (1984), 171–194.

29 Bren da La u rel, Com pu ters as The a tre, Ad di sonWe sley, Re a ding 1991.
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(а мо жда кон цепт ау то ра не би тре ба ло то ли ко ши ри ти), већ, ре ци
мо, са ро ма но пи сци ма де вет на е стог ве ка.

Од ре ђе ни ра ни тек сто ви, као што су Adven tu re и Eli za, из гле
да ли су као да по зи ва ју ко ри сни ка да уче ству је, али се бр зо от кри
ло да је то не мо гу ће и да се суб ор ди на ци ја кри је у име ну жан ра. 
Ко ри сник је је ди но мо гао да пра ти, или, још че шће, ни је успе вао 
да ис пу ни стро го од ре ђе ну пу та њу скри ве не „фа бу ле” тек ста; тек
сто ви су на ста ви ли да се раз ви ја ју на осно ву тог не у спе ха, што се 
мо же ви де ти из че стих (и по не кад не на мер них) иро нич них и ду хо
ви тих од го во ра на ко ри сни ко ве кон тра ге не рич ке рад ње (на при мер: 
„Ис пу сти ду шу” – „Не но сиш ду шу!”30).

Нео д ре ђе ни ки бер тек сто ви тре ба ло би да се ви де као по крет 
ко ји ни је про тив већ ван жан ра. Ка ко си му ла ци ја дру штве не струк
ту ре по ста је бо га ти ја, кон тро ла фа бу ле по ста је све те жа; ла ко је 
пред ви де ти де цен тра ли зо ван ки бер текст у ко јем при че, фа бу ла и 
оме та ња рад ње на ста ју „при род но” из ау то ном них по кре та ки
бер не тич ких кон стру ка та. Ка ко је већ осло бо ђе на на ра ти ва, ова 
бо дри ја ров ска ноћ на мо ра – ако је то она (упо ре ди S. Mo ul throp, 
„Hyper text and ’the Hyper real’”) – обе ћа ва мно го ви ше бек ста ва: 
од фа бу ле и ње них по кре та ча (ау то ра и ау то рама ши на), од жан ра 
и кон тра жан ра и од дру штве ног се бе. Уко ли ко бу де успе шна, за 
ма ши ну за тек сту ал но за до вољ ство би се мо гло ре ћи да је по бе гла 
чак и од си му ла ци је и по ста ла ими та ци ја, нај о па сни ји „су пле мент” 
ко ји по сто ји.

Као и увек, не мо ра мо да че ка мо да нас тек сту ал не ма ши нe 
стиг ну. Оне су то већ учи ни ле. Те ле граф, „жи ца ко ја пе ва”, очи глед
но је нео пе ва ни ју нак мно гих исто ри ја ко му ни ка ци је.31 Про из ве ден 
1793. го ди не од стра не Кло да Ша па, пр ви мо дер ни те ле граф је био 
оп тич ки, не елек трич ни, и на стао је као ла нац сиг нал них тор ње
ва у Фран цу ској. Ка сни је је Аме ри ка нац Се мју ел Морс кон струи
сао елек тро маг нет ни те ле граф, а 1844. ус по ста вио је ве зу из ме ђу 
Бал ти мо ра и Ва шинг то на, чи ме је дао но во зна че ње ре чи „ко му
ни ка ци ја”. Раз лог за што су те о ре ти ча ри ме ди ја за о би шли те ле граф 
мо гао би се на ћи у чи ње ни ци да ње го ва ка те го ри ја ни је ја сна и 
за ви си јед на ко од ма те ри јал них и не ма те ри јал них тех но ло ги ја, те 
сто га пред ста вља сра мо ту за ве ли ку по де лу из ме ђу штам па них и 
елек трон ских ме ди ја.

30 У пи та њу је не до кра ја пре во ди ва игра ре чи: на фра зу „Drop dead” од
го ва ра се „You ’re not ca rryin g that!”. Пр ва фра за за ме њу је на ред бу „Умри” или 
„Црк ни”, а од го вор се фо ку си ра на гла гол drop – ис пу сти ти – као да је у на
ред би реч о не ком објек ту ко ји се но си у ру ка ма. Сто га и од го вор по тен ци ра да 
ко ри сник у ру ка ма не но си то на шта се ми сли (прим. прев.). 

31 Ви де ти: J. W. Ca rey, Com mu ni ca tion As Cul tu re, осмо по гла вље. 
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Од са мог по чет ка елек трон ски те ле граф се ко ри стио за тек
сту ал ну за ба ву и игре. Мар шал Ма клу ан пи ше о то ме: „Ка да је 
јед на ску пи на не свр ше них сту де на та на Окс фор ду до зна ла да Ра
дјард Ки плинг до би ја де сет ши лин га за сва ку реч ко ју на пи ше, 
те ле граф ски му је с јед ног свог ску па упу ти ла де сет ши лин га: 
’Мо ли мо да нам по ша ље те јед ну од сво јих нај бо љих ре чи’. Не ко
ли ко ми ну та ка сни је та реч је и при спе ла: ’Хва ла’.”32

Ово ни је при ли ка да се пра те фун да мен тал не про ме не у дру
штву, вре ме ну и про сто ру ко је је те ле граф до нео, али би тре ба ло 
по ме ну ти да су те ле граф, и ка сни је те лекс би ли глав ни ме то ди за 
тре нут ну гло бал ну ко му ни ка ци ју то ком ви ше од сто го ди на, пре 
но што су мре же ди ги тал них ра чу на ра на ста ле то ком ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на 20. ве ка. Ме ђу тим, услед мо гућ но сти ра чу
на ра да ру ку је са ви ше од два ко му ни ка то ра у исто вре ме, омо гу ће ни 
су но ви ти по ви не ло кал них тек сту ал них фо ру ма. Пр во су на ста ли 
ра чу на ри са цен трал ном је ди ни цом по мо ћу ко јих су ко ри снич ке 
за јед ни це ме ђу соб но раз ме њи ва ле по ру ке, па он да ко му ни ка ци ја 
из ме ђу ра чу на ра (и њи хо вих ко ри сни ка) на да љи ну, те ле фон ском 
жи цом или мре жним ка бло ви ма. На ста ја њем мре жа и упо тре бом 
мо де ма на ста ле су мно ге раз ли чи те вр сте тек сту ал не ко му ни ка
ци је, од имеј ла пре ко ли сте за меј ло ве и гру пе ко ри сни ка ко ји ма 
се до ста вља ју ве сти, до та ко зва них раз го во ра на ин тер не ту, као 
што је за ни мљив фе но мен по знат као In ter net Re lay Chat (IRC).33

Кра јем се дам де се тих го ди на 20. ве ка, ка да се мре жа ма про
ши ри ла из у зет но по пу лар на игра Adven tu re, би ло је оче ки ва но да 
ће не ко да по ве же ау то мат ску тек сту ал ну ко му ни ка ци ју са аван
ту ри стич ким игра ма. То ком је се ни 1979. на Уни вер зи те ту Есекс 
Рој Труб шо је за по чео да раз ви ја игру Mul tiUser Dun geon (MUD) 
ко ри сте ћи цен трал ну је ди ни цу system10 ком па ни је DEC, а ње гов 
по сао је то ком ле та 1980. пре у зео Ри чард Бартл.34 Пр ви MUD је 
био успе шна игра, а ко ри сни ци су бе ле жи ли по е не та ко што су 
уби ја ли ју на ке дру гих ко ри сни ка или про на ла зи ли скри ве на бла га, 
те вре ме ном сти за ли до моћ ног ста ту са ча роб ња ка, али је ово би ло 
мно го ви ше од игре. То је био ки бер про стор у ко јем су љу ди мо гли 
да ужи ва ју пот пу ну ано ним ност и сло бо ду од сво јих дру штве них 
и фи зич ких иден ти те та, по ста ну ко ког по же ле и ре чи ма ра де 

32 Mar shall McLu han, Un der stan ding Me dia: The Ex ten si ons of Man, Pen guin 
Bo oks/Men tor, New York 1964, 225 (Мар шал Ма клу ан, По зна ва ње оп шти ла – чо-
ве ко вих про ду же та ка, прев. Сло бо дан Ђор ђе вић, Про све та, Бе о град 1971, 316).

33 Eli za beth M. Reid, Elec tro po lis: Com mu ni ca tion and Com mu nity on In ter net 
Re lay Chat (ho nors the sis, Uni ver sity of Mel bo ur ne), 1991.

34 Ric hard Bar tle, In ter ac ti ve Mul ti-User Com pu ter Ga mes (де ло ви из ве шта ја 
са ис тра жи ва ња Бри тан ског те ле ко ма), 1990.
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ства ри ко је ина че ни ка да не би. Та ко је за по чео но ви мо дел тек сту
ал ног из ра жа ва ња, раз ли чит чак и од те ле гра фа: ко ри сник је мо
рао да бу де из у зет но брз и да фор му ли ше крат ке, нео по зи ве ре че
ни це за не ко ли ко се кун ди, или да умре. До ро ти Пар кер и Ер не сту 
Хе мин гве ју би се сви де ла ова игра.

Као и Adven tu re пре ње, MUD се ра ши ри ла све том на ака дем
ским ра чу нар ским мре жа ма и убр зо је ко пи ра на и пре тво ре на у 
дру ге ти по ве тек сто ва у ко ји ма уче ству је ви ше ко ри сни ка. Ле та 
1989. на Уни вер зи те ту Кар не ги Ме лон Џејмс Асп нес пр о гра ми рао 
је MUD са но вим и ва жним свој ством: по ред то га што су мо гли 
да ства ра ју соп стве не ли ко ве, ко ри сни ци су мо гли да про ши ре 
тек сту ал не опи се ко је је MUD са др жа вао, до да ју ћи соп стве не опи
се кра јо ли ка то по гра фи ји MUDа. Овај MUD, по знат као TinyMUD 
и до сту пан са сва ког ра чу на ра у све ту ко ји је по ве зан на ин тер нет, 
по тен ци рао је дру штве ну ин тер ак ци ју и гра ђе ње. Ни је по сто јао 
си стем вред но сти; ако је ваш ју нак уби јен, до би јао је пре ми ју 
оси гу ра ња од пе де сет пе ни ја. Ова кокре а тив ност ко ри сни ка би ла 
је вр ло ана р хи чан ко рак у од но су на пр ве MUD игре. TinyMUD је 
тра јао од 19. ав гу ста 1989. до 28. апри ла 1990, ка да је ње го ва ба за 
опи са по ста ла пре ви ше ве ли ка за одр жа ва ње јер је би ла на пу ње на 
са пре ко 132.000 обје ка та ко је су ко ри сни ци де фи ни са ли, а сва ки 
од њих је са др жа вао не ко ли ко тек сто на.

Ка да се по сма тра ју као књи жев ни обје кат, MUD игре пр ко се 
свим кон цеп ти ма те о ри је књи жев но сти. Сва ки ко ри сник има јед
ну или не ко ли ко раз ли чи тих де ли мич них пер спек ти ва, а ко ри
сни ци бом бар ду ју јед ни дру ге тек сто ни ма ко ји су мо гли да тра ју 
са мо док се не спу сте са екра на. MUD игре су на лик ре ка ма ко је 
не пре ста но кри ву да ју, раз ви ја ју но ве то ко ве ко ји се пре пли ћу и 
пу не су свих вр ста те ре та ко ји плу та, то не или је из ба чен на оба
лу. И од јед ном, усред ха о са, гру па ју на ка мо же да поч не углас да 
пе ва пе сму Јо јо ди на из ро ма на Об ја ва бро ја 49 То ма са Пин чо на: 
„Ви со ко из над ау топу та за Лос Ан ђе лес / И цви ље ња са о бра ћа ја 
/ Сто ји до бро по зна та Га лак тро ни ка, / Огра нак Јо јо ди на.”35 Чуд не 
ства ри де ша ва ју се на мо ру.

У по ре ђе њу са ро ма ном де вет на е стог ве ка, TinyMUD из гле да 
пот пу но дру га чи је: крат ко трај но, ди на мич но, нео д ре ђе но, док је 
ко ри снич ка фук ци о нал ност ис тра жи вач ка, играч ка, по е тич ка и 
мо же се кон фи гу ри са ти. А ипак, ово је књи жев ност: сло ва, ре чи и 
ре че ни це се озна ча ва ју, ре ђа ју и раз ба цу ју на оду ше вље ње, им пре

35 Tho mas Pynchon, The Crying of Lot 49, Pi ca dor, Lon don 1967 (То мас Пин
чон, Об ја ва бро ја 49, прев. Да вид Ал ба ха ри, „Све то ви” – „Рад”, Но ви Сад – Бео
град 1992, 76).
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си о ни ра ност или бес не по зна те пу бли ке. Скрип то ни, ко ји мо гу 
би ти ду хо ви ти, про ниц љи ви, ни ски, бле са ви, не под но шљи ви или 
гла сни, обич но сти жу у хе те ро ге ној ме ша ви ни. Са ви ше од два де сет 
ли ко ва у ис тој со би, са мо ис ку сни игра чи, „MUD-де ри”, мо гу да 
пра те шта се де ша ва. Раз ви јен је и по се бан про грам за кли јен те 
ко ји ра ди на ма ши ни ко ри сни ка, олак ша на ко му ни ка ци ја обез бе
ђу је функ ци о нал ност ко ја ни је део са мог MUDа, као што је фил
три ра ње гла сних ли ко ва и ау то мат ске ко ман де ко је се че сто ко
ри сте. Не ма ју сви ју на ци ко ји се у MUDу сре ћу ствар не љу де иза 
се бе, а јед на осо ба мо же да упра вља са не ко ли ко ју на ка. Ра ни ау то
ма ти зо ва ни лик (та ко зва ни „бот”) у TinyMUDу звао се Тер ми на
тор, имао је соп стве ну кан це ла ри ју и био је, као и ње гов име њак 
из све та фил ма, про гра ми ран да вас уби је. Ако би сте му пла ти ли 
две ста пе ни ја, он би оти шао и до са ђи вао дру гим ју на ци ма ко је ви 
на ве де те. Бо то ви су би ли јед но став ни екс тер ни про гра ми ко ји су 
са гра ђе ни раз ли чи тим тех ни ка ма ве штач ке ин те ли ген ци је и уба
че ни у TinyMUD као људ ски игра чи од стра не сво јих ства ра ла ца, 
али су обич но би ли пре по зна ти јер су има ли ло ше ко му ни ка ци о
не спо соб но сти.

Ди ску си ја о MUDови ма са ста нов ни штва пи са ца и чи та ла ца 
је не бит на: MUD се не мо же чи та ти, већ са мо ис ку си ти из ве о ма 
уске пер спек ти ве јед ног или ви ше ко ри снич ких ли ко ва, док је 
мно го исто вре ме них скрип то на ван до ма ша ја; ко ри сник не мо же 
би ти си гу ран да ли ће од ре ђе ни при лог ис ку си ти ви ше од не ко ли ко 
љу ди, или, по што сви оста ли ју на ци мо гу би ти ве штач ке осо бе 
или мо гу би ти под кон тро лом исте ствар не осо бе, да ли ће га уоп ште 
ико ис ку си ти.

Гра ни це фик ци је

Бит но пи та ње ко је по ста вља ју и огра ни че ни и нео гра ни че ни 
ки бер тек сто ви је њи хов од нос са он то ло шким ка те го ри ја ма тек сту
ал но сти: фик ци јом/про зом, до ку мен тар ном про зом, не фик ци јом, 
по е зи јом, дра мом итд. У слу ча ју ки бер тек сто ва ка кви су Adven tu re 
и TinyMUD, нај о чи глед ни ји из бор, фик ци ја, ни је до вољ но очи гле
дан. Adven tu re по зи ва ко ри сни ка да му ве ру је, али то ни је исто ве
ро ва ње или су спен зи ја не ве ро ва ња ко ју мо ра до ка за ти ко ри сник 
ре а ли стич них или фан та стич них ро ма на. Ки бер тек сту ал ност 
укљу чу је ем пи ри риј ски еле мент ко ји се не про на ла зи у про зи и он 
ра ђа по тре бу за са мо стал ном он то ло шком ка те го ри јом, ко ја би се 
мо гла на зва ти и си му ла ци јом.

У про зи, ко ри сник мо ра да ство ри мен тал не сли ке ко је не ка
ко ко ре спон ди ра ју са све том ко ји је опи сан у тек сту. Ко ри сник је 



285

од го во ран за те сли ке, али текст кон тро ли ше си ту а ци ју и мо же да 
дик ти ра про ме не без ика квог по пу шта ња спољ ној ло ги ци. Из пер
спек ти ве ко ри сни ка, про за ни је ни ло гич на ни не ло гич на. Ако 
про за твр ди да су сло но ви ру жи ча сти, он да они у про зи је су та кви, 
јер не „по сто ји” ни ко да то по рек не. Фик ци ја се, да кле, не ба ви 
не чим што не по сто ји, већ не чим што је бе сми сле но опо вр га ва ти.

У игри Adven tu re од го вор ност за ко хе рент ност се де ли из ме
ђу ко ри сни ка и тек ста. Ако тију нак ба ци мач на јед ном ме сту, оде 
и вра ти се, мач је још увек ту. Дру гим ре чи ма, по сто ји си сте мат ски 
уго вор из ме ђу тек ста и ко ри сни ка, по пут ка у зал ног уго во ра ко ји 
по сто ји у ствар ном све ту и ко ји се, за раз ли ку од фик ци је, мо же 
ем пи риј ски про ве ри ти. У TinyMUDу си му ла ци ја ствар но сти је 
још бли жа ствар ној ства ри по што раз го во ри ко ји ју на ци ко ри сни
ка во де јед ни са дру ги ма че сто има ју ка рак те ри сти ке пра вих раз
го во ра.

Си му ла ци је су не где из ме ђу ствар но сти и фик ци је: оне ни су 
у оба ве зи да пред ста вља ју ствар ност, али не по се ду ју соп стве ну 
ем пи риј ску ло ги ку, и сто га их не би тре ба ло на зи ва ти фик ци ја ма. 
За раз ли ку од фик ци је, ко ја јед но став но пред ста вља не што дру го, 
ки бер тек сто ви пред ста вља ју не што ван се бе са мих.

Ре то ри ка не ли не ар но сти

Као што смо мо гли ви де ти, због да ле ко се жних иза зо ва ко је 
не ли не ар ни тек сто ви по ста вља ју пре ма основ ним кон цеп ти ма 
те о ри је књи жев но сти те шко је при ча ти о њи ма ко ри сте ћи обич не 
књи жев не тер ми не. Чак и та мо где је то мо гу ће, тре ба то чи ни ти 
с опре зом; и ако не мо же мо би ти си гур ни ни у шта дру го, мо же мо 
са си гур но шћу твр ди ти да ће кон тра дик ци ја би ти не зва ни вр хов
ни троп на шег дис кур са. Али ипак – ка кав је (књи жев ни? се ми о
тич ки?) фе но мен не ли не ар на тек сту ал ност? По сто ји ли име или 
по зна то сред ство (или, још бо ље, низ сред ста ва) ко ји ко ри сте не
ли не ар ност? Да ли тер ми ни из не ких до ме на те о ри је књи жев но сти 
ви ше од го ва ра ју за ње но опи си ва ње од дру гих? (Ако је та ко, они 
су он да нај сум њи ви ји.) Ка ко нас за го вор ни ци хи пер тек ста ен ту зи
ја стич но под се ћа ју, она се мо же на ћи у про зи, по е зи ји, уџ бе ни ци ма, 
ен ци кло пе ди ја ма и та ко да ље; да кле, не ли не ар ност као над скуп 
хи пер тек ста очи глед но ни је књи жев ни жа нр, вр ста по е тич ког 
из ра за или дис курс. Про блем кла си фи ка ци је се та ко ђе мо же об ја
сни ти се ми о тич ким тер ми ни ма, али нај ви ше због то га што је тип 
тек ста (у на шем не ге не рич ком сми слу) си стем зна ко ва, „ау то ном
ни се ми о тич ки кон структ ко ји има ап страк тан мо дус по сто ја ња 
не за ви сан од би ло ког чи на ко му ни ка ци је ко ји га омо гу ћа ва”, што 
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за пра во не да је од го вор на пи та ње.36 За се ми о ти ку, тек сто ви су 
лан ци зна ко ва, те сто га ли не ар ни по сво јој де фи ни ци ји.37

Ако се окре не мо ре то ри ци, ви ди мо да не ли не ар ност очи глед
но ни је троп, по што фук ци о ни ше на ни воу ре чи, не зна че ња, али 
би се мо гла кла си фи ко ва ти као тип фи гу ре, пра те ћи так со но ми ју 
тро па и фи гу ра Пје ра Фон та ни јеа. У дру гом де лу свог кла сич ног 
по пи са ре то рич ких фи гу ра, Fi gu res du Di sco u rs, Фон та ни је де фи
ни ше „les Fi gu res non-Tro pes” – фи гу ре ко је ни су тро пи.38 Де ли их 
у не ко ли ко кла са: фи гу ре кон струк ци је, фи гу ре го вор ни штва, 
фи гу ре сти ла и фи гу ре ми сли, са раз ли чи тим пот кла са ма ко је 
укљу чу ју ин вер зи ју, апо зи ци ју, три тач ке и по на вља ње. Фи гу ре 
не ли не ар но сти би се мо гле по ста ви ти уну тар ових кла са, за јед но 
са сле де ћим ни зом пот кла са: ра чва ње, по ве зи ва ње/пре ска ка ње, 
пер му та ци ја, ра чу на ње и по ли ге не за. Ове пот кла се се, на рав но, 
мо гу до дат но де ли ти и, што је још ва жни је, де ло ви раз ли чи тих 
пот кла са (и тра ди ци о нал них кла са као што су по на вља ње и то по
гра фи ја) мо гу се ком би но ва ти да би се до шло до ти па тек ста.

У по ре ђе њу са ра ни је пред ста вље ном тек сту ал ном то по ло ги јом, 
пред ност ове пер спек ти ве је у то ме што је по ве за на са тра ди ци о нал
ним кон цеп том те о ри је књи жев но сти – фи гу ром. Ов де је, ме ђу тим, 
иде ја ре то ри ке још ви ше по мак ну та од свог по ре кла као те о ри ја го
во ра. Али по што је фи гу ра ко ја ни је троп за пра во кон цепт за не у о
би ча је но по зи ци о ни ра ње ре чи, то мо жда ни је до кра ја нео прав да но.

У по гле ду по јед но ста вље не хи је рар хи је не ли не ар них тек сто
ва, ове кла се фи гу ра при па да ју сле де ћим ни во и ма: ра чва ње се про
на ла зи у пр о стор но не ли не ар ном тек сту; по ве зи ва ње/пре ска ка ње 
при па да сло ју хи пер тек ста; пер му та ци ја, ра чу на ње и по ли ге не за 
мо гу се на ћи и у од ре ђе ном и у нео д ре ђе ном хи пер тек сту. Док је 
пер му та ци ја ко ју ства ра ко ри сник од ре ђе на (на при мер Ке но о ве 
Poè mes), ра чу нар ска пер му та ци ја мо же би ти од ре ђе на или нео д
ре ђе на (на при мер Ји ђинг). Ра чу на ње мо же би ти од ре ђе но или 
са др жа ти на су мич не функ ци је ко је га чи не нео д ре ђе ним. По ли
ге не за мо же би ти од ре ђе на (на при мер, ка да ко ри сник ку ца ре че
ни цу у про грам Eli za, ње гов од го вор мо же се пред ви де ти) или 
нео д ре ђе на (као што је слу чај са MUDови ма). О да љој кла си фи
ка ци ји фи гу ра не ли не ар но сти, као што је раз ли ко ва ње из ме ђу 
раз ли чи тих ти по ва ра чва ња, по ве зи ва ња, на су мич них функ ци ја, 
по ли ге нет ских мо ду ла и та ко да ље, ов де не ће би ти ре чи.

36 Um ber to Eco, A The ory of Se mi o tics, In di a na Uni ver sity Press, Blo o ming ton 
1979, 9.

37 Lo u is Hjelm slev, Pr o le go me na to a The ory of Li te ra tu re, Uni ver sity of Wi scon
sin Press, Ma di son 1961, 30.

38 Pi e r re Fon ta i ner, Les Fi gu res du Di sco urs, Flam ma rion, Pa ris 1968, 271.
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Ква ре ње кри ти ча ра

Ка ко књи жев на те о ри ја мо же да на пад не тек сту ал ност не ли
не ар но сти? Ка ко мо же мо да их ис пар ча мо, учи та мо у њих, опи ше
мо их та ко да се укла па ју у наш на ра тив? Ка ко да их по ве же мо са 
на шим сим бо ли ма и то те ми ма и кон тро ли ше мо њи хо ве скри ве не 
ме ха ни зме? Хи пер текст је до бра но на свом пу ту по ста не ка нон. 
Да ли је то до бар знак? Осва ја ња су, за раз ли ку од от кри ћа, рет ко 
слу чај на. С дру ге стра не, не по сто ји те о ри ја књи жев но сти: по сто
је са мо те о ри је и те о ре ти ча ри. И тек сто ви. Те о ри ја књи жев но сти 
је, ви ше од ве ћи не ака дем ских ди сци пли на, од у век би ла де цен
тра ли зо ва на и фраг мен тар на, ши ре ће кру жно кре та ње тек сто ва и 
ин те ре са по ве за них са не бро је ним фи ло зо фи ја ма, по пут пра вог 
бар тов ског tex te scrip ti ble. Ако, да кле, хи пер текст тре ба да на ђе 
дом, за што то не би би ло ов де?

Овај есеј не ће да ти од го вор ни на јед но од ве ли ких пи та ња: 
Шта ће хи пер текст учи ни ти на чи ну на ко ји ми сли мо о тек сто ви
ма? Ка ко ће се од у пре ти на чи ни ма на ко је ће мо ми сли ти о њи ма 
и ка ко ће оста ти за пам ћен као не што ви ше од кућ ног љу бим ца, 
мр тве тра ди ци је књи жев ног екс пе ри мен та, од по чет ка об ја шње ног 
и за па ко ва ног? Ка ко ће моћ на али из у зет но при ми тив на ло ги ка 
лин ка ути ца ти на на ше ме то де дис кур са?

Ако се хи пер текст до бро по ве зао са про у ча ва њи ма књи жев
но сти, ки бер текст, знат но ста ри ји тек сту ал ни фе но мен, про шао 
је по при лич но не за па же но. Је дан или два члан ка, не ко ли ко док
тор ских те за; не до ста так ин те ре со ва ња је зна ча јан, а мо же да има 
не ко ли ко раз ло га. Пр ви је очи гле дан: аван ту ри стич ке игре су игре, 
и то ни је на ше под руч је. А ни слич ност из ме ђу Ји ђин га, Ке но о вих 
Poè mes и Adven tu re ни је пре ви ше очи глед на на пр ви по глед. Мо жда 
су, та ко ђе, аван ту ри стич ке игре, због све сво је три ви јал не и по пу
лар не при влач но сти, пре ви ше ра ди кал не да би би ле пре по зна те 
јер из об ли чу ју не са мо про цес чи та ња већ и чи та о ца. Књи жев ни 
кри ти ча ри су ге не рал но исме ва ли про зне тек сто ве ко ји су пре ви ше 
отво ре но за ро бља ва ли сво је ко ри сни ке – у њи ма је од нос из ме ђу 
чи та о ца и оног ко ме се при по ве да по стао пре ви ше ин ти ман и фа ли
ло му је иро ниј ске дис тан це или Ver frem dungа. По пут те ле гра фа, 
та кви тек сто ви спа да ју у про стор из ме ђу при хва ће них ка те го ри ја, 
у овом слу ча ју из ме ђу лир ске по е зи је и про зе. Af ter noon, с дру ге 
стра не, са сво јим суб вер зив ним ан ти на ра то ром, као да не ма про
бле ма са тим и мо же се при хва ти ти и кон фи гу ри са ти у књи жев ност 
и књи жев но.

Кључ на раз ли ка из ме ђу Af ter noonа и ки бер тек сто ва као што 
су Adven tu re и TinyMUD је у оно ме што ис тра жи ва чи вир ту ел не 
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ствар но сти на зи ва ју ура ња њем: убе ђе ност ко ри сни ка да ве штач ко 
окру же ње ни је са мо глав ни агенс са ко јим мо гу да се иден ти фи
ку ју, већ да оно окру жу је ко ри сни ка.39 Го во ре ћи ки бер тек сту ал ним 
тер ми ни ма, мо же мо ре ћи да ко ри сник за у зи ма стра те шку и емо
тив ну од го вор ност ју на ка, или да је не ста ла дис тан ца из ме ђу по
зи ци ја глав ног ју на ка, оног ко ме се при по ве да и ко ри сни ка.

За кри тич ку ин сти ту ци ју ова он то ло шка сра мо та по ста је етич
ке при ро де. Ка ко мо же мо да бу де мо кри ти ча ри ако ви ше не мо
же мо да чи та мо? Ка ко кри ти ча ри ки бер тек сто ва мо гу да се су о че 
са чи ње ни цом да им је про ма као ве лик број скрип то на? И, што је 
још го ре, не са мо да ће мо мо ра ти да при зна мо да смо је два оба ви
ли пр ви део по сла већ ће мо то ком ис тра жи ва ња нео гра ни че них 
ки бер тек сто ва да ис пи ту је мо ре зул та те соп стве них стра те ги ја и 
кре а тив них ин ве сти ци ја.40

Про бле ми „тек сту ал не ан тро по ло ги је”

Кри за кри ти ке мо жда не ће до ве сти ни до че га стра шног, али 
ће мо жда по слу жи ти као но во од сту па ње за књи жев не хер ме не у
ти ча ре. На кон што је до шло до сла вље них смр ти ау то ра, де ла и 
пи са ња, текст је са да на из ди са ју, из не ве рен од стра не оног ко ме 
је нај ви ше ве ро вао, озна чи те ља. Оста је ли не ар на и не ли не ар на 
тек сту ал ност, или, још пре ци зни је, ли не ар не и не ли не ар не тек сту
ал но сти. Ова ем пи риј ска ево лу ци ја омо гу ћа ва про ме ну ме то да из 
фи ло ло шког у ан тро пол шки при ступ, у ко јем је обје кат сту ди је 
про цес (текст ко ји се ме ња) а не про је кат (ста тич ки текст). Он лајн 
фе но ме ни и на ро чи то MUDови, са сво јим флу ид ним раз ме на ма 
тек сту ал них pra xisа, ну де је дин стве не мо гућ но сти за оп ште сту
ди је ре то ри ке, се ми о ти ке и кул тур не ко му ни ка ци је.

MUDови и слич не не ло кал не фор ме мо мен тал не тек сту ал не 
ко му ни ка ци је мо гу се пр о у ча ва ти из ра зних пер спек ти ва људ ске 
на у ке: пси хо ло шке, со ци о ло шке, ан тро по ло шке, лин гви стич ке, 
фи ло зоф ске, исто риј ске итд. Тра го ви свих њих не из бе жно ће про
на ћи на чи на да се укло пе у књи жев не и тек сту ал не пер спек ти ве 
ко је мо же мо да оче ку је мо од на ше соп стве не ди сци пли не. Ако се 
књи жев ни те о ре ти ча ри и кри ти ча ри укљу че у ис тра жи ва ње ки бер
тек сто ва, то тре ба да ра де све сни да ста ра уло га a po ste ri o ri ис тра
жи ва ња ви ше ни је до вољ на. По пут ко ри сни ка, и кри ти чар мо ра 
да бу де при су тан ка да се то бу де де ша ва ло. Не са мо то, већ, као 

39 Ho ward Rhe in gold, Vir tual Re a lity, Sum mit Bo oks, New York 1991.
40 Ви де ти: Ric hard Zi eg fild, „In ter ac ti ve Fic tion: A New Li te rary Gen re?”, 

New Li te rary Hi story, 20 (1989), 341–372.
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уче сник у дру штве ној ан тро по ло ги ји, он или она мо ра то да омо
гу ћи – да им про ви зу је, да се ме ша са до мо ро ци ма, да игра уло ге, 
да иза зо ве од го вор.

Шта ће он да, мо же мо да се за пи та мо, би ти раз ли ка из ме ђу 
ове књи жев не ан тро по ло ги је и ис тра жи ва ња он лајн фе но ме на 
пра вих ан тро по ло га? Дру гим ре чи ма, шта за др жа ва кри ти ку да 
по ста не под ди сци пли на тра ди ци о нал не дру штве не ан тро по ло ги
је? Као пр во, мо ра се ис та ћи да дру штве на ан тро по ло ги ја и те о
ри ја књи жев но сти већ има ју не ко ли ко за јед нич ких пер спек ти ва 
и ци ље ва, као и бли ску пр о шлост за јед нич ких ути ца ја. У кул тур
ној ан тро по ло ги ји кул ту ре се тре ти ра ју као тек сто ви ко је тре ба 
ту ма чи ти и ко ји су под ло жни кри ти ци,41 а чак је и про блем ан тро
по ло шког ме то да као књи жев ног про це са по стао ва жан.42

У крат ко трај ним дру штве ним тек сту ал но сти ма, он то ло ги је 
две тра ди ци је мо гу да из гле да ју као да се су сре ћу, а гра ни це из ме
ђу кул тур не ан тро по ло ги је и те о ри је књи жев но сти мо гу да из гле
да ју не ја сни је не го ика да. Сто га би би ло ко ри сно ис тра жи ти не ке 
про бле ме и кон флик те у пер спек ти ви ко ја мо же да оче ку је евен
ту ал но парт нер ство ова два по ља. По што су MUDови и дру ги 
нео д ре ђе ни ки бер тек сто ви за тво ре ни си сте ми зна ко ва, тј. тек сту
ал ни ти по ви, њих не тре ба ана ли зи ра ти као тра ди ци о нал не кул ту
ре или суп кул ту ре. По стор ган ска ан тро по ло ги ја на мет ну та у ско
ра шњем есе ју о фе но ме ну по зна том као ки бер про стор мо жда је 
са мо дру ги тер мин за оно што књи жев ни кри ти ча ри чи не још од 
Пла то на.43 Да би се ана ли зи ра ла и де фи ни са ла, кул ту ра мо ра да 
по ка же да по сто ји не за ви сно од би ло ког си сте ма зна ко ва. Ка да 
на у ка поч не да ме ша сво је ме та фо ре са сво јим ем пи риј ским суп
стра том (на при мер, ка да „тек сто ви” по ста ну тек сто ви), она је опа
сно бли зу то га да по ста не ми то ло ги ја. Ан тро по ло ги ја MUDова, 
на при мер, не тре ба као свој при мар ни обје кат да ви ди ри ту а ле и 
ин тер ак ци ју из ме ђу ју на ка из ну тра, већ пре од нос из ме ђу спо ља
шњих уче сни ка (ко ри сни ка) и њи хо вих уну тра шњих сим бо лич ких 
рад њи. Те о ри ја књи жев но сти, с дру ге стра не, не тре ба да се фо ку
си ра на дру штве но по на ша ње ко је омо гу ћа ва ју тек сту ал ни сим бо
ли, већ на то ка ко се си стем зна ко ва ко ри сти да ство ри и ис тра жи 
мо гућ но сти пред ста ве иден ти те та ба зи ра не на тек сту. Да би се 

41 Ge o r ge E. Mar cus and Mic hael M. J. Fischer, An thro po logy as Cul tu ral 
Cri ti que: An Ex pe ri men tal Mo ment in the Hu man Sci en ces, Uni ver sity of Chi ca go 
Press, Chi ca go 1986.

42 Chif ford Ge ertz, Works and Li ves: The An thro po lo gist as Aut hor, Stan ford 
Uni ver sity Press, Stan ford 1988.

43 Da vid Tho mas, „Old Ri tu als for New Spa ce”, Cyber spa ce: First Steps, Mic hael 
Be ne dikt (ed.), MIT Press, Cam brid ge 1991, 31–47.
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по сти гла ко о пе ра ци ја ан тро по ло ги је и књи жев не кри ти ке, те две 
ди сци пли не не тре ба да по ку ша ва ју да ра де по сао оне дру ге или 
да гре шком ми сле да је он то ло ги ја оне дру ге за пра во њи хо ва.

*

На кон ових спе ку ла ци ја оста је пи та ње: шта ће про у ча ва ње 
не ли не ар но сти и ки бер тек сту ал но сти учи ни ти те о ри ји књи жев
но сти? У овом тре нут ку не по сто ји ја сан од го вор. Из ме ђу не ја сног 
обе ћа ња тех но ло ги је и оштрих иви ца по ли тич ке ствар но сти, ре чи
ма Жа ка Де ри де, „још не ма по ја шње ња”. Овај есеј је по ку шао да 
ство ри упо тре бљи ву тер ми но ло ги ју за про у ча ва ње ши рег оп се га 
тек сту ал но сти ко ји је до са да био при знат у по љу про у ча ва ња књи
жев но сти и да упу ти на не ке ак ту ел не про бле ме и иза зо ве у про
у ча ва њу тек сту ал но сти по сре до ва не ра чу на ри ма. Као што смо 
ви де ли, фун да мен тал ни струк ту ра ли стич ки тер ми ни као што су 
„при ча”, „фа бу ла”, „фик ци ја” и „на ра тив” не мо гу увек да опи шу 
не ли не ар не тек сту ал но сти. Пот пу но је нео д го вор но ко ри сти ти их 
без ква ли фи ка ци ја. Фи гу ре не ли не ар но сти су ге ри шу да се књи
жев на тер ми но ло ги ја мо ра по но ви ти да би се из бе гла да ља кон
фу зи ја и не по треб на дво сми сле ност. Мо жда ће се ис по ста ви ти да 
су не ке од мо јих ре кон фи гу ра ци ја тих књи жев них и те о риј ских 
кон це па та не по треб не, а да су дру ге не до вољ но ра ди кал не. Као 
што сам по ка зао, по ред хи пер тек ста по сто ји и оби ље не ли не ар них 
тек сту ал них ти по ва, од древ них за пи са до со фи сти ци ра них ра чу
на р ских про гра ма ба зи ра них на нај но ви јим се ман тич ким ис тра
жи ва њи ма. Ни сам по ку шао да пред ста вим обим но ем пи риј ско 
ис тра жи ва ње та квих ти по ва или да по ну дим де таљ но исто риј ско 
из ла га ње раз во ја и ши ре ња тек сту ал них не ли не ар но сти. То ра до 
оста вљам дру ги ма; не мам на ме ру да се то ме по све ћу јем. Не сма
трам ни да по сто ји по тре ба за кон стру и са њем исто риј ске тра ди
ци је не ли не ар не књи жев но сти, по што су узо р ци ко је сам до са да 
ви део пре ви ше раз ли чи ти и изо ло ва ни јед ни од дру гих да би при па
да ли иче му што би се ра зум но мо гло ока рак те ри са ти као за јед нич ки 
жа нр. Не сум њи во је да по сто је ло кал не тра ди ци је, али не ли не ар
не стра те ги је из гле да ју као да на ста ју из оп ште и тран си сто риј ске 
по тре бе да се ство ри прак тич ни ефе кат, под пра вим углом на ли
не ар ну тек сту ал ност, али обич но са од ре ђе ним кон струк тив ним 
или суб вер зив ним објек том, а не са сен за ци о на ли стич ким или 
бе сми сле ним.

Ка да се срет не са но вим по да ци ма ко ји се пре по зна ју као бит
ни али нео бич ни, ака дем ска ди сци пли на као што је ис тра жи ва ње 
књи жев но сти мо же да при ме ни нај ма ње две раз ли чи те так ти ке 
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ра ди хар мо ни зо ва ња си ту а ци је. По сто је ће те о ри је се мо гу ко ри сти
ти да би пој ми ле и ста ви ле но ви ма те ри јал у цен тар (уљез се та ко 
при пи то мља ва), или се но ви ма те ри јал мо же ко ри сти ти да би се 
по но во про це ни ле и мо ди фи ко ва ле ста ре пер спек ти ве (по ље се та ко 
ме ња). Ов де се ни сам фо ку си рао на ефек те и уви де до ко јих до во де 
раз ли чи те гра не те о ри је књи жев но сти ка да се при ме не на не ли
не ар не тек сто ве, већ на по тен ци јал но но ве пер спек ти ве књи жев
но сти уоп ште ко је нам про у ча ва ња не ли не ар них тек сту ал но сти 
мо гу до не ти. Не ли не ар ни тек сто ви и те о ри је књи жев но сти мо гу 
да има ју мно го то га да ка жу јед ни дру ги ма, али не би тре ба ло да 
пу сти мо са мо јед ну стра ну да го во ри.*

Пре вео с ен гле ског 
Дра ган Ба бић

* Из вор: Espen J. Aar seth, „Non li ne a rity and Li te rary The ory”, Hyper/Text/
The ory, Ge or ge Lan dow (ed.), Johns Hop kins Uni ver sity Press, Bal ti mo re 1994, 
51–86. 




