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НА ДА КР СТИЋ

ЧО ВЕК УХВА ЋЕН „У МРЕ ЖИ”
„Ар хи пе лаг Ин тер нет” Пе тра Ма то ви ћа

„Ар хи пе лаг Ин тер нет” је пе сма ко јом се за тва ра пе ти, прет
по след њи ци клус Ма то ви ће ве збир ке Ко фе ри Џи ма Џар му ша, 
об ја вље не 2009. го ди не, а ко ји но си на слов „У мре жи”. Тај ци клус 
у кон тек сту чи та ве збир ке пред ста вља одва ја ње по гле да лир ског 
су бјек та од вла сти те ин ти ме и окре та ње ка оним те ма ма ко је су 
од ци ви ли за циј ског зна ча ја: у ње му се пра ти и пре и спи ту је нов 
на чин ег зи стен ци је са вре ме ног чо ве ка. Ње го ва кон цеп ци ја је вр ло 
спе ци фич на – по мо ћу тер ми но ло ги је ко ја је пре све га ин фор ма тич
ка про го ва ра се о пи та њи ма о са вре ме ном све ту и пост мо дер ној 
ци ви ли за ци ји ко ја по чи ње да жи ви у но вим, вир ту ел ним све то
ви ма, што су пи та ња ко ја лир ски су бјект ве о ма за ни ма ју и ко ја га 
се ду бо ко ти чу. По ред то га, у ње му се у нај ве ћој ме ри ак ти ви ра ју 
би блиј ски и апо криф ни слој Ма то ви ће ве збир ке. На из глед гро те
скан, ова ко оства рен пре плет би блиј ских и ми то ло шких сим бо ла 
и пред ста ва ко је су по хра ње не у са ме те ме ље чо ве чан ства и оно га 
што је јед но од ње го вих по след њих до стиг ну ћа ко је га је у огром
ној ме ри из ме ни ло на вр ло ефек тан на чин тво ри зна че ња ко ја су 
ве о ма са вре ме на, ак ту ел на и ко ја се ти чу па ра док сал ног фе но ме
на дру штва ко је по чи ње да жи ви из ме ште но у не ки са свим но ви 
про стор. Пе сма „Ар хи пе лаг Ин тер нет” од ли чан је при мер за ова
кав Ма то ви ћев пе снич ки по сту пак. У њој се, на мо жда нај о ри ги
нал ни ји и нај е фект ни ји на чин, упра во про жи ма њем би блиј ског 
ми то ло шког сло ја и ин фор ма тич ког дис кур са, оства ру је сло жен 
сплет зна че ња. У њи хо вом ства ра њу не сме мо за не ма ри ти и удео 
са мог пе снич ког из ра за: иа ко пи са не у сло бод ном сти ху, Ма то ви
ће ве пе сме има ју вр ло чвр сту ар хи тек то ни ку, те че сто и са мим 
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сво јим зву ча њем, а пре све га рит мом, успе ва ју да за о кру же и на
гла се те мат скомо тив ске ком плек се.

Са ма ма та фо ра ко ја се на ла зи у на сло ву пе сме „Ар хи пе лаг 
Ин тер нет” у ве ли кој ме ри па ра диг ма тич на је за чи тав ци клус „У 
мре жи” и до не кле су ми ра су шти ну ње го вих мно гих зна че ња. Свет 
ко ји на ла зи мо у овом ци клу су, а на ро чи то у овој пе сми, по ста је по
пут ар хи пе ла га са чи ње ног од без број увек но вих сај то ва, лин ко ва, 
бло го ва, про фи ла на дру штве ним мре жа ма где љу ди, из дво је ни и 
оса мље ни на њи ма као на остр ви ма, по чи њу да жи ве на је дан са
свим нов и спе ци фи чан на чин. Оту ђе ни од све га, за тво ре ни у вла
сти ти свет, они гу бе кон такт са ствар но шћу око се бе, са дру штве
ним, по ли тич ким и исто риј ским зби ва њи ма, а ме ђу људ ски од но си 
сво де се на ни зо ве ну ла и је ди ни ца. Тај свет је дво ди мен зи о на лан, 
пре ве ден у би нар ни низ, те је све у ње му де фор ми са но, раз об ли
че но и „спљо ште но”: ње му не до ста је упра во тре ћа ди мен зи ја – ду
би на, од но сно су шти на. Све по ста је ба нал но, ли ше но сми сла, а оно 
што се не од ви ја на на шем вла сти том остр ву, по сред ством мо ра 
ин фор ма ци ја ко је пре се ца и окру жу је Ар хи пе лаг, до нас не ми нов
но до ла зи, али са мо у ви ду пра зног по да тка: ми га кон ста ту је мо 
као не што што се нас лич но не ти че, не што да ле ко и не ва жно, што 
ли чи на уда ље ни ехо ко ји се пре ла ма пре ко пу чи не.

Пр ва стро фа пе сме пред ста вља обра ћа ње Го спо ду, али њен 
тон ни је хим ни чан ни ти у ње му има ика квих тра го ва па то са; Го
спод об ле ће око гла ве лир ског су бјек та „по пут сле пог ми ша”. Сли ка 
је, уи сти ну, нео бич на, нео че ки ва на и у мно го ме кон тро верз на и 
шо кант на (уко ли ко нас у са вре ме ној по е зи ји ишта мо же и да ље 
шо ки ра ти). По ре ђе ње Го спо да са сле пим ми шем де лу је на пр ви 
по глед по ма ло ап сурд но и па ра док сал но, али, као сва ки пра ви, до
бро осми шље ни па ра докс, оно има вр ло сло же но и упе ча тљи во 
зна че ње. Гро те скан спој бо жан ског, ко је би тре ба ло да бу де све тло, 
уз ви ше но и у сва ком сми слу иде ал, и не чег ма лог, мрач ног и је зо
ви тог као што је сле пи миш, са свим пре ци зно и ефект но по ка зу је 
од нос са вре ме ног чо ве ка пре ма Го спо ду. Он је од ње га (и Го спод од 
чо ве ка и чо век од Го спо да) пот пу но оту ђен, у чо ве ко ву свест ми сао 
о бо жан ском и веч ном уно си не мир и страх, је зу ко ју он на сто ји 
да отрг не од се бе и вра ти у гу сти мрак где га не мо же ви де ти и 
где је, уо ста лом, ши шми ше во при род но ста ни ште. Го спод ко ји је 
по пут ши шми ша је Го спод ко ји је прог нан из све та у ко ме жи ви 
лир ски су бјект, он је одав но за бо ра вљен, по сто ји са мо у мра ку 
чо ве чан ства, у тај ни, на пу ште но сти и са мо ћи. Тај лет по на вља се 
по ко зна ко ји пут, а то је ис так ну то већ пр вом реч ју у пе сми – „по
но во”, те мир ни тон и ри там пр ве стро фе и ди стих ко ји се на њу 
на до ве зу је сто га не из не на ђу ју. Иа ко је чи та ва пе сма пи са на у 
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сло бод ном сти ху, њен ри там, а на ро чи то ри там и ком по зи ци ја 
пр ве стро фе, има ју вр ло ва жну уло гу у фор ми ра њу ње ног сми сла 
и зна че ња. Пр ви и по след њи стих пр ве стро фе, је ди ног ка тре на у 
пе сми, са ста вље ни су, на и ме, са мо од по јед не тро сло жне ре чи, те 
дак ти ли об гр ља ва ју уну тра шње сти хо ве ко ји су ду жи (9 и 6 сло
го ва) и ко ји су пре вас ход но тро хеј ског рит ма (са јед ним дак ти лом 
на кра ју дру гог сти ха). Сто га је ком по зи ци ја овог ка тре на го то во 
ци клич на, за тво ре на у са му се бе и, за хва љу ју ћи су ге сти ји пр вог 
сти ха „по но во”, сти че се ути сак да се она за и ста бес крај но пу та 
по на вља. Ње на ме триј ска схе ма из гле да ла би ова ко:

‒UU
‒U | ‒U | ‒U | ‒UU
‒U | ‒U | ‒U
‒UU

Ка да је реч о ме три ци у пр вој стро фи, за ни мљи во је још ис
та ћи (без ула же ња у рас пра ву да ли за то по сто ја ла ау тор ска ин
тен ци ја) да број сло го ва у сва ком сти ху чи ни или 3, или број ко ји 
се мо же до би ти ње го вим са би ра њем са са мим со бом – 6 и 9. Иа ко 
је упо тре ба ових бро је ва да ле ко од, на при мер, дан те ов ске про ми
шље но сти, њи хо ва сим бо ли ка сва ка ко (па ма кар и слу чај но) у пе сми 
по сто ји, те се број на тра ди ци о нал на зна че ња ко ја они ко но ти ра ју 
мо гу и код Ма то ви ћа узе ти у об зир, по го то ву ка да се на ђу у сти хо
ви ма ко ји те ма ти зу ју нов он то ло шки по ло жај бо жан ског. У ре чи
ма ко ји ма се за вр ша ва ју уну тра шњи сти хо ви ка тре на („об ле ћеш”, 
„ми ша”), а ко је су због те сво је гра нич не по зи ци је по себ но ис так
ну те у њи ма, ја вља се су гла сник Ш ко ји на го то во оно ма то пеј ски 
на чин на го ве шта ва звук ко ји про из во ди ле пет ши шми шо вих кри ла. 
Тај шу шта ви звук уно си не мир и у са му рит мич ку ор га ни за ци ју 
пе сме. Та ква је при ро да и са ме ре чи „ши шмиш”, те се њо ме на 
са мом кра ју пе сме по сти же сли чан ефе кат. Чи та ва пе сма, та ко, на 
не ки на чин би ва за о кру же на тим оно ма то пе јом на го ве ште ним 
зву ком ле пе та кри ла.

Пр ва стро фа, да кле, при ка за ла нам је то об ле та ње око гла ве 
лир ског су бјек та ко је би тре ба ло да лир ски су бјект уз не ми ра ва, 
јер је са мо по се би је зо ви то. Ме ђу тим, њен ми ран ри там и ци клич
на ком по зи ци ја ко ји су ге ри шу да се оно де ша ва по ко зна ко ји пут, 
на го ве шта ва ју нам са свим су прот но уну тра шње ста ње су бјек та. 
Он, на и ме, ни је уз не ми рен тим ле том, на ње га је већ на ви као и он 
не успе ва да на ру ши ње гов спо кој. Тај на го ве штај, као и мо тив не
у зне ми ре но сти, кон кре ти зу ју се и раз ви ја ју у дру гој стро фи:
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Ми ран сам. Пу шим ци га ре ту, дим је оре ол,
ко ји пре се цаш сво јим кри ли ма.1

Ме та фо рич на сли ка ди ма ци га ре те ко ји се зби ја у оре ол око 
гла ве су бјек та, а ко ји ши шмиш по ку ша ва да рас те ра сво јим кри
ли ма, из у зет но је естет ска и ус пе ла. Ње гов мир и не у зне ми ре ност 
ова пло ћу ју се у обла ку гу стог ду ван ског ди ма ко ји и сам по се би 
до но си уми ре ње пу ша чу, ма те ри ја ли зу ју се и не успе ва ју да бу ду 
рас те ра ни за ма си ма кри ла. Они су нам су ге ри са ни и рит мом и 
ду жи ном ових сти хо ва: пр ви је че тр на е сте рац ко ји је по де љен 
две ма це зу ра ма (3+6+5) и у ње му по сто је две син так сич ке це ли не, 
док је дру ги стих не што кра ћи – у пи та њу је де се те рац си ме трич но 
по де љен це зу ром по сле пе тог сло га и он чи ни за вр ше так син так
сич ке це ли не ко ја је оп ко ра че њем пре не та у но ви ред. Њен дак
тил скотро хеј ски ри там бли зак је рит му сва ко днев ног го во ра, али 
је он, за хва љу ју ћи сег мен та ци ји син так сич ких це ли на у окви ру 
сти хо ва, ипак у пот пу но сти пе снич ки.

Тре ћа стро фа чи ни се већ и на пр ви по глед, за хва љу ју ћи гра
фич ком об ли ку пе сме, цен трал ном. Она је ујед но нај ду жа (у пи
та њу је квин та „с ре пом”) и упра во због „ре па” ви зу ел но нај за ни
мљи ви ја це ли на у пе сми. На са мом ње ном по чет ку раз ви ја се (у 
срп ској књи жев но сти већ то ли ко пу та раз ви јен) мо тив мо ли тве. 
Он је, ме ђу тим, дат на нов на чин, пот пу но у скла ду с пост мо дер
ни стич ким тен ден ци ја ма у по е зи ји, а по себ но у скла ду с Ма то ви
ће вом по е ти ком ус по ста вље ном у окви ру ци клу са „У мре жи”; 
мо ли тва, на и ме, ни је из го во ре на, већ је по сла та меј лом. Мо ли тва, 
као нај ин тим ни ји чин ко јим се би ће по ве зу је са бо жан ским, по ста
је пот пу но раз об ли че на, де пер со на ли зо ва на, она се са да пре но си 
но вим ме ди ју мом. У све ту у ко ме је то ли ко ма ло раз го во ра очи у 
очи оста ло и у ко ме је бо жан ско, по пут ши шми ша, из гна но у не ка
кву пе ћи ну, ис кљу чу је се мо гућ ност чи стог и ау тен тич ног из ли ва 
вла сти тог ду хов ног би ћа и оства ре ња не по сред ног од но са са бо
жан ством, већ је и он дво ди мен зи о на лан и обез ли чен. Нео че ки
ва ни обрт ко ји про из во ди мо тив мо ли тве пре ве де не у би нар ни низ 
на гла шен је и оп ко ра че њем из пр вог у дру ги стих – у ње га је пре
не та упра во име ни ца „меј лом”, ко ја је та ко у струк ту ри стро фе 
до би ла по вла шће но, на гла ше но ме сто. Лир ски су бјект по и сто ве ћу је 
се с Но јем, а пло вид ба ње го ве бар ке до во ди се у ве зу са сур фо ва
њем ин тер не том, фе но ме ном чи ји је ме та фо рич ни, оп ште при зна ти 
на зив Ма то вић од лич но ис ко ри стио у сво јој ана ло ги ји. Ме та фо ра 

1 Пе тар Ма то вић, Ко фе ри Џи ма Џар му ша, На род на би бли о те ка „Сте фан 
Пр во вен ча ни”, Кра ље во 2009, 56.
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„ар хи пе лаг ин тер нет” пред ста вља, ка ко је већ по ме ну то, нов свет са 
сво јим спе ци фич ним про стор новре мен ским ко ор ди на та ма ко је 
су по ме ре не у са свим но ву ди мен зи ју – вир ту ел ну. Лу та ње Но је ве 
бар ке то ком че тр де сет да на по то па има ло је за циљ за сни ва ње но
вог, бо љег чо ве чан ства и но вог, про чи шће ног, у по то пу оку па ног, 
про ду хо вље ног и пре по ро ђе ног жи во та. Мо гућ ност та квог пре по
ро да у две ди мен зи је до ве де на је у пи та ње – но ви Но је на свом пу
то ва њу „ус пут ску пља(м) са мо де ви це му дре и лу де”2, као је ди не 
ко је су вред не да уђу у тај но ви пре чи шће ни жи вот и уче ству ју у 
ње го вом ус по ста вља њу. Ово лу та ње по пут Но ја, али услед кон
тек ста те пло вид бе са свим раз ли чи то од ње га, мо жда би се мо гло 
по сма тра ти и у до слу ху са сти хо ви ма пр ве пе сме у збир ци, ко ја би 
се у не ку ру ку мо гла схва ти ти и као про грам ска: „Док лу там / сам 
се би ни сам ни Оди сеј ни Ахас фер.”3 То лу та ње, по пут ове пло вид бе 
но вог Но ја, пот пу но је уза луд но, бес циљ но и ја ло во. Ода бир упра во 
„де ви ца му дрих и лу дих” за за сни ва ње но вог све та мо же мо до ве
сти у ве зу са „ка фан ском фло ску лом” из пе сме ко ја свој на слов де ли 
са чи та вом збир ком Ко фе ри Џи ма Џар му ша, а то је: „до не стан ка 
не ви но сти, же не су за и ста ге ни јал на би ћа”.4 У тој де ви чан ској чи
сто ти, ко ја се из јед на чу је ујед но са му дро шћу и са лу до шћу, лир
ски су бјект ви ди про кре а тив но на че ло из ко јег је ди но мо же про
ис те ћи не што за и ста ге ни јал но ‒ свет у ко ме на сто ји да уко ре ни 
вла сти ту ег зи стен ци ју. На рав но, ни јед ног тре нут ка не тре ба гу
би ти из ви да тра ди ци ју би блиј ског (за пра во, још гил га ме шов ског) 
то по са пу та као ме та фо рич не сли ке чо ве ко вог жи во та, пу та ко ји 
има сво је свр хо ви то ис хо ди ште, као и зна че ња ко ја, та ко схва ћен, 
он уно си у „Ар хи пе лаг Ин тер нет”.

Лу та ју ћи Ар хи пе ла гом, лир ски су бјект оче ку је да се „с не ба 
ка тод не це ви огла си / system fa i led”.5 Пе снич ка сли ка тог не ба 
ка тод не це ви јед на је од за и ста фа сци нант но ори ги нал них пе снич
ких сли ка Пе тра Ма то ви ћа. Ка тод на цев мо ни то ра омо гу ћа ва по
ја ву сли ке на екра ну ра чу на ра, у њој се елек тро ни фо ку си ра ју и 
по том уда ра ју у флу о ре сцент ни за стор, те про из во де ви дљи ву тач
ку на екра ну. Не бо ка тод не це ви, пре ма то ме, био би сам тај за стор, 
тј. екран схва ћен она ко ка ко га (ми) ла и ци раз у ме мо, као дво ди
мен зи о нал ну по вр ши ну на ко јој се (не ким чу дом) по ја вљу је сли ка. 
Озло гла ше ни blue screen of de ath (та ко ђе и blue screen of do om, оба 
ова на зи ва у пе сми до би ја ју за и ста огро ман зна чењ ски по тен ци
јал), ко ји се по ја вљу је упра во при па ду Win dows си сте ма, а ко ји 

2 Исто.
3 Исто, 9.
4 Исто, 40.
5 Исто, 56.
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под ра зу ме ва да ће сви не са чу ва ни фај ло ви би ти из гу бље ни, бо ји то 
не бо у ви зан тиј ско пла ву бо ју, ка кву на овом на шем, пра вом не бу, 
за све ове хи ља де и хи ља де го ди на, чо ве чанство ни је ви де ло. Овом 
ме та фо ром не ба ка тод не це ви са ко је се оче ку је по ру ка о кра ју, 
ис ка за ном ин фор ма тич ким дис кур сом и из дво је ном у за се бан стих 
и на ја вље ном две ма тач ка ма, те сто га по себ но на гла ше ном у са мој 
рит мич кој ор га ни за ци ји пе сме, вир ту ел ни свет до био је и сво је 
опред ме ће ње ко је је, упра во, и са мо дво ди мен зи о нал но и ко је се, 
услед те не при род не пла ве бо је, по твр ђу је као пот пу но ар ти фи ци
јел но. Екран по ста је но во не бо, а ин тер нет и ра чу нар но ва ва си о на 
‒ вир ту ел на, тех нич ка, ин фор ма тич ка. 

Иде ју ко ју на го ве шта ва чи ње ни ца да се сви фај ло ви при по ја
ви пла вог не ба ка тод не це ви не по врат но гу бе, те да је и пло вид ба 
би ла уза луд на, раз ви ја ју и сти хо ви по след ње стро фе у пе сми: 

А кад се умо рим од кор ми ла ња, на до мак ци ља,
сво јим ши шмиш кри ли ма зби јеш дим ду ва на
у бес те жин ску по ру ку: re set!6

У лу та њи ма но вог Но је, да кле, има не чег си зи фов ског. Као и 
мит ски Си зиф, лир ски су бјект на до мак ци ља, већ умо ран од лу та
ња, би ва вра ћен на са мо дно бре га да се на но во и на но во њи ме ус пи
ње, од но сно да на но во и на но во пло ви. Ње гов циљ, пре ма то ме, по
твр ђу је се као са мо при ви дан. Он је, за пра во, за у век не до сти жан, 
јер се сам свет у ко ме тре ба да се оства ри ис по ста вља као пре ви ше 
кр хак и нео д го ва ра ју ћи за не што та кво. Ка ко је тај свет дво ди мен
зи о на лан, отуд је и по ру ка ко ја се на екра ну ис пи су је „бес те жин
ска” и то у бу квал ном сми слу: она не ма тре ћу ди мен зи ју. То би се, 
ме ђу тим, мо гло схва ти ти и у пре не се ном зна че њу: та по ру ка не ма 
ни ка квог су штин ског зна ча ја јер се тај свет по се би, за пра во, не 
мо же истин ски про ме ни ти. Он се на но во и на но во об на вља, али 
увек са гу бит ком свих да то те ка и про ме на ко је, то ком пло вид бе, 
ни су са чу ва не. Умо ран од кор ми ла ре ња, али не сти гав ши до свог 
ци ља, лир ски су бјект мо ра да по но ви сво ју ја ло ву по тра гу за вла
сти том свр хом и за но вим про сто ром где би се мо гла уко ре ни ти 
вла сти та ег зи стен ци ја. Тај свет се, за пра во, и сам вра ћа на свој по
че так, као да у ње му чи та вог тог лу та ња ни је ни би ло, јер не ста ју 
сви тра го ви о ње му. Он се, на са мом кра ју, ис по ста вља као нео др
жив и па ра док сал но ла ко ра зо рив иа ко увек, го то во без у слов но, 
на ста вља да по сто ји у пре ђа шњем ви ду. Из ње га се при ра за ра њу 
бри шу сви они тра го ви лич ног, и он на ста вља сво је тра ја ње ко је 

6 Исто.
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је не за ви сно од су бјек та; пот пу но је де ху ма ни зо ван и та кав мо ра 
и оста ти.

Па ра ле ла из ме ђу сур фо ва ња ин тер не том, оча ја ва ња ко је на
ста је при ли ком гу бље ња фај ло ва и тог не из бе жног ре се та и по чи
ња ња ис по чет ка, на вр ло про ми шљен и за ни мљив на чин до ве де на 
је у ве зу са ег зи стен ци јом са вре ме ног чо ве ка, ка ко оном у две та ко 
и оном у три ди мен зи је; у сва ком од тих све то ва ми осе ћа мо да нам 
фа ли ма кар још јед на, ко ја је са мо на го ве ште на. Ка ко се овај ствар ни, 
фи зич ки свет у кон цеп ци ји Пла то но вог ми та о пе ћи ни ис по ста вља 
као од раз све та иде ја, та ко и вир ту ел ни свет по ста је од раз фи зич
ког; свет при сва ком том пре сли ка ва њу по не што гу би. Свет иде ја 
пре ма том но вом све ту сто ји бес крај но уда љен, го то во не за ми слив. 
Он ви ше ни је са мо сен ка већ сен ка сен ке, те се из те пер спек ти ве 
вир ту ел ног уни вер зу ма пот пу но рас та че у не по сто ја ње. Ма то вић 
је на сто јао да по ка же ка ква је суд би на ег зи стен ци је чо ве ка ко ји 
увек на но во и на но во (и уза луд но) по ку ша ва да се пре се ли у тај 
од раз од ра за, ис ти чу ћи у пр ви план све оно што се при то ме гу би, 
оли че но, пре све га, у сли ци бо жан ства за ко је у том све ту не ма ме
ста, те је прог на но у мрак и уса мље ност, мо ли тве ко ја се ша ље меј
лом, и у за и ста од лич ној ме та фо ри не ба ка тод не це ви. Са ма не мо
гућ ност за сни ва ња ег зи стен ци је у ње му ја ко је на гла ше на упра во 
оп ко ра че њем „system fa i led”. Ме триј ске осо бе но сти пе сме, њен 
пре те жно ве о ма дуг стих не јед на ког ме тра, до сле дан дак тил ско
тро хеј ски ри там, са од лич но ис ко ри шће ном про ме ном рит ма у 
пр вој стро фи ко ји уно си у њу и по себ но зна че ње, бли зак је сва ко
днев ном го во ру, док сег мен та ци ја и раш чла њи ва ње син так сич ких 
це ли на уну тар сти хо ва, с дру ге стра не, уно се у њу не сум њив дух 
по е зи је. Не гу бе ћи из ви да већ по ми ња ну из ве сну за тво ре ност пе сме 
у се бе са му, ко ја је по стиг ну та оно ма то пеј ским на го ве шта јем зву ка 
ши шми шо вог ле та у пр вој сто фи и на са мом ње ном кра ју, у очи 
сна жно упа да да је чи та ва пе сма, у ства ри, вр ло ста тич на. По чет на 
и за вр шна си ту а ци ја су исто вет не, жи во се би мо же мо пред ста ви
ти лир ски су бјект ко ји се ди за ра чу на ром и пу ши ци га ре ту чи ји 
се дим зби ја око ње го ве гла ве и ко ји, схва ће но у до слов ном сми слу 
и по вр шин ском сло ју зна че ња те сли ке, пре се ца ма ха ње кри ла сле
пог ми ша. Сва ди на ми ка ко ја у пе сми по сто ји, а ко ју пред ста вља 
пре све га мо тив пло вид бе, од ви ја се у дру гој ди мен зи ји – на ин тер
не ту, те за пра во ни је ре ал но по сто је ћа ди на ми ка, већ ви р ту ел на. 
Из ме ђу ре ал но по сто је ће ста ти ке и ви р ту ел не ди на ми ке бри шу се 
оштре гра ни це и оне се до во де у го то во исту он то ло шку ра ван, те 
њи хов на гла шен кон траст, упра во услед то га што је ме ђу њих по
ста вљен знак јед на ко сти, вр ло сна жно и ефект но пот цр та ва са му 
те му пе сме – па ра докс чо ве ка ко ји се кре ће не кре ћу ћи се, жи ви 
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не жи ве ћи, тра жи љу бав до стој ну Но је ве бар ке сур фу ју ћи ин тер
не том и мо ли се пре ко меј ла. Ма то ви ћев „Ар хи пе лаг Ин тер нет” 
на се ља ва јед но са свим но во чо ве чан ство, оп ко ље но мо рем ин фор
ма ци ја са ко ји ма не зна шта да ра ди, а чи ју ви р ту ел ну пло вид бу 
том бес крај ном пу чи ном не мо же ни на тре ну так да пре ки не или 
уз не ми ри ле пет кри ла прог на ног Го спо да. 




