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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
ОДСЕК ЗА АНГЛИСТИКУ

МОТИВ ВИРТУЕЛНЕ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ 
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ РОМАНУ

САЖЕТАК. Рад ће се позабавити темом виртуелног идентитета и садејства тела и
технологије у савременом српском роману, али исто тако и померањем
оквира реалистичког приповедног поступка у складу с тежњом да се
концептуализује како дигитална реалност и online егзистенција, тако и
свест о дивергентним доживљајима коегзистентних светова емпиријске
и виртуелне реалности. Новије приповедне поетике у српској прози от-
кривају да су многи видови компјутерске комуникације и полиглосија
друштвених мрежа постали релевантне тематске и формалне литерар-
не чињенице. Живот у електросфери није више специфичност, већ ал-
тернативна дневна рутина, па тако окружење у фикционалном тексту
више није сведено на просторни контекст него подразумева и виртуел-
ну димензију која сеже и ка садашњости и ка прошлости. Понуда нових
технологија да нас одведу изван простора чулних слика изазива жељу
за променом која надјачава све ризике: осећајући да је offline свет по-
стао празан и отуђен, јунаци трагају за изгубљеним јединством љуба-
ви, вере и наде на електронском хоризонту. У раду ће бити анализиран
мотив виртуелне егзистенције присутан у српском роману у последње
две деценије.
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Ра9 је @римљен 17. јануара 2017, а @рихваћен за оLјављивање на сасOанку Ре9акције ЗLорника
о9ржаном 1. марOа 2017.
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У књизи Амерички роман и наш начин живо�а, криOичар и OеореOи-
чар Џон Ол9риџ још не:9е @очеOком осам9есеOих :о9ина @ише о
Oоме како, захваљујући фирми Сони, сваки човек маршира у
свом риOму; @о овом ауOору, изолација и осамљивање @оје9инца
:лавни су разлози шOо роман више није хорацијевски с@ој заLаве
и @оуке (Aldridge, 1983, сOр. 8). Чини се 9а се исOи уOисак јавља и у
9ру:ој 9еценији Oреће: миленијума и сасвим акOуелно ће нам
звучаOи Ол9риџова зеLња 9а роман све више о@исује свеO о:рани-
чен визуром која се @росOире с је9но: кауча у @ре9:рађу, визуром
@оје9инца оLузеOо: менOалном и моралном инерцијом. Иако о@-
сOаје, и он9а и 9анас, на9а 9а ауOориOеO романа неће ника9а мо-
ћи 9а се о9воји о9 @риро9е и квалиOеOа љу9ско: искусOва, не@ре-
сOано у криOици и Oеорији наилазимо на консOаOације 9а Oо ис-
кусOво више није јуначко, изузеOно, уникаOно. Сви ови сOрахови
и Lри:е 9анас је9ино не носе @ре9знак Сонијево: вокмена не:о су
усмерени у @равцу 9и:иOалних формаOа који на свој начин коло-
низују реалносO, @о9сOичући @оOрошачку усамљеносO (Bauman,
2007, сOр. 107) на хо9очашће које је, у@озорава Зи:мунO Бауман,
@ре9узеOо из @оOреLе 9а се не из:уLимо у @усOињи.

Технолошко уLрзање и арOикулација конзумерисOичке и9ео-
ло:ије као 9ру:о: @ола и9еје о арOисOичкој само9овољносOи
умеOносOи су9Lински мењају књижевносO, чинећи је у исOи мах
и есOеOички захOевнијом, и оOворенијом за уOицаје ме9ија и @о-
@уларне кулOуре. У свеOу Lез OежишOа и у@оришOа, са све мање
заје9ничких имениOеља и :оOово не@осOојећим консензусима,
књижевно 9ело @осOаје месOо сусреOа различиOих, а и@ак кое:зи-
сOенOних кулOурних ко9ова, @ромењених кулOурних сценарија
(Harcourt, 1999, сOр. 27); књижевносO @очиње 9а сања уOо@ијски
сан о :лоLалном ширењу (Милановић, 2013, сOр. 34).

Хи@ерOексO насOаје као ло:ичан исхо9 9у:е исOорије OексOа,
као ви9 уна@ређења :рафичке форме шOам@ано: шOива инOерак-
Oивним елеменOима екранско: @релома, али ње:ови корени
сежу 9уLоко у @ре9Oехнолошко 9оLа. Класичан OексO ГуOенLер:о-
во: 9оLа заOворен је семанOички сисOем којим у@равља је9ино
ње:ов Oворац који сам о9ређује сOрукOуру, оLликује линеарни
Oок и уOемељује сOаLилна значења, 9очим чиOалац @ослушно
сле9и @осOављене @уOоказе. АсOри9 Енслин указује 9а хи@ер-
OексO каракOерише @рисOу@ чиOању који је исOовремено Oра9и-
ционалан и иноваOиван (Ensslin, 2007, сOр. 2), 9ок Лев Манович
(Manovič 2001) ком@јуOеризацију кулOуре @осмаOра као @роцес
@рожимања нових и сOарих ме9ија. Ако Lисмо 9ефинисали @ојам
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нове хи@ерOексOуалносOи, о9ре9или Lисмо :а као @розну сOраOе-
:ију засновану на консOрукцији @аралелних свеOова, на раслоја-
вању @риче, али исOо Oако на сучељавању за@леOа и јунака (који
се нереOко @озајмљују из књижевне и умеOничке Oра9иције) са
ори:иналним ауOоровим креацијама. У савременој @рози на ен-
:леском језику хи@ерOексOуалносO се најчешће реализује као ин-
Oер@олација визуелних елеменаOа у @ри@ове9ни OексO, Lило
Oако шOо се књижевни OексO о9риче сOранично: @релома (шOо је
ви9љиво у 9елима која крајем 9ва9есеOо: века оLјављују Мајкл
Џојс, Марк Данијелевски, Шели Џексон и Марк Америка – @исци
@о9 јаким уOицајем визуелних умеOносOи), Lило Oако шOо ауOор
и@ак осOаје у сфери линеарно: шOам@ано: OексOа оLо:аћено: :ра-
фичким 9еOаљима који сOраничну ор:анизацију 9онекле мо9и-
фикују (као шOо је Oо случај са Џефом Нуном или Да:ласом Ко-
@лан9ом, који не желе 9а о9усOану о9 OексOа као @риориOеOа у
о9носу на илусOрацију). У ср@ској @рози је још о9 @рвих на:ове-
шOаја @рисусOва @осOмо9ернисOичких @оеOика очиO хи@ерOек-
сOуални им@улс у @равцу разарања Oра9иционално: @ри@ове9а-
ња зара9 @овлашћивања форме као умеOничко: им@ераOива.

Раси@ање OексOуалне сOрукOуре можемо уочиOи @ре @осOмо-
9ерно: 9оLа ср@ске књижевносOи, већ у @оеOичком аскеOизму
@ри@ове9ака и @рича АнOонија Исаковића чији је осоLен @осOу-
@ак увођења веризма и минимализма уочљив у концизним, али
лирски ус@ореним реченицама или у фра:менOираним 9ијало-
зима у којима се сказ Lори са @олифонијом неи9енOификовано:
више:ласја. Исаковићеве @рве 9ве зLирке мо:у се @осмаOраOи као
фра:менOарни романи сачињени о9 уланчаних @ри@ове9ака, Lу-
9ући 9а су јунаци, окружење и Oема 9ео је9но: свеOа онако како
су Oо јунаци и Oеме Хемин:вејеве зLирке У наше време или књи:е
@рича Вајнз7ер3, Охајо Шерву9а Ан9ерсона :9е се симLолички и
сликовни језик корисOи као кохезиона сила. Сва Oри ауOора, ни-
мало случајно, у:ле9ају се на Чехова. Исаковић је, као и Хемин-
:веј, инсисOирао на скраћивању и Lрисању, на @ре@исивању је9-
не @риче у више верзија и на Oај начин @окушавао 9а 9о@ре 9о са-
вршенсOва форме. У књизи Говори и раз3овори на@исао је: 

„Ја, у сOвари, во9им извесOан раO са е@ском нарацијом, е@ском си-
Oуацијом наше: језика. Тежим 9а Oај језик учиним краћим, @ре:-
нанOнијим, 9а :а учиним сажеOијим, 9а му изломим кичмицу, 9а
:а саLијем и 9а у Oом саLијању @осOи:нем ње:ово 9ру:о значење, 9а
не мора 9а се увек @ружа широко, е@ски.“ (СOојановић, 2007,
сOр. 125). 
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АуOоLио:рафска књи:а @розе ЉуLице Мркаљ Ис4ричавалице о@и-
сује ауOоркино о9расOање Oоком шез9есеOих :о9ина 9ва9есеOо:
века у Oра9иционалисOичком кључу, али са Oежњом фра:менOи-
рања OексOа. СвеO јунакиње, све9ен на мало @анонско месOо у ком
о9расOа, али никако и о:раничен на Oај @росOор, ис@уњен је Oај-
нама и @оро9ичним ус@оменама, а највеће OајансOво Lиће везано
за живоOе оца и 9е9е, за њихова раOничка, махом неис@ричана
искусOва, која 9о јунакиње сOижу @олако, с муком, у фра:менOи-
ма које она мора сама сасOавиOи. Ис4ричавалице су низ краOких
@роза уланчаних у фра:менOарни роман, све9очансOво које @ри-
марно :овори о о9расOању и сазревању Lу9уће умеOнице, 9акле о
формаOивним уOицајима, о с@ознаји OаленOа и о9луци 9а се за
реализацију Oо: OаленOа изLори.

Роман СреOена У:ричића Маја и ја и Маја (1993) @роизво9 је @и-
шчеве меOаOексOуалне инOервенције на са9ржају 9ечјих сликов-
ница о Маји, Миши и @су Жући, које @амOимо @о кичасOим илу-
сOрацијама и елеменOарно је9носOавном OексOу који слика савр-
шен живоO мале @оро9ице. У:ричић се у Oај и9еализовани свеO
усељава с намером 9а ис@рича сурову и комичну @ричу о 9ечјој
завери @роOив о9раслих. Ње:ова @овесO @очиње разарањем илу-
зије („Маја коју сви @ознајемо срећом не @осOоји. Сликовнице ла-
жу.“), али се насOавља @аро9ирањем Oих исOих сликовница, @а
Oако @исац ис@ре9а фанOазију о Маји која живи у АмсOер9аму,
с куцом Жућом, LраOом Мишом, мамом ус@ешном @ословном
женом и OаOом ја@ијем који конзумира кокаин, а чак и ка9 о@ише
како ње:ова јунакиња уLија ро9иOеље екс@лозивом, У:ричић за-
9ржава наивно-екс@ликаOивни језик 9ечје сликовнице. Неви-
носO и кошмар сOа@ају се као ко9 Хармса или Бул:акова, @о9
@окровиOељсOвом @ри@ове9ача који за сеLе каже 9а је „звер на9
зверима“ која нишOа неће @рећуOаOи. При@ове9ач-звер и @озај-
мљени свеOови Lиће основа романа Ђорђа Писарева Завера 7ли-
знакиња, који се зачиње о@еO у је9ном 9ечјем свеOу – у има:инар-
ним земљама Ан:рији и Гон9алу, које су као мале 9евојчице из-
машOале сесOре БронOе. Роман @очиње Oако шOо @сихијаOар
Р. Д. Лен: @рима на Oера@ију њихово: LраOа Бранвела, уво9ећи
нас у мулOи9имензионалну нарацију која у@лиће Борхеса, Оркан-
ске висове, @оовску 9еOекOивску @ричу и сOивенкин:овски хорор.
Хи@ерOексOуална својсOва Писаревљево: OексOа очиOа су у жељи
9а се сOвори нов свеO, у коме се ле:иOимно @рожимају меOафизи-
ка и кич, сан, миO и лиOераOура, књижевни ауOори и књижевни
јунаци. Док је @ри@ове9ање Исаковићево и ЉуLице Мркаљ фра:-
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менOирано Oако 9а се и@ак назире целина којој су 9елови @овесOи
@ри@а9али, ликови и за@леO се и ко9 Писарева и ко9 У:ричића
не@ресOано 9езинOе:ришу, а @озајмљени свеOови за оLојицу су
само ком@јуOерске иконице које во9е у нову @ри@ове9ну 9имен-
зију.

Дра:ан Бошковић и Саша Илић осмислили су @ројекаO OоOалне
лиOераOуре: њихов хи@ерOексOуални екс@ерименO О�исеј @ромо-
више Oзв. каOалошку @ричу која се сасOоји о9 референци умесOо
о9 нарације. Са жељом 9а враOе смисао у Lорхесовски лавиринO и
Бео:ра9 @реOворе у месOо лиOерарно: оOкровења, ауOори оснива-
ју ТексOлан9 – замишљену OериOорију на којој се локације :лав-
но: :ра9а @рекла@ају са коOама свеOске књижевносOи. КаOалошка
@рича руково9и се @ринци@ом хи4ерин�ер�екс�уалнос�и, @о-
сOу@ком чиOаочево: @оновно: @исања већ на@исане лиOераOуре.
Си:наOуре @осOоје 9а Lи се на:овесOила мо:ућносO OексOа, @а Oако
се9амнаесOо @евање О�исеја названо „Гос@ођа Моли“ са9ржи
само с@исак о9 9есеO књижевних наслова, на коме су @есникиње
Са@фо, ЦвеOајева и Емили Дикинсон, романи Ана Карењина и Го-
с4ођа Бовари, ПеOраркин Канцонијер. ВирOуелним чиOањем наве-
9ених ауOора и 9ела у реалносOи оLнавља се @овесO о Хомеровој
јунакињи Пенело@и, а исOо Oако и @рича о Џојсовој Моли Блум,
која је иронијска верзија е@ске јунакиње. О�исеј је сан о не@ре-
:ле9ном 9ирекOоријуму вирOуелне књижевносOи, Oим @ре шOо
није оLична књи:а, већ симLолички крај и @очеOак ЛиOераOуре, а
уOо@ија ТексOлан9а је и9еја во9иља још је9но: вирOуелнолиOе-
рарно: @ројекOа, Ан�оло3ије нај7ољих наслова Срђана В. Тешина, са-
чињено: о9 чеOр9есеO и 9евеO реченица, о9 којих је свака мо:ући
за@леO романа. Оне су инOеракOивно @овезане, ну9ећи о@цију
скла@ања инOимних @овесOи различиOих ни @о чему @овезаних
@роOа:онисOа: исOоричара алхемије Херцо:а, Lојажљиво: роман-
сијера и мисOификаOора Макса Оскара, ар:енOинско: левичара
Пе9ра Моралеса и мно:их 9ру:их. Линије њихових су9Lина 9ола-
зе из различиOих @раваца и о9лазе у Lескрај, @овремено се укр-
шOајући, Oако 9а ни @раволинијско ни комLинаOоричко или ско-
ковиOо чиOање Ан�оло3ије нај7ољих наслова не исцр@љују резерве
@онуђене :рађе за мо:уће романе. Реченица @осOаје мини-фра:-
менO који корес@он9ира с макрокосмосом романа. На Oра9иција-
ма Борхеса, Киша и Павића Oако насOаје нова архиOекOоника ср@-
ске вирOуелне књижевносOи која се не оOце@љује о9 сOварносOи
не:о је корисOи као локацију за ТексOлан9: свеO на@исаних књи:а
и Lу9ућих чиOања.
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Раслојавање нараOивних @осOу@ака и оLразаца на основу којих
насOаје књижевна @роза @роизлазе из све веће 9ис@араOносOи
сOраOе:ија за суочење @исаца са 9ислоцираним свеOом, из @оOре-
Lе за Oранс:ресијом. СвесO о кризи нарације @очиње 9авно @ре
Бењаминове о@омене 9а на@ушOамо 9оLа нараOивно: искусOва
зара9 уласка у време информације. ОLразовање, исOорио:рафија,
еOика и есOеOика @овлаче се @ре9 кулOом симулације, искусOво
временске @ерс@екOиве мења се у @рисусOво LезоLалне са9ашњо-
сOи у којој се Lришу :ранице @рошло: и Lу9уће:. Да ли је криза
@ри@ове9ања оличена у меOафорама ИнOернеOа или Сонијево:
вокмена, или @ојавом ГуOенLер:а који @реOи 9а @ро:уOа каOе9ра-
ле, није више важно, јер се @ојавом сваке нове Oехноло:ије @она-
вља осећај сOраха и нела:о9носOи @ре9 мо:ућношћу 9а ће Oра9и-
ција несOаOи @ре9 иновацијом.

Неколико романа из најновије књижевне @ро9укције :о9ине
све9оче о Oоме како се у 9омен вирOуелне е:зисOенције селе и
ероOика и синOакса, и 9оживљај сOварносOи и емоOивно сазрева-
ње, и @е9а:о:ија као вокација и @сихоло:ија као 9омен исOражи-
вања сеLе и 9ру:о:. Алексан9ар Илић у роману ПР као @оза9ину
за@леOа корисOи @ејзаже са ИнсOа:рама и „9и:иOоралну“ кому-
никацију са клијенOима је9не Lео:ра9ске рекламне а:енције; ње-
:ови јунаци :оворе и мисле сажеOо и Oеле:рафски ла@и9арно
заOо шOо усвајају инOеракOивне манире а9верOајзин:а. Основе
ново: књижевно: @равца, условно названо: „9и:иOални реали-
зам“, Oемеље се на с@ознаји 9а је :раница између вирOуелних и
реалних и9енOиOеOа Oешко о9ре9ива сOо:а шOо 9и:иOална 9и-
мензија залази у 9омен ванчулне с@ознаје, изван оно:а шOо мо-
жемо ем@иријски 9оживеOи и @ре9сOавиOи. ЖивоO на 9рушOве-
ним мрежама јесOе сOварни живоO у свеOу @розе насOале у ери ра-
сOуће важносOи 9и:иOалних Oехноло:ија: у роману ПР или у
Фејс7ук 4ре�а�ору Марка Браковића реални живоO се з:ушњава у
вирOуелној сфери, @осOављањем сOаOуса на ФејсLуку, ла@и9ар-
них исказа на ТвиOеру, фоOо:рафија на ИнсOа:раму. Нова 9и:и-
Oална е:зисOенција није ниOи мора LиOи @о9ручје машOе: Марко
Браковић је, рецимо, свој роман засновао на личном искусOву за-
вођења, ухођења @ријаOеља и @арOнера на 9рушOвеним мрежама
и о@сесије мулOи@ликовањем и9енOиOеOа, а све су Oо знаци изме-
шOања 9оживљавања живоOа из анало:не реалносOи у 9и:иOал-
ну. При@ове9ање је у:лавном ис@ове9но, у @оOреLи 9а се арOику-
лишу инOимне и јавне исOорије у новом е:зисOенцијалном и
фикционалном оквиру: савремена Oехноло:ија није више мамац
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ни Oрен9, већ @о9разумевани 9о9аOак Lалканске @риче о ус@еху.
Сексуална @оOенција и сексисOичка комуникација @роOа:онисOе
романа Фејс7ук 4ре�а�ор сOављене су и у конOексO 9рушOвене ана-
лизе, јер је вирOуелно сексуално @ресOу@нишOво @риказано као
ло:ична реакција на раз9ешени свеO; у Oом свеOу ће јунак о9 @и-
карско: оOелоOворења Дон Жуана @осOаOи саучесник моћне фар-
мацеуOске завере и исOражиOељ злочина.

ЖивоO у елекOросфери није више @осеLносO, већ алOернаOивна
9невна руOина @а Oако окружење у романима Stinky Onion Тамаре
Јецић и Несрећа и с�варне 4о�ре7е Иванчице Ђерић више није све-
9ено на физички конOексO сOране земље не:о укључује и вир-
Oуелну 9имензију која @о9разумева сOварање нових веза и са са-
9ашњошћу у сOраном свеOу и са OраумаOичном @рошлошћу 9о-
мовине. Роман Несрећа и с�варне 4о�ре7е 9рамаOизује @окушај
реконсOрукције со@сOвене Lио:рафије у мирној, и9иличној Кана-
9и, 9алеко о9 9омовине и њене исOорије, @уне @аOње и а@сур9а:
сOри@овски јунаци из времена СФРЈ @рисуOни су о9 @очеOка као
нека врсOа еOичко: во9ича за Lосанску @оро9ицу која је из:уLила
9омовину, али у њој фи:урира и је9ан јунак заснован на америч-
кој серији „Корени“, @о@уларној у Ју:ославији осам9есеOих. Као
најважнији симLол у роману, Oај нацрOани и @ре@рављени КунOа
КинOе, афроамерички роL, освануће у Lосанској варошици Тро-
мук и @осOаOи 9ео њено: свеOа на OаLлама сOри@а које црOа и оLја-
вљује мла9а Тромучанка, OаленOована Уна чија ће се су9Lина
@ромениOи оно: OренуOка ка9а ово: @озајмљено: јунака @озајми
својој малој анOираOној кам@ањи. КунOа КинOе ће освануOи на @о-
сOеру са @риви9но сOарим и9енOиOеOом али са новом, вирOуел-
ном е:зисOенцијом: он се, са осмехом на лицу и @о9и:нуOим @ал-
цем, залаже за мирну Босну у сами освиO :рађанско: раOа. Ову @о-
Oресну слику илузије о умеOносOи која мења свеO сOвара
јунакиња иронично названа Уна: није је9на и је9ина која је @ро-
@аOила у раOу, али је и физичку и меOафизичку @аOњу @окушала
9а суLлимира, 9а живи са њом сOр@љиво и аскеOски, Lез на9е и
очајања. Роман Несрећа и с�варне 4о�ре7е Lави се инOеракцијом
исOорије и и9енOиOеOа @оје9инца, шOо :а @риLлижава АлLахари-
јевим романима о Кана9и, али о9 њих и у9аљава. Уна је раOни
инвали9 и Lуквално и меOафорично: у @олицијској сOаници о9се-
чен јој је 9есни @алац, а њено ис@иOивање и мучење снимљено је
на Oраке које је сачувала и које Ерос, мла9ић из Тромука, @окуша-
ва 9а укра9е @о нало:у оца @окојно: Унино: момка. Бивша Ју:о-
славија @осOала је за мно:е романсијере вирOуелни свеO @рошло-
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сOи, који живи у сећању и Oрауми, али се враћа у ем@иријску
реалносO он9а ка9 Oо @роOа:онисOи најмање очекују.

Чини се 9а нема у новијој ср@ској књижевносOи 9ела које су-
среO кулOура након раOова 9еве9есеOих OемаOизује Oако Lолно
као Мамац Дави9а АлLахарија. Јунак који у 9алекој Кана9и слуша
мајчину ис@овесO на ма:неOофонској Oраци чује и свој минули
живоO, и маOерњи језик који му све више измиче, и исOорију Lив-
ше Ју:ославије коју не разуме; иако је и сам @исац, ње:ов је9ини
9ру: у Oуђини, Канађанин Донал9, не ус@ева 9а @ремосOи кулOур-
ни јаз. АлLахаријев @ри@ове9ач је у 9илеми коју је Oешко @ризна-
Oи а немо:уће решиOи: 9а ли се @рила:о9иOи локалним оLичаји-
ма, ризикујући оOуђење о9 корена, или сачуваOи ро9но окруже-
ње и Oако ризиковаOи не@рила:ођеносO новој 9омовини.

„ЦвеO је Oешко @реса9иOи, OреLа му оLезLе9иOи исOе услове,
исOу влажносO земље, @о9је9наки о9нос минералних сасOојака, а
човек, ка9а се @ремешOа, @оO@уно мења сре9ину“, @ише АлLаха-
ри у Мамцу (АлLахари, 1996, сOр. 101), као 9а алу9ира на је9ан Хе-
мин:вејев исказ у мемоарској @рози Покре�ни 4разник о Oоме 9а
је за @исање @оOреLна физичка Oранс@ланOација из је9но: свеOа у
9ру:и. Но 9ок Хемин:веј Oранс@ланOацију ви9и као изазов, АлLа-
хари је 9оживљава као коL; Хемин:вејеве сеоLе су @ривремени
излеOи, а ко9 АлLахарија јунаци на@ушOају завичај, @оро9ицу и
језик зLо: раOа, е:зисOенцијалне неси:урносOи или неко: 9ру:о:
разло:а 9овољно јако: 9а се о9е заувек. Јунак Мамца и у новој сре-
9ини инOензивно @роживљава 9илеме и сOрахове ро9но: Oла,
мож9а заOо шOо се на9а 9а нови конOексO 9оноси 9ру:ачију мо-
:ућносO суочења са @оро9ичном исOоријом и исOоријом сво:
@о9неLља. Траке са мајчином ис@овешћу @ре9очавају живоOну
@уOању ис@ресецану @ро:онима и сели9Lама у Дру:ом свеOском
раOу, чу9оOворним изLављењима, Lесмисленим умирањима,
Oра:е9ијом и иронијом LиOка. Покушавајући 9а на@ише роман
заснован на мајчиној ис@овесOи, јунак се на9а со@сOвеном изле-
чењу, оLнављању, @рила:ођавању које Lи мо:ло 9а :а реформа-
Oира за нову сре9ину. При@ове9ан у је9ном 9у:ом @асусу, шOо
@о9сећа на мо9ернисOичку Oехнику унуOрашње: моноло:а, Ма-
мац имиOира @роцес сећања какав ре@резенOују ма:неOофонске
Oраке, али и @роцес @рила:ођавања који 9елује с@оро, неефика-
сно и неизвесно, као и усмени :овор у ком се ника9 не зна шOа ће
9о краја LиOи речено и у ком се оно шOо је неизрециво или о9већ
Lолно 9а Lи Lило речено @осре9ује не@рево9ивим :есOом или
мимиком.
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Донал9, је9ини @ри@ове9ачев @ријаOељ, јесOе слика Ново: све-
Oа који рационално @окушава 9а @ревазиђе сложеносO емоција, а
Oе рационалносOи нема Lез чврсOе вере у чињенице. Он наивно
верује 9а „не @осOоји нишOа Oако @оуз9ано као исOорија“ (АлLа-
хари, 1996, сOр. 20), заLорављајући 9а Oу исOорију :ра9е сећања и
искусOва @оје9инаца, која увек морају LиOи на :раници @оуз9а-
носOи, веро9осOојносOи и смисленосOи. Прича мало: човека у
„великој @ричи века“ (како Lи Oо рекао :лавни јунак 9раме Бано-
вић С�рахиња Борислава Михајловића Михиза) јесOе је9ина исOо-
рија на коју се јунак још може ослониOи, јер се званична, наоко
сисOемаOизована исOорија ослања на сOаOичне, не@роменљиве
@осOавке и Oезе које својом уо@шOеношћу во9е у клише и сOерео-
Oи@, у фалсификовање @оје9иначно: искусOва. И @рем9а се @ри-
@ове9ач @о9смевао ИOалијану који је Oвр9ио 9а „у речи Сицилија
има више значења не:о у највећем речнику“ (АлLахари, 1996,
сOр. 8), ма:неOофонски за@ис @реOворио је у своју је9ину исOину
о личној и колекOивној исOорији. ГаранO Oе исOине је језик: ма-
Oерњи језик, и мајчин језик, који све више измиче, али се Oим
жу9није чува и Oражи.

Основе „9и:иOално: реализма“ мо:ле Lи се уOемељиOи у с@о-
знаји 9а је :раница између наших вирOуелних и реалних и9енOи-
OеOа не9ефинисана и Oешко о9ре9ива, Lу9ући 9а 9и:иOална 9и-
мензија залази у 9омен ванчулне с@ознаје, изван оно:а шOо мо-
жемо ем@иријски 9оживеOи и @ре9сOавиOи. С 9ру:е сOране,
вирOуелна е:зисOенција @о9разумева @осOулирање измашOано:
или консOруисано: и9енOиOеOа, а новији Oрен9ови у ср@ској @ро-
зи све9оче 9а су инOернеOска комуникација и @оли:лосија 9ру-
шOвених мрежа @осOали релеванOне OемаOске и формалне лиOе-
рарне чињенице.

ЕлекOронске заје9нице и ви9ови њихово: комуницирања уве-
рили су нас 9а ИнOернеO више није само екс@ерименO, ексцес и
новоOарија, не:о и озваничени @росOор 9еценOрализоване језич-
ке, кулOурне, умеOничке и @олиOичке @раксе, @росOор који сOиче
своју ле:иOимну исOорију и намеће своје законе, уки9ајући кла-
сично схваOање 9ужносOи 9а Lи умесOо ње:а увео и:ру у више 9и-
мензија. При@ове9ање је инOе:рални 9ео кулOуре: све форме
књижевне нарације @роисOичу, за@раво, из усмено: @ри@ове9а-
ња, чији је за9аOак 9а @овеже више изолованих 9о:ађаја у каузал-
ни низ. При@ове9не сOраOе:ије се разликују о9 жанра 9о жанра,
о9 ме9ија 9о ме9ија, укључујући и илусOрацију или фоOо:рафију
као семанOички @ро9ужеOак OексOуално: са9ржаја. У окружењу
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9и:иOалних Oехноло:ија @ри@ове9ни OексO 9оLија и инOеракOив-
ну 9имензију, @осOаје 9инамична с@ре:а шOам@ано: шOива, фо-
Oо:рафија и ви9ео маOеријала, на9илазећи Oако сOаOичносO и је9-
нозначносO класично: @ри@ове9но: OексOа, Lаш као шOо исOорија
и @олиOика на9илазе сва наша очекивања, сOављајући нас @ре9
све Oеже OесOове има:инације и из9ржљивосOи. 
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SUMMARY VIRTUAL EXISTENCE IN CONTEMPORARY SERBIAN NOVEL 

The paper sets out to explore the perspectives and strategies of
virtual existence in contemporary Serbian novel in order to illustrate
radical changes in the concept of reality and writers’ concern with
the fidelity to experience. A new surge of the so-called digital realism
emerges simultaneously with the increase of awareness that the line
between our digital selves and our real-world selves has become
blurred and difficult to explain, while new technologies are required
to go beyond what our human senses can encompass and deliver. The
fictional realism of the digital age will also commit itself to young or
middle-aged individuals that passionately attempt to define their
aims and objectives so that they could fit into a newly constructed
and acquired concept of reality. This is the case with the protagonists
in the novels by Ivančica Đerić, Tamara Jecić and Aleksandar Ilić, all
of them questioning both their offline and online identities. Their
everyday life in a postmillennial world includes many intersecting
empirical and virtual realities: love, career and sex take place in a
dimension which ignores geography and physical distance and ulti-
mately alters the concepts of time and space, as well the concepts of
privacy and intimacy. The paper intends to examine the ways new
digital technologies contribute to representations of reality in the
novels of both accomplished and aspiring authors whose novels deal
with ways of life amid social networks. The novels we analyzed show
that the distinction between the virtual and the real world narrows,
as the narratives range from intimate confession in letters and jour-
nals to tweets, notes and statuses, introducing verbal and structural
experimental practices which involve shifting points of view.

KEYWORDS: Serbian novel, virtual reality, social networks, narrative, gender.

Овај чланак је оLјављен и 9исOриLуира се @о9 лиценцом Creative Commons
АуOорсOво-Некомерцијално Међунаро9на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
This paper is published and distributed under the terms and conditions of 
the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence 
(CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


