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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет –  
Ка те дра за срп ску књи жев ност  

са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма, Београд
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Сажетак: Основна хипотеза овог истраживања припада пољу
интердисциплинарногизучавањасрпскекњижевности,нарочито
променаукњижевнимпарадигмаманасталимнагранициинтер
акцијасловенскихинесловенскихлитература,којесезначајноди
намизујууобједињујућимперспективамановихмедија.Стогасе
главнапретпоставкаовеанализетичеодносаелеменатасредњо
вековногвизантијскогијапанскогкњижевногикултурногнасле
ђауконтекстуразвојаосновасрпскекњижевностисаизвесним
елементимапоетикедигиталногмодернизма.

Кључне речи: медијавелистичко наслеђе, Византија, Јапан,
српска књижевност, крај 20. и почетак 21. века, дигитални
модернизам

Начиннакојиисавременасрпскакњижевностстваралачки
реципираикреативноодговаранаизазовенаслеђасредњо
вековногкултурногконтекста,апосебноукомплексномин
тересовањузапосредовањевезаудаљенијихтрадицијских
сфера,каквеподразумевајуВизантиЈапан,указујеинамо
ментеформирањанекиходосновнихкарактеристиканове
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поетичке парадигме која се заснива на промени медија.1
Томепретходенекеодкључнихдетерминатикњижевности
модернизмаиавангарде,оличенеиучињеницидауправо
особеностипиктографскогиидеографскогписмапосредују
баштинуИстокауимажистичкомивортицистичкомаспекту
стваралаштваЕзреПаунда(EzraPound),2односнодаатмос
феравизионарске,езотеричнеимистичкефантастичности
ВизантабиватранспонованаикрозделоВилијамаБатлера
Јејтса (WilliamButlerYeats).3Овакавпресекмодернистич
ког и авангардног посредништва, каоизвесна претечаме
дијаморфне4стваралачкерецепцијеулитературикраја20.и
почетка21.века,одговоранаутискенаизгледудаљенихкул
тура,усвојеврснојнемогућојсимбиози,којаћеутицатии
наконституисањеаспекатамедијавелистичкогнаслеђаЈапа
наиВизантаусрпскојкњижевностисаизвеснимодликама
дигиталногмодернизма.5

Уколикобисепогледалинекиодтекстоваизсрпскелите
ратурекраја20.ипочетка21.векауконтекстусветскекњи
жевности (нпр.Девичанска ВизантијаМирољуба Тодоро
вића,Дамаскин: прича за компјутер ишестарМилорада
Павића,ОсмехВизантије:интернетроман,отворенакњи
га Миливоја Анђелковића, Византијски Интернет Радо
славаПетковићаидр.),уочилобиседасеуправоелементи
поетикедигиталнекњижевности,међукојимасуимултиме
дијалност,хипертекстуалност,жанровскахибридност,отво
реност дела, деконструктивност историјског, легендарног,
фикцијскогифантастичног,дисперзивносттекстаииденти
тета,активирањереципијентаунелинеарномнаративу,по
везујусатемама,мотивимаилихронотопомВизантије,као

1 ТекстјенастаокаорезултатраданапројектуИнститутазакњижевност
и уметност, Београд,Смена поетичких парадигми у српској књижев
ности двадесетог века: национални и европски контекст (178016),
којифинансираМинистарствопросвете,наукеи технолошкогразвоја
РепубликеСрбије.

2 Упоредити:Skrobanović,Z. (2014)Umodernističkoj čajdžinici:doživljaj
kineskogpismauevropskommodernizmu,Beograd:Geopoetika.

3 Упоредити: Бубања,Н. Супермен, у земљи за старце, у:Византија у
(српској)књижевностиикултуриодсредњегдодвадесетипрвогвека,
уредник Бошковић, Д. (2013), Крагујевац:Филолошкоуметничкифа
култет,стр.315–321;Живановић,Д.Византијакаоутопијскиконструкт
упоезијиВ.Б.Јејтса,у:Византијау(српској)књижевностиикулту
риодсредњегдодвадесетипрвогвека,уредникБошковић,Д.(2013),
Крагујевац:Филолошкоуметничкифакултет,стр.323–329.

4 Упоредити:Fidler,R.(2004)Mediamorphosis:Razumevanjenovihmedija,
prevelasengleskogAleksandraPopović,Beograd:Clio.

5 Заодређењедигиталногмодернизмаињеговогодносапремапретход
нимпоетичкимустројствима20.векавидети:Pressman,Ј.(2014)Digi
talModernism:MakingItNewinNewMedia,Oxford,NewYork:Oxford
UniversityPress.
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важномосновомпоетичкихметаморфозаимедијаморфоза.
Утимоквирима,раднастојидапокаженакојејесвеначине
икњижевностсаодређенимодликамадигиталногмодерни
змасвојеврснихипертекстуалниодговоруправонаизазове
средњовековногВизантаиЈапана,реципиранепретходноод
стране(англосаксонског)модернизмаиавангарднеуметно
сти,односнокакопоетичке,медијаморфнекарактеристике
таквог синкретизма, кроз примере из српске књижевно
сти краја 20. и почетка 21. века, утичу на конституисање
елеменатапоетикедигиталногмодернизма.

МилорадПавић,уконтекстуистраживањасветскекњижев
ностидефинисанкаоједанодистакнутихпредставникане
линеарнепрозе,6уразговорусаАномШомло,објављеному
књизиХазариилиобновавизантијскогромана,метафорич
кимзначењемпојмамрежепредстављарејонвизантијског
наслеђа:

„Тојецивилизацијаиконаифресака,уњојсупони
кли Јустинијани ЈованЗлатоусти,СветиЋирилои
Методије, Дамаскин иСветиСава српски, Ел Гре
коиДостојевски,ТолстојиМендељејев, Јонескои
Бранкуси,ИвоАндрићиМирчаЕлиаде,Чајковскии
Хачатуријан,КандинскииТарковски,МаријаКалас
иКазанцакис,Карпов,КаспаровиЉубојевићито
ликидругисведовашегсабеседникакојегјенедав
ношпанскаштампаможда,нажалост,тачноназвала
’последњимВизантинцем’”.7

Уделима српскекњижевностикраја 20.ипочетка21. ве
каусмеренимкааспектималитературедигиталногмодер
низма,Византија се, попутпримера у књизиВизантијски
Интернет Радослава Петковића, смисаоно рекреира „као
ризницапојмовакојеузимамоипотомихкористимоускла
ду са сопственим схватањима. Или као виртуелна мрежа,
образацИнтернета,којомлутамоисклапамоновецелине”,8
штојеисвојеврсноепистемолошкосведочанствоотомека
косеразумепотребадасеомедијавелистичкомнаслеђуу
савременојкњижевностиговориуконтекступредставеиз
весногтоталитетаитежњекаистицањуупориштаснажног
повезивања претпостављених фрагмената кроз трагање у

6 Арсет,Е.Ј.(2015)Нелинеарноститеоријакњижевности,превеосен
глескогДраганБабић,ЛетописМатицесрпске,год.191,књ.496,св.3,
септембар2015,стр.256–257.

7 Pavić,M.(1990)Hazari iliobnovavizantijskogromana:razgovorisaMi
loradom Pavićem, razgovore vodilaAna Šomlo, Beograd: BIGZ, Srpska
književnazadruga,Narodnaknjiga,str.106–107.

8 Petković,R.(2007)VizantijskiInternet,Beograd:Stubovikulture,str.175.
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оквиримаглобалног.Уформиинтернетскедискусијеипо
лиглосије коментара крозОсмехВизантијеМиливојаАн
ђелковића претходно би се могло поткрепити увидима о
томе како су „у виртуелном свету све чињенице и појаве
[…]равноправне.Свакодневица,духовноилиестетскодео
субесконачногкон/текста”,9тесе,сродноконцептумреже,
поставља особена пропорција „McWorld vs. ReVizant”.10
Таквуврстуузајамногпрожимањаразличитихсфера,уси
мултаностисвакодневноуобичајеногиванредноузвишеног,
премаЈејтсовомстановиштууВизији,ималајеуправокул
тураВизанта:„Мислимда[…]ураномВизантиону,може
битиникаднипренипослеуписанојисторији,религијски,
естетскиипрактичанживотнисубилиједно”.11Стогасеи
трагање за „византплавом”, „бојом са друге стране спек
тра”,12 у рекреирањуполиморфне стваралачке заједнице у
Анђелковићевој отвореној књизи, усредсређује на мета
физичност виртуелног, оличеног у „плавом свету Интер
нета”,13којипретпостављапоетикуконстантнихпроменау
несазнатљивостибесконачнихостварења.

Такворазумевањединамичностипојмовакојисеконтексту
алновезујузарецепцијувизантскогусрпскојкњижевности
саизвеснимодликамапоетикедигиталногмодернизмаиз
узетну сродност сусреће у рецепцији идеограмских писа
маИстока,којазначајноутичунаконституисањенекиход
поетичких ставова англосаксонскогмодернизма.14При то
месеимаувидукакообличјеписма,у„групи”карактера,
нуди„квалитетпокретнеслике”,15односнода„великиброј
идеографскихкоренаусебиносивербалнуидејуакције”.16
Промишљајућиопроменамамедијаињиховимутицајима
на метаморфозе у уметности, Маклуан (Herbert Marshall
McLuhan)сведочио„нефонетскимписмима”каооризни
цама„дубинскогопажањадоживљаја”,гдеје„идеограм[…]

9 Анђелковић,М. (2003)ОсмехВизантије:интернетроман,Отворена
књига,Београд:Апостроф,стр.197.

10Исто,стр.217.
11Јејтс,В.Б.(2011)Визија,превеоМиланМилетић,Београд:Службени

гласник,стр.285.ОтумачењуоваквогЈејтсовогдоживљајауњеговим
стиховимавидети:Живановић,Д.нав.дело,стр.327.

12Анђелковић,М.нав.дело,стр.143.
13Исто,стр.8.
14Упоредити:Skrobanović,Z.нав.дело,стр.75–118.
15Фенолоза, Е. (2014)Кинески карактери као носиоци поезије, уредио

ЕзраПаунд,превелаЈеленаГледић,Београд:Кокоро,стр.17.
16Исто,стр.18.
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укључив гешталт”.17Фенолозино (Ernest FranciscoFenol
losa) тумачењеакцијеидеограмскогписма, знаковнетран
спозиције и симболичкоструктурне констелације читавих
процеса, каоиМаклуаново увиђањеидеограмске, контек
стуалнезаједницецеловитихчулнихопажаја,крозидејуо
мотивацији мултициплиране рецепцијске сензитивности,
потенцијалне суосновеи српскекњижевности саодлика
мадигиталногмодернизма.Стогабисеимоглаиздвојити
својеврсна поетичка паралела – оно што је представило
„Паундованастојањадаиконичношћукинескихкарактера
својимПевањимаулијединамичностивизуелнусугестив
ност,алиидауњимасажме,кристализујезначењесвојих
идеограмскихпоетскихскупова”,18Павићјетооствариона
примеру интерактивног дела Дамаскин: прича за компју
теришестар.Интерактивностовогтекстаподразумевада
читалацсамрачвама,односнораскршћимабираредоследе
поглављаиначиненакојећесеизградитивластитасеквент
ностсазнавањаприче.19Рачвама,гдекликомиуланчавањем,
читалац/корисникбираследећепоглавље,крозиконичност
текстаостварујесепаундовскатежњака„динамичностии
визуелној сугестивности”,20 ау секвентностииндиректног
дочитавања подразумева маклуановски гешталт идеогра
ма,21 у овомслучајуи кроз значењапаралелних, симулта
но нечитајућих поглавља, односно свести о неминовном
изостављању једносеквентне рецепцијске целине приче.
Фенолозинатумачењаидеограмакао„вербалнеидејеакци
је”22посредованасукроздвосмернуиконичностреактивног
рецепцијскогодговорачиталацаусрпскојкњижевностиса
карактеристикамадигиталногмодернизмаиодликамапое
тикекојеПавићиповезујесапреовлађујућомиконичношћу
новогмиленијума,23причемусеипотврђујекакосе„нај
ранија сликовна писмаи најновији вештачки језици у не
чемудодирујуиспајају”.24Натајначин,идеограмчитања
изналазисвојеостварењеуинтерактивномделуМилорада
Павића,укомесукаојунациизабраниосамнаестовековни

17Makluan,M.(1971)Poznavanjeopštila–čovekovihprodužetaka,preveosa
engleskogSlobodanĐorđević,Beograd:Prosveta,str.126.

18Skrobanović,Z.нав.дело,стр.52.
19Pavić,M. (2014а)Poslednja priča, priredioAleksandar Jerkov, Beograd:

Vulkan,str.18.
20Skrobanović,Z.нав.дело,стр.52.
21Makluan,M.нав.дело,стр.126.
22Фенолоза,Е.нав.дело,стр.17.
23Pavić,M.(2014а)нав.дело,стр.198.
24Jerkov,A.Pavićevintegralnismisao,u:Pavić,M.Poslednjapriča,priredio

Jerkov,A.(2014),Beograd:Vulkan,str.207.
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двојнициЈованаЛествичникаиЈованаДамаскина,25којисе
као„поштовалацикона”помињеиуПавићевојприповеци
„Иконакојакија”,26јошједнојпричиовезииконе,знакаи
писмена,27каопотенцијалномпримеруприпремеизвесних
поетичкихаспекатакњижевностидигиталногмодернизма.

У тексту „Мој портрет уXXI веку”,МилорадПавић кон
статујенесамодајеновимиленијум„иконичан”већидаје
„натопљенмузиком”,односнодасеуњему„бржеилакше
комуницирасликомимузиком”,јер„тунијенеопходнаспо
ровознареченица”.28Утомсмислујеиндикативнозапажа
њекакојеуправомузичкомрецепцијомјапанскехаикупо
езијеипоставкомхаикутекстаумузичкесистемеисторије
српскемузикедвадесетогвекаизвучнасензацијапостепено
задобијалаелементевизуелности.Тосеможеуочитикадасе
упореденачининакојеМилојеМилојевићприступаствара
лачкојрецепцијинаслеђаЈапанаудванаврата,1909.и1943.
године,илипакРајкоМаксимовићунекимодсвојихоства
рењаобликованимдо1967.године.ДокјесолопесмаМи
лојаМилојевића„Јапан”из1909.године,насталанастихове
песникакојејеуосмомвекуприредиоЈакамоћи,карактери
стичнапоснажној,скоропатетичнојизражајностиречита
тивневокалнедеоницевеликогопсега,29саизненађујућим
ефектоминтервала,клавирскапратњајеосталаумодалној
хармонији,30садоста„засићеним”,алислободнимсмењи
вањем акорада без функционалних односа, који у пратњи
покривају „опсег деонице гласа”,31 чиме се и допринело
„егзотичнојатмосфери”32илиризованопосредоваопренос
„поетскихсликаприроде”.33Уконтекстуизбораелемената
уметничкогпоступка,индикативнисуиставовикојеМило
јевићконституишеикрозкритичарскапроматрања,када,на
пример,1912.годинеуСрпскомкњижевномгласникуобја
вљујетекстповодомХристићевогораторијумаВаскрсење,

25Pavić,M.(2014а)нав.дело,стр.14.
26Павић,М.(2008)Свеприче,Београд:Заводзауџбенике,стр.80,83.
27Оодносу видљивогиневидљивогнапримеримаразумевањаиконич

ностиуЈапанувидети:Suzuki,M.(2011)Hibutsu(HiddenBuddha):Li
vingImagesinJapanandtheOrtodoxIcons,OkayamaUniversityResearch
ProjectReports17,pp.5–24.

28Pavić,M.(2014а)нав.дело,стр.198–199.
29Стефановић,А.Солопесма,у:Историјасрпскемузике:српскамузика
иевропскомузичконаслеђе,редакторВеселиновићХофман,М.(2007),
Београд:Заводзауџбенике,стр.370.

30Маринковић, С. (2000) Историја српске музике, Београд: Завод за
уџбеникеинаставнасредства,стр.66.

31Стефановић,А.нав.дело,стр.370.
32Маринковић,С.нав.дело,стр.66.
33Стефановић,А.нав.дело,стр.370.
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укомесеуместоначињеногодабирапентатонскеособено
сти музике Истока претпоставља управо старија музичка
традицијаовихпростора:

„Наманетребанипентатоникенихармонскеирит
мичке имелодијске егсотике.АГ.Христић се тим
материјаломдостаслужио.Миимамонашународну,
ицрквенуисветовну,музику,ибашзаовајпредмет
јебилопуноматеријалаунашојцрквенојмузици”.34

Ипак,променајеизразитавећкадасесолопесма„Јапан”и
уметничкиефектикојисууњојкоришћениупоредесаМи
лојевићевим циклусомХаикаи, насталим 1943. године, на
текст седамнаестовековног јапанског песника Башоа: овај
циклус садржидеветмањихслика „напентатонскојосно
ви”, док је „семантичка и иконичка хомогеност” предста
вљена секвентним музичким током, изразите „аутономије
свакогречитативногфрагмента”,узштасеиздвајаиоквир
постепеногМилојевићевогокретањакапоетициискиданих
пауза,штосвеутичеинаразличитеаспектеистицањаима
жистичкогмомента35умузичкојстваралачкојрецепцијиха
икуизраза.КадасеузтоимаувидуиостварењеТрихаику
РајкаМаксимовића,накомејеауторрадиоупериодуизме
ђу1962.и1967.године,36запажасепостепеноустоличавање
контекстаукомеоснажујеалеаторнавредносткомпозициј
скихпоступка,уоколностидопуштањаизвођачудаутиче
наредоследприказапојединихсегмената,37дакле,каочи
талац/корисник/„извођач”наодабиртокапоглављауПави
ћевомделуДамаскин:причазакомпјутеришестар.Узто
и особености „интегралног серијализма”, „пунктуализма”,
„атоналности”,38карактеристичниинструментиИстока,ви
сокитонови,„поступакповлачењашакепожицамаклави
ракасеби[…]ударацшакомдиректнопожицамаклавира
[…]захтевзасвирањеизакобилице”,39удоменима„другог
преломногмомента”српскемузичкеавангарде,шездесетих

34Милојевић,М.(1912)Уметничкипреглед.Васкрсење.Библијскапоема
удваделазасола,мешовитихоривеликиоркестар.РечиодДрагути
наЈ.Илића,музикаодСтеванаК.Христића.УНародномпозоришту2.
маја1912.године,Српскикњижевнигласник,1.VI1912,књ.XXVIII,
бр.11,стр.867.

35Стефановић,А.нав.дело,стр.374–375.
36ПоповићМлађеновић, Т. Музичка модерна друге половине XX века,

у:Историја српске музике: српска музика и европско музичко насле
ђе, редакторМирјана ВеселиновићХофман (2007), Београд: Завод за
уџбенике,стр.225.

37Исто,стр.234.
38Исто,стр.224,225,229.
39Исто,стр.234.
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годинадвадесетогвека40образујуразноликостмогућности
којимасескрећепажњанаактивнуулогуизвођача,насам
чин свирања дела, као на аутономну и независну креаци
ју, односнона визуелизацију уметничкепродукције звука,
управонаначинкако текстура у књижевности са елемен
тима дигиталног модернизма, понуђеним рачвама и рас
кршћима из Павићевих дела, устоличује и отелотворује
процесчитања.

Визуализацијапроцесачитања,својеврснамонтажачита
ња,карактеристичназакњижевностдигиталнихпретензи
ја,успостављаизвеснеаналогијесамонтажнимпоступци
маавангарднекинематографије,којеУспенскиупоређујеса
„сумирањимавидногутиска”угледаочевом„пореткучита
ња”икона.41Упознијиммузичкиминтерпретацијамахаику
поезије,каоиупримеримасрпскекњижевностикраја20.
ипочетка21.века,сатопосомтемавезанимзаВизантијуи
са наклоном ка елементима поетике дигиталног модерни
зма,наразличитимплановимаиздваја сепоступакпознат
рускимавангарднимуметницима–монтажнипринципком
биновањакадроваСергејаАјзенштајна.42Усигналистичким
песмамаМирољубаТодоровића,посебноуонимобликова
нимузбирциДевичанскаВизантија,објављеној1994. го
дине,запажасеколикојемонтажностпојединихелемената
сродна типу везе идеограмских „радикала”,43 као, на при
мер,упесми„Затрављенапрепелица”:„Видимврт.Видим
кисеоник.Ружичасту|Аркадију.Томађијабасмар.Црвени|
црн.Уомамибожанскевртоглавице.|Потоњевремезазива.
Градусунцу.|Путусребрнепланине.Кудажуриш.|Деви
цеОрлеанска.Мрачанјеземљовид.|ТвојаломачауРуену.
Израњазвезда|гаљаста.Уораховојљусци.У|копитамако
ња.Чујемпламте светови. |Сморске лелије.Северни ве
тар.|Затрављенапрепелица”.44Хоризонточекивањасетако
монтажнопреобликујеиууводнимстиховимапесме„Деви
чанскаВизантија”МирољубаТодоровића:„Наивицишуме.
Сагоруном.|Сапраскозорјем.Пепеоипљусак.|Девичан
скаВизантија”,чијистиховиунаставкукаодапродужују
вишеструкиодјек разговора са елементимапоетикеВаска

40Исто,стр.224.
41Uspenski,B. (1979)Poetika kompozicije, Semiotika ikone, izbor i prevod

izmenjenihidopunjenihtekstovaNovicaPetković,Beograd:Nolit,str.332,
341,342.

42Skrobanović,Z.нав.дело,стр.127.
43Фенолоза,Е.нав.дело,стр.18.
44Тодоровић,М. (1998)Звезданамистерија, Београд:Сигнал, Беорама,

стр.129.
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Попе,45усликама:„У|сребрномзрнуросе.Потајаци|за
гонетка.Срцезвездознанца.|Откуцавајузгаришта.Градови
|развејани.Изистогкорена.|Маслачакимед”,46доксепо
блискостипоступакамонтажеповезујусаонимаучувеној
Паундовој песми „На станици метроа”: „Привиђање ових
лицаумаси;|петељкенавлажној,црнојграни”.47Сродност
АјзенштајновихпостулатаомонтажисаПаундовомдефи
ницијом симултаности слике, где се „презентује интелек
туалнии емоционални комплекс у одређеном тренутку”,48
издвојенајеунекимодпримеракњижевностидигиталног
модернизма,49ауТодоровићевимстиховимадатајекрозди
ректну упућеност на преосмишљавања једног хронотопа,
гдеимажистичка карактеристика стиха постаје карактери
стикасликечитања,уонтологијикојаподразумевабреме
ниттренутак„интелектуалногиемоционалногкомплекса”50
композиције читања. Таква врста читалачке „геометрије
песме”,51 у виду својеврсног композиционог одговора на
монтажнисклопписма,крозмиметичностмедијаморфних
одлика,преносисенаструктурутекстакњижевностидиги
талногмодернизма,каоинаструктуруњеговерецепције.

Пишућио„Византијскомканону”усрпскојкњижевности,а
посебнонапримеримапоезијеипоетикеИванаВ.Лалића,
АлександарПетровзначењеВизантијезасавременопесни
штвопредстављазнаком–„Византијајетроугао”,којиар
тикулишеакцију–„књига,просторкултуре[…]ипростор
природе”,52 односно „троугао аутопоетички: језик/поезија
–видљиво–невидљиво”.53Прематомебисемоглазасно
вати и полазишта тумачења у вези са начинима на које –
крозпренесенусемиотичностписмакаоосновестваралачке
рецепцијетрадицијеИстока,амеђуњимаијапанскекултуре,
и кроз стваралачки одговор на поетичку семиотичност

45ОрецепцијисредњовековнекњижевностиикултуреуделуВаскаПо
певидети:Радуловић,М.(2017)Српсковизантијсконаслеђеусрпском
послератном модернизму: Васко Попа, Миодраг Павловић, Љубомир
Симовић,ИванВ.Лалић,Београд:Институтзакњижевностиуметност.

46Тодоровић,М.нав.дело,стр.132.
47Паунд,Е.(2009)Настанициметроа,превеоиприредиоЖивановић,Н.
Градина,год.45,бр.29/30,стр.150.

48Pound,E.AFewDon’tsByAnImagiste,in:ImagistPoetry,introducedand
editedbyJones,P.(1972),London:PenguinBooks,p.130..

49Упоредити:Pressman,Ј.нав.дело,стр.88.
50Pound,E.нав.дело,стр.130.
51Тодоровић, М. (2014) Простори сигнализма, Зрењанин, Нови Сад:

Агора,стр.91–95.
52Петров,А.(2008)Канон:српскипеснициXXвека,Београд:Службени

гласник,стр.299.
53Исто,стр.300.
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иконе,54 као основе транспозиције медијавелистичког на
слеђаВизанта–ирецепцијаделакњижевностидигиталног
модернизмапостајезнак.Дасечитањеделадигиталногмо
дернизмаобликујекаоматрикс,55омогућујеидејапоистове
ћењаструктуретекстасаархитектуромазбукеспољашњег
света,какваје,измеђуосталих,архитектуранеговане,обра
ђенеземље,врта,честогкакоувизантијској,такоиујапан
скојкултури,нарочитосроднаструктурнојвезичитаоцаи
деладигиталногмодернизмауколикосеимаувидуиаспе
катекокритичкогпогледананеумитносаучесничкеодносе
субјектаиприродењеговогокружења.56Алегоријскаслика
партиципаторске естетике57 реципијента у идеограму чи
тањапонуђенајеуПавићевојприповеци„Чуварветрова”,
где се својеврсникључ заразрешење загонетке скривеног
благанудиусаживљавањуликаиреципијентасавизантиј
ским начином организације вртног окружења, који подра
зумевамонтажни,реверзибилнираспоредгласоваптицаи
„’тврдихгласова’”дрвећа,58каоусклађеногтекстаприродне
архитектуреиодгонеткетумачења:

„[…] и одмах дошао до закључка да се на једном
местујужноодГрадцаналазигрупатакоодабраног
дрвећадајеонопривлачилосвојомвисиномиврстом
сасвимодређеневрстепернатихпевица.[…]Према
свакомодседампрозорастарогконаканалазиосепо
једанмаливизантијскиврт,свакисасвојимпосеб
но укомпонованимптичијимпевањем, планираним
јошпрерођењаптицакојећепевати,игајентакода
порастеипропевапослесмртионогакогасади.Тих
седампевајућихвртоваопасивалисуГрадацукруги
чинилису’прстенкојипева’.[…]

Храстзоваврбабрезасмрдљикајасен(јабука)

Трсвдн(о)

Кадајетакоодгонетнуоречкојајегласилатрисвод
но,Прибацјеушаоузапустелихрамитамогдесе

54Поводом интерпретације „семиотичких проблема” „иконе као знака
и језика иконе”, а нарочито „паралелизма између визуелне и језичке
уметности”видети:Uspenski,B.нав.дело,стр.251,252,259.

55Оваријантама„уласкауматрикс”књижевнихтекстовавидети:Gordić
Petković,V. (2004)Virtuelna književnost,Beograd:Zavod za udžbenike i
nastavnasredstva,str.13–15.

56Berleant,A. (2005)Aesthetics and Environment: Variations on a Theme,
England:Aldershot,Hants,Burlington:AshgatePub.

57Berleant,A.нав.дело,стр.13.
58Pavić, M. (2014b) Srpske priče, priredio Aleksandar Jerkov, Beograd:

Vulkan,str.27.
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три готичка лука секу у сводуГрадцаинашаоме
стона којем је било зазидано благо свете краљице
Јелене”.59

ОдгонеткаконструкцијечитањакојасеприказујеовомПа
вићевом причом, семиотички постављена у посредованој
структуривизантијскогврта,показујесекаоидеограмме
тапоетикерецепцијскогчина.Медијаморфномодернистич
корекреирањеподтекстастаријихкњижевностиикултура
у српској књижевности са извесним одликама литературе
дигиталног модернизма кроз интермедијалне особености
посебноистичеивредностконцептадогађајностичитања.

Метапоетичка позиција интермедијалности, као елемента
поетскечитологије дела, евидентна јеиу корпусу српске
модернистичке и авангардне књижевности, који, у складу
саводећимстваралачкимрецепцијамауоквиримасветске
литературе, такође ступа у креативан дијалог са наслеђем
ЈапанаиВизанта.Типолошкиблисковишемедијалнимак
туализацијама аутоматског писма кроз Јејтсову Визију и
особеностимапесамапосвећенихВизанту,византијскона
слеђесеуинтермедијалној,музичкојподлозисарадњемеђу
браћом,музичаремипесником,саображаваиумелодијску
транспозицијуНастасијевићевогпреноса„Словаљубве”,60
док се траговиКине и Јапана у текстовимамодернистич
кихиавангарднихпесника,анарочитоуантологичарском,
преводилачкоми стваралачкомделовањуМилошаЦрњан
ског,61 у одређеним (не)свесним имажистичким претен
зијама показују изразито сродним аспектима Паундових
преводилачких и песничких принципа.62 Интермедијална
карактеристикаутичеинаконституисањеелеменатафанта
стичноститекстаунаслеђувизантијскеијапанскекултуре
крозпериодмодернизмаиавангарде,каопретечаупроцесу
формирања основа књижевности дигиталног модернизма,
штосвојеодјекеналазииупредставамамеханичкихптица,

59Исто,стр.25–27.
60Петровић, П. Авангардна Византија: недовршени или немогући про

јекат?, у:Византија у (српској) књижевности и култури од средњег
до двадесет и првог века, уредник Бошковић, Д. (2013), Крагујевац:
Филолошкоуметничкифакултет,стр.131–141.

61Поводомкомпаративногизучавањајапанскеисрпскеавангардевидети:
Jamasaki,K.(2004)Japanskaavangardnapoezijaupoređenjusasrpskom
poezijom,Beograd:„FilipVišnjić”.

62УтомконтекстуупоредитиАнтологијукинескелирикеиПесместарог
ЈапанаМилошаЦрњанскогсаПаундовимизборомиприступомпрево
димаукњизиКитај,каоисаписмимаизабелешкамакојејеПаундимао
поводомјапанскихизвора;видетии:Kodama,S.(1987)EzraPoundand
Japan:LettersandEssays,editedbyKodama,S.ReddingRidge,Connecti
cut:BlackSwanBooks.
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византијских „механичких играчака”, које инспиришу Јеј
тсаиПетковића,63односноупосредованомкултујапанске
лутке.64Примерисроднихтиполошкихваријацијафројдов
скогфеномена„Unheimlich”,65крозутискенеумитногпона
вљањасудбинског,проналазесеиуотвореностипоетички
поливалентнихпричараногАндрића,којепомаловинаве
ровски,ужанровскомсмислу,„губеравнотежу”,амеђуко
јима јеи „Причаиз Јапана”,из1919. године,66 чијинагли
завршетакиизвеснаенигматичносткаодамодернистички
посредују одлике традицијеИстока до савременијих књи
жевности.Натеначинеконституисанчитологемжанровске
имедијалнеполивалентностибиваједноодупориштаонто
логијечитањаукњижевностидигиталногмодернизма,соп
ствочитањаобразовано,измеђуосталих,истваралачком
рецепцијомбаштинехаикупоезије.67

На основу претходних претпоставки о концепту мреже
појмоваодређеногхронотопа,динамикеидеограмскихчи
нилаца у акцији њихове рецепције, снаге иконичности и
елеменатафантастичностиуонтологијичитања,идеограму
читањаичитологему,показујеседасуизвеснеодликеме
дијавелистичког јапанског и византијског наслеђа основа
иновативнихтехнолошкихимедијскихпосредништаваиу
књижевностисакарактеристикамадигиталногмодернизма,
штојесвојеврснистваралачкиодговоринавишемедијални

63Petković,R.нав.дело,стр.53.Поводомначинастваралачкерецепције
Јејтсове езотерије текста уПетковићевом грађењуроманескног ткива
видетии:Petković,R.(2017)Savršenosećanjenasmrt,Beograd:Laguna.
Павићеваразматрањаоинтерактивностиделакаокарактеристицикоја
води порекло од алхемичарских експеримената (упоредити: Павић,
М.(2005)Романкаодржаваидругиогледи,приредилаЈеленаПавић,
Београд:Плато,стр.52–53)суштинскисублискаодређенимпоетичким
опредељењимаЈејтсаиПетковићауделимапосвећенимвизантијским
темама.

64Упоредити:Suzuki,M.нав.дело,стр.12.
65Freud,S.(1999)GesammelteWerke,XII,FrankfurtamMain:Fischer,стр.

259;упоредити:Suzuki,M.нав.дело,стр.16.Oовомфројдовскомкон
цептунапримеримаАндрићевихприповедакаироманаукомпаратив
номконтекстувидети:Ђурић,М.(2012)Гномониuncanny–ЏојсиАн
дрић,41.НаучнисастанакславистауВуковедане,ИвоАндрићусрп
скојиевропскојкњижевности,41/2,Београд:МСЦ,стр.393–404;Ђу
рић,М.Чудноватаћуприја,у:Andrićevaćuprija,AndrićsBrücke,urednik
Tošović,B.(2013),InstitutfürSlawistikderKarlFranzensUnivertitätGraz,
Beogradska knjiga,Narodna i univerzitetska bibliotekaRepublike Srpske,
Svetknjige,str.283–293.

66Андрић,И.(2008)Сабранеприповетке,приређивањеипоговорЖанета
ЂукићПеришић,Београд:Заводзауџбенике,стр.11.

67Barthes, R. (1982)Empire of Signs, translated by Richard Howard, New
York:HillansWang,TheNoondayPress,p.78.
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оквир књижевности двадесетих година двадесетог века.68
СтогасепотврђуједајеинаслеђесредњовековногЈапанаи
Византаусрпскојкњижевностисаизвеснимодликамали
тературе дигиталног модернизма својеврсна „лектерна”,69
просторпоетикечитањанакојиинтерактивнаповестнеу
митнорачуна.
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THEMEDIEVALHERITAGEOFJAPANAND
BYZANTIUMINSERBIANLITERATUREOFDIGITAL

MODERNISM

Abstract

The basic hypothesis of this research belongs to the field of
interdisciplinarystudiesofSerbianliterature,especiallyofthechanges
inliteraryparadigms,formedontheboundaryofinteractionsbetween
SlavicandnonSlavicliteratures,whichreachedsignificantdynamics
in theunifyingperspectivesof thenewmedia.Themainassumption
of this analysis concerns the relationship between the elements of
medieval Byzantine and Japanese literary heritage in the context of
thedevelopmentofSerbianliteraturewithcertainelementsofdigital

modernism.

Keywords:medievalheritage,Byzantium,Japan,Serbianliterature,
thelate20thandearly21stcenturies,digitalmodernism


