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Сажетак:Урадусеистражујунаративниаспектихипертекста
апосебноахронијаифокализација.Доводисеупитањетезапо
којојсебазаподатакаопиренаративу.Супротнотоме,базапо
датакакаознаковниалинеуређенисистем,стратегијаманара
тологијепокрећесеукодиранипоредакприче.Наративнелини
јемогубитиограниченесамоодстранефокализатора(аутора/
читаоца).

Кључнеречи:хипертекст,читалац,ахронија,фокализација,код

Увод

Петер Луненфелд (Peter Lunenfeld)1 хипертекст посматра
као алфанумерички текст у коме реч, једанпут дигитали
зована, плута у универзуму поливалентне базе података.
Читање постаје мање праћење а више процес цитирања,
екстракције(кодирања),причемусескоротренутнопове
зујуодвојениподаци.Јакаоатрактор(хватач)постајејезгро
кристализацијеподатаканамрежи.

ТедНелсон (TedNelson) је1960тедефинисаохипертекст
каонесеквенцијалнитексткојисегранатакодапружамо
гућностнајбољегчитањанаинтерактивномекрану.Тоомо
гућујекорисникуданаправисопственупутањукрозелек
тронскубазуподатакапричемупродукујеувекновазначе
ња.Продукцијазначењаудигиталномокружењунамотвара
питањеауторстваoкомеговориРоланБарт(RolandBarthes)
(писање текста кроз процес читања). Компјутер је постао
машинакојакреира,складишти,манипулишеииспоручује

1 Lunenfeld, P. (2000) Snap to Grid, MIT Press Cambridge, London:
Massachusetts,p.44.



206

ПРЕДРАГ РОДИЋ

алфанумеричкитекст.Читањејеувеклинеарнотакодани
зањеречиуниздајезначење.Нелинеарностсеогледаутоме
што јематеријалпрезентованнелинеарнои коришћенне
линеарноодстранекорисника.Томењаконцептреторике
(због начина повезаности чворова информација) јер није
фиксирано где ће пропозиције доћи у релацију са другим
пропозицијама.Хипертексттакопостајеместонеодређено
сти пропозиција (квантни ефекти) нарушавајући физичко
јединствокњиге,каоипозиционирањепропозицијаунутар
хипертекста.Луненфелдистичедаиаконаномишљењере
презентује информацију (или произвољно мале јединице
тексталексеме)тонезначикомплетнуатомизацијудискур
сајерсуmultuminparvo(многоумалом)ифрактализација
(miseenabyme)саставниделовихипертекстуалногсистема.
Мiseenabyme је мини наратив који представља огледање
текстаусубтексту,алионоштоодликујехипертекстуално
наномишљењесунаративибезунапреддатогплана.

МаринаГржинић2дефинишехипертексткаомултилинеар
ниивисокоинтерактивниобликелектронскогтекста,дово
дећигаувезусакомпјутерскигенерисаномстварношћутј.
виртуелномреалношћу.Докјезахипертекстважнаекстрак
цијаинформација,завиртуелнустварностконститутивноје
потапањеусинтетичкоискуство,прецизније,хипертекстсе
дефинишепутеминтерактивног екрана.Виртуелна техно
логијадеведесетихдовеланасједоинтроверзије,истражи
вањанечегаштоједосадабилоневидљивочовековомоку,
каоштојеулазуунутрашњудимензијупредмета(монитор).
МаринаГржинићнаглашаваместо разликовања хипертек
стаивиртуалнестварноститврдећидавиртуелнареалност
потпуноискључује текст (одричућисе језикадабимогли
дозватикинетичкопољетелесногкретањаиметаморфоза),
докјехипертекстуцелиниизграђеннајезикутежећисим
боличкојрепрезентацији(докВРтежифеноменологијине
посредногискуства).

Промена културне парадигме деведесетих према Мајклу
Хајму(MichaelHeim)значидасемишљењенавикаванане
линеарностхипертекстуалности,сањенимдисконтинуира
нимтекстуалнимпростором.Хипертексттакопостајезави
санодпросторнихметафора,тј.реторикапросторностиде
финишеструктурухипертекста(читалацсекрећекрозмре
жутекстова,исл.)доводећиподзнакпитањаитаквејезичке
елементекаоштосу:реченице,целовитемисли,крајтекста.
Хипертекстнаглашаваактивну,креативнуислободнууло
гучитаоцакојинеследисамотекст,већслободноповезује

2 Gržinić,M.(1998)Ureduzavirtualnikruh,Zagreb:Meandar,str.100.
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текстуалнејединице.Хипертекстбришеграницеизмеђупи
сањаичитања,уводиуоптицајдецентриранидискурс,мул
тиауторство,инелинеарност.

Џорџ Ландоу (George P. Landow)3 хипертекст дефинише
каоинформациону технологију која се састоји од блокова
текстова(лексија)иелектронскихлинковакојиимсепри
дружују. Електронски линкови које дефинише хипертекст
везују се за теоријске концепте интертекстуалности Кри
стеве (Julija Kristeva), мултивокалности Бахтина (Михаил
Бахтин),Фукоовим(MichelFoucault)моделоммрежамоћи
и Делез–Гатаријевим (Gilles Deleuze/Felix Guattari) моде
лом ризомномадског мишљења4. Хипертекст може да се
посматраикаопроста,директнавезаразнихделоватекста,
тј.означава:нелинеарантекстуалниобјекаткојије„неста
билан”иусинтаксичком(гранањеризома)иусемантичком
смислу(читалацсамконструишезначења)икојиозначава
имплементацијуидиосинкратичкогконцепта.Ландоузами
шљахипертексткаоматрицукојасадржибесконачанброј
нарација (Ландоу је једно поглавље своје књигеHypertext
2.0назваоReconfiguringnarrative).

Теоретичари хипертекста често употребљавају просторне
метафоредабиописалимогућерелацијеизмеђулинковаи
текстова (јединицачитања): навигација,мапирање, троди
мензионалност,топографијаисл.Упркостомеглавнацрта
хипертекста је дисконтинуитет: скокови, изненадна поме
рањапозицијечитаоцаунутартекста.Нелинеарностелек
тронскогтекстапутемпојмова:алузије,референце,цитата,
повезујесесаинтертекстуалношћу.5

Нелинеарностелектронскогтекстанијежанр,нитиппоети
ке,нидискурс,нититроп(јертропделујенанивоузначења
анеречи) , већсекласификујекаотипреторичкефигуре
са подврстама: рачвање, везивање/скокови, пермутација,

3 Landow,G.P.(1994)Hyper/Text/Theory,Baltimore&London:TheJohns
HopkinsUniversityPress.

4 ХипертекстседоводиувезусапојмомризомаДелез–Гатарија.Текст
јеконципиранкаоматрицанезависнихалииукрштенихдискурсакоје
читалацмањеиливишеслучајноповезује(деловетекстаили„равни”).
Медијскакултура,кодДелезаиГатаријаозначенајекао:културанома
да,детериторијализације,линијелета,„меких”простора,суперпозици
ја,тј.културекојасе,премаЛиотару,пребазиранапаралогији(језичке
игре)негонапарадигми(метанарацији).

5 Ако посматрамо МУД (multiuser dungeons тј. вишекорисничке ката
комбе,имагинарниходнициукојима се групе задискусију сусрећуу
реалном времену) као литерарни објект који пркоси сваком концепту
литерарне теорије, наилазимонапримерризомалне структурекоја се
одликује несталношћу, динамиком, неодређеношћу, претраживањем,
играњемулога,корисничкомфункционалношћукаопоетиком.
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рачунање.Класеовихфигураприпадају следећој хијерар
хијинелинеарногтекста:рачвање,којесеналазиупростор
нонелинеарномтексту;везивање/скокови,којиприпадају
слојухипертекста;пермутација,рачунање,полигенеза,који
сеналазекакоудетерминисаном,такоиунедетерминиса
номелектронскомтексту.

Наративниелементихипертекста

Питањенелинеарностихипертекстадоводисеувезусана
ратологијомиреториком.Наративусебисадржидвоструку
временскусеквенцупремаЖераруЖенету(GerardGenette):
време одређених догађаја и ствари и време када се оњи
маговори(времеозначеногивремеозначитеља).Женетова
расправаоахронији,поретку,трајањуифреквенципомаже
привременскомразликовањуизмеђупричекаофабуле,на
ративаидискурса(линеарнаорганизација)тј.причањепри
чао„путовањимаактера”.Кореспондирањетачаканалини
јифабулеитачаканалинијидискурса(приче)можедабуде
1–1,каошто јетоуслучајутелевизије,новина,научних
текстова.

Поредак подразумева везе елеменатафабуле и дискурса у
времену,алитакођеописујевезеизмеђучитањахипертек
стаипореткапокомеинформацијепостојеускладиштенеи
независнеодчитања.

Трајање као време потребно да се испричају догађаји
(елементифабуле)нанивоудискурса (приче), дели сена:
резиме, елипсу, сцену, издужење и паузу.Резиме и елипса
имајукраћетрајањеодтрајањафабуле.Кодхипертекстаин
терактивностхипермедијадозвољавакорисникудаизабере
брзину,квантитетиквалитетинформација.Скокса једног
чвора(лексеме)надругиомогућујекорисникудакреираре
зимеиелипсу.Кадсекористикатегоријасцене,времеприче
идискурсајеидентичнопотрајању.

Издужењесејављакадјевремедискурсадужеодвремена
фабуле(slowmotionнафилмуилитоксвестиулитератури).
Кодхипертекстачиталацкреираиздужењепомоћулинкова
којинасводедовишеинформацијауоквируистетеме.

Паузапримењенанахипертекстможедасеодносинафото
графскуилинекудругуилустрацијукојанерепрезентујени
једандогађајфабуле.

Фреквенција је Женетова трећа категорија наратологије
која се тиче броја референци између линијефабуле и ли
није дискурса, која може бити појединачна, репетитивна,
мултиплицираносингуларнаиитеративна.
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Подпојединачном(сингуларном)фреквенцомсеподразуме
вадаједанелементдискурсаодговараједномелементуфа
буле(синхронинаратив).Кодхипертекстасингуларностмо
жедасеодносинаједнулексијукојаозначаваједандогађај
којисепосећујесамоједном.

Репетитивност подразумева да се исти догађај у време
нуфабулепојављујевишепутаудискурсу(нпр.укубизму
сликаррепрезентујенекиобјектвишепутаизразличитих
углова). Код хипертекста репетиција се појављује кад се
исталексијапојављујевишепута.

Мултиплициранасингуларностподразумеваиндивидуалне
алисличнеелементеувременудискурсакојиодговарајуин
дивидуалним али сличним елементима у временуфабуле.
Еквивалентно,кодхипертекстамултиплициранасингулар
ностдобијаобликселекцијесличнихлексијакојеодговарају
сличнимдогађајима.

Итерација подразумева да неколико различитих улазних
догађајафaбулеодговараједномелементудискурса(приче).
Кодхипертекстаитерацијасеогледаутомештоједналек
сијасажимачитавхипертекст,каоштоје tableofcontents,
navigationtoolsисл.

ПратећиЖенетову категоризацију кроз два нивоа (фабуле
–дискурс)можесеговоритиотрећемнивоу,нивоудигита
лизованогтекста.Овимсенамећепитањестатусахипертек
стуалнефикције (Бодријаровисимулакрумиисимулације)
којасеразликујеодтрадиционалнефикцијејерсеипојам
читаоца,читањаиписањапромениоухипертексту.Сахи
пертекстуалномфикцијомчиталац(киборгкаоспојчовека
имашине)јепозвандапреузмеинтерактивнуулогууопера
цијикојасеможеназвати„наративнамашинерија”.

МикеБал (MiekeBal)6 разрађује теорију која се тиче раз
личитих позиција субјекта у наративним текстовима. За
разликуодЖенета(којипретпостављанултинивофокали
зације)Мике Бал претпоставља да у свакомприповедном
текступостојифокализатор.Осимпроблемафокализације,
потребнојеуочитиидругеелементенаратологије,пресвега
ахронију(ислободнииндиректниговор).

Наратологијајетеоријаприповеднихтекстова;теоријапри
чеиприповедања.Границетеоријесудатеобележјимакоја
указујунаначинкојимјетекстсклопљеникакофункциони
ше.Подтекстомсе,премаМикеБал,подразумевазавршена
целинајезичкихзнакова,априповеднитекстјеонајтексту

6 Bal,M.(2000)Naratologija,Beograd:Narodnaknjiga.
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којемједнаинстанцапричапричу.Причајенаједанодре
ђениначинпрезентованафабула.Фабулајесеријалогично
ихронолошкимеђусобноповезанихдогађаја,којисупроу
зрокованиилитрпеодстранеактера.7Значајнадистинкција
којуправиМикеБал је тада текстнијеприча (приповед
нитекстјетекстукомесепричаприча).Постојеразличити
текстовиукојимајеиспричанаистапричатеједистинкција
оправданија.Полазнатачказатеоријуприповеднихтексто
вајеразликовањетринивоа:текст,причаифабула(фабула
−материјалкојијепрерађенупричу,тј.низдогађаја,гдесу
елементифабуле:догађаји,актери,времеиместопрерађени
упричу).

Текстувекиманаративнеиненаративнеделове(описнии
аргументативни)којисеразликујупотомештојединопро
цеси(селекцијадогађаја)могубитисадржајнаративногде
ла текста.Остали елементи (актери,местаи ствари−као
објекти) дати су у описима. Текстуална интерференција,
полифонијаБахтина,mise en abume (текстогледало), про
ширујузначењепримарногтекстаалииотварапитањепри
поведне инстанце.Приповедна инстанцамора да исприча
причуукојојсуприказанидогађаји,иодсуштинскејева
жностизаанализунаративногтекста.Приповеднаинстанца
ифокализација(окуларизација)суускоповезанииспадају
уприповеднутехнику.Индиректниговорислободниинди
ректниговорсуодразразличитихприповеднихнивоаираз
личитих степена текстуалне интерференције (интерферен
цијаприповедачевогиактеровогтекста).

Причасеможевидетиикаопроизводуређења,акарактери
стикепричеМикеБалназивааспектиприче.Подаспекти
мапричеподразумевајусе:редослед,ритам,фреквенција,
ликовипросторифокализација.

Ритамјепредстављенодносомколичиневременакоједога
ђајизаузимајууфабулииколичиневременакојесеутроши
напрезентовањеупричи.Свакупричуможемоизделитиу
ритмуелипсе,сажимања,сцене,успоравањаипаузе).

Редоследјеонајаспектпричеукомејепредстављеноднос
измеђуредоследајављањадогађајаупричиихронолошког
редоследадогађајауфабули.Разликаураспоредудогађајау
причиихронологијифабуленазивасеодступањеодвреме
наилиахронија.Постојетриаспектаодступањаодвреме
на:правац(указивањеуназадилиретроверзијаиуказивање
унапред или антиципација), дистанца (екстерна, интерна

7 Догађајјепрелазизједногстањаудругостање.Актерисуинстанцекоје
усмеравајурадњу.Онинеморајубезусловнобитиљудскабића.Вршити
радњузначипроузроковатинекидогађај.
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и мешовита ретроверзија или аналепса) и распон (исечак
времена који покрива анахронија може бити потпуна и
непотпуна).

Ахронија се у овом раду јавља као хеуристичко средство
помоћукојегсеможеобјаснити,санаратолошкогаспекта,
рекурзивностхипертекста.

Ахронијајетаквоодступањегдејенемогућејасноодредити
правац,дистанцуираспонодступањаухронологији (сук
цесијиувремену).Тојезатоштоимамопосласапревише
податакакојисенемогуразврстати,илиихјепремало.Ми
кеБалуказујенајошједнуособинуахроније,атоједасе
онаразликујеодсличниходступањакојесамоличенању.
Сличнањојјеформа:антиципацијауретроверзији,укази
вање на будућност из прошлости.Последица је конфрон
тација између очекивања и остварене садашњости. Друга
могућност је ретроверзијауантиципацији, где се унапред
објавинакакавначинћесечутикакојебилоусадашњости.
Трећамогућностанахроније,којајеблискаахронији,наста
јеондакадједогађајкојитектребадаседаухронолошком
редоследу,већприсутанупричи.

Постоје, према Мике Бал, још две могућности „правих”
ахронија (одступања која се не могу одредити због недо
статкаподатака):недатирана(каднеуказујенаправац,дис
танцуилираспон)и случај кадапросторне везе замењују
хронолошке.Управо јетомогућикрајњислучајкадуслед
просторних и асоцијативних веза текст није више припо
веднитекст.Хипертекстполазиодахронијеовогтипакао
полазишта.

Кадсетаквипросторникластериубацеупричуукојојсу
дате, надаље, хронолошке везе, ахронија је постигнута,
али линеарност фабуле није представљена линеарношћу
приче. Ризомална нелинеарност електронског текста је
наратолошкиеквивалентахронији,укојојпросторневезе
замењујухронолошке.

Фокализација,каоследећиаспектприче,играглавнуулогу
упроцесуразоткривањамеханизмакојимамитиидеологија
колонизујусмисаоинатурализујузначења.Митиидеологи
јасеовдеразумејуудухуРоланаБарта.Дабисеразликовао
онајковидиодоногакојиказује,МикеБалинсистирана
разумевањуфокализацијекаоодносаизмеђувизијеионога
штосевиди(уоченог).Фокализацијакаовизијафабулеод
странесубјектаприповедача.Теоријафокализацијеједоста
широкозамишљенакаоодноскојинеприпадасамојпричи
(самапричастојиизмеђутекстаифабуле).Сликаможеби
тивиђенакао(визуелни)текст,аелементифабуле(делови
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слике)неформирајусамипосебикохерентнозначење.Из
међутекстаизначења(фабуле)успостављајусеодносије
дино учешћем слоја који стоји измеђуњих, а то је прича
(визијадогађаја).Глаголирадњеуказујунадогађај, глаго
липерцепцијенафокализацију.Однос,који јенаглашену
дефиницијифокализацијеупућујенаодноссубјектафока
лизације − фокализатора и фокализованог објекта. Важно
је да знамо који ликфокализује који објекат, јер се слика
којудобијамоонекомобјектуодређујефокализатором.Ва
жииобрнуто,сликакојуфокализатордајеообјектуговори
нештоофокализатору.Ликови,предели,објекти,догађаји
супредметинтерпретације (мишљења)фокализатора.При
томенијеважнодалиобјектпостојиустварностиилииз
мишљенојфабулиилиглавилика.Снови,фантазије,мисли,
осећањамогубитидеокатегорије „неуочљивих”објеката.
ЗанивоефокализацијеМикеБалутврђуједа„кадапокуша
вамодатитачку гледиштанекогдругог, томожемо једино
урадитиутоликојмериколикотутачкугледиштапознајемо
иразумемо.Немаразликеуфокализацијиизмеђутзв.прича
упрвомлицуипричаутрећемлицу.”Нивоифокализације
упућујунатодазнамо:кодозвољавакомеданакогагледаи
какавјеодноссубјектаиобјектафокализације.

Знацикојиуказујунапомерање једногнивоафокализаци
јенадругисутзв.спојнизнаци(глаголи„видети”,„чути”
исвидругиглаголикојиуказујунаперцепцију).Јошједна
важнамогућноступроменинивоафокализације јеупоре
дивасаслободниминдиректнимговоромгдесеприповедна
инстанцаприближаваречималика,алинедозвољавалику
дасеондиректнообрати.Тојеслободнаиндиректнафока
лизацијаилидвосмисленафокализација,кадаекстернифо
кализаторможегледатизаједносаликом,алифокализацију
недајеупотпуностиликуфокализатору.Кодхипретекстаје
то једно од основнихпоступака градњеинтертекстуалних
значења.8

Фокализатор(Читалац/Аутор)

Читалац није више контролисан и лимитиран од стране
ауторовеодлукекоја се тиче структуреилиуспешностиу
погледуразумевањатекста.Ухипертекстуфизичкистатус

8 НапетостуВР,видеоиграма,Интернетууправосепостижетакошто
фокализатор (камера) снабдеваинформацијамачитаоцаиликове.По
стојечетиримогућности:1.ничиталацниликнезнајуодговорекоје
тоурадио,штаседесило,какоћесезавршити(загонеткадетективске
приче,истраге);2.читалацзнаодговор,алиликнезна(претња);3.чи
талацне зна одговор, док га ликови знају (тајна); 4.читалаци лик су
обавештени(неманапетости).Најбитнијиаспектфокализацијејењена
обухватност,везаностзазначење,имогућностиманипулације.
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и позиција сваког текстуалног елемента (лексеме или но
да)можебитипредметманипулацијеиодстранепримар
ног,иодстранесекундарногаутора.Линеарниланацкоји
јебиообезбеђенинтервенцијомауторау традиционалном
тексту (штампанекњиге) је замењеннелинеарномконсте
лацијом текстуалних елемената од којих водепроизвољно
изабраневезекадругимлексијамаодстранечитаоца.Хи
пертекстимамогућностдаослободичитаоцаодлинеарне
доминације физички стабилног медија. Као последица те
чињенице,утицај (примарног) аутора јеослабљен,шум је
уведенуланац,апредвидљивостукомуникацијијередуко
вана.Интерактивностпостаје једнаодреторичкихфигура
(inventio,dispositio,memoria). У језгру интерактивности се
налазиреторичкафигура:селекција(invention),комбинаци
ја(dispositio)исуштинскарелацијаизмеђуосапорукеиоса
кода.Из реторичке перспективе секундарни аутор екстра
хујелексеме(документе)саWеbаоперацијомinventioпри
казујеихнадисплејукаовидљивелексијеоперацијомdis
positio,док јецелокупнаструктураWеbпрозораграфичка
метафоразатрећуреторичкуфигуруmemoria.

Централно питање је докле се нелинеарност хипертекста
ихипермедијапростиреиколико јеобухватнањиховане
линеарнаструктура,тј.накојимнивоимаорганизацијеко
муникацијенелинеарностпостоји.Дистинкцијалинеарно–
нелинеарно,можесепренетинаниворазликовањапростор
нихивременскихдимензијатекстуалностиикомуникације
(путем операција селекције и комбинације).Компјутерски
екрансепозиционираизмеђутридимензијепростораијед
невременскедимензије,манифестујућисадашњост.Дизајн
иуређеностелеменатанаекранусуодцентралневажности
засвакустудијухипертекста.Сликечестопредстављајусе
квенцеакцијаувременуинаративнаправилазасукцесивне
релацијевизуелнихелемената.Наратолошкисепрелажење
нелинеарности простора у линеарност временаможе ана
логноименоватикаогенерисање(електронског)приповеда
ња (discourseasdiscoursed) из лексема (прича) (discourse
asstored).

Читањеиписањесулинеарнифеномени,секвенцијалнии
хронолошки,условљенидужиномвременскеуређености.У
простору,читање/писањеможебитинелинеарноорганизо
вано,нопрочитанаречилиреченицаизлазиизнелинеар
ногконтекстаипозиционирасеусеквенцијалнилинеарни
ланац(упркосскоковимаидисконтинуитетима).Темпорал
на линеарност читања је највидљивија у корисничкој гра
фициWеbViewпрозора,гдесувидљивепозицијеиопције
корисника.Тренутнапозицијакорисника/читаоцананеком
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оддокумената(лексема)путемнизалинковаводигакамо
гућностидасеповежесаједнимодследећихдокумената(у
тачноодређеномвременскомрежиму).Распоредлексемау
просторујенелинеаран,докјеизборједнеодалтернативеу
тачноодређеномвременскомтренуткуповезансаследећом
у наредном тренутку времена. У тренутку када корисник
изабереједнуодиконанаграфику,нелинеарност(простора)
середукујеналинеарност(времена).Можесерећиданели
неарностникаднијеактуелизованауискуствудиректновећ
егзистирасамокаологичканегација.

ТеоријскиставРоланаБартадајејезиконајкојиговори,а
неАутор(којијемодернапојава)одизузетнејеважности.
Аутор јепрешаман,препричавалацчијојсеизведби(вла
дањунаративнимкодом)диве,алијезикјетајкојиизводи,
који говори, а неАутор.Дајући нагласак на читаоцу који
„оживљава” текст, Барт нас подсећа на веровање у то да
Аутор„храникњигу”,дапостојипрење.”(...)Употпуном
контрасту, модерни скриптор рођен је у исто време као и
текст, онније нина какавначин снабдевенбићемкоје би
претходилоилипрелазилоњеговодело,оннијесубјектко
ме је књига предикат, нема другог времена осим времена
исказивања,исвакитекстјеписантуисада.(...)”Писањеје,
премаБарту,посталоперформативним(усмислуОстинове
иСерловетеоријеперформативакаоглаголскогобликакоји
постојисамоупрвомлицуиупрезенту).Текст,премаистом
аутору,јестеткивоцитатаизведенихизсредиштакултура,
мултидимензионалнипросторнакојемсемешаисукобљава
разноврсностписања,такодатекстнепроизводитеолошко
значење.Писатизначимешатиписања,интертекстуалност
укојојједантекст„упија”другиречимакојесуобјашњиве
кроздругеречи.Књигакаоткивознакова,каоопонашање
животајеизгубљена.ВладавинаАуторабилајеивладавина
критичаракоји јеодгонетао тексткроз границу текста, тј.
Аутораињеговехипостазе:друштво,психу,историју.Од
бијањезначењаутекстузначииодбијањепредрасуда,тесе
писање јављакаосталнопревредновањезначења,система
вредностиметафизичкогпорекла(Бога,ињеговиххипоста
за−разума,науке,закона).Бартјерођењечитаоцапретпо
ставиосмртиАутора,читаоцакаопростора„накојемсусви
цитатикојичинеписање,записани,адапритомениједан
одњихнијеизгубљен;јединствотекстанележиуњеговом
пореклунегоуњеговомодредишту”.

Читалацпостајеоператер,дигиталниалхемичар,какогана
зиваТимотиЛири.Компјутерски екрани сучаробнаогле
дала,којанакоманду(инвокацију)призивајумогућесвето
ве.Мишпопутчаробногштапићаконтролишемониторски
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дисплејиспроводикреативнумоћоператера.Дискови,ис
писанисимболима,текстовима,оживљавајунадодиропе
ратераПериодниСистемМогућности РАМмеморије. Де
таљне базе података су светска онлајн хипертекст мрежа
информација,киберпростор„матрица”ВилијамаГибсона.

Текстсадапостајехипертексттј.електронскефуснотекоје
буквалноискачуна екрану.Графичкиприказ података из
вученихизсвихкомпјутераучовековомсистемуВилијем
Гибсон,усвомромануНеуромансер,називакиберпростор.
Неуромансерјематрица(података)којасебиствараличност
а личност јењеговмедиј.Матрица киберпростора је дра
стичнопоједностављенљудскисистемчула,премаГибсону.
„Киберпростор.Свечулнахалуцинација,свакодневнодожи
вљенаодмилијардилегитимнихоператера,усвакојнацији
(...).Графичкиприказиздвојенихподатакаизсвакекомпју
терскебанкеуљудскомсистему.Незамисливосложено.Ли
нијесветлостипруженекрознепросторума,јатаисазвежђа
података.”

ШтабизначиоговоркојиимафункцијуАутораунутарки
берпростора?ПремаФукоуприписивањеједногговорапо
јединцу,Ауторумогућејеакосуиспуњеначетирисвојства
покојимасеАуторпрепознаје:константаннивовредности,
појмовна или теоријска кохерентност, стилистичко једин
ство, историјскимоменат.Фуко закључује да субјект није
вишеизворнаосновавећјефункцијаговора.БартиФукосе
изједначујууставовимапопитањуауторства.

Нарацијаудигиталниммедијима
(ЛевМановичиМариЛорРиан)

Удигиталномхипертекстуунутаристогфајламожеседо
ћидобилокогделаистогфајла,илибилокогдругогтек
стуалног,аудиоиливизуелногфајла.Утомсмислумогусе
разликоватидвеврстехипертекста:

1.Истраживачкихипертекст:тексткаофиксиранпејзаж
крозкојисекрстари(истражује)користећи,одстранечи
таоца,коначаннизизбора.Карактеризацијахиперлитера
туреовеврстеуглавномсесводина„причусфуснотама”
или„нарацијекаовидеоигре”,тј.читаочевемогућности
изборасумале.

2. Конструктивни хипертекст: подразумева читање/
писањеу комечиталац самдописује електронски текст
(развијајући личну технолошку контролу). Текст није
ригидназбиркаправилавећпојединцуомогућуједаме
ња„растућетелознањакојенаредничитаоцимогудаље
проширивати. Као технолошки проширена литература,
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конструктивни хипертекст никада не може представља
тицеловиту,потрошачунаклоњенуробу,већјеоннешто
штоћеувекбитиустањупретварањауреволуционарну
уметносткојаспаљујесамусебеистомбрзиномкојомсе
обнављаупрвимредовимакреативности.Оннеможеби
тиелиминисан,присвојен,нити’телевизиран’одстране
онихидеолошкихсилакојесуискоришћене,истрошене
илипотрошене.”

Нарација се трансформисала: од усмене традиције (кад је
билаживаорганскастваркојасеупредајитрансформиса
ла),прекоштампанеречиуГутенберговојгалаксијикојаје
утиснулатекстувремепретварајућинарацијуудискретан
редоследдогађаја,доантинарацијехипертекста.Антина
рација јефрагментарнаираспршена,санизомизоставље
нихделова.Тамогдејетрадиционалнанарацијалинеарна,
компактнаијезгровита,антинарацијајеекспанзивна,само
артикулишућаиварљива.Одигравасеизванграницастра
ница,екранаилибилокоједругеделимитирајућеструктуре.
Читалацморадаповежераштрканефрагменте,дасеусме
ринамноштвоатракторадабидобионакнадну(виртуалну)
сликунарацијеусеби.Антинарацијасереализујекрозћа
скање,номадсколутањепомекојповршиниМреже,сауоч
љивимтекстуалнимсасецањемиколажирањемкомепоне
кадпретинепрестанаанархијаспемовања(слањаједнеисте
порукевеликомбројугрупазаширењевести).

ЛевМанович9супротстављахипертекст(уобликубазепо
датака)инаратив.Доксуроманифилмпривилеговалина
ратив (каопричукоја серазлаженаенигму, тему,мотиве,
ликове, хронотоп и принципе композиције, тј. као целину
којасеможеартикулисатиианализиратиречима),компју
терско доба уводи свој пандан − базу података (структу
рисаназбиркаподатака).Објектиновихмедијанепричају
приче,тиобјекти„немајукрајанипочетка;заправо,уњима
неманикаквогразвоја,тематског,формалногилибилоког
другог,којибињиховеелементеорганизоваоуниз.Уместо
тога,упитањусузбиркепојединачнихелемената,укојима
јесвакизаписједнакозначајанкаоибилокојидруги.”

Пример су популарне мултимедијалне енциклопедије које
суисамезбирке,каоштосуЦДРОМмедијикојисклади
штеподатке(рецепти,цитати,фотографије,филмовиисл.).
Корисник/читалацнаосновубазеподатакаструктуришеис
куства света и себе на нов начин, а наратив постаје само
једаноднеколикометодаприступаподацима.

9 Manovič, L. (2001) Metamediji, izbor tekstova, Beograd: Centar za
savremenuumetnost,str.103.
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Компјутерске игре представљају, супротно бази података,
објектеновихмедијакојиседоживљавајукаонаратив(об
ликпричејетипичан:тисиспецијалнотрениранкомандос
којијеслетеоубазуитвојамисијаједасепробијешдоглав
некомандекојусузаузелимутанти).Компјутерскеигрене
прателогикубазеподатакавећлогикуалгоритма,тј.даби
играчпобедио,морадаизвршиалгоритам.

Светновихмедија(светмедијскекултуре)се,собзиромна
његовенаративнемоћи,сводинадвеврстекомплементар
нихсофтверскихобјеката:структуреподатакаиалгоритме.
Обаобјектаимитирајувећпостојећежанрове,алистварају
инове.ЛевМановичсупротстављабазуподатакаинаратив,
јер овај други однаизгледнеуређенихподатака (догађаја)
градипутањупопринципуузрокаипоследице.Радуновим
медијимапосматрасекаоконструисањеинтерфејсапрема
базиподатака,којајеуцентрукреативногпроцеса.Уколи
косеконструишесамоједанинтерфејс,резултатјесличан
традиционалниммедијима.

Раздвајањемсадржајаурадупрограмаиинтерфејсареде
финишесеконцептнаратива.Хипернаративјеинтерактив
нинаративкојипредставља збирразноликихпутањакроз
базу података. Традиционални линеарни наратив сада по
стаје једнаодмогућихпутања−одређениизборначињен
унутар хипернаратива тј. посебан случај хипернаратива.
Произвољанниззаписаизбазенезначидапредстављана
ратив.Дабитобиоморадапредстављасерију(логичкии
семантички)повезанихдогађајакојеактерииницирајуили
доживљавају.Традиционалнилинеарнинаративпостајеје
данодмногихмогућихпутањакојестојенарасполагањуба
зиподатака.„Могућисветови”,дасепослужимоКрипкеом,
судоступнииописивиелектронскимхипернаративомкоји
нијевишелинеараннаратив.

МикеБалдефинишеусловекојеморајузадовољитилинеар
нинаративи,атосудасадрже:

актераинаратора

текст,причу,фабулу

серијуповезанихдогађајакојеактерииницирајуилидо
живљавају.

Манович примећује да у логици нових медија не постоји
ништаштобиподстицалонатодабазаподатакаподржава
наративпремагорњојсхеми.Зачуђујештонаративуопште
опстаје у новим медијима (утицаји филма или инертност
посматрача). Због тога је зановемедијепотребанкреати
ван корисник, или боље речено (интер)активан корисник.
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Хипернаратив базе података, који су покушали примени
тифилмовиЏонаВитнија(уфилму„Пермутација”(1967),
„Арабеска”(1977)),затимПитераГриневеја(уфилму„Про
сперова књига”, „Цртачев уговор” (1982)), Дзига Вертов
(у„Човексафилмскомкамером”)наговештавапосматрање
филмакаобазеподатака, тј.филмабезлинеарногнарати
ва .Прецизнијеречено,наведенифилмовисуилустрација
чињеницедапостојеместаукрштањабазеподатакаинара
тива.КакотодефинишеКристијанМец:„услучајуфилма
медијскладиштењаподржаванаративнуимагинацију.”

Новимедијисинтагму(наратив)дематеријализују,докпара
дигма(базаподатака)постајестварна.Наративсеконстру
ишетакоштосеповезујуелементибазе(дизајнирањемпу
тањекојаводиодједногдодругогелементабазе).Наратив
јенанивоуелектронскогсигналаскуплинкова,даклевир
туеланскуп.Привилегованостбазеподатакајеутомешто
су сви елементи осталиу бази, а интерактивниинтерфејс
(екрансавишеикона)јетипичанпример.Предкорисником
сеналазикомплетнапарадигма(база),менисасвиммогу
ћим изборима, од којих корисник бира једну путању.Ма
новичобазиинаративуразмишљакаоодвеконкурентске
имагинацијекојенастоједаоткријузначењаосвету,каошто
точинеињиховибезбројнихибриди.ОдпериодаМодерне
медијисуподручјенадметањабазеинаратива.Фотографија
дајепредностбази,филмнаративу,ЦДРОМ,ДВД,дискете,
дисковипоновопривилегујубазуподатака.Компјутерјепо
стаосавршенмедијумзабазуподатака,тј.базаподатакаје
културнаформакарактеристичназакомпјутер.

ПремаПолуРикеру10(PaulRicoeur)дистинктивнообележје
нарацијепредстављаграђењезаплета,заплетакојисеразу
мевакаоспајањеразнороднихелеменатау„несагласноса
гласну”целину, при чемунема ограничењана каузалнии
секвенцијалнипоредак.Наиме,поРикерусеувекрадионе
каквојпричикојасезатвараументалнојпредставичитаоца/
гледаоца,којисвеизломљененаративерефигурише.Може
серикеровскирећидасеухипертексту,напрефигурацији
каопретходномразумевањусемантикеисимболикерадње,
заснива процес конфигурисања приповести и њена рефи
гурацијаупосматрачу/гледаоцу.ПремаЖенету,наративни
исказсеодносисаједнестранепремапричи(каопредмету
приповедања,стварнимилификтивнимдогађајимаокоји
масеприповеда),асадругепостојиодносизмеђуисказаи
исказивања,тј.чинаприповедања.

10Riker,P. (1993)Vreme i priča I, SremskiKarlovci iNoviSad: Izdavačka
knjižarnicaZoranStojanović.
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Рекурзивнимпогледомновихмедијапратимо„каталошку”
причу која више није сећање на стварност, већ стварност
постајесећањенапричу.Номадскунауку(наратив)карак
теришесталнокретање,беззапоседањатериторија.Светсе
појављујекаоризом(мноштвотачакакојесуумеђусобним
односима),каопросторнамрежаукојојсууплетениидове
дениувезуаналогнеидигиталне:слике,звуци,фотографи
је,музика;текстихипертекст,итела(органскаитехнотела).
Одликеризомаууметностивиде сеуодсуству средишта,
непостојањехијерархијскекомпозиционеструктуре,више
значности,ширењезначења(метафора,алегорија)којемогу
даседоведуиулинеарнуструктуруусвакомидеолошки
импрегнираномнаративу.Идеологизацијасеможеодвијати
иулакановскиречено:Симболичком,ИмагинарномиРеал
ном,хипернаратива.Играмањкаивишказначења,тј.лака
новскиреченоНецелоги(привидно)Целогувиртуелном
наративуувекјеприсутна.

МариЛорРиан(MarieLaureRyan)11интересујућисезапо
везивање технологије и вештине причања прича, користи
нарацијудабиразврсталадигиталнитекстнатрижанра
(хипертекст,срединеВРтипаикомпјутерскеигре)ичети
ринаративнемогућностимеђуњима(четиримоделаинтер
активностиотварајуразличитемогућностинанивоунара
тивних тема и заплета): екстерноексплораторна,интерно
експлораторна, екстерноонтолошка, интерно онтолошка
интерактивност.

ПремаМариЛорРиан,дигиталнатехнологијанеморану
жнодадоведедоунапређењанаративности.Обликучешћа
дигиталнихтекстоваунаративностиспецифичанјезасва
киодтриглавнасајбертекстжанра:хипертекст,срединеВР
типа,икомпјутерскеигре.

Хипертекст, функционише као слагалица: читалац/
читатељка покушава да конструише наративну слику из
фрагментарнихлексијакоједолазеуслучајномреду,укла
пајућисвакулексијууопштиобразац,менталнуслику.Сва
кипуткадотворипрограм,корисникхипертекстадопуњује
ипоправљазатеченуслику.Хипертекстнеморабитиуспе
шан у стварању кохерентног наративног смисла, али када
точини,онпричапричуудиегетичкомоблику(диегетичка
наративност,каоуромануиликраткимпричама).

11Ryan,М.L. ( 2002)Pitanjenaracijeudigitalnimmedijima,Kulturtreger
broj3,NoviSad.



220

ПРЕДРАГ РОДИЋ

Средине ВР типа, нуде драмску или миметичку наратив
ност, која настаје као резултат интеракције корисника са
предметимаиликовимавиртуелногсвета.

Компјутерске игре чине проблематичну наративну гру
пујер:некористеувекнаративнетеме(осимкадсеакције
играчасводенарешавањепознатеврстепроблема−убаци
вањелоптицезаголфисл.),анаративностобављаинстру
менталнуфункцију (наративне теме, ликови,место радње
и циљеви се запоставе ради намамљивања играча у свет
игре).Наративнимодалитеткомпјутерскеигреодступаод
диегетичкогидрамскогобликанарације.

Каоштоједрамсканарацијапотенцијалнодиегетичка,та
косаиграмаможемопроширитивиртуалностјошдаљеоне
отелотворују виртуализовану, или потенцијалну наратив
ност,којаопетсамазависиодвиртуалнедиегетичкенара
тивностипоновногприповедањакојесеможданикаданеће
нидесити.

Сврхаоваквогприступа,премаМариЛорРианједапока
же како различити типови интерактивности отварају раз
личите могућности на нивоу наративних тема и конфигу
рација заплета. МариЛор Риан заступа тезу да нарација
(каоапстрактнакогнитивнаструктура)имасвојеразличите
конкретнеманифестацијеуразличитиммедијима,којина
рацијупризивајуусвестнаразличитеначине.Одређенити
повиликоваизаплетасуповољнизароман,другизафилм,
позориштеислично.Којаврстапричајеодговарајућазади
гиталнемедије, зависиће од основног дистинктивног обе
лежјаовихмедија–интерактивности(интерактивносткао
способностдигиталногтекстадаодговоринапроменљиве
условеинпута).

Уекстерноммоделу,читалац„концептуализујесвојуделат
носткаокрстарењебазомподатака”ситуирајућисебеизван
виртуелногсвета.

Кодинтерногмодела,читалацједеовиртуелногсвета,било
идентификацијомсебекаоаватараилисхватајућитајсвет
изперспективепрвоглица.

Уексплораторноммоделу,корисник/читалацјеслободанда
секрећекрозбазуподатакаалибезутицајанасудбинувир
туелногсвета (активносткиборганествараисторијунити
мењазаплет).

Уонтолошкоммоделу,одлукекорисникаусмеравајуистори
јувиртуелногсветајерсе(сходноизбору)онтолошкиствара
могућисвет,тј.развијапричанаосновудатеситуације.
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Екстерноексплораторнаинтерактивностсесастојиуслобо
диизборапутевакрозтекстуалнипростор,алиовајпростор
нема повезаност са светом радње у приповеци. Логичка
структураприповеткеислучајнекретњекрозтекстсуне
компатибилни. Екстерност је испољена кроз „неурањање”
утекст,докјеексплораторностинтерактивностиизражена
крозтекстслагалицу,тј.корисниковпуткрстарењанеути
ченасаменаративнедогађајевећ„наначиннакојисегло
балнинаративниобразац(уколикоуопштепостоји)јављау
свести.”Моделокомејеречстогапромовишеметафикциј
скиставиауторефлексивнуфикцију.Смањујеважностса
меприповеткеафирмишућиигруњеноготкривања(башкао
штослагалицаподређујесликупроцесуњенеконструкције).

Интерноексплораторнаинтерактивностдозвољаванеколи
коврстазаплета:мистерију(дванаративнанивоасуповеза
на−радњадетективкеипричакојубитребалореконстру
исати), приповетке усредсређене на односе ликова (чита
тељкасепребацујесаверзијепричеједногликанаверзију
другог),просторнуприповетку(главнатемајеистраживање
ипутовање),приповеткуместа.

Екстерноонтолошкаинтерактивностдозвољавакориснику
дабуде„свемогућибог”система,јеруправљаликовимаспо
ља,иуодносунавремеиуодносунапросторизмишљеног
света(доносиодлукезаликове,стављапрепрекенањихов
путимењањиховуоколину).Једноставно,тоје„нарација
виртуелнеисторије”.

Комбиновањеонтолошкеиекстернеинтерактивностиилу
струје разумевањехипертекста каоАлефа12 и читаоца као
коауторазаплетауколикобибиломогућепронаћинаратив
нукохерентностусвакојпосебнојтрансверзалихипертек
стуалнемреже.Пионирихипертекстапосматралисухипе
ртексткаотекстуалниобјекткојисечинивећимнегошто
онзаправо јестезатошточиталацможепровестисатеод
гонетајућиновепричеизњега.МариЛорРиансугеришеда
јенаративнукохеренцијунемогућеодржатиукомплексном
систему веза.Потребне су једноставније структуре сама
његранаимањетачакаодлучивања,какоби„аутор”могао
да дизајнира путању приче. Комбинаторна експлозија, и
падањеуслучајностмогудапостанусмртнинепријатељи
наративнекохерентности.

12Алеф је мали ограничени предмет који сешири у бескрај призора и
бескрајвременскихсеквенци.Актербимогаодапосветичитавживот
његовом проучавању, иако се читав његов живот огледа у једном
тренутку.МитоАлефујепреузетизкраткепричеХорхеаЛуисаБорхеса.
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Примерекстернеонтолошкеинтерактивностијеиграсиму
лације са само једним „ликом” у граду (Simcity) илицар
ству (Caesar).Могући развој догађаја у свакој датој тачки
условљен је тренутним стањем измишљеног света, а не
читавомпрошломисторијомсветакаоукласичномприпо
ведању(гдејеизборопцијасуженјеррадњеморајуостати
конзистентнесапрошлошћу).Упоменутимиграмадрама
тичност сепостиже такошто је корисник владарРимског
ЦарстваилиГрадоначелниккојипостојиупросторуизнад
„поданика”(онинеделујуусимулакрумуреалногвремена
јеримајубесконачновременарасполагањудадонесуодлу
ку).Овдесуприсутнииинтерниелементиинтерактивности
јерћеЦесарбитизбаченсатронауколиковарварипоробе
царствоисл.

Интерноонтолошка интерактивност представљају игре
акционог(roleplaying)иавантуристичкогтипа.Њиховте
матскии структуралнирепертоар је ограничен јерприме
њујуархетипскизаплет:херојтрагапролазећикрозопасне
пределе, поражава силе зла и освајажељени циљ. Главно
одступање јеутомештохеројможедаизгубииавантура
сеникаднезавршава.Елементнарацијекојипружамогућ
ностваријације јеоквиррадње(акционеигреинсистирају
наузбуђењуприкретањукрозпредеоичестимприликама
заакцију−пуцање).

Наративностакционихигарафункционишекаоподршкау
игри претварања, као подстрекач маште. Интерактивност
нијесвојствокојеомогућујестварањесмисланарације јер
јеиграчупотребнопривременоодузетиконтролудабисе
успоставионаративниоквир.

Интерноонтолошка интерактивност своју идеалну реали
зацијуналазиумитскомместутријумфанарацијеупрвом
лицу(Holodeck)13.НеизвесностконцептаХолодецкакаооб
лика дигиталне нарације има своје неизвесне аспекте и у
технолошком,алгоритамскомипсихолошкомсмислу.

Уместозакључка

Покушалисмодауовомрадуоткријемомањеексплицитан
наратолошки аспект хипертекста, аргументујући то на на
чинШломитРимонКенан.Говорећиоодносунаратологије
идеконструкцијеРимонКенан(ShlomithRimmonKenan)14

13ХолодекјеврстаВРпећине,дигиталнамултисензорнанарација(потиче
изТВсеријеЗвезданестазе)гдекорисникпостајеликукомпјутерски
генерисаномсветуликоваиучесникупрвомлицу.

14Кенан,Ш.Р.(2007)Наративнапроза,Београд:Народнакњига,Алфа,
стр.163.
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закључује:„Уместодаразликујенаративнупрозуоддругих
типоваприповести (каошто сам јапокушаладаучиним),
деконструкција је заинтересована управо за оне елементе
којисузаједничкизаромане,филмове,стрипове,плес,но
винскеизвештаје,историографскекњиге,психоаналитичке
сесијеифилозофскедискусије− културнепроизводе који
сетрадиционалносматрајуневербалним,нефикционалним
иненаративним.Каоштосампоказалаудругомпоглављу,
наратологија се такође бави заједничким именитељем ра
знихтиповаприповести.Тајзаједничкиименитељје’при
ча’–невербалнатворевинакојунаратологијаапстрахујеиз
вербалних текстова, као и из других система знакова. Са
друге стране, деконструкцију занимају вербалне пре него
невербалнесличностиизмеђусвихврстаприповести.Уме
сто да издвоји заједнички аспект различитих типова при
повести,аспекткојијенезависанодмедија,онаистражује
наративнеелементеусамојреторициисториографских,фи
лозофскихипсихоаналитичкихтекстова (Дерида,деМан,
ЛаканФелман,Норис).Збогтенденциједапривлачепажњу
насопственуреторичностификционалност,књижевнепри
повестипосталесунекаврстапарадигмекојасекористида
бисеоткрилинаративниелементиутекстовимаукојимаје
та врста свести обичномање експлицитна. Тако схваћено
проучавањеприповестипрестаједабудеограничено само
напоетику,ипостајепокушајдасеопишуфундаменталне
операцијесвакогсистемазнакова.”

Хипертекстсмопосматраликаознаковнипоредаккојиекс
тракцијом/читањем увек изнова прича приче. Читање хи
пертекстамогућејеспровестинаравнилексема(којаможе
битисве–одједнеречидокраћегнизареченица)каонајма
њемогућејединицечитања,какотодефинишеБартуС/З.
Јединице читања раздвојене и разврстане добијају разне
функцијенавишимравнимаорганизације.Устројстволек
сема,премаБарту,одвијасеупеткодовакојиомогућавају
читањетекста.Разврстатилексемезначидатиимместоуну
тарнашег искуства са другим текстовимаи са дискурсом
о свету.Кодови су хомогени – сврставају заједно чланице
једневрстесвојомекспликаторномфункцијом.УмбертоЕко
дефинишекодкаоконвенцијукојаутврђујеелементеплана
изразаиодсутнихелеменатапланасадржине.15Петкодова
којеБартуС/Зиздвајанијенипотпуннидовољанјерброј
кодоваможедаварираускладусодабранимугломвиђења
исамеприродетекстакојисеанализира.Пројеретичкикод
управљачитаочевимконструисањемзаплетакаоихермене
утичкикод(којиусебиукључујелогикупитањаиодговора,

15Еко,У.(2004)Код,Београд:Народнакњига,Алфа,стр.86.
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решења и загонетки), конструисањем ликова управља се
мички код (он пружа моделе којима читалац сакупља се
мантичке одлике које се односе на ликове тј. идеологија
ликауправљаодабиром,сређивањемиименовањемнизова
сема), конструисањемтемаи симболауправљасимболич
ки код, док референцијални код чине културна традиција
истереотипнознање(напр.узречицеидруги„безимени”
гласовиколектива).

Упитноједалипостојикоднарације.Коднарацијекојиби
омогућиода читалацпостави хипертекст у врсту комуни
кативногкола.Наративниуговорикојивладајуизмеђучи
таоцаихипертекстаикојиомогућујудасепрепознасвет
којихипертекстгради,заснивајусенаразлицидинамичких
предиката(функције)истатичкихпредиката(квалификаци
је).Пројеректичкиихерменеутичкикодовидоприносепре
познавањудинамичкихпредиката,докелементисемичкоги
симболичкогкодаобразујустатичкепредикатекојисеком
бинујунавишимравнима.Друштвенидискурсједнограз
добљачиниизвеснерадњезначајнимивреднимприче.Уло
гу динамичког предиката може играти било који елемент
којијеузетизхипертекстуалногпросторааодговарадоми
нантнимтврђењимадруштвеногдискурсакојемхипертекст
inpotentioприпада.Којерадњећеприпадатизаплету,осим
друштвеногдискурса, тоћеодредити структура заплетаи
структуранарације.
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NARRATIVEASPECTSOFTHEHYPERTEXT

Abstract

The paper discusses narrative aspects of the hypertext, with special
emphasisonachronyandfocalisation.Italsoquestionsthethesisthat
thedatabaseoffersresistancetonarrative.Onthecontrary,adatabaseas
asymbolicallyunorganisedsystemisarrangedintoanencodedorderof
thestorylineowingtonarratologicalstrategies.Thenarrativelinescan

onlybelimitedbythefocaliser(author/reader).
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