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ТЕОРИЈАТЕКСТАИ
НОВИМЕДИЈИ

Сажетак: Рад се бави теоријским истраживањем специфично
стиновихмедијаприменоммоделаиметодаустановљенихираз
вијенихутеоријитекста.Заразликуодлинеарнихмоделакомуни
кацијекојисеодносенавербални језик,интертекстуалнимодел
нелинеарног грађењатекстуалних веза пружа боље разумевање
комплексних процеса производње значења карактеристичних за
новемедије. Хипертекст каотекст повезан намногобројне на
чинесадругимтекстовима,омогућиојесвакомкорисникунових
медијадаслободнобираниткојућеследитипричитањудатог
текста.Разрадаипрактичнаприменаконцептахипертекстау
оквирутехнологијеновихмедија,употпуностијепотврдилате
оријска сазнања до којих се дошло у савременој лингвистици и
теоријитекста.

Кључне речи:текст, интертекстуалност, хипертекст, хипер
линк,новимедији

Уводутеоријутекста

Подпојмомтекстанајчешћесеподразумеванаписаниили
одштампани низ речи, фраза, или реченица, које преносе
одређенозначење.Традиционалносхватањетекствидикао
аутономан,стабиланикохерентанпроизводнамењенчита
лачкојпублици.Унајопштијемсмислу,текстсеодносина
свеоноштоможебити’прочитано’или’интерпретирано’.
Подутицајемсемиологије,свакасмисленапојаваилиљуд
скаактивност,могубитисхваћеникаотекст.Текстможе
бити билошташтоизражава значењепосредством знако
ва.Текстједруштвениикултуралнифеноменконституисан
одзнакова,кодоваиправила,којизачлановеједнељудске
заједницеиманекозначење.
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Савремена теорија текста своје почетке има у структура
лизмукојијезиквидикаокомплекснуикрутуструктуруу
којојмеђусобниодносизмеђуречипроизводи стабилнои
јединственозначење.Структуралистиверујудајезиккори
стимокакобисмоименовалипојавеусвету,такоштострук
турирамо начин на који опажамо свет. Само посредством
функционалних структура можемо имати свест о реално
сти.Структурализам значењеузимакаостабилно, такода
интенцијааутораможебитиуспешнореализованаписањем
жељеногтекста,којијеодређенфиксиранимсистемомјези
каизначења.Наосновуоваквогприступа,утекстујемогу
ћепронаћизначењеиприписатигаауторукојисекористио
стабилнимсистемомјезика.Акосеинтенцијаауторанепо
клописазначењемтекста,тојегрешкааутора,анејезика;
текстидаљезадржавасвојестабилнозначење.Саструкту
ралистичкогстановиштатекстможемодефинисатикаоза
творен,кохерентанистабилансистемзнаковакојиизражава
релативнојединственозначење.Структуралистичкатеорија
текстизучаванаосновуњеговеиманентнеструктурекаоод
носаизмеђуприпадајућихелемената.Упроизвођењузначе
њапримарнајеструктуратекста,анеосталифакторикао
штосуаутор,контексттекстаилиреципијенти.

ЖакЛакан(JacquesLacan)једовеоупитањеструктурали
стичко поимање производње значења, јер сматра да се за
означитеље текстаможе рећи да ’лебде’ изнад означених,
креирајућиструктуруисподкојеониклиземењајућисвоја
места.Чврставезаизмеђуозначитељаиозначеногјенару
шена,аулазакујезикпостајеличнаавантуразаснованана
жељи.Откривајућипукотинеувезиизмеђузнакаизначења,
Лакандестабилизујесистемјезика.Зато,уместодамикон
тролишемостабиланјезичкисистем,онуствариконтроли
шенас.Ауторјеконтролисаникреиранодјезика.Трагање
заинтенцијом аутора у текстунема смисла, јер структура
језикаизмичемогућностиконтролекакоаутора,такоичи
талаца.Текстникаданезначионоштосечинидаговори,
нитиштојеаутортекстаимаонамерудакаже.Површинска
значењатекстасамосумасказаскривеназначењапотисну
тапсихолошким,идеолошкимилидискурзивнимутицаји
ма.Затојепривиднозначењетекстаистовременоискривље
ње, померање или потпуно потискивање његових других
могућихзначења.

Француски лингвиста Ролан Барт (Roland Barthes) био је
утицајанструктуралиста,али јеубрзозаузеопостструкту
ралистичкупозицијусакојесетекствидинекаофиксирани
системзначења,већкаоотворенинедовршенсистемчије
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значење се реализује тек учешћем ангажованог читаоца.1
СличноЛакану, Барт верује да контролу нема аутор, него
језик.Усвомесеју„Смртаутора”Бартобјашњавадааутор
немаконачанауторитетнадтекстом,иакојеонкреаторса
могтекста.Текстговорисамзасебе,ачитаоцигаинтерпре
тирајунаразличитеначине.

Променатеоријскогувида,довелајеидоједнетерминоло
шкепромене.Од60тихгодинаXXвека,уместоолитерар
номделу,свевишесеговориолитерарномтексту.Текст
заправонастајекаорезултатсусретаизмеђуделаичитаоца.
Делојенештоштојезавршено–готов,заокруженинепро
менљивпроизводсајасноодређенимзначењем,докјетекст
интерпретативанпроцескојисенепрекидноодвијаукреа
тивнојактивностичитања.Текстникаднијезавршен,нити
доведен до свог крајњег значења, већ се трансформишеи
настајеу свакомновомчитању.Читалацнесамодапоку
шавареконструисатинамеруаутора,каозначењекојејеон
’једномизаувекдао’делу,већпридодајеимногановаме
стаизначењакојаауторнијепонудио.Текстпостојисамоу
процесучитања.Онсепостепеноконституишеусвестичи
таоцатокомчитања.Читалацнијесамопасивниконзумент
једногдела,већиактивнипроизвођачњеговогтекста.Ролан
Бартусвомчувеномесеју„Одделадотекста”истичеди
стинкцијуизмеђу’дела’,каоаутономнезатворенеструктуре
коју јеокарактерисаокаоконачанпроизводсаинтенцијом
аутораиодређенимзначењемнамењенимчитаоцу,и ’тек
ста’, као неодређеног и отвореног процеса подложног не
престаној реинтерпретацији од стране читалачке публике:
„Разлика јеуовоме:дјело једиосупстанцијекојазаузима
диопросторакњига(нпр.укњижници).Текстјеметодоло
шкоподручје.Супротностнасможеподсјетити(адауопће
нерепродуциратерминзатермином)наЛакановуразлику
између„стварности”и„стварног”,једносепоказује,адруго
демонстрира;истотако,дјеломожемовидјетиукњижара
ма,укаталозима,уиспитнимпрограмима,атекстјепроцес
демонстрирања, он говорипонекимправилима (илипро
тивнекихправила);дјелосеможедржатиурукама,текстје
садржанујезику,онегзистирасамоупокретуговора(или
јошбоље,тојеТекстзатоштозназасебедајетекст);Текст
није растављањедјела, то је дјелокоје јеимагинарниреп
Текста;или,још,Текстседоживљавасамоудјелатности
производње.ИзтогаслиједидаТекстнеможезастати(нпр.

1 РоланБартјезаједносаЖакомДеридомиЈулијомКристевомприпадао
групи постструктуралиста који су окупљени око француског часопи
саTelQuelизучавалифеноменепродуктивноститекстаиплуралитета
његовогзначења.
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наполицикњижнице);конститутивнипокреттекстајеуто
медапролазикроз(оннапосеможепроћикроздјело,кроз
неколикодјела).”2

Усвомесеју„Смртаутора”,Бартнаглашаваразликуизме
ђуделаитекста:акобикодделакаоконкретногпредмета
јошимоглидаговоримооодређеномзначењу,дотлетекст
карактерише многострукост значења. Текст не изражава,
нитиима,некопредпостојећезначење,већгапроизводиу
интеракцијисачитаоцем.КористећиСосировмоделзнака
моглибисморећидаделопокушавададостигнестабилно
означено,доктекстостајеуравниозначитеља.Делосесма
тра за коначну верзију ауторове намере, док текст отвара
могућностзанепрекиданпроцеспроизводњезначења.Дело
хоћедасезауставинаозначеном,атекстгабескрајноодла
же.Текстјекомплекснаозначитељскамрежакојаукључује
многострукеинтертекстуалнерелацијесадругимтекстови
ма.Постструктуралистичкатеорија је ставилапојамозна
читељаупрвиплан,напуштајућиструктуруилиозначено
каокључнеелементетекста.Означитељвишенијеносилац
значења,већјењиховпокретачипроизвођач.Значењетек
стапопостструктуралистичкимтеоријамаможебитисамо
једантренутакунеухватљивојигриозначитељаослобође
нихсвакеидејеотрансцендентномозначеном.

Данебидошлодозабуне,морасенаправитиразликаиз
међуознаканапапируитекста.Ознакенапапируможемо
зватиделом,којечитаоцупружапочетнупозицијуиодређе
непутоказе,алинеиконачноиједнозначнорешење.Дело
непрезентујезначењечитаоцу,какосетонајчешћемисли,
већчиталацуинтеракцијисаделомкреиратекстињегово
значење.Празнамаргинанастранициможебитиметафора
простораукомечиталацреализујеодређентекст.Теккада
читалац одређене ознаке на папиру препозна као знакове,
можеданастанетекст.Текстјепроцес,јерјерезултатактив
ногипродуктивногчитања.Деломожемодефинисатикао
скупознака,атексткаоскупзнакова.

Традиционални теоретичари су сматрали да је литерарно
’дело’остварењекреираноинтенцијомикреативношћуау
тора у вербалном медију. Француски постструктуралисти
су деперсонизовали литерарни производ не сматрајући га
више за ’дело’, већ за имперсоналнитекст као манифе
стацијудруштвенеинституцијезванеécriture(писање).Ау
торјесамопосредниккојиупроцесуписањаутекстуноси
елементеикодовепретходнопостојећихлингвистичкихи

2 Bart,R.Oddjeladoteksta,u:Suvremeneknjiževneteorije,ured.Beker,M.
(1986),Zagreb:SNL,str.182.
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литерарнихсистема.Интерпретацијаписањасхваћеногна
овајначинрезултатјепроцесачитања,којенаосновуоче
кивањаформираниходпретходнихискуставафункциони
сања лингвистичког система, у ознаке на страници уноси
садржајекојисесматрајузањиховаинхерентназначењаи
референце ка спољашњем свету.Систем лингвистичких и
литерарних конвенција које конституишу литерарни текст
је по постструктуралистима ’натурализован’ у активности
читања,гдесезбогутицајадискурсаикултуралнихстере
отипа јављаилузија о текстуалности која је референтна у
односунареалност.Натурализацијаседогађатакоштосе
у процесу читања тексту додељују специфични жанрови,
илиштосењеговиелементиинтерпретирајукаодарепре
зентујуличности,догађајеивредностикојиегзистирајуу
извантекстуалном екстернализованом свету. Не само што
јерепрезентацијареалностиутекстугенерисанаупроцесу
читања,већјеионоштоназивамореалношћузаправотекст
који се састоји из знакова чије значење конституишу кул
туралнеконвенције,кодовииидеологијакоједелечланови
једнедруштвенезаједнице.Субјектникаданемадиректни
приступ реалности јер је она увек посредована текстом.
Свакаидеологијакојапретендујенацеловитост’историјске
истине’ инсистира на реализму,штопредставља семиоло
гизацијуцелокупнереалности,односноњенопретварањеу
текст.Утомсмислу,функцијареализманијетачноприкази
вањереалности,већсредствозапрерадуреалностиуњен
знакислику.

Попостструктуралистичкој теорији текст није стабилна и
статичнаструктура,већјепресвегазначењскипроцес.То
значидасетекстсталномења,измиченашојконтроли,опи
ре се, не дозвољава да га одредимо као затворен поредак
знакова.Текстпружаотпордасеконституишекаоцелина,
јергамноговишекарактеришедивергенцијанегоконвер
генција,атоометазначењскусинтезукојужелидаоствари
читалац.Онјесамоједаннеухватљивитренутакубесконач
номнизупроизводњеиразмене значења,непрестанаигра
означитеља која одваја од било каквог трансцендентног
означеног.Текстнеможеизразитинеконепроменљивоије
динствено значење, већ га самоможеунедогледодлагати.
Текстунепретходиникаквастабилнаподлогаувидуаутора,
реалностиилибилокаквогдругогозначеног,јерјеонувеку
процесусвогнастајањаинестајања.Текстјеланацозначи
тељачијепривиднозначењеипривиднареферентностуод
носунаспољашњисветпредстављајусамоилузијуукојој
сечиталацосећасигурноибезбедно,докбисвакадетаљна
анализадеконструисалатекстнанеодређенбројсупротста
вљенихзначења:„Задатакдеконструирањатекстајеутоме
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дасеиспитапроцесњеговепроизводње–неприватноиску
ствоиндивидуалногаутора,већначинпроизводње,грађаи
њенраспоредудјелу.Циљједаселоциратачкаконтрадик
ције унутар текста, тачка на којој он прекорачује границе
унутаркојихјеконструиран,накојојсеослобађаограниче
њакојемујенаметнулањеговавластитареалистичкафор
ма.Састављенодконтрадикција,текстсевишенесводина
једно, хармонично и ауторитативно читање.Умјесто тога,
онпостајеплуралан,отворензановачитања,невишепред
метпасивнепотрошње, већпредмет којим се читалацба
видабипроизвеозначење.”3Текстнијениделоаутора,ни
изолованиобјекат.Онјекомплексанпроцесзначењакојисе
сталнотрансформишекакоупроцесусвогнастанка,такои
удискурсуинтерпретације.Текстнемадубинскуструктуру,
већ је површински систем: „Мислимо да је идеја ’тексту
алнепраксе’важна.Онаморабитисхваћенаизперспекти
ве коју смо примењивали од почетка, а то је првенствено
повратаканализиповршинетекста.Акосаепистемолошке
тачке гледишта структура наратива конституише теорију
текста,подтекстуалномпраксомподразумевамоовајвишак
који текст у својојманифестацији додаје структури, исто
временојечинећимогућом.Текстуалнапраксанијеништа
другодочитање,којејесамогсебенесвесно.”4

Текст не садржи значење које чека да буде одгонетнуто,
нити садржи мноштво значења која коегзистирају. Сваки
текстјеинтертекст,тачкапресекабројнихдругихтекстова.
Непостојитексткојиниједруштвено,културалноиисто
ријски детерминисан. Развој теорије текста, од првобитне
идејетекстакаоцеловитогделасаинхерентнимзначењем,
до постструктуралистичког схватања текста као текстуал
ностиукојојсузаједноиспреплетанијезик,ауторичита
лац,откриојепроцеснеограниченихмогућностичитањаи
плуралностизначења.

Интертекстуалност

Интертекстуалностјеособинатекстадасеослања,осврће
илипозиванадругетекстове,дајесањимаумреженидаса
њимаступаусложенеодносекојиутичунањеговозначе
ње.Већсампојамтекстакојијевеомаблизакзначењусвог
латинскогкорена(лат. textus=ткиво,плетиво),упућујена
овуидеју.РоланБартусвојојкњизиЗадовољствоутексту

3 Belsej,K.Konstruiranjesubjekta–dekonstruiranjeteksta,u:Novačitanja–
Poststrukturalističkačitanka,ured.Lešić,Z.(2003),Sarajevo:Buybook,str.
240.

4 Marin,L.(1980)TheSemioticsofthePassionNarrativeTopicsandFigures,
Pittsburgh:ThePickwickPress,p.234.
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каже:„ТекстзначиТкање.Но,какосеовоткањеувекузима
лозанекипроизвод,једанготоввео,изакојегседрживише
илимањескривенсмисао (истина),мисадауовомткању
наглашавамогенеративнуидејудасетекстсачињава,изра
ђујевечитимплетењем.Изгубљенуовомткању–овојтек
стури–субјектсеослобађауњемупопутпаукакојисеисам
растварауградитељскомизлучивањусвојемреже.”5

Појаминтертекстуалности,којијеширепостаопознатза
хваљујућиЈулијиКристевој(ЮлияКръстева),користиседа
означимногострукеначиненакоје јебилокојилитерарни
текстсачињеноддругихтекстова,такоштопредстављапо
нављањеилитрансформацијупретходнихтекстова,илине
избежнопартиципираусвеопштојархивилингвистичкихи
литерарнихконвенцијаипроцедуракојеконституишудис
курсекојинампретходеиуоквирукојихсморођени.По
Кристевој,свакитекстје’интертекст’–местоинтерсекције
небројенихдругихтекстова, збогчегасвакитекстпостоји
самокрозрелацијепремадругимтекстовима.Појаминтер
текстуалностионауводиутеоријутекстаразвијајућипојам
дијалогичности текста из теорије књижевности Михаила
Бахтина(МихаилБахтин)исемиологијеФердинандадеСо
сира(FerdinanddeSaussure)којијеконцептзначењазасно
вао као динамичку везу означитеља и означеног у тексту.
НаосновутогаКристевазакључује:„Свакитекстјемозаик
цитата;свакитекстјеапсорпцијаитрансформацијадругог
текста.”6

Постструктуралистисупокушалидаукажунатодаутек
стунепостојиједнојединственостабилнозначење,већда
јесвакипроцесчитањадинамичкокретањекрозмрежураз
личитихтекстоваињиховихреференци:„Значењепостаје
нештоштопостојиизмеђуодређеногтекстаисвихосталих
текстованакојеупућујеинакојесеодноси,чимесеудаља
ваоднезависногтекстакамрежитекстуалниходноса.Текст
постајеинтертекст.”7

Текст је јединица која настаје тек у процесу комуницира
ња. Он није постојана јединица, него је човек сваки пут
стваракадаупотребљаваодређенјезикуоквируоневели
кецелинекојуназивамокултура.Текстникаднеможеби
тидовршен,већјеуконстантномпроцесупродукције.Он
је, према томе, само функционална и нестална величина.

5 Bart, R. (1975) Zadovoljstvo u tekstu (prev. JovicaAćin), Niš: Gradina,
str.86.

6 Kristeva,J.Word,DialogueandNovel,in:TheKristevaReader,ed.Moi,T.
(1986),NewYork:ColumbiaUniversityPress,p.37.

7 Allen,G.(2006)Intertextuality,London:Routledge,p.1.
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Интертекстуалност означава повезаност и умреженост
основногтекстасадругимтекстовима,штоутиченаначин
његовогчитањаиразумевања:„Интерпретиратитекстније
датиму(вишеилимањеисправно,вишеилимањеслобод
но)значење,већ,напротив,проценитикојамножинагакон
ституише.Хајдемопрводапоставимоизгледпобедоносне
множине,неосиромашенебилокаквимограничењемрепре
зентације(илиимитације).Уовомидеалномтексту,мреже
сумногеиумеђусобнојинтеракцији,причемуниједнаод
њихнијеустањуданадиђеостале;овајтекстјегалаксија
означитеља,анеструктураозначених;оннемапочетак;он
јереверзибилан;приступдоњегаимамокрозвишеулаза,од
којихниједаннеможебитидекларисанзаглавни;кодовико
јемобилишепружајусесведоклеокоможедадопре,онису
неодредиви(овдезначењеникаднијеподређенопринципу
детерминације,осимбацањемкоцке);системизначењамо
гупреузетиовајапсолутноплуралантекст,алињиховброј
никадније затворен, заснованкао такавнанеограничено
стијезика.Интерпретацијакојузахтеваспецифичантекст,у
својојплуралности,ниукомслучајунијепроизвољна:она
нијепитањеприхватањанекихзначења,великодушнотвр
дећидасвакопојединоимасвојдеоистине;питањеје,про
тивносвакојиндиферентности,тврдитисигурнопостојање
плуралности, које није од истинитог, вероватног, или чак
могућег.Ованеопходнатврдњајетешка,јеркаоштоништа
неегзистираизвантекста,никаднеманицелинетекста[...]
текстморасимултанобитиразликованодсвојеспољашњо
стииодсвогтоталитета.”8

Интертекстуалностјеприсуствотраговадругихтекстовау
једномконкретномтексту;то јеначиннакојисвакитекст
постоји јерувекупућујенадруге текстовеодкојихисам
зависи.Појаминтертекстуалностиуказујенатодазнакније
самоурелацијисапредметомуместокогастојиинакоји
упућује,већјеурелацијиисадругимзнаковима.Насличан
начин,текстовисуумногоприснијојвезисадругимтексто
вимакултуре,негоштосуувезиса’реалношћу’накојусе
односе.

Хипертекстиинтертекстуалност

Последњих неколико деценија дошло је до конвергенци
јесавременихкритичкихтеоријаитехнологије,каовеома
значајног приближавања између дизајнера компјутерских
софтвера и теоретичара књижевности. Они који добро

8 Barthes,R. (1975)S/Z (trans.RichardMiller),NewYork:Hill andWang,
p.56.
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познају радЖака Дериде (Jacques Derrida), Ролана Барта,
или Јулије Кристеве, најчешће нису ни чули за Венивар
Буша (VannevarBush)илиТеодораНелсона (TheodorNel
son),атоважииобратно,иакосвењихповезујеистражи
вање теоријских принципа мултилинеарности, линкова и
мрежа9, уз напуштање концептуалних система заснованих
наидејамацентра,маргине,хијерархијеилилинеарности.
Критичкетеоријесудалетеоријскуосновузаизучавањефе
номенахипертекста,ахипертексткаопојавановихмедија
и технологија омогућава тестирање теоријских аспекатаи
идејакојесеодносенатекстуалност,наратив,каоинанове
улогекојеимајуауторичиталац.Идејахипертекстакаоне
хијерархијскогмноштваислојевитоститекстасвојственаје
савременомпостструктуралистичкомпоимањутекстуално
сти.Многиаспектипостструктуралистичкетеоријенашли
сусвојеиспуњењеухипертексту:отворенитекст,’плутање’
означитељаиодгађање значења (симболизованосистемом
линкова),интертекстуалност,читањекаонезавршенаактив
ност,нелинеарност,смртаутораирађањечитаоца.Хипер
текст јекаоинтертекстуалнисистемпостаоместосусрета
теоретичара књижевности и инжењера информационих
технологија.Могуће јенаправитипаралелуизмеђуБарто
веидејесмртиаутораиконцептахипертекста,којипружа
неограниченемогућностиколективногауторства,којевише
није одређено једним фиксираним извором стваралаштва.
Свакичиталацилигледалацможедопунити,променитиили
уредити хипертекст, као и изабрати своју сопствену стазу
којомћесекретатикрозткивотекста,мењајућимуструк
туруизначење.

УсвојојкњизиS/ZРоланБартдајеопистекстуалностикоји
потпуноодговараономештоћекаснијебитихипертекст–
текст састављен од блокова речи (или слика) међусобно
повезанихвишеструкимвезама: „Уовомидеалномтексту
многемрежесууинтеракцији,причемуниједнанијеумо
гућностиданадиђеостале;текстјегалаксијаозначитеља,
анеструктураозначених;оннемапочетак;онјереверзиби
лан;приступамомукрозвишеулаза,аданиједаннеможе
модекларисатикаоглавни.[...]”10

9 „Шта јетачномрежановихмедија?Простодговор једа јетоинфра
структуракојаповезујекомпјутереједансадругиминизомекстерних
уређаја, и зато омогућава корисницима да комуницирају и размењују
информације.”,Gane,N.andBeer,D.(2008)NewMedia–TheKeyCon
cepts,Oxford:Berg,p.16.

10Barthes,R. (1975)S/Z (trans.RichardMiller),NewYork:Hill andWang,
p.5.
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Хипертекст11 је текст приказан на екрану компјутера или
сличногелектронскогсредствасахиперлинковимакадру
гим текстовима којима може непосредно да се приступи.
Екран као машина за читање на којој се одређена врста
текстареализујесадаиовдезапојединачногчитаоцакроз
процесселекције,можебитисхваћенкаометафорапроиз
водњетекстапопостструктуралистичкојтеорији.Новеин
формационетехнологијесуомогућилепостојањехипертек
стакаомрежетекстуалнихелеменатаивеза.ЏорџЛендоу
(George Landow), као један од најзначајнијих теоретичара
хипертекстаданашњице,компјутерскихипертекстдефини
шекаоинформационутехнологијукојасесастојиодпоје
диначнихблоковатекста(лексија)иелектронскихлинкова
којиихповезују:„НадовезујућисенаделоВениварБуша,
ТеодораНелсона,ДагласаИнглбарта,ЕндрујаванДама,и
другихпиониратеоријеипраксехипертекстуалнихсисте
ма, ову нову информациону технологију дефинишем као
текст састављен од лексија (блокова речи, покретних или
статичнихслика,илизвукова)електронскиповезанихмно
гострукимпутањама, ланцима, или стазама унеограниче
нојмрежи.Какочитаоцимогуизабратиразличитеначине
кретањакрозовецелинеинформација,хипертекстсеможе
описатипрекаомултисеквенционалноилимултилинеарно
негонелинеарнописање.Допуститеминагласитиочиглед
нучињеницудајехипертекстинформационатехнологијау
којојновиелемент,веза,игранајважнијуулогу,јерсвеглав
непрактичне,културалнеиобразовнекарактеристикеовог
медијадолазеодчињеницедалинковањекреирановуврсту
повезаностиичитаочевогизбора.”12

УдефиницијиуочавамопојамлексијекојијекористиоБарт
какобиодредионајмањумогућу јединицукојаможебити
носилацзначењаутексту.Каокључнифеноменхипертек
ста уведен је појам линковања – међусобне референција
цијетекстуалнихјединица,којипредстављасуштинскусу
протностштампаномтексту.СличноБартуиМишелФуко
(MichelFoucault) текствидиупојмовимамрежаивеза.У
Археологијизнањаонистичедаграницекњигеникаднису
јасноодређене јерпостојинеограниченсистемреференци
кадругимкњигама,текстовима,илиреченицама.Наидеју
охипертексттехнологијипрвиједошао1945.годинеВени
варБуш,Рузвелтов (FranklinRoosevelt) саветникзанауку.
Он је увидео да дотадашњи начин складиштења података

11Етимологија:грч.префиксυπερ’изнад’;лат.textus’ткање’;хипертекст
јетексткојипревазилазиограничењалинеарногтекста.

12Landow,G.HypertextAsCollageWriting, in:TheDigitalDialectic:New
EssaysOnNewMedia,ed.Lunenfeld,P.(1999),London:MITPress,p.154.
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индексирањемнијеоптималан,јерљудскиумфункционише
успостављањем асоцијативних, а не класификационих ве
за:„Човековумнефункционишенатајначин.Онсеслужи
асоцијацијама.Кадаухватиједанпредмет,онодмахпрелази
наследећикојијесугерисанасоцијацијоммисли,ускладу
са некаквом комплексном мрежом путања које формирају
ћелије мозга.”13 Да би унапредио системе класификације
конципираојеMemex,машинузаобрадуподатака.Memexје
требалодабудеједаноперативнисистемкојибиефикасније
оперисаоиманипулисаосамноштвомподатакаистовреме
но.Тајсистемзаобрадуграфикеитекстабисеодликовао
способношћуданепосредноиблископовезујевишеразли
читихелемената,такодасесасвакимпојединимелементом
појављујеувекињеговавезасадругим.14Изидејногкон
цептаMemexaјаснајеБушовавизијадачиталацтокомчи
тањатекстатребадаследисвојеиндивидуалнепутањеко
јимасекрећекроздатитекст.Такочитањепостајеактиван
процескојиукључујеиписање.Такавактивничиталацне
можевишедасезадовољифизичкомстраницомкојастоји
испредњега,већимапотребузапотпуноновимконцептом
виртуелногтекста.

ОдмногихсличнихпокушајапослеБуша,требасвакакопо
менутиТеодораНелсона,којије1965.годинеформулисао
терминхипертекстподкојимподразумеванесеквенцијал
нописање–тексткојисегранаиомогућаваизборчитаоцу,а
најбољесечитанаинтерактивномекрану:„Дозволитемида
представимреч’хипертекст’којаозначавакорпусписаних
или сликовних материјала међусобно повезаних на такав
комплексанначинкојинијемогућедабудеконвенционално
презентованилирепрезентованнапапиру.”15

Хипертекстјесеријатекстуалнихцелинакојесумеђусобно
повезанеиомогућавајучитаоцудаизабереразличитеправ
цечитања.Његова главнакарактеристика једисконтинуи
тет,скок,изненаднапроменапозицијекорисникаутексту.
То је постало могуће проналаском технологије хиперлин
кова – делова документа којимогу битиповезани са дру
гимдокументима.Кликомнахиперлинк,корисникјеодмах

13Bush,V.AsWeMayThink,in:TheNewMediaReader,eds.WardipFruin,
N.andMontfort,N.(2003),London:MITPress,p.44.

14Кључниаспектелектронскогпретраживањајеупотребахипертекста.У
односунаконцептмеморијекаоскладиштаизкојегсеинформацијеиз
влаченапоље,хипертекстфункционишенаосновулинковаизмеђупо
датака.

15Nelson,T.AFileStructureforTheComplex,TheChanging,andtheIndeter
minate,in:TheNewMediaReader,eds.WardipFruin,N.andMontfort,N.
(2003),London:MITPress,p.144.
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повезансадокументомнакојилинкупућује.Нелсонјеједан
одпрвихистраживачакоји је схватиомогућностиупотре
бехипертекстаухуманистичкимдисциплинама,пресвега
у теорији књижевности. Конструисао је хипертекстуални
системXanaduимајућиувидутаквуупотребухипертекста.

Хипертекстпостајеједнаодосновнихкарактеристикасофт
верскихпакетакаоштосуМајкрософтовWindows,Macов
оперативнисистем,програмизаобрадутекста(Word,Quark,
Indesign,итд.).Најпознатијаимплементацијахипертекстаје
свакаконаWorldWideWebу:„ПојаваИнтернетаиWorldWi
deWebаусловилајеразвојхипертекста,којинасдиректно
повезујесдругимхипертекстовимасасветскемреже.Десио
сепрелазсматеријалногнавиртуелнитекст.Хипертекстје
интерактивнаенциклопедијаукојојсесједногтекстаможе
мултимедијалним путем прећи на друге текстове, снимке,
фотографије,табеле,филмовеимузику.Тајпримерубедљи
вопоказуједасуграницетекстапосталеувисокомстепену
пропустљиве.Свакитекстпостојиуширокомпољудругих
текстова,унајразличитијимжанровимаиформатимауко
јимасепојављује.Непостојитексткаоизолованајединица
засебе.”16

Каошто је познато, свешто иде преко мреже прави се у
HTML (HyperText Markup Language) формату, а све кому
никацијесеобављајупутемhttp (HyperTextTransferProto
col)веза.ОноштозовемоИнтернетнијеништадругодо
један огроманхипертекст.Начинмишљења, читањаипи
сања својствен хипертексту заправо је начин мишљења и
перципирањаинхерентансамојтехнологијикојојприпада:
„Хипертекстихипермедијаувекегзистирајукаовиртуелни,
анефизичкитекстови.Сведопојаведигиталнекомпјуте
ризације,свиписанитекстовисусесастојалиодфизичких
ознака на физичким површинама. За разлику одњих, ди
гиталнеречии сликеимајуформу семиотичкихкодова, и
овафундаментална чињеница указује на главне квалитете
дигиталних информационих технологија: (1) виртуелност,
(2)флуидност, (3) адаптабилност, (4) отвореност (или по
стојањебезграница),(5)способностпроцесуирања,(6)нео
граниченамогућностумножавања, (7)брзинакретања, (8)
способностумрежавања.”17

Хипертекст је карактеристичан и парадигматичан за чи
таво информатичко поље нових технологија. Гледано из

16Maširević,Lj.Kulturaintertekstualnosti,ZbornikradovaFakultetadramskih
umetnosti,br.1112,(2007),Beograd,str.428.

17Landow,G.HypertextAsCollageWriting, in:TheDigitalDialectic:New
EssaysOnNewMedia,ed.Lunenfeld,P.(1999),London:MITPress,p.166.
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перспективекомпјутерскенаукехипертекстјеметодобра
деподатака,којиомогућавановначиндиректногприступа
подацима. Истовремено хипертекст је и репрезентациона
шема, нека врста семантичкемреже.Коначно, хипертекст
јеиинтерфејсмодалитеткојиусебеукључује’контрол
ну дугмад’ коју корисник може арбитрарно поставити у
садржајниматеријал.

Компјутерскатехнологијајејединственапојавауисторији
медија:тојепрвисистемдисеминацијекојинудикорисни
цимамогућностдакреирају,дистрибуирају,примајуикон
зумирајуаудиовизуелнисадржајуоквирујединственогси
стема.Пореддиректногприступаразличитимлинкованим
текстовима могуће је и самостално тражење текстуалних
везакојенисусугерисане,променаврстеивеличинефон
та, постављање неколико текстова паралелно, непосредан
приступфуснотама,каоинепрекиднододавањекоментара
читалаца.

Виртуелностдигиталногтекстаускладиштеногумеморији
компјутерачинигаразличитимодтекстау ’физичкој’ма
нифестацији.18Хипертекстнепоседујевишефизичкуста
билностштампанихтекстова:„Дигиталнитекстјефлуидан
јерузимајућиформукодова,увекможебитиреконфигури
сан,реформатизован,илипоновописан.Затоједигитални
текстнеограниченоприлагодљивразличитимпотребамаи
начинимакоришћења,икакосесастојиодкодовакоједруги
кодовимогупретраживати,реаранжиратиинадругеначине
манипулисатињиме,дигиталнитекстјеувекотворен,нео
граничен,незавршенинезавршљив,способанзанеограни
ченопроширивање.”19

Могућност репродукције дигиталног текста без мењања
оригиналногкодаилиутицајанањегаомогућавамувели
купокретљивост,апостојањеелектронскихвезаомогућава
спајањеразличитихтекстова(илилексија)директнимвеза
ма.Натајначин,дигиталностјебилатехнолошкипредуслов
хипертекстуалности.

18„Системипапираимајуозбиљнаограничењабилозаорганизацијубило
запрезентацијуидеја.Књиганикаднијеперфектноприлагођеначита
оцу,једномједосадно,адругијезбуњенчитањемистихстраница.Ни
једансистемпапиранеможесеприлагодитиинтересовањимаилипо
требамапојединачногчитаоцаилистудента.”,Nelson,T.AFileStructure
forTheComplex,TheChanging,andtheIndeterminate,in:TheNewMedia
Reader,eds.WardipFruin,N.andMontfort,N.(2003),London:MITPress,
p.143.

19Landow,G.HypertextAsCollageWriting, in:TheDigitalDialectic:New
EssaysOnNewMedia,ed.Lunenfeld,P.(1999),London:MITPress,p.166.
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Интертекстуалним приступом прекида се класично дожи
вљавањетекстакаолинеарнецелине.Линеарноихијерар
хијскоорганизовањеинформацијаникаднијебилоускладу
сапотребамакорисникатихинформација.Традиционални
текстобавезуједасепараграфипишуичитајуполинеарној
сукцесији.Вековимасуписарииписци,акаснијештампари
ииздавачи,смишљалиразнасредствакакобиповећалибр
зинуприступажељениминформацијама.Кадајепотребно
гранањеумисаономитекстуалномтоку,користесезасебне
обележенестранице,парентетичкикоментари,додајусефу
сноте, референце (типа „види главу 5”), индекси, библио
графскереференце.Међутим,светонијеобезбедиложеље
нинивопрецизностиибрзинеприступаподацима.Појава
хипертекстаредефинисалајеирепозиционираламногепој
мовенаслеђенеизтрадиционалнетеоријетекста’гутембер
говскецивилизације’штампанеречи.Хипертекстомогућава
писцудалакоправижељенереференце,ачитаоцимадаса
миодлучеотомекојећевезеследитиикојимредоследом.
Хипертекстненамећестриктнуодлукуотомедалиједна
идејаприпадамисаономтокуодређеногтекстаилијеизван
њега.Одмахпадауочикарактеристиканелинеарностико
јазапоследицуимаразлабављивањехијерархијесвојствене
класичномлинеарномтексту:

„Нелинеарнитекстјеобјекатвербалнекомуникацијекојине
представљафиксиранусеквенцуслова,речииреченица,већ
објекатукомесеречиилисеквенцеречимогуразликовати
одчитањадочитањазбогоблика,конвенција,илимехани
заматекста.”20

Увођењемноштвавезаусамтекст,уњегову’унутрашњост’,
асамимтимиизношењетеунутрашњостиуњегову’спо
љашњост’, иако представља антихијерархијски принцип,
ненарушавафункционалносттекста.Линеарностсепрео
крећеитрансформишеумрежузначења,којасусадаарби
трарноповезанаипоређана,чимејемогућностсамоједног
повлашћеногзначењасасвимпољуљана.Линеарнитекстсе
претвара у мрежу нудећи мноштво уместо једног јединог
пореткапараграфаистраница.Уместостриктнесубордина
ције,имамостазекојеткајусвојпуткрозтекстуалнипро
стор.Разликаизмеђукласичногтекстаихипертекстаможе
сажето да се искаже серијом опречних појмова: линеарна
организација/просторна организација; ауторитет аутора/
слобода читаоца; предетерминисано значење/произведено
значење; центрирана структура/децентрирана структура;

20Aarseth,Е.NonlinearityandLiteraryTheory, in:TheNewMediaReader,
eds.WardipFruin,N.andMontfort,N.(2003),London:MITPress,p.762.
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линијскогранање(хијерархија)/слободногранање(ризом);
читање одређено циљем/читање одређено радозналошћу;
рад/игра; јединство/диверзитет; ред/хаос; монологизам/
хетероглосија, дијалогизам; континуитет/дисконтинуитет,
скокови; секвенцијалност/паралелизам; солидност/флуид
ност;статичнарепрезентација/динамичкасимулација.

Укидањемјединственостиинеизменљивоститекста,каои
променомначиначитањакојичитаоцуомогућавамногове
ћупокретљивост,превазиђенајенекадашњанепремостива
разликаизмеђуаутораичитаоца.Читалацвишенијесамо
пасивнипрималациконзументтекста,већињеговактивни
стваралац.Суштинскипотенцијалхипертексталежиумно
штву аутора.Другим речима, ако хипертекст редефинише
функцијуауторанарадикаланначинпостструктуралистич
кетеорије’смртиаутора’,ондатонезначиодсуствоилине
постојањеаутора,већприсуствоњиховогмноштва.Тоније
непостојањенекогакопише,додајеилимењатекстове,већ
непостојањеауторитетакојиимапотпунуконтролуиливла
сништвонадбилокојимпојединачнимтекстом.Уодносуна
штампанетекстове,моћауторајепренесенаначитаоцакоји
активноможедаинтервенишенатекстовимакојечита.Не
станкомлинеарностичитањаимогућношћудасенаИнтер
нетудопуниилиизменитексткојијепоставионекодруги
(напримерелектронскаенциклопедијаWikipedia),изгубиле
сусеграницеизмеђуаутораичитаоца.ВећјеБартуказаона
продуктивност читаоца. Постструктуралистички теорети
чаритврдедајетекстотворенпроцесзбогчегачитањени
каднијесеквенцијално.Читаоцисенекрећуодречидоре
чи,одредадореда,илиодстранедостранедокчитајутекст.
Онизаправоизводетекстудатомреференцијалномоквиру
стварајућивишеструкевезеиасоцијацијетокомчитања.21

Компјутерскатехнологија јевишенегоикадаредефиниса
ла однос аутора и читаоца, писања и читања.Хипертекст
непрекидно децентрира текстуални систем производе
ћи активног читаоца. Једна од основних карактеристика

21Постструктуралисти су одбијали становиште по коме би било поје
динци,билоауторутрадиционалномсмислутогпојма,билопоједини
читаоци,ималисупериорнуулогуукреирањуједногзначењатекстау
односунабилокоједруго:„Текстјеоноштосеослобађаизделаион
јерадикалноплуралан,причемуБартнаглашавадатаплуралностне
значи да текст иманеколико значења,што би се свело на текстуалну
двосмисленост.Двосмисленостјеувекразрешива,јерјесвакисмисао,
односносвакозначењемогућеидентификовати.Плуралностзначења,с
другестране,кодБартајенеразрешиваинепрекиднаиграозначујућих,
који стално воде додругихозначених.”,Uspenski, I. (2010)Rekoncep
tualizacija teorije čitanja internet formi, doktorska disertacija,Univerzitet
umetnostiuBeogradu,Beograd,str.94.
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хипертекстаједасесастојиодцелинаповезанихтекстова
којинемајујединственуосуорганизације.Хипертекстомо
гућавачитаоцудаизабересвојсопственицентаринтересо
вањадокчитатекст.Тоупраксизначидачиталацнијеогра
ничен никаквом претходно успостављеном организацијом
илихијерархијом.Ауторкреирамапутекстасаизменљивим
трасамаиразличитимопцијама;читаоцисамисастављају
текстбирајућипуткојимћедасекрећукрозњегакреирају
ћитакосвојусопственуверзијутекста.Какопроцесчитања
није секвенцијалан, аутор само донекле може предвиђати
коју линију читања ће читаоци следити.Аутор и читалац
хипертекста постају сарадници умапирањужељених тек
стуалнихкомпоненти.

Иакојеутеоријиинтертекстуалностипостојаласнажнатен
денцијаодупирањасвакојхијерархизацији,ипакјеуоснови
постојало’дело’каобазичнаматеријалнапојавностунутар
когасемножетекстови.Интертекстуалносткаоструктурал
наанализатекстауодносунавећесистемеозначитељских
праксиједногдруштвапреусмеравапажњусатријадекон
ституисанеаутором,деломитрадицијом,натекст,дискурс
икултуру.’Дело’јетекстуалникорпуссакојимјечиталац
унепосреднојинтеракцији,доксеинтертекстуалнипроцес
посредноевоцирауумучитаоца.Кодхипертекстанијемо
гућеодредитијаснуразликуизмеђупримарногиевоцира
ногтекста,јерчиталацможебилокојустраницудаизабере
засвојуполазнутачку.

Идејахипертекстаредефинисала јеулогуструктуре,каои
односцентраимаргине.Свакитекстјеистовременоицен
тарипериферија.Немавишепривилегованогтекстакојиби
искључивовршиофункцијуцентраитежишта.Напуштање
концепцијезаснованенаидејамацентра,маргине,хијерар
хијеилинеарности,довелаједопраксемултилинеарности,
интерсекције,линковаимрежа.

Закључак

Каогенераторразличитихмогућихинтерпретацијаииску
става,текстјеувекбиовиртуелниобјекат.Сусреткритич
кихтеоријаитехнологијеновихмедијанијепроизвеовир
туелнитекст,већгајесамоподигаонавишинивохипертек
ста.Концептинтерактивностисадајеприсутаннесамокао
односчитаоцаитекстаупроцесупроизводњезначења,већ
икаофизичкапроменатекстатокомњеговогчитања.

Развој технологије новихмедија довео је до великог при
ближавања и преплитања теорије интертекстуалности и
хипертекста. Присуство вишеструких праваца читања



166

МИЛАН РАДОВАНОВИЋ

текста креирало јеписљивтекст који су лингвистипрет
поставили читљивом тексту чиме је додатно ограничен
ауторитет Аутора. Смрт Аутора22 је допринела промоци
јиЧитаоцакојисамодређујеукомправцућедасеодвија
читањеикојиистовременоактивно’пише’својсопствени
тексткрозпроцесдоношењаодлукакојехипертекстодњега
захтева:„Електронскиповезанецелиневећимајузначајан
утицајнатокакоразмишљамоочитањуиписањусанагла
скомнапозицијиречиуконтекстуалномиреференцијалном
оквиру.Каоелектронскиповезан,нелинеарнитекст,хипер
текстистовременоостварујеитестирааспектепостмодер
нихкритичкихтеорија,посебноонихкојесетичутекстуал
ности,наративаиулогаилифункцијачитаоцаиписца.Са
својиммрежамаповезаних текстуалних сегменатаи спле
товимаизмењивихстаза,хипертекстфаворизујеплуралитет
дискурсаизамагљујеграницеизмеђучитаоцаиписца.”23

Сахипертекстомјепревазиђенапостојаностифизичкаиз
двојеностштампаног текста. Померена је граница између
оногашто је ’унутра’и ’споља’, између ’центра’и ’пери
ферије’.ДецентрирањетекстаокомесуписалиДеридаили
Алтисер (LouisAlthusser), битна је карактеристика хипер
текстакоји’центар’измештаизстабилнихихијерархизова
нихструктуракачитаочевимсопствениминтересовањима
ипотребама.Усредиштухипертекстанашаосечиталац,а
неаутор.Натајначинсуновеиреволуционарнекритичке
теоријеописцу, текстуичитаоцу,формулисанепревише
деценија,нашлепрактичнуприменуипотврдуудигитали
зованомпросторуновихмедија.
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формуизначењетекста.

23Paul,C.(2008)DigitalArt,London:Thames&Hudson,p.189190.
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THEORYOFTHETEXTANDTHENEWMEDIA

Abstract

Asageneratorofdifferentpossible interpretationsandexperience,a
texthas alwaysbeenavirtualobject.Convergenceof critical theory
and new media technologies has not produced a virtual text, but
has only raised it to a higher level of the hypertext.The concept of
interactivity is presentnotonly as a relationbetween the reader and
thetextintheprocessofproducingameaning,butalsoasaphysical
change of the text during reading. Development of new media
technologieshasledtoalargeconvergenceandoverlappingtheoryof
intertextualityandhypertext.Withhypertextitispossibletoovercome
resistanceandphysicaldetachmentoftheprintedtext.Theboundaryis
movedbetweenwhatis‘inside’and‘outside’,towhatisbetweenthe
‘center’andthe‘periphery’.Decentralizingofthetextisanimportant
characteristicofthehypertextasthe‘center’movesfromastableand
hierarchizedstructure to the reader’sown interestsandneeds. In the
centerofthehypertextthereisthereader,nottheauthor.Inthisway,
thenewandrevolutionarycriticaltheoriesoftheauthor, textandthe
reader, formulateddecadesago,have foundpracticalapplicationand

confirmationinthedigitizedareaofthenewmedia.

Keywords:text,intertextuality,hypertext,hyperlink,newmedia


