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Сажетак:НапримерупрозеЈеленеЛенголд(Балтимор),Љубице
Арсић (All Inclusive),ТамареЈецић (StinkyOnion)и јошнеколико
савременихсрпскихпрозаисткињаоткривамокакосестратегије
родногпредстављањаосмишљавају,реализујуимодификујусци
љемдасеоснажиженскиприповедниглас.Једанодвидовапре
вазилажења родне маргиналности јесте и примена дигиталних
технологија,којепостајуефикасносредствопосредовањаживо
тописа, исповести и сведочења, умногомемењајући стратегије
стварањазначења.Радсеусредсређујенагинокритичкуанализу
технолошкихритуалаисповедањаифеноменаприсуствавирту
елнихреалностиусрпскојженскојкњижевностинајвишестога
што гинокритика разматра женски стваралачки идентитет
изперспективеоспоравањанормилажнеуниверзалностизасно
ванихнапатријархалномприсвајањумоћи,инастојидасеуспо
ставезасебнипараметризапроучавањепродукције,мотивацијеи
интерпретацијеженскихтекстова.

Кључне речи: виртуелна реалност, технологија, род, женско
писмо,приповедање

Корпусженскекњижевностинастајеунепрестанојиупо
рној борби за афирмацију, утемељује се на пропитивању,
оспоравању,инверзијивредностиипарадоксуканона,ито
највећимделомзбогреконструкцијеепистемолошкихпрак
сикојеуводипојамрода.1Оног тренуткакадродпостане
аналитичка категорија, формативни принцип и епистемо
лошки фактор, долази до темељне реконструкције свих

1 РадјенастаоуоквирупројектаМинистарствазанаукуитехнолошки
развојбр.III47040„Дигиталнемедијскетехнологијеидруштвенообра
зовнепромене”.
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нормиипраксисазнавањаитумачења.Женскакњижевност
неможеседефинисатикаокорпусусветукојијезаснован
нанормамалажнеуниверзалности,самимтимштофактор
родностиуказујена свеоноспецифичноуженскомполо
жају,понајпренаинтеракцијекојесухијерархијскизасно
ване,иукојимажена аутоматскидобијаподређенуулогу.
Наизвестанначин,женскакњижевностињенпокушајда
сеуградиукњижевниканон,дефиницијскиконзервативан
усвојојопредељеностизапатријархалненормеизаснован
набеспоговорномконсензусуовредностима,одговаранату
противречнупотребуистовременекласификацијеипорица
њаприпадности.Корпусженске књижевностинеманика
квуантрополошкуисторију,већвишеподсећанапалимп
сестукојисеконтинуираноуписујуидентитетиирелације.

Свесечешћеуказујенафеноменутицајановихтехнологија
насавладавањеневидљивостимаргинализованихдруштве
нихгрупакаквасуженеумногочемуидаље.Дигиталне
технологијеуспешноартикулишугласовесамаргине,асај
берпросторобнављастратегијеконструисањародаииден
титетатакоштонамјеуелектросфериомогућенодапрева
зиђемосвојесоцијалноицивилизацијскиформулисане,од
странедруштвенезаједницезадатеиутемељенеидентите
те,којинаснереткоограничавају.Тајпросторомогућаваи
дасепревазиђуграницеженскогидентитетакојесуусло
вљенедруштвеноикултурно,налажномуниверзализмуи
устаљенојподређености.

Узсвеапотеозедејствовањуиучинкуинформатичкихтех
нологија,честосепревиђачињеницадајетехнологија–у
изворном облику и значењу – дуго била изједначавана са
процесомнастајањауметничкихделаисваковрснихартику
лацијапотребапојединца.Истицањетехнолошкеаутономи
јемодерногдобааргументујепредубеђењедасеморараз
двојити„технолошки”XXвекод пређашње„нетехноло
шке”историје,авидећемодајетонаводнопредтехнолошко
време, односно раздобље пре  експанзије информатичких
технологијаикомпјутерскипосредованихвидовакомуника
ције,једнакозаслужнозаартикулисањеегзистенцијалнихи
психолошкихпотреба,упркосчињеницидасупроменебиле
споријеимањеуочљиве.

Иштампанитекстихипертекстуалнатехнологијавиртуелне
реалностистварајуилузијудакорисниксамодређујекојим
ћетемпомпратитикреативнипроцескојистварауметничко
дело.Језик,схватанистовременоикаоградивоикаокон
тролнимеханизам,парадоксалнојесветтекстауистимах
повезиваоиодвајаоодчитаоца,којисеуњемусналазиору
ководећисеванлитерарнимзнањима,алигаједоживљавао
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каоаутономнуобластделањаимишљењакојунеможеме
њатисвојомспекулацијом.Информатичкетехнологијесуту
аутономност текста релативизовале захваљујући интерак
тивности,којајеомогућилачиталачкуреакцијукаофактор
промененесамоурецепцијииперцепцијинаписаног,већ
иусамомкреативномчину.Ипак,овакаввидинтерактив
ности (који задире и у оквире експеримента формом) по
правилунећемосретатиусрпскојженскојпрози,маколико
ауторкебилесвеснеинтензивнијихкорелацијаприповедача
ијунака.

Докгодгаидеализујемо,Интернетлакоможеостативред
нованкаотипскаженскаформакомуникацијеуправозахва
љујући својим капацитетима интерактивности. Различити
културни обрасци, слике националног и карактеризација
урбаногмиљеа у прозиВидеОгњеновић,ЉубицеАрсић,
ТамареЈецићиДуњеРадосављевићнудемногострукемо
гућностичитањакултурнихироднихстереотипакојисеу
њимаприказују,нереткосапародијскедистанце, алиисто
тако отварају за представљање различитих видова кому
никације,тећемосепозабавитињиховиминтеракцијским
капацитетима.

Виртуелнаљубавнапричау
предтехнолошкодоба

Уприповеци„Праваадреса”ВидаОгњеновићћенаприме
рунаративизовањаједнеуспоменепоказатикакописанако
муникацијаусветупреинформатичкихтехнологија(дакле,
усветуспореразменеинформација)мењаемоцијеињихову
социјалнуусловљеност.Главнајунакињаједнудавнуаван
турусастранцем,човекомиздругачијегкултурногмиљеа,
увекизноватеатралноприповеда,асвеужељидареактуа
лизујељубавнупричукојајеосталанедореченаинеоконча
на.Потребадаседоживљајсталноизнованаративизујепро
излазиизжељезаприсвајањемоногштоизмиче,оногашто
је нестабилно,флуидно, неразумљиво: реитерацијом чина
приповедања ВераПиварски очајнички покушава да при
својизаплетукоменијебилаглавнајунакињавећсамослу
чајанактер,дасеодредипремазначењукојеизмиче,исто
онакокакојојизмичеауторитетприповедачкогсвезнања.

Занаративизовањеовогженскогдоживљајаодвеликесува
жностисоцијалнерелације,којеумногомеодређујуразвој
сижеа.ВераПиварскијетипичанпроизводсоцијалистичке
елитешездесетих годинапрошлог века, неуспешнимодел
остварењамалограђанскихснова,пародијадамеизаводни
цекојанеспретноподражавафризуруидржањеРитеХеј
ворт,уочајничкојпотребидаживиалтернативнуфантазију
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женскогидентитета.Оваженаступаунепознатсветљубав
ногдискурсачијисуприоритетипотпунодругачији:дожи
вљавастраснуавантурусанемачкимдипломатом,служећи
сепритомепреводилачкимуслугамакројачицеРозе,угла
ђене кћерипредратног богаташа.Прича „Права адреса” у
средиштенарацијестављаРозинусирановскукомуникацију
саДругимиприказивањекако умећељубавногговорана
другомјезику„отима”Верињенуавантуру,претварајућије
у приповест.Љубав ће се, наиме, настанити у језику који
Веранеразумеикојиникаднећенаучити,упревођењуће
секомуникацијскишумикултурнеразличитостиувећавати
изначењамењати,алитонећесметатидакомуникацијате
чеумедијукојијеутомвременудоступан:напапиру.По
средницауљубавнојкомуникацији,РозалијаМилерДокић,
кћеркахотелијеракојинијепреживеопослератноконфиско
вањеимовине,пресирановскогучешћауовојавантуриви
шеструкојемаргинализована:будућидаједетепредратног
„капиталисте”,алиистотакоисупругаемигрантакојисеод
њеразвеодабиотишаоуАмерику,онанеможедадобије
никаквудржавнуслужбу,тејепринуђенадакористивешти
ненаученеуграђанскојшколиидаегзистенцијуобезбеђује
каокројачица.НемицаРозајеизолованауновомсоцијали
стичкомпореткусведоккрозпреводилачкеуслугенедоби
јеједнуврстунеочекиванеповластице:добијаприликуза
сурогатљубавне авантуре, за лепу и угодну конструкцију
алтернативногсвета.ОнаводипрепискусаВеринимљубав
никомХорстомпоцену ризика да буде оптужена зашпи
јунажу,преузиматуђуљубавнупричузасебезахваљујући
не само језичкој блискости, већ и сензибилитету за аван
турукојиљубавницаизсоцијалистичкогмиљеазаправоне
поседује.

Овапричаилуструјемогућностпредтехнолошкекомуника
ције да се играидентитетимапримаоцаипошиљаоцапо
руке:тарелативностидентитетаусловљена је језикомкао
чиниоцеммоћи,очему јенавишеначинаговорилаифи
лозофија,илингвистика,ипсихоанализа.Такоупокушају
даомитуонајвећемљубавникуиуједнонајвећемманипу
латорутеломијезиком,ДонЖуану,проговорикрозсусрет
психоанализеЖака Лакана и теорије перформатива Џона
Остина,ШошанаФелман указује да се завођење оствару
је кроз сусрет еротике и лингвистике2. Позивајући се на
Лакановоуверењеда је језикувекнекаврстаопсцености,
Фелмановаобјашњавада је такостогаштосексуалничин
заправопонављаонајговорни.Сексуалноијезичкозависе

2 Felman,S.(1993)Skandaltijelaugovoru:DonJuansaAustinomilizavođe
njenadvajezika,prevelaGordanaPopović,Zagreb:NakladaMD,str.98.
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једнооддругог,итозависеуправоуследсвојенеуспешно
сти.Несамодајелингвистикаувекеротика,већјееротика
увеклингвистика:3ујезикусечињењетеланикаднеуспева
исказати,доксеказивањеувекуспевачинити.4

У анализи епистоларнељубавне приче ВереПиварски од
помоћи нам је и немачки теоретичар Никлас Луман, који
позиционирањељубавиудруштвенојзаједнициповезујеса
утврђениммоделимапонашања,5којипредстављајуоријен
тириизворсазнањаоважностипотрагезаидеалнимпарт
нером.Потрагазаљубављунастајеизсвестидапостојиод
суство,празноместокојетребапопунити,дајеодсутанонај
когволимо,адатоодсуствоникаднећемоћидабуденадо
мештено.Узалудносттогпокушајареализацијеикомпенза
цијепредстављенјеусрпскојкњижевностиипренегошто
јекомпјутерскипосредованакомуникацијаувелаилузијуда
сељудскиодносимогуредефинисати.

Бескрајпотрагезаљубављу,остварењекојејеувекодложе
нонанеодређеновреме,нијејединипарадокс:какоЛуман
каже,љубавјеустањудапотакнекомуникацијумахомтако
штоопстајебезкомуникације–љубавсеилиослањанаан
тиципацију,илинапретходноразумевање,ајасна,отворена
иексплицитнакомуникацијаможедајојнаудиуправостога
штоотвореностсугеришедапостојинештоштонијесамо
посебиразумљиво,нештоштосенеподразумеваукомуни
кацијиљубавнимдискурсом.ТакојеавантураВереПивар
скизаправоосталанеостваренаинедоречена:посредовање
Розе,поседницедискурса,открилојеинфлацијузначења–
открилодаправеемоцијекојабибилапосредованауговору
заправонинема.

Технологијаисоцијализација

РоманТамареЈецићStinkyOnionепопејајеекономскогеми
грантакојисеизСрбиједосељавауАмерикуутридесетој
годиниживота, испричана гласоммушког протагонисте и
чиниседауовомштивунемаништабитно другачијеод
сличнихлитераризованихискустава:суочавањесакултур
нимразликама,напорприлагођавањаапсурдноминемогу
ћем,уживљавањеулицаНовогсветасанаизменичнимста
њимафилијеифобије.Међутим,романомегалополисучије
име„СмрдљивиЛук”асоциранасветамнестраневеликог

3 Исто.
4 Исто.
5 Luhmann,N. (1986)LoveasPassion:TheCodificationof Intimacy, tran

slated by Jeremy Gaines and Doris L. Jones, Cambridge, Massachusetts:
HarvardUniversityPress,р.20.
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градаможедасечитаикаопокушајкреирањатаквихрела
цијасановомсрединомуоквирукојихглавнијунакможеда
продужидаживидобанезрелости.Идолатријатехнологије
уовомромануможесесагледатикаоновашансазаформи
рањеидентитетаиизборприоритета,истотакоикаомани
фестацијаочајничкепотрагезаљубављу.

StinkyOnion(првоимеданашњегЧикага,једногоднајвећих
америчкихцентарадијаспоре)постајеозначитељзадугуи
турбулентнуисторијуизмештањакојојсеприкључиоисрп
скиемигранткојисебепредстављакаоИндијанца,затошто
припада премало плаћеној радној класи, сведеној на голи
физичкиучинак,ачијеобразовање,знањеиискуствонису
потребниусрединикојанасвакиначинодбијадаихукљу
чиилипривилегује.„Нипоштонемислимдаихувредим”,
кажеглавнијунак,осврћућисенаодредницу„Индијанци”,
„исебезовемтакојер,уистину,ијасаммалоплаћенарадна
снага,чијудипломуизнањеовдениконетреба.”6Првису
сретсановимсветомодвијасенааеродрому,гдејунакради
каодостављачинвалидскихколицазапутникесапосебним
потребама.Осећајнеприпадањапрогањаћегатокомцелог
боравка у САД, а његов однос према цивилизацијским и
технолошкимтековинамабићемотивисаниусловљенбор
бомдасепревазиђеосећањеусамљеностииизолованости.

Нооноштосеутемустранствовањаувлачитихоиостаје
дугојестеновисталнимотив–мотиввиртуелнекомуника
ције.КоликогодглавнијунакуромануТамареЈецићпоку
шаваодаанестетизујепатњуалкохолом,дрогом,писањем,
или пак успутним сексуалним авантурама, чини се да му
неочекиван (краткотрајан,нестабиланиилузоран)одушак
долази из виртуелног простора, у муњевито склопљеним
пријатељствима, импулсивно препознатим сагласјима, оп
сесивнимисповедањима.Интернетскитеренкомуникације
иемигрантскоискуствовеже,уосталом,снажнааналогија:
економскаиемотивна„трансплантација”удругисветства
разабунуинередудефинисањублискости,уновомсесве
тудруштвениодносиморајурепрограмирати,морасеуспо
ставитиверауновоинепознатодоксестароипознатомора
одбацити,занемарити,одстранитикаосувишнознање.Тако
ивиртуелнакомуникацијаохрабрујемуњевитазближавања
свугдегдепостојијакамотивацијаизаједничкиинтерес.Ју
наккупујенајудобнијукожнуфотељуимониторсаекраном
од17инча,проводисатеиданеуинтеракцијамакојеопису
јекаоснажнијеодонихкоје јеикадауспоставиоуонлајн
свету:„конопцикојисумевезализакожнустолицу(...)били

6 Јецић,Т.(2009)StinkyOnion,Београд:Народнакњига,стр.48.
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сувеомајаки.Чудеснојаки.Јачиодсусретасаживим,пра
вимљудимазакојимасам,уистину,патио.”7.Препуштањем
сиренском зову технологије има краткотрајне позитивне
ефектеувидуеуфоријеиентузијазма,дабиубрзорадост
збогновоостваренеблискостиуступиламестомртвилу,до
садиинезаинтересованости,тесеуспостављеневезекидају
једнакомбрзиномкојомсууспостављене.

Жудњукоја неименованог „српскогИндијанца”нагонида
трагазапријатељствомиљубављуузпомоћкомпјутерски
посредованетехнологијесамјунакодређујетројако:онаје
умна,емотивнаисексуална.8Његовапотрагазасродномду
шом, целоноћна интеракција са незнанцима и незнанкама
нафорумимазадискусију,ућаскаоницамаилипрекомесин
џера(Messenger)некајеврстапокушајадасекрозупознава
њесадругимадефинишесопствениинтимнисвет.Уроман
јеуметнутоиписмо једне„чатерке”,како је јунакназива,
изкојегпостајејаснокакосеразвијавиртуелнакомуника
ција:онапочињеготовослучајно,карактеришејемуњеви
тозближавањеинагло,честобезразложноудаљавање,тако
брзоибескомпромисноданасуправотакавразвојдогађаја
уверавадааутентичнеблискостинијенибило.Присуствоу
сајберпросторупружамногоповољностииизазова:лакоћу
обећања, истовременостменталнеприсутностиифизичке
заштићености(актерикомуникацијесуфизичкинепристу
пачниједнодругом),неограниченуслободукомуникацијеи
неспутаност.Заглавногјунакаписмосаговорницеизћаска
оницејестеважнаопомена–„јерјеињојбиломукаодсај
беракојијепунлажи,завртањаимлаћењапразнесламе”.9
Неименованакореспонденткињадетаљноописујевиртуел
нуромансуспартнеромкогназива„алфамужјак”алииса
неколикодругихкојејеупозналаућаскаоницама,објашња
вајући да је компјутерску комуникацију открила затошто
нијеималапријатељеникњигезачитање:„немогавшида
сликамнипишемтакоубијенаупојам,открих једнусјај
нуствар,званукомпјутер,којијегодинамачекаодаседнем
предњега.”10

Припадностдијаспори,окојојсечестоуовомромануго
вори,отварановазначењаиноватумачења:„расејање”,као
донедавнонајадекватнијипреводгрчкеречи,уконтекстура
сељеногглавногјунакапретварасеухибриднуперспективу
миграције:значењекоренаипореклапочињенеумитнода

7 Исто,стр.68.
8 Исто,стр.75.
9 Исто.
10Исто,стр.83.
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семења,тетакодијаспорапредстављаневишеодржавање
везесакоренима,већредефиницијупорекла,трансформа
цијуидентитетаухибридстраногидомаћег,новогидрев
ног.Виртуелнаегзистенцијанудипримамљивуперспективу
ослобађањаодсвиханксиозностиотуђења,алинедостатак
емотивнеблискостиометасвакумогућносттрансформаци
је,враћајућијунака,наконкраткотрајнихкрхкихтријумфа,
усветнеумитнеизолације.

Потрошнамеланхолијаженскогсвета

ЉубицаАрсићусвојимкњигамаодМацо,дал’меволиш
(2005) прекоМанга (2008) доAll Inclusive (2012) показује
дасеоженскомтелуикорпусуженскихтемаможеписати
језикомкојимасовнукултурупокушавадаинкорпорирау
оквиреелитнихвредности,дасеопатњисамоидентифика
цијеможеговоритисалакоћомидасесвакакризаидентите
таможеуизвеснојмеритривијализовати.ПрозниопусЉу
бицеАрсићдефинишеграницуизмеђумеланхоличногдис
курсаожениибанализацијеженствености;измеђухраброг
поетичкогекспериментаипонижавајућегсензационализма.

УкњизипричаAllInclusiveЉубицаАрсићусредиштеинте
ресовањастављатуристичкапутовањакаомогућностдожи
вљајановереалности,којаможебитиизмаштанауумуили
посредованапутемтехнологије,којаомогућаванепрекидну
променуместа.Свакаодпричапосвећенајеједномизоло
ваном искуству упознавања Другог, али то ново искуство
такођеоткриваромантичнаитрауматичнадешавањаужи
вотујунакиња.Арсићеванаративизујетуристичкопутовање
ињеговуприроду„контролисаноготкривања”,стимштосу
свепричетематскиипросторноповезанесабезличнимпро
сторомхотелскесобе.Хотелскасобајепросторнепрекид
ногпротокаипотрошње,одлажењаипролажења,простор
изванисторије,далекоодмрежељудскиходносаиоблико
вањаидентитета.11Хотелскесобесукрајипочетакавантуре
зањенејунакиње,којеусвојимпутовањиматрагајузауса
мљенимиванвременим„неместом”каоилузијомприпада
њадимензијикојанаткриљујењиховеживоте.Усамљеност
и издвојеност неместа дају појединцу илузију припадања
великом глобалном систему; неместо је вечита могућност
дасеувекиникаданебудекодкуће.

ЉубицаАрсићнапочеткукњигенаводидвацитатаизпое
зије:стиховеАнеАхматове(„Таданаземљибиласамгост”)
иМаринеЦветајеве(„Гостсамкаоугрлукост/каоексеру

11Auge,M.(1995)NonPlaces:IntroductiontoanAnthropologyofSupermo
dernity,translatedbyJohnHowe,London,NewYork:Verso,р.81.
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ципели”)12стиховекојиуказујунасимболичкупозицијуње
нихјунакаунарацији.Онисуухотелскојсобисамогости,у
њојборавекраткоитекслучајно,истоонакокакојеуљуд
ској егзистенцији на земљи све пролазно и безмало насу
мично.

УфокусуЉубицеАрсићбићеикрстарењајахтама,ираз
гледањаегипатскиххрамова,алифасцинацијањенихјуна
кињаможедабуде јефтин,увекбуданбеоградскихотелу
суседству.Свезнајућаисвевидећаприповедачицадомини
раоперишућипривидима: јер,летовањеуТурској,Итали
јиилиЕгиптусамојекраткастанкакадминисмоми,кад
излазимоизоквирасвогидентитетаиокружења,абашту
ЉубицаАрсићтражипреокреттаконеопходанкраткојпри
чи.Читалацјенепријатнозатеченмалимземљотресимакоји
седогодеупричи: „Пицакаприћоза”почиње егзалтирано
и романтично, као колоквијалнижанр „лимунаде”, обећа
њемопореслаткоће,алисеизавршавасекаолимунада–са
опором горчином. Уместо да се догоди поновљена љубав
увечномградуРиму,ухотелу„Ђентилески”,названомпо
римскојсликаркиизседамнаестогвека,понављасесамори
туалзадавањабола,ритуалкојијејунакињинеопходанда
биодржалаидеализованусликусебекаофаталнеженекоју
мушкарацкогапоновоповредиморавечитопамтити.Љу
бавнасуровосттакосенамећекаомогућастратегијаосваја
њавечности.ФранцускаиАргентина,ПерастиПариз,Рим
иЕгипатомеђујукоординатеженскогживотаукомесеогле
данасиљеистраст,потребазаобожавањем,аимагинарна
географијаовихпричасамододатнопотцртаваистоветност
искустванеместа.

Технологијаиеротика

СоциологЏозефВолтерзакључиоједадигиталнеинтерак
цијемогудаомогућедостизањевишегстепенаинтимности
захваљујући чињеници да је у компјутерски посредованој
комуникацијивишепажњепосвећеносамомсаобраћањуне
говизуелнимефектима.Скептичнијиимањеоптимистични
сматрајудајеИнтернет,изменившинашасхватањаприват
ности,створиоизвеснуконфузијуокодефинисањаблиско
сти,поштоуоблицимакомуникацијепрекоМрежесвеви
шедоминираповерењепреманепознатомидубокстраход
познатог. Залакеинеобавезне еротскеконтактеИнтернет
је,дакле,готовоидеалан,мадаидвосеклимач,каоштосе
показалонаискуствимајунакароманаStinkyOnion.Деби
тантскироманЖивотпослеАмерикеДуњеРадосављевић

12Арсић,Љ.(2012)AllInclusive,Београд:Лагуна,стр.5.
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повезан је са првенцем Тамаре Јоцић не само искуством
животаудијаспори,већиистраживањеммогућностидасе
еротска и интелектуална интимност оствари посредством
Интернета.

РоманЖивотпослеАмерикепочиње„патетичним”проло
гомизавршавасе„мистичним”епилогом(какоихприпо
ведачицаодређује),ауместопоменутепатетикеимистике
доминираеротикакојаискушавакрхкеидентитетепротаго
ниста,понајпреглавнејунакиње.Приповедачица,ауторки
наимењакињаивишеноочигледаналтерего,луталицаје,
измештенаинестабилналичност,несигурнаусебеисво
јежеље,алиипакнамеренадасеукорени:вратившисеиз
АмерикеуСрбију,Дуњапокушавада створиидентитети
осмислиживот,еротскиколикоионајпрофесионални,нона
свакомсекоракусударасастереотипимаилажнимсликама
стварности,саменталитетскомтехнологијомзавереукојој
доминирају пасивна агресивност и прикривена одбојност
премаДругом.Прозомкојајемешавиналиричностииекс
плицитности,тихогочајањаиагресивнепровокације,доми
нирајуисповеднииеротскиелементи.Јунакињајеженски
ДонКихот,занесењакнеспремандаприхватистварност,а
ЖивотпослеАмерикевеомајеналикстваралаштвуамерич
ке постмодернистичке ауторке, феминисткиње и експери
ментаторкеКетиАкер,нарочитоњеномДонКихоту.

ИакоДуњиРадосављевићнедостајенадменииратоборни
ауторскиставКетиАкер,којајееротскулитерарнутради
цијуодДеСададоМејлерапретворилауполигонзафор
малниексперимент,тонезначидаонаеротикуглорификује.
Радосављевићеванепоседујесвестопародијскимпотенци
јалимаеротикеуженскојкњижевнојтрадицији,алитона
докнађујенаизменичнимдозамадепресијеицинизма.Већ
демистификацијавиртуелногсексапредстављаважандомет
ЖивотапослеАмерике.Исаминадимцикоришћениуелек
тронскојкомуникацијиговоремногоодимензијамаилузије
инаде:тоштосенекозовеDonJuandeMarcoнезначида
нећебити„дебео,мастан,досадан”.Дечко„изКрушевац”,
чијисубабаидедабилиартистинатрапезу,постајезајуна
кињу„сељак”утренуткукадсхватидајеон,иакоузбуђен
„к’оптица”,самојошједанлошученикјефтинепорноин
дустрије.Дуњаусвојојисповестичитаоцуизјављуједаје
најбољесексуалнедоживљајеималасалудацимаисељаци
ма,„јернепрезајуниодчегаиништаихнијесрамота.”„А
заженутексексбезсрамотепостајеуживање”,напомиње
она.Ноиспостављаседасусвивиртуелниконтактинеу
спешниустарту,јерразарајустеченеилузијеосупрематији
еротскогодносанадсвакимдругим.Тугаженскесексуалне
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жељеипотребезателесномблискошћукојасегасиупони
жењунаконтаквихконтаката, одлично јепредоченауро
ману.

ДуњаРадосављевићчасчитаоцаискушавашокантнимде
таљима, час се цинично препуцава са мушким страхови
маипредрасудама,алистрахови,незадовољстваигладза
блискошћу равноправно су распоређени међу јунацима и
јунакињама.Хотимична,програмскавулгарностјезика,ње
говасировостиопсценосткојаје,истовремено,симулација
синтаксичкосемантичкогхаосауизражавањунадруштве
ним мрежама, све то је формативни и конститутивни део
градње једне хибриднеженскости, одређене технологијом
коликоиродномприпадношћу.Таженственостјеистовре
мено груба и рањива, с једне стране фасцинирана тради
ционалним, „предаторским” представамамаскулинитета и
жељнадаихимитира,асадругестранетврдоглаволојална
феминистичкимидеологијама.

Закључак

Интеракција рода и технологије у српској женској прози
отварапровокативаниопасанпростор за расправуо емо
тивним,интелектуалнимиетичкимисходимакомуникације
којанеукључујефизичкоприсуство:каоштојевремепре
развојакомпјутерскетехнологијеподразумеваломогућност
одложене комуникације физички одсутних протагониста,
захваљујућиразмениписамаипорука,такојекомуникаци
јапрекочета,форумаисоцијалнихмрежаакценатставила
најезикидискурс,аненавизуелнуекспресију.Еволуција
комуникације коју је омогућиоИнтернет довела је домо
гућностидасередефинишуљудскиодноси,пресвегапојам
интимности(духовнеифизичке),нокњижевнаобрадамо
тивакомпјутерскипосредованекомуникацијеидаљеисти
чедасуодносиуспостављениусајберсфериподложниис
кушењимаповршности, самозаваравања,обманеиобичне
људскенедоследностиуодлукамаиобећањима.
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VIRTUALWORLDSINCONTEMPORARYSERBIAN
WOMEN’SFICTION

Abstract

Thepaperisanattemptat illustratingtheradicalchangesintheway
inwhichgender,mediaand literature interact. Its intention isalso to
examine theways inwhich themedia and new digital technologies
contribute to representations of genderlinked communication in
the novelswritten byVidaOgnjenović, LjubicaArsić,Tamara Jecić
and Dunja Radosavljević. The new informational technologies have
managed to capture the voices lingering at the margins, helping
women transcend their reallife grounded identities and explore new
narrativepractices.Theprocessofidentificationofwomen’ssocialself
asdepictedincontemporarySerbianwomen’swriting(suchasDunja
Radosavljević’sLifeAfterAmerica,TamaraJecić’sStinkyOnion,Vida
Ognjenović’sTheAddressisCorrectandLjubicaArsić’sAllInclusive)
lavishly uses computer mediated communication. These books
introducedifferentkindsofwomen’snarratives,rangingfromintimate
confessionsinlettersandjournalstoexperimentalpracticesinvolving
different points of view and focalisation.The aimof the paper is to
analyzethewaysgenderisredefinedinthecyberritualsofwomanhood.

Keywords:virtualreality,technology,gender,women’swriting,
narrative


