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САША РАДОЈЧИЋ

ТЕКСТ И ХИПЕРТЕКСТ

САЖЕТАК: У огледу се разматрају разлике између текста и 
хипертекста, при чему је хипертекст формално одређен као текст 
који садржи хипервезе. Најважније разлике су оне које се односе 
на начине материјалног (медијског) појављивања текста и хипер
текста. Уколико је у нашој култури карактеристична медијска 
форма текста књига, за хипертекст је то мрежа. Хипертекст подсти
че отворени, дисконтинуирани, нелинеарни начин читања, а текст 
га само делимично подржава.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: текст, хипертекст, књига, мрежа, нелинеарно 
читање, лавиринт.

Свет је књига
Св. Бонавентура

Свет је библиотека
Борхес

Ме та фо рич ко из јед на ча ва ње све та и књи ге у ре чи ма јед ног 
схо ла сти ча ра, ко је сто је на по чет ку овог огле да, су ге ри ше још нај
ма ње две по ве за не иде је: пр ву, да свет има сми сао ко ји је мо гу ће 
раз у ме ти, она ко као што раз у ме мо књи гу ко ју чи та мо, и дру гу, да 
тај свет има сво га твор ца као што књи га има сво га пи сца. Бор хе
со ва сли ка из Ва ви лон ске би бли о те ке је про ши ре на и се ку ла ри зо
ва на вер зи ја тих иде ја. Јед на књи га ни је до вољ на да из ње иш чи та мо 
сву ра зно вр сност све та, по треб но нам је ви ше књи га (код Бор хе са 
бес ко нач но мно го, све), и по треб но је да утвр ди мо не ко на че ло њи
хо вог ор га ни зо ва ња. Са том сли ком би мо гао да се са гла си и схо
ла сти чар, са мо што би у скла ду са сво јим прет по став ка ма фи гу ру 
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пи сца за ме нио фи гу ром би бли о те ка ра. За ни мљи во је да у тим сли
ка ма ни ко не до во ди у пи та ње чи та о ца и ње гов удео у из град њи 
сми сла шти ва ко је чи та. Обе ме та фо ре су из раз хер ме не у тич ког 
оп ти ми зма: сми сао по сто ји и до сти жан је.

Код Бор хе са по сто ји још јед на иден ти фи ка ци ја у истом сим
бо лич ком кру гу, и она скре ће па жњу на те шко ће ко је мо ра мо да 
са вла да мо ка ко би смо раз у ме ли: би бли о те ка је ла ви ринт. Али 
ка кав? Јер, у за ви сно сти од то га ко ји ис ход до пу шта ју, по сто је два 
ти па ла ви рин та. Пр ви има са мо је дан из лаз, је дан нај кра ћи пут, 
јед но ре ше ње (уни кур зив ни тип), а дру ги ви ше рав но прав них из
ла за и мо гу ћих пу та ња, ви ше ре ше ња (мул ти кур зив ни тип). И је дан 
и дру ги су се раз ви ли од пр во бит ног об ли ка из ан тич ког ми та, у 
ко ме је ју нак мо рао да се про би је до ср ца ла ви рин та, са вла да звер, 
и по том се, што ни је ма њи по ду хват, истим пу тем вра ти на све тло 
да на. Та при по вест је са свим у скла ду са ци клич ким до жи вља јем 
ствар но сти код ста рих Гр ка, а де лат на је и да нас, ре ци мо ка да сим
бо ли зу је те ра пе ут ске ре зул та те ду бин ске пси хо ло ги је. Звер та да 
ни је Ми но та ур, већ не што скри ве но ду бо ко у на ма, што тре ба из
не ти на по вр ши ну, осве тли ти и осве сти ти, ка ко би би ло по бе ђе но. 
Раз у ме ва ње све та је нео дво ји во од раз у ме ва ња се бе у све ту. 

Кроз ко ји, гла си пи та ње, кроз ка кав ла ви ринт про ла зи мо чи
та ју ћи књи гу (или књи ге) све та? 

Реч књи га у прет ход ној ре че ни ци очи глед но има дво стру ко 
пре не се но зна че ње; она ни је са мо ме та фо ра (за свет), већ и си нег
до ха. Јер оно што за и ста чи та мо су раз ли чи ти тек сто ви, ко ји мо гу 
али не мо ра ју би ти уоб ли че ни у књи гу. Књи га је са мо јед на од мо
гу ћих фор ми ме диј ске пре зен та ци је тек ста, је дан од на чи на ње го вог 
ма те ри јал ног по ја вљи ва ња. У овом огле ду раз ли ку јем пој мов не 
ин стан це ма те ри јал не (ме диј ске) по ја ве тек ста и са мог тек ста, као 
и, на дру гом пла ну, књи жев ног де ла и ње го ве кон сти ту ци је у (хер
ме не у тич ком) пред ме ту.

Тек сто ве нај че шће чи та мо од по чет ка до кра ја, кон ти ну и ра но 
и у јед ном сме ру, са оче ки ва њем да до ђе мо до њи хо вог це ло ви тог 
сми сла. Уко ли ко тај, уо би ча је ни на чин чи та ња, на зо ве мо ли не ар
ним, он да је за не ли не ар но чи та ње ка рак те ри стич но упра во су прот
но, на и ме ви ше смер но, дис кон ти ну и ра но и не хи је рар хи зо ва но про
ла же ње кроз текст. Та кво чи та ње не сум њи во усло жња ва и обо га
ћу је про чи та ни сми сао, што је умет нич кој књи жев но сти до бро до
шло као ефе кат ко ји про ши ру је чи та о че во ис ку ство и про во ци ра 
ње го во за ни ма ње за књи жев но де ло чи ји је то текст, али на дру гој 
стра ни мо же да осла би или чак и да пот пу но уки не пред ста ву о 
це ли ни тек ста и на че лу ње го ве уну тра шње ор га ни за ци је. 
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Чи та ње је ак тив ност у вре ме ну, про цес код ко га це ло ви тост 
ис хо да (оно га што се раз у ме ло, про чи та ног „сми сла”) за ви си од 
син те тич ких спо соб но сти чи та о че ве ме мо ри је. Се квен це чи та ња 
у вре ме ну ме мо ри ја по ве зу је у је дин стве ни (хер ме не у тич ки) пред
мет, био то из ве штај о ста њу за ли ха тр го вач ког дру штва, љу бав но 
пи смо или књи жев но умет нич ко де ло. Ове спо соб но сти се знат но 
по у зда ни је оства ру ју ка да не ки текст чи та мо ли не ар но и ка да нам 
ре до след про чи та них се квен ци су ге ри ше кон ти ну и тет и је дин ство 
пред ме та. Уко ли ко, ме ђу тим, по ку ша мо да исти текст чи та мо не
ли не ар но, дис кон ти ну и ра но, про из вољ но из ме ша ним сле дом се
квен ци, би ће нам знат но те же да кон сти ту и ше мо це ло вит пред мет, 
јер ће мо се пре ви ше осла ња ти на јед ну дру гу сво ју спо соб ност, 
за слу жну за асо ци ја тив но ми шље ње, за ства ра лач ко, ино ва тив но 
по ве зи ва ње пред ста ва и иде ја. 

По сто је књи жев на де ла чи ји текст је хо ти мич но са чи њен та ко 
да по зи ва на не ли не ар но чи та ње, уз прет по став ку да ће до би так на 
отво ре но сти зна че ња тек ста на док на ди ти онај до дат ни на пор ко ји 
њи хов чи та лац мо ра да уло жи да би та зна че ња пре по знао или их 
кон сти ту и сао. Ка да се у не кој ди ску си ји о књи жев но сти упо тре би 
из раз „не ли не ар но чи та ње”, ве ро ват но пр ве асо ци ја ци је ис ку сни
јих чи та ла ца иду пре ма ро ма ни ма Шко ли це Ху ли ја Кор та са ра, 
Ха зар ски реч ник Ми ло ра да Па ви ћа или Бле да ва тра Вла ди ми ра 
На бо ко ва. Пре о вла ђу ју ће ми шље ње кри ти ке је да струк ту ра тих 
ро ма на, од би ја ју ћи да се за тво ри у це ли ну под ре ђе ну са мо јед ном 
до зво ље ном ре до сле ду тек сту ал них фраг ме на та, под сти че и по
др жа ва не ли не ар ни на чин чи та ња. То је би ла и ин тен ци ја пи са ца. 
О то ме све до чи јед на Па ви ће ва из ја ва: 

По мом осе ћа њу умет но сти се де ле на „ре вер зи бил не” и „не
ре вер зи бил не”. По сто је умет но сти ко је ко ри сни ку (ре ци пи јен ту) 
омо гу ћу ју да де лу при ђе са раз ли чи тих стра на, или да га чак оби
ђе и осмо три ме ња ју ћи смер раз гле да ња по соп стве ном на хо ђе њу, 
као што је слу чај са ар хи тек ту ром, скулп ту ром, или сли кар ством, 
ко ји су ре вер зи бил ни. По сто је та ко ђе оне дру ге, не ре вер зи бил не 
умет но сти, као што су му зи ка или књи жев ност, ко је ли че на јед
но смер не ули це, по ко ји ма се све кре ће од по чет ка ка кра ју, од 
ро ђе ња ка смр ти. Ја сам одав но же лео да књи жев ност, ко ја је не ре
вер зи бил на умет ност, на чи ним ре вер зи бил ном. Оту да мо ји ро ма ни 
не ма ју по че так и крај у кла сич ном зна че њу ре чи. Они су са зда ни 
у не ли не ар ном пи сму.1

1 Ми ло рад Па вић, (б. г.), „По че так и крај ро ма на”, URL: http://kha zars.com /
bi o gra fi jami lo radpa vic2/po ce takikrajro ma na (07. 06. 2017).
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Же лео бих да у из ве сној ме ри про бле ма ти зу јем то схва та ње 
и да по ка жем ка ко фраг мен та ри зо ва на фор ма и од су ство хи је рар
хи је ме ђу фраг мен ти ма тек ста са ми по се би ни су до вољ ни да обез
бе де ње го во не ли не ар но чи та ње, од но сно да чи ње ни ца да је текст 
књи жев ног де ла по ну ђен чи та о цу у ме ди ју књи ге, им пли ку је са мо 
огра ни че не мо гућ но сти от кло на од ли не ар ног чи та ња, и то по це ну 
угро жа ва ња иден ти те та књи жев ног де ла. Мо гућ но сти не ли не ар ног 
чи та ња се пот пу ни је оства ру ју са про ме ном ме ди ја, али са да та квом 
про ме ном ко ја има и он то ло шке по сле ди це: из тек ста ор га ни зо
ва ног у књи гу, у мре жно ор га ни зо ва ни хи пер текст.2 Ти ме се те
жи ште про бле ма по ме ра на ра ван ме диј ске пре зен та ци је тек ста и 
хи пер тек ста, чи ји об лик ути че не са мо на на чин њи хо вог чи та ња 
већ и, као што је ре че но, на на чин њи хо вог по сто ја ња. 

Хи пер текст се, па ра фра зи ра ћу на слов јед ног по зна тог есе ја 
Вал те ра Бен ја ми на, мо же схва ти ти као текст у до ба свог вир ту ел ног 
пред ста вља ња у ме ди ју ра чу нар ских мре жа. Са мо, пу ка про ме на 
ме ди ја ни је до вољ на; текст на мре жи оста је текст. Да би по стао 
хи пер текст, мо ра да бу де тран сфор ми сан. За то је у од ре ђе њу хи пер
тек ста по треб но да се по зо ве мо на тран сфор ма ци ју ко ја се од и гра
ва, на пре о бра жај ко ји тр пи текст. И ево тог од ре ђе ња у нај са же ти
јој фор ми: хи пер текст је текст ко ји са др жи хи пер ве зе. Хи пер ве зе 
су ме ста у тек сту ко ја су по ве за на са дру гим ме сти ма у истом тек
сту или из ван ње га; из раз „из ван ње га” се мо же од но си ти на раз
ли чи ти нетек сту ал ни ма те ри јал, али ва жни је је то што се мо же 
од но си ти и на дру ге тек сто ве. По сто ја ње хи пер ве за је основ на, нај
у оч љи ви ја, али не и је ди на раз ли ка из ме ђу тек ста и хи пер тек ста.

Већ је по ме ну та раз ли ка у на чи ну њи хо вог по сто ја ња. Не ки 
текст, на при мер текст не ког Шек спи ро вог со не та, мо же да бу де 
од штам пан у раз ли чи тим из да њи ма, мо же да бу де пре пи си ван у 
бе ле жни це или укле сан у ка ме ну пло чу – и без об зи ра на мно го
стру кост ма те ри јал них по ја ва, он ће оста ти је дин ствен. То је за то 
што је текст Шек спи ро вог со не та – иде ал ни пред мет чи ја ме диј ска 
пре зен та ци ја до пу шта по сто ја ње нео гра ни че но мно го ин стан ци 
ма те ри јал ног ка рак те ра. Исти со нет у исто вре ме мо же да чи та, 
из сво јих књи га или бе ле жни ца, нео гра ни че но мно го чи та ла ца на 
раз ли чи тим ме сти ма. Исти со нет, ка да се пре зен ту је као хи пер текст, 
та ко ђе мо же да чи та нео гра ни че но мно го чи та ла ца на раз ли чи тим 
ме сти ма, али оно што они чи та ју са сво јих екра на је исти иде ал ни 
пред мет чи ја је ди на ма те ри јал на ин стан ца је низ ди ги тал них 

2 Тед Нел сон (Nel son), ко ји је ско вао по јам хи пер текст, од ре дио га је у де лу 
Књи жев не ма ши не (1987) као „не се квен ци јал но пи са ње”; нав. пре ма: Lan dow, 
G. P. (2006) Hyper text 3.0: Cri ti cal the ory and new me dia in an era of glo ba li za tion. 
Bal ti mo re: Johns Hop kins Uni ver sity Press, 2–3.
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по да та ка са чу ван на не ком чво ру гло бал не ра чу нар ске мре же. За 
раз ли ку од тек ста, ме диј ска пре зен та ци ја хи пер тек ста не зах те ва 
мул ти пли ко ва ње ма те ри јал них пред ме та као но си ла ца, не го да 
уре ђај ко ји де ко ди ра ди ги тал но за пи са не по дат ке бу де по ве зан са 
гло бал ном мре жом. Ма те ри јал не ин стан це тек ста се мо гу фи зич ки 
ло ци ра ти, и њи хо во ме сто је је дин стве но за сва ку ин стан цу по на
о соб (да је та ко, по твр ди ће сва ки би бли о те кар ко ји по сиг на ту ри 
зна где се фи зич ки на ла зи од ре ђе на књи га у фон до ви ма ње го ве би
бли о те ке), док ди ги тал ни за пис хи пер тек ста мо же да бу де би ло где 
на мре жи, чак је мо гу ће да ње го ви фраг мен ти бу ду за пи са ни на 
раз ли чи тим чво ро ви ма мре же. То не зна чи да је за хи пер текст то
по граф ско пи та ње не ва жно, већ да се ре ша ва дру га чи је од то по
граф ског пи та ња тек ста. На пр во се од го ва ра URL адре сом, а на 
дру го ка та ло шком сиг на ту ром. Прин цип ова два ло ци ра ња је исти: 
је дин стве но обе ле жи ти ме сто за пи са. Али дру га чи ји су на чи ни 
на ко је до ла зи мо до тих ме ста, на ко је их за по се да мо. Јер ако чи
та лац по зај ми књи гу из би бли о те ке, она ви ше не ће би ти ту за сле
де ћег чи та о ца, ко ји ће, уко ли ко у би бли о те ци не по сто ји још је дан 
при ме рак, мо ра ти да че ка док књи га не бу де вра ће на; то ме на су прот, 
ви ше чи та ла ца исто вре ме но мо же да чи та исти хи пер текст са исте 
URL адре се. Ов де тре ба би ти пре ци зан, ка ко би се из бе гло по гре шно 
раз у ме ва ње. Текст не ме ња свој иден ти тет, ни ти се умно жа ва. Оно 
че га у из не том при ме ру има „ви ше” су ма те ри јал ни но си о ци тек
ста пре зен то ва ног у ме ди ју књи ге, док текст оста је је дан. 

За тим, три ви јал но је исти ни то да ће по гла вља ро ма налек си
ко на, ка кав је Ха зар ски реч ник, у пре во ду на би ло ко ји стра ни је зик 
би ти дру га чи је рас по ре ђе на, јер је не мо гу ће пре ве сти на сло ве 
по гла вља та ко да и у из вор ном и пре ве де ном тек сту ти на сло ви 
по чи њу истим сло вом. Иден ти тет та квог ро ма на је ти ме до ве ден 
у пи та ње; ро ман ће има ти, за ви сно од је зи ка, раз ли чи те по чет ке, 
раз ли чит ре до след по гла вља и раз ли чи то ће се за вр ша ва ти. Сви кон
сти ту тив ни еле мен ти де ла су ту, али се раз ли ку је рас по ред тих 
еле ме на та. Да ли ода тле сле ди да је Ха зар ски реч ник на сва ком 
је зи ку дру го де ло, ма ње или ви ше раз ли чи то од оног ко је је Па вић 
пр во бит но на пи сао на срп ском? Чак и ако је та кав за кљу чак пре
те ран, си гур но је да се иден ти тет де ла усло жња ва. Пре у зи ма ју ћи 
об лик лек си ко на, на ра тив не ни ти ро ма на по ста ју по крет не и за да ју 
и пи сцу и чи та о ци ма те жак за да так. Пи сац је мо рао да до пу сти 
чи та о ци ма да, без об зи ра на ре до след чи та ња по гла вља, ре кон стру
и шу на ра тив но је згро ро ма на, а чи та о ци мо ра ју да бу ду спрем ни 
на то да ће до овог је згра мо ра ти да до ла зе за о би ла зним, укр ште
ним, раз ли чи тим пу те ви ма, већ у за ви сно сти од је зи ка тек ста. Де ло 
оста је исто, исти су сви еле мен ти тек ста, али се умно жа ва оно што 
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је про чи та но. Мо жда се код та квог ро ма на нај бо ље уо ча ва исти ни
тост ра ди кал не хер ме не у тич ке те зе да не са мо што увек чи та мо 
дру га чи је – већ је увек дру га чи је и оно што чи та мо. Сва ки пут ка да 
чи та мо де ло као што је Ха зар ски реч ник, ма кар и чи сто ли не ар но, 
уна пред мо ра мо да бу де мо спрем ни на то да га не ће мо раз у ме ти 
исто она ко ка ко га раз у ме ва не ки дру ги чи та лац, ко ји та ко ђе чи та 
ли не ар но, али на не ком дру гом је зи ку. Јер, иа ко чи та мо исто де ло, 
и чи та мо исте еле мен те тек ста, због раз ли чи тог рас по ре да тих еле
ме на та не кон сти ту и ше мо исти пред мет.

Са мо по се би се раз у ме да фраг мен ти зо ва ни текст Шко ли ца 
или Бле де ва тре чи та лац мо же да чи та про из вољ но ода бра ним 
ре до сле дом. Али он мо же на исти на чин да чи та и по гла вља не ког 
де ла са знат но стро жом фор мом и на ра тив ним то ком, са мо што ће 
та да син те тич ке спо соб но сти ње го ве ме мо ри је би ти на ве о ма те шком 
ис ку ше њу да та ко на су ми це чи та ном де лу да ју ја сан и по ве зан 
сми сао. За ми сли мо чи та о ца ко ји чи та нај пре не пар на, па по том 
пар на пе ва ња Оди се је. То је чуд но и не по треб но, али је из во дљи
во. Иа ко ће му би ти те шко да пре ци зно ре кон стру и ше ток при че, 
тај чи та лац ће ве ро ват но исто та ко до бро раз у ме ти уни вер зал ну 
сим бо ли ку ју на ка и зби ва ња, као и не ко ко текст чи та уо би ча је ним 
ре до сле дом. Оно што се ов де раз ли ку је и умно жа ва су кон кре ти
за ци је пред ме та у ак ту чи та ња.

Из до са да шњих за па жа ња већ мо гу да из ве дем не ко ли ко те за: 
1) Не ли не ар но чи та ње је оства ри во у ме ди ју тек ста, али не у це ли
ни сво јих мо гућ но сти; 2) Не по сто ји јед но знач на ре ла ци ја из ме ђу 
струк ту ре тек ста и на чи на чи та ња; 3) Фраг мен тар ност не ког тек ста 
не по вла чи за со бом ну жност ње го вог не ли не ар ног чи та ња.

Дру гим ре чи ма, текст се мо же чи та ти не ли не ар но, али не 
мо ра. Хи пер текст се мо ра чи та ти не ли не ар но, јер не мо же ли не
ар но. Ха зар ски реч ник би бо ље ис пу нио пи шче ве на ме ре да је 
оства рен као хи пер текст. Па вић је ка сни је уви део по тен ци јал хи
пер тек ста и на пра вио у ње му не ко ли ко екс пе ри ме на та. Ти пи о нир
ски ра до ви срп ске хи пер тек сту ал не књи жев но сти до да нас ни су, 
на жа лост, на шли пра ве на ста вља че. Још увек не по сто ји ни при бли
жно обим на и вред на књи жев на про дук ци ја у хи пер тек сту као што 
је она оства ре на у тек сту. Иа ко тех но ло ги ја ко ја омо гу ћу је хи пер
текст ни је ви ше но ва, пи сци ве ћи ном још ни су ни све сни ње ног 
по тен ци ја ла, а о ко ри шће њу да и не го во ри мо. За пра во, мно го то га 
од вра ћа чак и до бро упу ће не ау то ре од пи са ња хи пер тек сту ал не 
књи жев но сти. Основ ни раз ло зи за то ле же у не при пре мље но сти 
ак те ра – пи са ца, из да ва ча и чи та ла ца – да при хва те про ме ну ме ди
ја, али и схва та ња књи жев ног де ла. Ка да то ка жем, не ми слим са мо 
на ни во по зна ва ња тех но ло шких усло ва ме ди ја и њи хо вог успе шног 
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ко ри шће ња већ и на ни во ду го трај них кон вен ци ја и на ви ка пи са ња 
и чи та ња ко ји ма је об ли ко ва но на ше схва та ње књи жев но сти, до 
те ме ре да ве ру је мо да су текст и ли не ар но чи та ње ну жни усло ви 
по сто ја ња књи жев них де ла. 

Пи са ње и чи та ње су ги гант ски ре зул та ти чо ве ко ве мо ћи ап
стра хо ва ња. У пи са њу се фик си ра жи ви ток је зич ког зби ва ња, а у 
чи та њу се из фик си ра ног об ли ка ожи вља ва но ви ток, ви ше или 
ма ње сли чан оном из вор ном. Фик си ра ни об лик, текст, при то ме 
ни је пу ки не у трал ни про вод ник је зич ког зби ва ња, већ у од ре ђе ној 
ме ри ути че на ње га и уто ли ко ме ња и сми сао ко ји „про во ди”. То 
се нај бо ље уо ча ва у пе снич ком тек сту, у ко ме на сми сао ути чу и 
фи не се ма те ри јал ног са ста ва тек ста, на при мер ме сто пре ло ма сти
ха или зна ко ви ин тер пунк ци је. Ни је се ман тич ки не у трал но хо ће 
ли се ме сто пре ло ма сти ха по ду да ра ти са гра ни ца ма ло гич ких, 
ре то рич ких или рит мич ких це ли на, или ће, што је та ко ђе мо гу ће 
и ле ги тим но у пе снич кој прак си, би ти про из вољ но да то, пре ки
да ју ћи не са мо ове це ли не не го и, по кат кад, по је ди нач не ре чи. 

А то је са мо јед но од пи та ња са ко ји ма мо ра да иза ђе на крај 
пе сник пи шу ћи пе сму као текст. Још ве ће зах те ве по ста вља пи са ње 
пе сме као хи пер текст: јер по ред бри ге око свих од но са ко ји ва же 
за текст, по треб но је ис пу ни ти зах те ве ин тер ног и екс тер ног по ве
зи ва ња ка рак те ри стич них за хи пер текст. Ни је реч са мо о по тен
ци ја лу за укљу чи ва ње раз ли чи тих „спо ља шњих” са др жа ја. У том 
слу ча ју би из ме ђу тек ста и хи пер тек ста по сто ја ла раз ли ка са мо у 
сте пе ну про ши ри во сти, јер и текст је у ста њу да у се бе укљу чи „спо
ља шње”, ико нич ке са др жа је: фо то гра фи је, цр те же, гра фи ко не и 
сли чан ви зу ел ни ма те ри јал. Хи пер текст по врх све га то га мо же да 
укљу чи и звуч ну гра ђу и по крет не сли ке, ани ма ци ју или ви део. 
Но, пре и мућ ство хи пер тек ста ле жи нај ви ше у по ве зи ва њу са дру
гим (хи пер)тек сто ви ма.

Тач но је да и текст мо же да се по ве зу је са дру гим тек сто ви ма, 
екс пли цит но (ци тат, па ра фра за) и им пли цит но (алу зи ја, ана ло ги ја), 
као и да на ше чи та ње јед ног тек ста за ви си од то га ко је дру ге тек сто
ве смо прет ход но чи та ли и ка ко смо их про чи та ли. Али хи пер текст 
ве зе чи ни не по сред ним, кон крет ним, текст на ко ји се алу ди ра ни је 
са мо при зван у чи та о че ву ме мо ри ју не го је за и ста ту, и да би до шао 
до ње га чи та лац тре ба са мо да кре не за од го ва ра ју ћом хи пер ве зом. 
Ме ђу соб но по ве зи ва ње хи пер тек сто ва оства ру је се на ви ше на чи на.

Раз мо три мо не ко ли ко ка рак те ри стич них при ме ра.
Нај јед но став ни ји је слу чај ка да се хи пер ве зе оства ру ју уну

тар јед ног те истог хи пер тек ста, на при мер ка да се од нос из ме ђу 
основ ног тек ста и ње го вих фу сно та кон тро ли ше па ро ви ма ве за и 
ци ље ва (у жар го ну та ко ђе на зи ва них „си дри ма”). Ко рак да ље би ло 
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би ме ђу соб но по ве зи ва ње ма њег бро ја хи пер тек сто ва, на при мер 
ка да реч у не ком хи пер тек сту во ди ди рект но до дру гог хи пер тек ста, 
и то до тач но од ре ђе ног ме ста у ње му. Још сло же ни ји је слу чај ка да 
не ки хи пер текст са др жи и уну тра шње и спо ља шње ве зе, и то ка ко 
пре ма тек сто ви ма, та ко и пре ма не тек сту ал ном ма те ри ја лу. Број 
ве за ни чим ни је огра ни чен. Већ да нас по сто је хи пер тек сто ви код 
ко јих је сва ка реч ујед но ве за пре ма не ком дру гом са др жа ју. Као 
при мер по ме ну ћу грч ки текст Пла то но ве Др жа ве ко ји је фи ло ло
шки об ра ђен и пре тво рен у хи пер текст у окви ру Про јек та Пер се ус 
Тафтс уни вер зи те та у САД.3 Сва ка реч је ов де по ве за на са од го
ва ра ју ћим ме сти ма из не ко ли ко стан дард них реч ни ка ста ро грч ког 
је зи ка, а ту су и ко мен та ри (са соп стве ним хи пер ве за ма), ен гле ски 
пре вод и раз ли чи те алат ке за ба ра та ње хи пер тек стом. У окви ру 
овог про јек та је на исти на чин об ра ђе но ви ше од 4.500 кла сич них 
тек сто ва на грч ком, ла тин ском и арап ском је зи ку.

Раз ли ке из ме ђу тек ста и хи пер тек ста при ка за ћу у сле де ћих 
12 ста во ва:

1. Текст не са др жи хи пер ве зе, хи пер текст их са др жи. Хи пер
ве за (у жар го ну че сто и са мо ве за) је нај ва жни ји еле мент фор мал
ног про грам ског је зи ка HTML (Hyper Text Mar kup Lan gu a ge) ко јим се 
опи су је из глед хи пер тек сту ал них до ку ме на та. Озна ча ва се сло вом 
аи пра ће на је од ре ђе њем ло ка ци је пре ма ко јој во ди:

<a href=???>; где уме сто зна ко ва пи та ња сто ји озна ка ло ка ци је.

Та ло ка ци ја се на ла зи или уну тар истог хи пер тек ста, ка да је 
при ро да ње ног са др жа ја ста тич на, или на мре жи, ка да мо же да 
бу де ста тич ног или ди на мич ки кре и ра ног са др жа ја. У овом дру гом 
слу ча ју ло ка ци ју чи ни сло же на струк ту ра, ор га ни зо ва на и при
ка за на од го ва ра ју ћим про грам ским ко дом ко ји је по ве зан са ба зом 
по да та ка из ко је се узи ма ју сег мен ти са др жа ја, у за ви сно сти од по
на ша ња чи та о ца. Да на шња тех но ло ги ја до пу шта не за ви сно об ра
ђи ва ње три сло ја та квих ло ка ци ја: из гле да, са др жа ја и на чи на функ
ци о ни са ња. Из угла чи та о ца, ови про грам ски сло је ви су тран спа
рент ни, што зна чи да за чи та ње хи пер тек ста ни је нео п ход но по
зна ва ње про грам ских је зи ка. За пи са ње хи пер тек ста та ко ђе ни је 
нео п ход но, али је по жељ но бар у не ком ми ни мал ном сте пе ну, јер 
иа ко по сто је алат ке ко је ау то ре осло ба ђа ју по тре бе за сит ни ча вим 
и за мор ним по слом ди рект ног уно ше ња про грам ског ко да, ко ри
сно је уна пред зна ти ко ји ефек ти мо гу, а ко ји не мо гу да бу ду по
стиг ну ти хи пер тек стом и у ме ди ју мре же.

3 URL: http://www.per se us.tufts.edu/hop per/ (07. 06. 2017).
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Тран спа рент ност тех но ло ги је ни је екс клу зив на по ја ва, огра
ни че на са мо на ре ла ци је хи пер тек ста. Исто та ко, чи та лац ко ји чи та 
не ку збир ку со не та, или пе сник ко ји ју је са ста вио, не мо ра ју ни
шта да зна ју о штам пар ским ма ши на ма и гра ма ту ри па пи ра, ма да 
за пе сни ка по не кад мо же да бу де ко ри сно основ но зна ње о ти по гра
фи ји. То зна ње га не ће ни при бли жи ти ни уда љи ти од до брог сти ха, 
али ће му по мо ћи да фор му ли ше сво ја оче ки ва ња о из гле ду књи ге.

2. Ка рак те ри стич ни ме диј тек ста је књи га, а хи пер тек ста мре жа. 
Под књи гом под ра зу ме вам ме диј ску фор му, а не њен са др жај. Та 
фор ма је ре зул тат ду ге исто ри је је зи ка и пи сма, чо ве ко вог ис ку ства 
са тек стом и тех но ло ги је ко ја по др жа ва то ис ку ство. Да нас нај че
шћи об лик књи ге је ко декс, ко ји чи не по ве за ни ли сто ви хар ти је 
за шти ће ни ко ри ца ма. На тим ли сто ви ма је од штам пан текст. Да се 
до ђе до тог об ли ка, би ло је по треб но ви ше тех но ло шких от кри ћа, 
ко ја се од но се на ма те ри ја ле и по ступ ке њи хо ве об ра де, за кључ но 
са штам пом по крет ним сло ви ма, про на ла ском ко ји при пи су је мо 
Гу тен бер гу, и ко ји већ пет ве ко ва у на шој кул ту ри чи ни пре о вла
ђу ју ћи на чин из ра де књи ге.

На дру гој стра ни, под мре жом под ра зу ме вам ра чу на ри ма 
из гра ђе ну и по др жа ну мре жу ко ју чи ни скуп ре дун дант но по ве
за них та ча ка, од но сно „чво ро ва”. Сва ка од ових та ча ка мо же да се 
би ло ко јом пу та њом по ве же са би ло ко јом дру гом тач ком. На чин 
кре та ња кроз мре жу ни је ни чим пред о дре ђен; за раз ли ку од то га, 
књи га је ли не ар ни ме диј, и нор ма лан на чин кре та ња кроз књи гу је 
пра во ли ниј ски и про гре си ван, од ње ног по чет ка до ње ног кра ја. 
Мре жа не ма ни по чет ка ни кра ја, ма да то не зна чи да је бес ко нач
но ве ли ка. На њу се јед но став но не мо гу при ме ни ти не ки пој мо ви 
ко ји ва же за ли не ар не ме ди је.

Текст мо же да се по ја ви у ме ди ју мре же, али та да ко ри сти са мо 
ве о ма огра ни че не по тен ци ја ле ме ди ја. Слич но то ме, у крај ње ру ди
мен тар ној фор ми, хи пер текст мо же да се по ја ви у ме ди ју књи ге, 
али та да су зби ја соп стве ни по тен ци јал. Мо жда је пре те ра но ре ћи 
да су „оби чан” текст на мре жи и хи пер текст у књи зи ано ма ли је; 
та кве по ја ве ука зу ју на рас ко рак из ме ђу мо гућ но сти ме ди ја и оче
ки ва ња од њих, би ло да се пре це њу ју или, што се та ко ђе де ша ва, 
пот це њу ју.

3. Текст је обич но кон ти ну и ран, док је хи пер текст увек дис
кон ти ну и ран. Сва ка хи пер ве за је ме сто пре ки да кон ти ну и те та. 
Она во ди ка не ком дру гом ме сту. Ка да би смо у об је ди ње ном при
ка зу на ве ли сва ме ста ка ко ји ма во де хи пер ве зе из да тог хи пер
тек ста, до би ли би смо увид у то по гра фи ју тог јед ног хи пер тек ста, 
али не и увид у мо гућ но сти ње го вог чи та ња. То је за то што је увек 
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мо гу ће да са ме ста на ко је нас је до ве ла не ка хи пер ве за кре не мо 
да ље, во ђе ни но вим хи пер ве за ма. Гра ни це хи пер тек ста су по ро зне.

4. Текст мо же да има фраг мен тар ну струк ту ру, хи пер текст је 
увек има. Ис пре се цан ве за ма ко је упу ћу ју на не што из ван ње га са
мог, хи пер текст ни ка да не мо же да се уоб ли чи као до вр ше на, једин
стве на це ли на. Текст то мо же, као што мо же и да се уоб ли чи као 
кон сте ла ци ја фраг ме на та. У том по гле ду текст је флек си бил ни ји, 
али од те пред но сти не тре ба оче ки ва ти пре ви ше. Сва ка ко по сто је 
на ме не ко ји ма од го ва ра спо соб ност тек ста да бу де це ло вит и де фи
ни ти ван, ре ци мо у сфе ри прав них од но са, или уоп ште у би ло ко јој 
си ту а ци ји ка да је по треб но фор му ли са ти „ко нач ну вер зи ју”. Ко нач
ност хи пер тек ста је са мо те о риј ска мо гућ ност, ко ја под ра зу ме ва 
по сто ја ње ко нач ног бро ја хи пер ве за. Дру ги на чин ста би ли за ци је 
је укла ња ње хи пер ве за: оно што оста је мо же, до ду ше, да бу де ко
нач но и це ло ви то, али ви ше ни је хи пер текст, не го „оби чан” текст.

5. Текст по сто ји као иде а лан пред мет са по тен ци јал но ви ше
стру ким ма те ри јал ним за пи си ма, хи пер текст је иде а лан пред мет 
са је дин стве ним ма те ри јал ним за пи сом. При то ме је мно го ве ћи 
ре пер то ар ма те ри ја ла ко ји мо гу да по слу же за за пис тек ста. Шта
ви ше, текст мо же да бу де за пи сан и на ка рак те ри стич ном ме ди ју 
хи пер тек ста, мре жи – али не и обр ну то. Хи пер текст је, из у зев у већ 
по ме ну тој ру ди мен тар ној фор ми (при че са ви ше за вр ше та ка и слич
но), не мо гу ће за пи са ти у књи зи, он ри гид но зах те ва ме диј мре же.

Тре ба при ме ти ти и то да одав но по сто је књи ге ко је се чи та ју на 
на чин у не ким цр та ма сли чан чи та њу хи пер тек ста. Ка да чи та мо 
не ку на уч ну књи гу са ве ли ким бро јем фу сно та, че сто нам се де ша
ва да се то ли ко за ду би мо у са др жај фу сно те, да по вра так у „основ
ни” текст зах те ва под се ћа ње и вра ћа ње уна траг. Иа ко на сто ји мо 
да та кве књи ге чи та мо ли не ар но, у ствар ној прак си се на ше чи та ње 
кре ће у ви ше сме ро ва. Фу сно та по се ду је део по тен ци ја ла хи пер
ве зе, она је ње но ра но раз вој но ста ње.

На чин на ко ји се хи пер текст ме диј ски кон кре ти зу је не од ра
жа ва се са мо на на чи не ње го ве ре цеп ци је, већ има и он то ло шке 
по сле ди це, на ко је је текст имун. Уко ли ко, на при мер, уни шти мо 
је дан при ме рак пр вог из да ња Ха мле та, не ће мо уни шти ти текст 
Ха мле та. По сто ја ње тек ста је не за ви сно од по сто ја ња по је ди нач
ног ма те ри јал ног пред ме та у ко ме је текст ме диј ски кон кре ти зо ван 
(за пи сан). Али уко ли ко уни шти мо ма те ри јал ни за пис не ког хи пер
тек ста, уни шти ће мо и сам хи пер текст.

 То зву чи нео бич но. Ка ко по сто ја ње јед ног иде ал ног пред ме
та мо же да за ви си од по сто ја ња ње го вог ма те ри јал ног но си о ца? 
Не са сто ји ли се ње го ва иде ал ност упра во у не за ви сно сти од ма
те ри јал не по ја ве? – Али, под се ти мо се, хи пер текст има са мо је дан 
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ма те ри јал ни за пис. Ако овај бу де из гу бљен, не ма ви ше ни хи пер
тек ста. На шој ин ту и ци ји је те шко да при хва ти при ме ну тер ми на 
„ма те ри јал ни” и „за пис” на низ би нар них по да та ка, од ко јих се 
са сто ји те ло хи пер тек ста, и нај ра ди је би да пре сли ка од нос тек ста 
и ње го вог ма те ри јал ног за пи са у сфе ру од но са хи пер тек ста. Он да би 
овај био тра јан, без об зи ра на то да ли је ње гов ма те ри јал ни за пис 
уни штен или ни је. Ова кав ток раз ми шља ња окон ча ва се у на ив ном 
пла то ни зму: у уве ре њу да хи пер текст (не ка ко, не где) по сто ји, без 
об зи ра на то да ли је ма те ри ја ли зо ван. 

Тврд ња да се уни шта ва њем је ди ног ма те ри јал ног за пи са хи
пер тек ста уни шта ва и сам хи пер текст је ло гич ки екви ва лент на 
тврд њи да се уни шта ва њем свих ма те ри јал них за пи са тек ста уни
шта ва и сам текст. Не бро је но мно го пу та се то де ша ва ло и де ша
ва ће се, па он да ни је нео бич но да се то до го ди и хи пер тек сту. Оно 
што нас ов де збу њу је је сте сна жна ве за ност хи пер тек ста за ме диј 
у ко ме се по ја вљу је – а она про ис ти че из је дин стве но сти ма те ри
јал ног за пи са.

6. Текст је про из вод се квен ци јал ног пи са ња (ми шље ња), хи
пер текст је про из вод асо ци ја тив ног пи са ња (ми шље ња). Не на вик
ну тог чи та о ца хи пер текст мо же да до ве де у не при ли ке. Уко ли ко 
кре не тра гом хи пер ве за, мо жда ће се пре ви ше уда љи ти од по чет не 
тач ке и на ста ви ти да чи та дру ги (или тре ћи итд.) хи пер текст. Та кве 
си ту а ци је ста вља ју на ве ли ко ис ку ше ње чи та о че ве мо ћи. Хо ће ли 
уоп ште при ме ти ти да је иза шао из јед ног и ушао у дру ги хи пер текст, 
или ће ње го во чи та ње као ре зул тат до не ти збир, ме ша ви ну или 
син те зу њи хо вих зна че ња? По ве зу ју ћи се, про жи ма ју ћи се, ура ња
ју ћи ду бо ко је дан у дру ги по сред ством хи пер ве за, хи пер тек сто ви 
не са мо што на во де по је ди нач ног чи та о ца на та нак лед већ и про
бле ма ти зу ју мно ге на ше оп ште пред ста ве и кон вен ци је о чи та њу 
и пи са њу. Ако је раз ме на ма те ри је из ме ђу два хи пер тек ста та ко 
ла ка, он да ће нам би ти све те же да их схва та мо као са мо стал не, оде
ље не је дан од дру гог, и све ви ше ће нам се чи ни ти да се кре ће мо 
кроз не ки аморф ни сим бо лич ки про стор, мре жни уни вер зум.

Са иш че за ва њем зна ча ја гра ни це из ме ђу хи пер тек сто ва сла
би и уло га ин стан це ау то ра. Јер, уко ли ко је суд би на хи пер тек ста 
да се спа ја и ста па са дру гим хи пер тек сто ви ма, он да и је дин стве
ност и не по но вљи вост ау то ра сва ког од њих гу бе на зна ча ју. У том 
сми слу се мо же ре ћи да уни вер зум хи пер тек ста про те жи ра ко лек
тив на и ано ним на ау тор ства.

7. Основ ни на чин чи та ња тек ста је ли не а ран, а хи пер текст не 
до пу шта ли не ар но чи та ње. На овај став се на до ве зу је сле де ћи:

8. Текст до пу шта не ли не ар но чи та ње, а хи пер текст га зах те ва.
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9. Текст мо же да укљу чи ви зу ел ну гра ђу, а хи пер текст ви зу
ел ну, ви део и звуч ну гра ђу. Ма те ри ја ли за ци је тек ста су окре ну те 
чу лу ви да. Хи пер текст до пу шта огра ни че ну си не сте зи ју, и по ред 
чу ла ви да мо же да ак ти ви ра и чу ло слу ха. Али то не зна чи да се 
он вра ћа оној ау ди тив но сти на ко ју смо би ли упу ће ни пре не го 
што смо на у чи ли да је зич ко де ша ва ње фик си ра мо у текст. Да нас 
смо су ви ше сра сли са сим бо лич ким фор ма ма тек ста – ка ко у сва
ко днев ној ко му ни ка ци ји, та ко и у умет но сти је зи ка – да би смо мо
гли да се вра ти мо у де ви чан ско предтек сту ал но ста ње. Мо жда би 
не ка ги гант ска моћ за бо ра вља ња мо гла то да по стиг не, али прет
по став ка за њу је ка та кли змич ка про ме на на шег све та. Жив го вор, 
је зич ко де ша ва ње, на рав но, оп ста је, али све ви ше огра ни чен на 
ко му ни ка ци ју у сфе ри при ват них од но са. Пла то но во упо зо ре ње да 
пи са ни ло гос не мо же да се бра ни да нас де лу је де пла си ра но, јер 
је ди јало гос одав но из гу био су штин ски ути цај на од но се ре ал не 
со ци јал не мо ћи. Не рас пра вља се, не го са оп шта ва.

Хи пер текст је ви ше од тек ста отво рен за по на ша ња ко ја ће се 
су прот ста ви ти да нас до ми нант ном го во ру у со ци јал ној сфе ри. Баш 
за то што сво јим хи пер ве за ма хр ли из ван се бе, хи пер текст мо ра да 
ува жи ста но ви шта дру гих и дру га чи јих. Удру же на са (мо гу ћом) ано
ним но шћу ау то ра, ова осо би на чи ни хи пер текст по де сним сред ством 
ал тер на тив них и суб вер зив них ко му ни ка тив них прак си.

10. Текст мо же да укљу чи де ло ве дру гог тек ста, а хи пер текст 
мо же не са мо да укљу чи де ло ве дру гог тек ста већ и да се по ве же са 
дру гим хи пер тек стом. Ово по ве зи ва ње би у од ре ђе ним слу ча је ви
ма мо гло да до ве де до не раз ли ко ва ња, псе у до ми стич ког ута па ња 
по је ди нач ног хи пер тек ста у мре жни уни вер зум. Ако је све по ве
за но са свим, и то на ви ше од јед ног на чи на, он да не ма по вла шће не 
тач ке. Као што не ма по чет ка ни кра ја, мре жа не ма ни сре ди ште. 
Не ма јед ног ср ца ла ви рин та – што на рав но не зна чи да по ње го вим 
угло ви ма, сле пим ста за ма и оку ка ма не дре ма ју зве ри мо жда и 
опа сни је од оне ко ју је са вла дао Те зеј.

11. Текст је фик си ран и ко на чан, а хи пер текст, под од ре ђе ним 
усло ви ма, чи та лац мо же да ме ња и до пу њу је. Текст мо же да бу де 
ко на чан на ви ше на чи на. Уко ли ко сво јим са рад ни ци ма по ша љем 
пи смо у ко ме их оба ве шта вам о са стан ку у иду ћи пе так, текст тог 
пи сма је ис пу нио сво ју уло гу он да ка да су га сви ко ји ма је упу ћен 
раз у ме ли. Окон чан је, и ви ше ни је по тре бан. Та ко је са сва ким тек
стом на ме ње ним ко му ни ка ци ји. Ко нач ни су и тек сто ви ко ји ма 
хо ће мо да са чу ва мо не ке по дат ке. Хе тит ски кра ље ви су хте ли да 
са чу ва ју са др жа је ме ђу на род них уго во ра и из ве шта је сво јих ри зни
ча ра, не по ми шља ју ћи ни на де лић оно га што ће из њи хо вих за пи
са за кљу чи ва ти ар хе о ло зи мо дер не епо хе. Њи ма је би ло ста ло до 
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трај но сти и не про мен љи во сти за пи са. Ко нач ни су, али у дру га чи јем 
сми слу, и тек сто ви књи жев них умет нич ких де ла. Раз у ме се, пе сни
ци мо гу да ме ња ју, по пра вља ју (или ква ре) сво је пе сме, а исто ри ча
ри књи жев но сти ка сни је да рас пра вља ју о ва ри јан та ма тих пе са ма, 
али оно што је јед ном утвр ђе но као текст пе сме не до пу шта да у 
ње му бу де из ме ње но ма и јед но слов це. Дру га реч – и ни је ви ше 
иста пе сма.

С дру ге стра не, хи пер текст, ко ји ио на ко не по се ду је чврст 
иден ти тет, спрем ни је при хва та из ме не и до пу не, ко је чак и не мо
ра ју до ла зи ти од пр во бит них ау то ра. При мер хи пер тек сту ал них 
це ли на са ко лек тив ним ау тор ством пру жа ју та ко зва ни Wi ki си сте
ми. Оно што у њи ма чи та мо је плод мно го број них ре ви зи ја ви ше 
љу ди; а ни тај плод ни је тра јан, већ је стал но отво рен за но ве ре ви
зи је. (За то су са др жа ји ових си сте ма, ма ко ли ко би ли по пу лар ни, 
не по де сни за на уч ну при ме ну. Што је де мо кра тич ни ји, је дан Wi ki 
си стем је ма ње по у здан. Уве ре ње да ће сви за пи си вре ме ном би ти 
са моко ри го ва ни, тј. да ће их ко ри го ва ти чи та лач ка за јед ни ца, не 
га ран ту је ва ља ност њи хо вог тре нут ног са др жа ја.)

12. Текст се мо же пре ве сти (пре тво ри ти) у хи пер текст, али не 
и обр ну то. „Пре вод” овог тек ста у хи пер текст чи та лац ће на ћи на 
сле де ћој URL адре си: http://hyper text.sho la stik.com /txt htxt.
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