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Драган Бабић

#tvi ter pri ča: НЕ КО ЛИ КО ТЕ ЗА О  
ТВИ ТЕР ПРО ЗИ

Овај текст је до не кле из ме ње на и адап ти ра на вер зи ја два тек ста пот пи сни ка ових 
ре до ва: кра ћег, фу сно те уз ци клус Тви тер при ча („@ja ko krat ka pri ca“, По ља, го ди на LVI-
II, бр. 484, но вем бар –де цем бар 2013, стр. 29–32), и ду жег, (ау то)по е тич ког по го во ра 
збир ке Тви тер при че (Сту ден ски кул тур ни цен тар Кра гу је вац, 2014, стр. 53–65) на ста-
лог на осно ву те фу сно те, те ње го ва на ме ра ни је по нов но штам па ње истог са др жа ја, 
већ ре кон тек сту а ли зо ва ње и до пу на већ ре че ног, на во ђе ње при ме ра не ко ли ко ау то-
ра ко ји се по ми њу, као и на ја ва оста лих при ло га. Ини ци јал на ин тен ци ја тек ста је би ла 
те о риј ско-ин тер пре та тив но осве тља ва ње овог ино ва тив ног и ак ту ел ног жан ра: увод 
у то шта је Тви тер про за, ка ко она из гле да и на ко је се на чи не мо же до ве сти у ве зу са 
срп ском књи жев ном тра ди ци јом и исто ри јом, те да за о кру жи (игром слу ча ја) пр во 
це ло ви то из да ње овог жан ра код нас – не узи ма ју ћи у об зир пе ри о ди ку. Са дру ге 
стра не, штам па тек ста у окви ру ов де при сут ног те ма та је бла го дру га чи ја, па ће он 
са да, пру жа ју ћи на зна ке шта чи та о ци мо гу да оче ку ју у оста лим те о риј ским и про зним 
тек сто ви ма, из сфе ре при ват ног, лич ног и огра ни че ног на јед ног по је дин ца пре ћи у 
сфе ру оп штег и при мен љи вог на ви ше ау то ра и ис тра жи ва ча.

Шта је, да кле, „Тви тер про за“, ка ко се она од но си пре ма већ де фи ни са ним и ета-
бли ра ним жан ров ско-фор мал ним окви ри ма, и ко ја би мо гла да бу де ње на уло га у 
бу дућ но сти књи жев но сти и ве зи ко ју (ће да) обра зу је са тех но ло шким ути ца ји ма? 

Прем да ис тра жи ва чи крат ке при че не рет ко бе же од ис ти ца ња чи ње ни це да је ње на 
нај бит ни ја од ли ка ду жи на, тј. крат ко ћа, и на во де оста ле еле мен те ко ји се мо ра ју узе ти 
у об зир при ли ком раз ма тра ња овог жан ра, у слу ча ју Тви тер про зе је ово лак ше при зна-
ти. Тви тер као „фор мат“ је есен ци јал но спе ци фич ни ји у од но су на оста ле дру штве не 
мре же упра во по то ме што сво је ис ка зе – тви то ве – не из о став но огра ни ча ва на мак си-
мум 140 ка рак те ра са раз ма ци ма. Зна ју ћи да ово објек тив но не до но си пре ви ше про сто-
ра за ио ле обим ни је са оп шта ва ње и да је кра ће и од до тад нај са же ти јег об ли ка из ра жа-
ва ња (SMS по ру ке), ко ри сни ци ове дру штве не мре же јој све сно при сту па ју са са зна њем 
да им рас пли ња ва ње и оп шир но пи са ње не ће би ти до зво ље но. Ипак, и овај фор мат има 
сво јих пред но сти и мо же се ди ску то ва ти ко ли ко је он за пра во аде ква тан и у скла ду са 
да на шњим све том и све шћу љу ди ко ји се од ли ку ју фраг мен тар но шћу и мањ ком вре ме-
на. Та ко ђе, као пан дан Феј сбу ку, de fac to нај по зна ти јој дру штве ној мре жи, Тви тер се 
сма тра бла го ал тер на тив ним кон цеп том ко јем ра ди је при сту па на ро чит слој ко ри сни ка 
ко ји у крат ком фор ма ту уви ђа пред ност и мо гућ ност за ис ка зи ва ње су шти не.

Што се ти че књи жев но сти ко ја се пи ше на Тви те ру, огра ни ча ва ју ћи из раз на по ме-
ну тих сто че тр де сет слов них зна ко ва са раз ма ци ма, овај фор мат ре ду ку је ис каз, од-
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ба цу је не по треб не де ло ве и пре но си оно нај бит ни је, чи ме се при бли жа ва по е ти ци 
крат ке при че и ње не од ре ђе не ка рак те ри сти ке – са же тост, обим, фо ку си ра ње на је дан 
до га ђај и/или ју на ка, спе ци фи чан је зик и усред сре ђе ност на по ен ту – до дат но ис тра-
жу је и „су жа ва“. Тви тер про за по ку ша ва да по ми ри две од ли ке са вре ме ног до ба: дру-
штве не мре же ко је сти чу по пу лар ност ван свих гра ни ца игра ју ћи (кат кад пре ви ше) 
за па же ну уло гу у сва ко днев ном жи во ту, и мо дер ну књи жев ност у про це су адап та ци је 
на но ве тен ден ци је и тех но ло шке мо гућ но сти ко ји ма је из ло же на услед све ве ће ва-
жно сти ко ју пред но сти тех но ло ги је ста вља ју пред чи та о це и пи сце. Иа ко је на стао у 
сфе ри ин тер не та и са мим тим је у бла гом рас ко ра ку са ак ту ел ном чи та лач ко-из да вач-
ком по ли ти ком код нас и тра ди ци о нал ним по и ма њем пи са не ре чи, овај фор мат при-
до би ја чи та о це и ван оп се га вир ту ел не ствар но сти, че му се и овај те мат на да да ће 
при до не ти. Као је дан од тре нут но нај кра ћих и нај са же ти јих про зних об ли ка ко ји ве ћим 
де лом и цр пе сво ју ори ги нал ност из огра ни ча ва ња, при ме на Тви тер при ча као по ку-
ша ја умет нич ког про јек та по ка зу је ка ко је ова дру штве на мре жа пре ра сла ини ци јал ни 
пла ни ра ни оквир тзв. Феј сбу ка за по зна те лич но сти, ка ко се у по чет ку ре кла ми ра ла 
и афир ми са ла, и по ста ла ка нал за кре а тив ни рад и ал тер на тив не спи са тељ ске по ку-
ша је. Ове при че су на ста ле до дат ним „скра ћи ва њем” крат ких фор ми, зах те ва ју ћи 
од ба ци ва ње кла сич них еле ме на та на ра ци је и ка рак те ри за ци је, и сво ђе њем на кро ки 
цр ту ко ја пред ста вља се кунд сце не или се квен цу жи во та ју на ка,1 на во де ћи чи та о це 
на са мо стал но ин тер пре та тив но про ши ри ва ње.

На по чет ку XXI ве ка је сви ма ја сно ко ли ко се ко му ни ка ци ја са вре ме ног чо ве ка 
про ме ни ла и на ко је је све на чи не уна пре ђе на, убр за на и по спе ше на (или не?) у про-
те клих не ко ли ко де це ни ја. Она се вре ме ном скра ћи ва ла – оп шир на пи сма су се пре-
тво ри ла у SMS по ру ке, меј ло ве и из ве шта је на дру штве ним мре жа ма ко ји ма се да нас 
из ра жа ва нај ши ри спек тар емо ци ја и ста во ва – чи ме се мо же отво ри ти и пи та ње од-
но са ква ли те та и кван ти те та ме ђу људ ских од но са. Оно шта ова тен ден ци ја са жи ма ња 
до но си у фор ми књи жев но сти као од ра зу ко му ни ка ци је је су кра ће по ет ске, про зне и 
есе ји стич ке фор ме ко је од го ва ра ју по тре ба ма са вре ме них љу ди: они ма хом не ма ју 
вре ме на или кон цен тра ци је за чи та ње оп ширн(иј )их  књи жев них об ли ка. Оста вив ши 
по стра ни са свим по зна ту и ви ше пу та од ау то ри та тив них еко но ми ста, со ци о ло га, 
фи ло зо фа, ис тра жи ва ча и те о ре ти ча ра по твр ђе ну при чу о то ме ка ко ка пи та ли зам и 
дру штве ни по ре дак XX ве ка ути чу на мо дер не љу де, њи хо ву пре ра спо де лу вре ме на, 
па жње и усред сре ђе но сти на умет ност, ипак је ја сно да су Тви тер и дру ге дру штве не 
мре же – би ло то до бро или не – ме ђу об ли ци ма ко ји од го ва ра ју овом ве ку, са вре ме-
ном тех но ло шком до бу и ста њу ума.

1 Оне се у овом кон тек сту чак мо гу по сма тра ти и као нај ек стрем ни ја при ме на иде је Ед га ра 
Ала на Поа о „чи та њу у јед ном да ху“ из есе ја „Фи ло зо фи ја ком по зи ци је“ (1846): „Ако је не ко 
књи жев но де ло и су ви ше ду гач ко да би се про чи та ло у јед ном да ху, мо ра мо се од ре ћи не из мер-
но ва жног ути ска ко ји се по сти же је дин ством пред ста ве; јер, ако се мо ра чи та ти у два на вра та, 
упли ћу се по сло ви сва ки да шњи це, и це ли на је са мим тим од мах раз би је на.“ Ед гар Алан По, 
„Фи ло зо фи ја ком по зи ци је“, пре вео Бо жи дар Мар ко вић у: Га вран, пре ве ли Све ти слав Сте фа но-
вић и др. Бе о град: Рад, 2006, стр. 69–82. Тви тер при че је за и ста ско ро не мо гу ће не про чи та ти 
у јед ном чи та њу и та ко до би ти цео ути сак о це ли ни ко ја се од јед ном пред ста вља.
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Пра те ћи ту ана ло ги ју и за кљу чак, да ли је пре ра но или пре ви ше спе ку ла тив но и 
па у шал но за кљу чи ти да Тви тер при че, као део из ра жа ва ња у овом про сто ру, пред-
ста вља ју на ста вак фор ма тив не ли ни је све кра ће и кра ће про зе? Ов де се, ја сно, ми сли 
на си ту а ци ју где се из ета бли ра не но ве ле, при по вет ке и крат ке при че раз ви ја ју но ве 
и до не кле екс пе ри мен тал не фор ме, ко је се у све ту и код нас зо ву flash fic tion (флеш 
фикшн), ми кро и ми ни при ча или про за, од но сно вр ло крат ка при ча и крат ка крат ка 
при ча. Ова кве при че ства ра ју по твр ђе ни ау то ри, а ме ђу пред став ни ци ма при сут ним 
код нас се на ла зе име на по пут Да ви да Ал ба ха ри ја, Ср ђа на В. Те ши на, Ми лен ка Па ји ћа, 
Ми љен ка Јер го ви ћа и мно гих дру гих. Нај да ље је оти шао упра во Ал ба ха ри са ста вив ши 
ан то ло ги ју Нај кра ће при че на све ту у ко јој се на ла зе ра до ви свет ски по зна тих пи са ца 
као што су Ва ле ри, Каф ка, Бор хес, Бе кет, Хармс, Бер нхард, Фу ен тес, Ке рол Оутс, Етвуд, 
и дру ги. Од ре ђен број њих чак мо гу да се учи та ју и увр сте у оп сег Тви тер про зе услед 
свог оби ма, са же то сти, и, на по слет ку, скра ће ња. Та ко при че Бер тол та Брех та, Ју ри ја 
Ку ра но ва и Ри чар да Бро ти ге на2 у пре во ду на срп ски за и ста има ју ма ње од по ме ну тих 
сто че тр де сет ка рак те ра и мо гу се сма тра ти бли ским Тви тер при ча ма. Ова ан то ло ги ја 
са др жи и пред го вор3 у ком при ре ђи вач свој из бор опи су је сле де ћим ре чи ма: „Ве ћи-
на иза бра них ’при ча’, на и ме, мо гла би се де фи ни са ти као не што дру го – па ра бо ла, 
анег до та, пе сма у про зи, фраг мент, виц. [...] У по е зи ји по зна та као ’пе сма у про зи’, у 
про зи по зна та као ’цр ти ца’, са же та при ча пред ста вља, у ства ри, чу де сан спој про зних 
и по ет ских им пул са ко ји ус по ста вља ју де ли кат ну рав но те жу.“4 Са же те при че су, да кле, 
на гра ни ци по ет ског и про зног из ра за, на лик ве ћем бро ју уста ље них жан ро ва, а уко-
ли ко се Тви тер при ча по ста ви као бли ска овом об ли ку ка ко га за сту па Ал ба ха ри, он да 
се мо же ре ћи да и она про на ла зи ко ре не у по ме ну тим фор ма ма и да, сто га, ње но 
да на шње по ја вљи ва ње ни је слу чај но ни ти на су мич но. Уз овај уред нич ко-се лек тор ски 
по сао, Ал ба ха ри се и са мо стал но оства ру је у овом окви ру; он ту фор му на зи ва „са же тим 
при ча ма” и ства ра их па ра лел но, ско ро као за се бан кре а тив ни ток сво је це ло куп не 
ка ри је ре, упо ре до са „ре дов ним” крат ким при ча ма и ро ма ни ма, а са би ра их пр вен стве-
но у збир ка ма Обич не при че (1978) и Нео бич не при че (1999), али њи хо ве при ме ре са-
кри ва у ско ро свим сво јим оста лим при по вед ним из да њи ма. Ал ба ха ри је 2013. об ја вио 
но ву збир ку са же тих при ча, Ма ле при че, а по том и из бор те фор ме, Кра ва је уса мље на 
жи во ти ња, у ко јем се мо же пра ти ти раз вој тог то ка ње го вог опу са и ви де ти ње гов 
зна чај. Из раз овог ау то ра је по пра ви лу са жет, али се мо жда тек у из бо ру уви ђа свр ха 
тог ма ни ра и ње го ва ва жност у це ло куп ној по е ти ци: ма ње је ви ше, а су шти на је кључ на. 
Ал ба ха ри је ве са же те при че – за ви сно од пре ло ма, штам пе и ор га ни за ци је – че сто 

2 У пре во ду Бо шка Пе тро ви ћа, Пе тра Ву ји чи ћа и Да ви да Ал ба ха ри ја:
1. Бер толт Брехт, „По нов но ви ђе ње“: Не ко ко га ду го ни је ви део по здра ви го спо ди на К. ре кав-
ши: „Ни шта се ни сте про ме ни ли.“ „О!“ – ре че го спо дин К. и пре бле де. (стр. 28)
2. Ју риј Ку ра нов, „На се но ко су“: Ру чак. Ску ха ли смо под ива ма чај с ме дом. Пи је мо. И те шко је 
ра за бра ти да ли то чај ми ри ше на се но, или се но ми ри ше на мед. (стр. 79)
3. Ри чард Бро ти ген, „Скар ла ти“: „Те шко је жи ве ти у сту ди ју у Сан Хо зеу с чо ве ком ко ји учи да 
сви ра ви о ли ну.“ То је ре кла по ли цај ци ма док им је пре да ва ла пра зан ре вол вер. (стр. 86)
3 Да вид Ал ба ха ри. „Пред го вор“ у Да вид Ал ба ха ри (при ре ђи вач), Нај кра ће при че на све ту, Бе о-
град: Гра ма тик, 2004, стр. 5–10.
4 Исто, стр. 6–7.



79

об у хва та ју тек јед ну стра ни цу тек ста, али он не рет ко пи ше и при че од са мо јед не ре че-
ни це ко је, и по ред при ме ра оних ду жих и сло же ни јих, уме ју да бу ду у гра ни ца ма за да тим 
Тви тер про зом. Ме ђу ова квим при ча ма5 се мо же из дво ји ти, као ре пре зен та ти ван и по 
мно ги ма нај бо љи при мер, „Ко ан од при че” из збир ке Фрас у шу пи (1984): „Ако по диг нем 
ру ку, ре че он, ку да ће мо ја ру ка оти ћи?” – ефе кат ша ма ра и ути сак мно гих по тен ци-
јал них стра ни ца у пе де се так слов них зна ко ва де сет ре чи јед не ре че ни це.

Тви тер при ча та ко ђе по се ду је ко рен ду жих про зних це ли на и из мно гих од њих се 
мо гу раз ви ти крат ке при че и, евен ту ал но, ро ма ни. Она мо же да пред ста вља срж и 
по ен ту обим ни јег тек ста и да у се би кри је по тен ци јал за про ши ре ње – оно се сва ка ко 
оства ру је ин ди ви ду ал ном чи та лач ком ин тер пре та ци јом, али је мо гу ће и да Тви тер 
при ча са мом ау то ру по слу жи као по че так не чег ви шег. Због ово га се тај фор мат мо же 
сма тра ти ски цом или крат ким за пи сом ко ји је у да на шње вре ме бр зог жи во та је ди ни 
мо гућ и одр жив, но ни је про из вод са вре ме ног до ба и про дукт но вих тен ден ци ја, већ 
се пре по зна је још код Шар ла Бо дле ра у есе ју „Сли кар мо дер ног жи во та“ из 1863. го-
ди не. Он у ње му, на и ме, опи су је од ли ке та да шњег сли кар ства, умет но сти и све та на 
при ме ру Кон стан ти на Ги са и пи ше: „За ски цу на ра ви, за при ка зи ва ње гра ђан ског жи-
во та и мод них при зо ра, нај бр жи и нај е ко но мич ни ји на чин је сва ка ко нај бо љи. Што 
год ви ше ле по те умет ник бу де уно сио у ски цу, то ће ње го во де ло би ти уси ље ни је; у 
обич ном жи во ту и сва ко днев ном пре о бра жа ју спољ них ства ри, из ве стан ужур ба ни 
по крет за по ве да умет ни ку да и ње го ва из вед ба бу де убр за на.“6 Тај нај бр жи и нај е фи-
ка сни ји на чин при ка зи ва ња сце не – из ко јег се ка сни је ра ђа ју раз ви је ни ја де ла – је сте 
на мет нут бр зи ном жи во та, а ски це ко је ли ков ни умет ник до би ја се мо гу, пре не се не у 
сфе ру књи жев но сти, по ре ди ти са бе ле шка ма пи сца – или Тви тер при ча ма – ко је слу-
же за ства ра ње ду жих де ла. 

5 На при мер:
1. Обич не при че, 1978
•	 „Ау	то	би	о	гра	фи	ја“:	У	пре	по	ло	вље	ним	огле	да	ли	ма	ви	ди	те	са	мо	до	њи	део	сво	га	те	ла.	(стр.	13)
•	 „Пла	нин	ски	ва	здух“:	По	лу	о	кре	ну	ти,	за	па	жа	те	бр	да.	/	За	тим	вас	свеж	пла	нин	ски	ва	здух	на	во

ди на раз ми шља ње. / Ка да по гле да те, ви со ко из над вас већ је ноћ. (стр. 35)
•	 „По	след	њи	чо	век“:	По	след	њи	чо	век	ће	све	схва	ти	ти,	али	не	ће	има	ти	ко	ме	то	да	ка	же.	(стр.	39)
•	 „Сми	сао	исто	ри	је“:	Ка	да	от	кри	је	те	да	за	вас	не	ма	ме	ста	у	свет	ској	исто	ри	ји,	од	ла	зи	те	у	би	о

скоп или по зо ри ште. (стр. 45)
•	 „Уса	мље	ност“:	По	не	кад,	док	хо	да	те,	пра	те	вас	мно	ге	жи	во	ти	ње.	(стр.	47)
•	 „Фи	нис“:	По	след	ње	го	ди	не	жи	во	та	про	во	ди	те	у	раз	ми	шља	њу.	(стр.	48)
2. Нео бич не при че, 2002:
•	 „Сто“:	Од	свих	пред	ме	та	на	сто	лу,	са	мо	је	дан	ни	је	оштар.	(стр.	13)
3. Ма ле при че, 2013
•	 „Пе	кар	не	во	ли	хлад	ну	во	ду“:	Пре	драг	Ни	ко	лић,	пе	кар,	при	ла	зи	ру	бу	ба	зе	на,	за	мо	чи	па	лац	

на де сном сто па лу у во ди, ка же „Бр рр!“, окре не се и оде. (стр. 48)
•	 „Моћ	стра	ха“:	Тан	ка	тра	ка	све	тла	ис	под	вра	та	га	си	се	пре	не	го	што	утвр	ди	мо	ко	се	на	ла	зи	у	

тој со би. По сле то га, ни ко се не усу ђу је та мо да кро чи. (стр. 57)
•	 „Пре	ко	ре	да“:	Пр	во	за	дрх	те	сен	ке;	тек	по	сле	то	га	за	тре	пе	ри	пла	мен	све	ће.	(стр.	76)
•	 „Умор“:	По	не	кад	сам	то	ли	ко	умо	ран	да	спа	вам	сто	јећ	ки,	отво	ре	них	очи	ју.	Оног	ча	са	ка	да	их	

за тво рим, про бу дим се. (стр. 80)
6 Шарл Бо длер, Сли кар мо дер ног жи во та, пре вео Бо јан Са вић Осто јић, Бе о град: Слу жбе ни гла-
сник, 2013, стр. 10.



У до не кле слич ном кон тек сту се мо же по ме ну ти и Са мју ел Бе кет ко ји је сво је од-
ре ђе не крат ке про зе на зи вао ис хла по ти на ма (енг. fiz zles, фр. fo i ra des) – ових осам 
ма хом не на сло вље них крат ких фраг ме на та обе ле же них бро је ви ма и под на сло ви ма 
су ства ра ни из ме ђу 1973. и 1975. го ди не и у штам пи од 1977. Они за пра во пред ста вља-
ју остат ке тек ста и све оно што пре о ста је ка да се ње гов ве ћи део, већ ра ни је су жен и 
све ден, до дат но од ба ци, из ме ни и ис трг не. У увод ној фу сно ти ко ја по ја шња ва код нас 
до та да не до вољ но по зна ту по е ти ку ис хла по ти на и њен пре вод у из да њу Са бра не 
крат ке про зе 1929–1989 (2013), пре во ди лац и са ста вљач на по ме на Ива на Ђу рић Па у-
но вић об ја шња ва да се име ових фраг ме на та од но си на „оно што је пре о ста ло по што 
је ве ћи део тек ста ’ис хла пео’, ’из ве трио’. Кон сти ту тив ни еле мент при ча је од у ста ја ње, 
на пу шта ње по ку ша ја да се при ча ис при ча“.7 Не на ста вља ју ћи се пак пот пу но на овај 
по след њи еле мент Бе ке то вог пи са ња ис хла по ти на, тј. на пу шта ње по ку ша ја при по ве-
да ња, већ на по е ти ку од ба ци ва ња и са жи ма ња, Тви тер про за се мо же пре по зна ти као 
бли ска струк ту ра ко ја, ка ко је ра ни је ис так ну то, де лом на ста је упра во ова квим до пу-
шта њем да од ре ђе ни де ло ви тек ста ис хла пе и из ве тре.

У свет ским окви ри ма ми кро пр о зе увек се по ми ње и Ер нест Хе мин гвеј, још је дан 
ау тор по све спе ци фич ног из ра за и по е ти ке, пи сац ко ји се та ко ђе во дио иде јом да је 
ма ње за пра во ви ше и да оно не при ка за но че сто уме да но си нај ве ћу вред ност у тек-
сту. У све ту вр ло крат ких при ча је ипак нај ин те ре сант ни ја анег до та о ње го вој „нај кра-
ћој при чи на све ту“ ко ја је, ако је ве ро ва ти књи жев но-ка фан ским ле ген да ма и (не)
про ве ре ним ин фор ма ци ја ма, на ста ла као по сле ди ца оп кла де пи сца и ње го вих при-
ја те ља са ко ји ма се јед ном при ли ком на шао на руч ку. На и ме, од лу чив ши да се у свом 
ма ни ру ис так не и над му дри све при сут не на ве ро ват но већ уна пред сми шљен и раз-
ра ђен на чин пред ста вљен као слу чај на оп кла да, он је иза звао од ре ђе ну сво ту нов ца 
од њих ста вом да ће на пи са ти крат ку при чу од тек шест ре чи, што је до ве ло до да нас 
ан то ло гиј ских: „На про да ју: деч је ци пе ли це, ни ка да но ше не.” (у ори ги на лу: “For sa le: 
baby sho es, ne ver worn.”). Са др жав ши тек не што ви ше од три де сет слов них ме ста, ових 
шест ре чи су за ни мљив при мер у ис тра жи ва њи ма свих нај кра ћих про зних фор ми. 
Иа ко по сто је сум ње по во дом ау тор ства ових ре чи, оне су до бар, ма да ра ди ка лан, 
при мер Хе мин гве је ве „те о ри је ле де ног бре га“8 и ини ци ја тор са мо стал ног чи та лач ког 
ин те пре та тив ног про ши ри ва ња. О њи ма и не ким дру гим при ме ри ма се, ипак, ма кар 

7 Са мју ел Бе кет, „Ис хла по ти не“ у: Са бра не крат ке про зе 1929–1989, пре вод и на по ме не Ива на 
Ђу рић Па у но вић, Бе о град: Ге о по е ти ка, 2013, стр. 214–234.
8 Ау тор ту иде ју че сто при ме њу је у прак си, а те о риј ски је нај пре ци зни је об ја шња ва у де лу De ath 
in the Af ter noon (1932) ре чи ма: „Ако пи сац про зе до вољ но зна о оно ме о че му пи ше, он мо же да 
из о ста вља ства ри ко је зна а чи та лац ће, ако пи сац пи ше до вољ но искре но, има ти пред ста ву о 
тим ства ри ма као да их је пи сац из ре као. До сто јан ство кре та ња ле де ног бре га за ви си од са мо 
јед не ње го ве осми не ко ја се ви ди из над во де.“ Ка сни је у тек сту “The Art of the Short Story” (на-
пи сан 1959, об ја вљен 1981) на ста вља лич ним при ме ри ма: „От крио сам за не ко ли ко ства ри да 
су тач не. Ако из о ста ви те ва жне ства ри или до га ђа је ко је зна те, при ча по ста не ја ча. Ако из о ста-
ви те или пре ско чи те не што за то што то не зна те, при ча ће би ти без вред на. Тест сва ке при че 
је сте у то ме ко ли ко је до бро оно што из о ста ви те ви, а не ваш уред ник.“ 
Оба пре во да пре у зе та из: Вла ди сла ва Гор дић, Хе мин гвеј: по е ти ка крат ке при че, Но ви Сад: Ма-
ти ца срп ска, 2000, стр. 32.
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код нас, још увек не мо же про на ћи оно ли ко те о риј ско-кри тич ке ли те ра ту ре ко ли ко 
по сто ји о „стан дард ним” кра ћим фор ма ма и из гле да као да вла да тен ден ци ја да се тај 
жа нр ви ше пи ше не го што се о ње му пи ше, тј. атрак тив ни ји и ак тив ни ји је ства ра лач-
ки не го ин тер пре та тив но. Чи та о ци да нас ма хом и не раз ми шља ју о те о риј ској осно ви 
и ра све тља ва њу, већ по сма тра ју флеш фикшн у од но су на основ на на че ла по е ти ке 
крат ке при че и то је све – исто, са мо кра ће, са же ти је, бр же, ма ње. А, на рав но, као што 
ни у слу ча ју крат ке при че та ква не пре ци зна про це на не мо же би ти јед но став но да та, 
већ је тре ба и пот кре пи ти и опи са ти, слич на је си ту а ци ја и са Тви тер про зом: она има 
чи та о це, али јој се не по све ћу је до вољ но про сто ра у of i ne мо ду и штам па ним об ли-
ци ма одво је ним од екра на ра чу на ра, те ле фо на или та блет-уре ђа ја.

Ма ђар ски ау тор Иштван Ер кењ је сво јом збир ком Јед но ми нут не но ве ле (пр во из-
да ње 1968, ка сни је ви ше пу та до пу ња ва но) по ста вио но ве стан дар де крат ке про зне 
фор ме и у свет ску књи жев ност увео фор мат ко ји му као ро до на чел ни ку при пи су ју 
они ко ји јед но ми нут не но ве ле сма тра ју за себ ним жан ром, иа ко сам ау тор ни је имао 
та квих ино ва тив них пре тен зи ја. У увод ном тек сту „Упут ство за упо тре бу“, есе ји стич-
ко-про зном фраг мен ту на гра ни ци (ау то)по е тич ког ис ка за, он опи су је сво је за пи се 
као пу но ва жне тек сто ве чи ја је пред ност у то ме што „чо ве ку ште де вре ме, јер не изи-
ску ју ви ше не дељ ну или ви ше ме сеч ну па жњу“, а мо гу се чи та ти „се де ћи или сто је ћи, на 
ве тру или на ки ши, чак и у пре пу ном ау то бу су. У ве ћи ни њих мо же мо ужи ва ти и у хо ду!“ 
– баш ка ко се да нас дру штве не мре же и ко ри сте, у па у за ма из ме ђу кон крет них ак тив-
но сти или у тре ну ци ма до ко ли це. У по го во ру пре во да из 1985. го ди не под на зи вом 
„Ку гла и ло вор“,9 Бе а та Том ка ис ти че ка рак те ри сти ке Ер ке ње вих но ве ла ме ђу ко ји ма 
су у све тлу ис тра жи ва ња на стан ка Тви тер про зе за ни мљи ве две: кли макс и ре дук ци ја. 
Она по ми ње ка ко на ста ју за вр шни де ло ви ау то ро вих це ли на и по ре ди на чин њи хо ве 
кул ми на ци је са ета бли ра ним но ве ли стич ким фор ма ма ис ти чу ћи да „[п]оентирани 
обр ти и за вр шни це ње го вих крат ких при ча ви ше под се ћа ју на на гле за вр шет ке ви це ва 
но на фра пант не за вр шне обр те кла сич них но ве ла, од ко је се, ина че, одво ји ла и но-
ве ла XX ве ка“.10 Ова кви пре о кре ти и нео че ки ва ни за вр ше ци јед но ми нут них но ве ла 
ни су не по зна ти у све ту про зног из ра жа ва ња на Тви те ру услед по тре бе да се на вр ло 
ма лом про сто ру чи та лац упо зна са при чом и да се она, тек ре че ни цу или две ка сни је, 
за вр ши. Сто га је нео п ход но укљу чи ти фи ниш ко ји че сто функ ци о ни ше су прот но од 
оно га што се оче ку је; не по сто ји про стор за обим не де та ље и про ши ри ва ње фа бу ле, 
већ при ча тре ба да се – не рет ко нео че ки ва но за чи та о це – бр зо до ве де до кра ја прин-
ци пом пре ми са – раз ре ше ње. Ово по не кад под се ћа на pun chli ne ви це ва, тј. њи хов 
по след њи део (реч, две, три или ре че ни ца) ко ји је за пра во по ен та ко ја их чи ни ду хо-
ви тим и успе лим. Да кле, услед огра ни че ња на од ре ђен број слов них ме ста, Тви тер 
при че не мо гу да оби лу ју ши ро ком па ле том на ра тив них по сту па ка ко ји од ли ку ју оста ле 
про зне об ли ке, а сли чан слу чај се про на ла зи и код Ер ке ња у дру гој ка рак те ри сти ци 
ко ју по ми ње Том ка – „Ре дук ци ја, као што смо ви де ли, је сте ви ше стру ки струк ту рал ни 
прин цип Ер ке ње ве крат ке про зе. Фор мал на, са др жај на, по е тич ка, на ра то ло шка ка те-

9 Бе а та Том ка, „Ку гла и ло вор“ у: Иштван Ер кењ, Јед но ми нут не но ве ле, пре вео Ар пад Виц ко, 
Бе о град: На род на књи га, 1985, стр. 259–265.
10 Исто, стр. 261.
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го ри ја, али и ка те го ри ја ко ја од ре ђу је ње гов по глед на свет“.11 Ре дук ци ја је обе леж је 
овог ау то ра, а тра го ви ње го ве по е ти ке су ја сно при мет ни у свим из ра зи ма огра ни че-
ног окви ра, ма ко ли ки он био, па и Тви тер про за у ова квим окви ри ма на ла зи ко ре не.

У пред го во ру12 ан то ло ги ји нај кра ћих до ма ћих при ча про те клог ве ка, Ма ла ку ти ја, 
Ми хај ло Пан тић ис ти че ге не рал не од ли ке крат ке про зе ко је би се мо гле при ме ни ти 
и ка да се го во ри о Тви тер при ча ма. Он об ја шња ва да ау тор ски ода бир екс тен зив ног 
или са же тог при по ве да ња ути че на све оста ле раз ли ке из ме ђу ду жих и кра ћих/нај-
кра ћих про зних об ли ка, а да је ова дру га вр ста при по ве да ња за пра во „им пло зи ја, 
са би ја ње у тач ку [...] свођењ[е] на бит, на су шти ну“.13 Та ко се пи са ње на Тви те ру мо же 
чи та ти као у са да шњем тре нут ку нај ек стрем ни је мо гу ће и вр ло ак ту ел но са жи ма ње 
по тен ци јал но обим них из ра за на огра ни чен број слов них зна ко ва. Ме ђу тим, Пан тић 
ис ти че и про ме не ко је из но ва ме ња ју свет и ре цеп ци ју крат ке при че и за кљу чу је да 
су оне до не кле за слу жне за ви тал ност ове фор ме у ро ма но цен трич ном пе ри о ду и, 
по себ но, у срп ској књи жев но сти у ко јој су пе снич ка и, још ви ше, ро ма неск на про дук-
ци ја да нас (из раз ло га ко ји су пре ви ше ком пли ко ва ни да би се ов де украт ко пред ста-
ви ли, а и не до вољ но по ве за ни са иде ја ма Тви тер про зе) ап со лут но до ми нант ни. Он 
то опи су је ре чи ма: „Ви та ли зам крат ке и нај кра ће при че (укљу чу ју ћи и њи хо ву екс пан-
зи ју пот по мог ну ту но вим ме ди ји ма) от кла ња пе си ми стич ке при ми сли. Књи жев ност, 
а нај пре крат ка при ча, пре жи вља ва та ко што се при ла го ђа ва. У не пре ста ној про ме ни 
крат ка при ча ап сор бу је гра ђу и по ступ ке ко ји су до ју че сма тра ни не ли те рар ним, ши-
ри мре жу сво јих ин те ре со ва ња и сво јих по јав них об ли ка, те та ко на ста вља да го во ри 
о искон ској по тре би чо ве ко вој да се игра и да кроз, ари сто те лов ски ре че но, ’озбиљ ну 
игру’, из ри че свет.“14 На осно ву овог и ра ни јих ци та та, уко ли ко би не ко же лео да по-
ка же да ли Тви тер при ча за и ста спа да у до мен крат ког про зног из ра за или је још увек 
не ле ги тим на фор ма, опис ње као пред став ни ка но вих ме ди ја ко ји ко ри сти по ступ ке 
ко ји су до ју че сма тра ни не ли те рар ним у по ку ша ју да ши ри мре жу сво јих ин те ре со
ва ња и сво јих по јав них об ли ка мо гао би да пре ваг не на стра ну по др жа ва ла ца.

Пи шу ћи о флеш фик шну, тј. ми кро про зи у тек сту „Но во по би ја ње вре ме на“,15 Ми ћа 
Ву ји чић се до та као и Тви те ра, на во де ћи слу чај бри тан ског Гар ди ја на ко ји је у том тре-
нут ку по пу ла ри зо вао при че са ове дру штве не мре же пу бли ку ју ћи се ри ју та квих из 
пе ра (са та ста ту ре!) по зна тих ау то ра, и при мер Ке трис Си тен фелд ко ја је об ја вљи ва ла 
слич не екс пе ри мен те у Њу јорк тај мсу. Он та ко ђе ци ти ра и став Да ви да Ал ба ха ри ја 
ко ји на во ди да ће суд вре ме на по ка за ти да ли су Тви тер при че „са мо јед на фа за у 
исто ри ји са же тог при по ве да ња“ или пак не што ви ше од то га.16 У овом крат ком ис ка-

11 Исто, стр. 263.
12 Ми хај ло Пан тић. „Чу да из ма ле ку ти је (по глед на срп ску крат ку при чу XX ве ка)“ у Ми хај ло 
Пан тић. Ма ла ку ти ја: нај кра ће срп ске при че XX ве ка. Бе о град: Ар хи пе лаг, 2008, стр. 5–12.
13 Исто, стр. 6.
14 Исто, стр. 12.
15 Ми ћа Ву ји чић. „Но во по би ја ње вре ме на“. НИН, број 3245, 7. март 2013, стр. 54–55.
16 „‚Са же те при че су увек би ле за ни мљи ве пи сци ма и чи та о ци ма. Они са да от кри ва ју но ве мо-
гућ но сти у елек трон ским ме ди ји ма, али вре ме ће по ка за ти да је то са мо јед на фа за у исто ри ји 
са же тог при по ве да ња‘, об ја шња ва Да вид Ал ба ха ри, го во ре ћи о од но су крат ке при че и по пу-
лар них дру штве них мре жа.” Исто, стр. 55.



зу се кри је де ли мич на сум ња у одр жи вост овог об ли ка, али се мо же пре по зна ти и 
вер ба ли зо ва на бо ја зан ау то ра ко ји се ба ве овом фор мом. Тви тер про за се још увек не 
сма тра озбиљ ним из ра зом у ран гу са обим ни јим и ета бли ра ним ства ра лач ким про-
це си ма – она, са дру ге стра не, је сте раз и гра на, за ни мљи ва, ино ва тив на и све жа, и због 
то га на ау то ри ма и ин тер пре та то ри ма оста је да јој обез бе де или ус кра те про стор и 
ви дљи вост. 

Тви тер при че су кат кад и зах тев ни је не го што би њи хов обим то мо гао да прет по ста-
ви: због огра ни че ња је нео п ход но иза бра ти од го ва ра ју ће (за пра во нај кра ће) гла гол ско 
вре ме (нпр. са да шње „ше та“ уме сто про шлог „ше тао је“), об лик име ни ца и за ме ни ца 
(„он“ и „она“ уме сто лич них име на или пој мо ва „чо век“, „де вој чи ца“, „су пру га“ и сл.), 
ал тер на ти ве од ре ђе них ре чи („кат кад“ уме сто „по не кад“ или „с вре ме на на вре ме“, 
„ни кад“ и „сад“ уме сто „ни ка да“ и „са да“, „трен“ уме сто „тре ну так“, „мо ме нат“ или „се-
кунд“, итд.), па чак и пи смо (ћи ри ли ца, због об ли ка сло ва „љ“, „њ“ и „џ“ уме сто ла ти нич-
них „lj“, „nj“ и „dž“). Све ове сит ни це не мо ра ју да зна че мно го, али еко но ми ја ка рак те ра 
и са жи ма ње на не ко ли ко ме ста по ма же да од ре ђе на кре а тив на за ми сао не пре ђе за да-
ту гра ни цу. Та ко се при ча од сто ти нак ре чи ко ја би се свр ста ла у ка те го ри ју ми кро/флеш 
про зе мо же ре ду ко ва ти на сто ти нак слов них зна ко ва и пу бли ко ва ти на Тви те ру, а да 
про из ве де ско ро јед нак чи та лач ки ути сак, ква ли тет и нај бит ни је еле мен те ко је пи сац 
има на ме ру да пре не се.

На Тви те ру се, по ред ове фор ме, ства ра ха и ку по е зи ја и тзв. крат ка или ми кро пое-
зи ја, а не рет ко се и ка нон ска де ла књи жев но сти „скра ћу ју” и пред ста вља ју у Тви тер 
об ли ку, у на став ци ма, као са же ци или из бор ци та та. Ова крат ка фор ма је екс пе ри мен-
тал на, али су на ве де ни при ме ри по ку ша ли да по ка жу да се ње ни ко ре ни у тра ди ци ји 
крат ке про зе ипак мо гу про на ћи (оно што по ми њу По, Ал ба ха ри, Бо длер, Бе кет, Хе мин гвеј, 
Ер кењ, Том ка, Пан тић и Ву ји чић је сте при мен љи во и ов де), да она ни је хир и слу чај ност, 
већ је дан од оправ да них на ста ва ка нај кра ћих об ли ка ко ји има сво је прет ке и мо же да 
обра зу је соп стве ну по е ти ку. Уз то, она сва ка ко пред ста вља је дан од пу те ва про зног 
ства ра ња у бу дућ но сти ко ја укљу чу је тех но ло ги ју као ле ги ти ман, ком пак тан и до пу њу-
ју ћи еле мент пи са ња, али та ко ђе обез бе ђу је пот пу ну де мо кра ти за ци ју ства ра лач ког 
про сто ра и сло бо ду пи са ња (уз све по тен ци јал не про бле ме и не га тив не асо ци ја ци је 
ко је то но си) и чи та ња не стан дард них, нео бич них и не до кра ја при хва ће них и схва-
ће них об ли ка. Док ово са јед не стра не до но си ве ћу по тен ци јал ну пу бли ку, ре цеп ци ју 
и чи та лач ку по врат ну ин фор ма ци ју, Тви тер про за, са дру ге, ни је на шла од јек у ши рем 
кру гу и да нас код нас не ма ста тус ко ји ужи ва у све ту, где по зна те про за и сте по зи ва ју 
ча со пи си или из да ва чи да се опро ба ју у овом кљу чу, а њи хо ви тви то ви се он да пла-
си ра ју чи та ла штву као вред ни ис тра жи вач ки до при нос са вре ме ној књи жев но-умет-
нич кој сце ни.

На кра ју, о по пу лар но сти Тви тер при ча у вир ту ел ној књи жев но сти све до чи не са мо 
број љу ди ко ји је пра ти, већ и при ме ри ау то ра ко ји су их пу бли ко ва ли. Ме ђу њи ма су 
сва ка ко нај у спе шни ји Ар џун Ба су (@ar jun ba su), Шон Хил (@veryshort story),17 ау тор збир ке 

17 Сле ди не ко ли ко илу стра тив них при ме ра при ча са ње го вог на ло га (пре вод Д. Б.):
1. Пр во сам отво рио нај ве ћу ку ти ју и на шао ков чег с мо јим име ном. Мо ја де ца су на у чи ла да 
по кла ња ју прак тич не да ро ве ко ји мо гу да се ко ри сте.
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Very Short Sto ri es: 300 Bi teSi ze Works of Fic tion (2011), те Алек сан дер Аки ман и Емет Рен син 
(@a ci ma nan dren sin), ау то ри књи га Twit te ra tu re: The World’s Gre a test Bo oks Re told Thro ugh 
Twit ter и Twit te ra tu re: The World’s Gre a test Bo oks in Twenty Twe ets or Less (обе из 2010; у 
пи та њу је ско ро иден тич на гра ђа, али се на сло ви раз ли ку ју у из да њи ма за бри тан ско, 
од но сно аме рич ко тр жи ште) ко је ху мор но са жи ма ју и се ри ја ли зу ју пре ко осам де сет 
нај по зна ти јих и нај по пу лар ни јих де ла књи жев но сти на Тви тер оквир (од Или ја де, Из
гу бље ног ра ја и Ха мле та, пре ко Ане Ка ре њи не и Пор тре та умет ни ка у мла до сти, све 
до књи га о Ха ри ју По те ру и Да Вин чи је вог ко да). Та ко ђе је ин те ре сан тан при мер ни ге-

2. По сма трао сам хр пу нов ца пред то бом и он да гур нуо сво ју ду шу пре ко сто ла. Ура ди шта 
мо раш да ура диш. Мо ја де ца има да иду на фа кул тет.
3. Фил је же лео да бу де са вр шен отац, па је ку пио Да ни је ли по ни ја. Она га је ја ха ла сва ког пр вог, 
тре ћег и пе тог ви кен да у ме се цу.
4. То је би ла љу ба зна ве че ра где су сви го во ри ли љу ба зне ства ри. Сем Џе ри ја. Он је го во рио 
исти ну. Рут је за и ста је ла по пут из глад не лог ко ња.
5. Бе жао сам сво јим там ни ча ри ма три ме се ца ка да сам за чуо звук зво на. Од ву кли су ме на пр ви 
дан тре ћег раз ре да упр кос мо јим мол ба ма за ми лост.
6. Ста јао сам код твог гро ба; фа ли ла си ми. То ли ко мно го ни смо ре кли. Убри згао сам ин јек ци ју 
и пре шао да ље да би смо мо гли да на ста ви мо раз го вор.
7. Гре бао сам свом сна гом кроз пе так, од лу чан да стиг нем до ви кен да. У 17 ча со ва сам ис тр чао 
с по сла пра во у ау то бус ко ји је во зи ла Смрт.
8. Гла ва, ре че Џе ни, гле да ју ћи ба чен нов чић. „Пи смо је, из гу би ла си“, ре че Џон. Џе ни се са же и 
ис кљу чи апа ра те на ко ји ма је би ла њи хо ва мај ка.
9. Отац се усе лио код ме не. Сад је био мој ред да ка жем: „Мо ја ку ћа, мо ја пра ви ла.“ Од у зео сам 
му ча шу и на те рао га да пи је мле ко из те тра па ка.
10. Мој из да вач је пи тао: „Где су ти при че о уби стви ма?“ „Не во лим уби ства. Са да сам за љу бљен.“ 
„О, Бо же... Не ка да си био за љу бљен у уби ства.“
11. Ње го во љу бав но пи смо ју је за па ли ло. Про ве ли су дан из гу бље ни јед но у дру гом све док 
шко ла ни је на зва ла го во ре ћи да ни ко ни је до шао по де цу.
12. Mo ja су пру га је за са ди ла храст ис пред на ше ку ће. Шест ме се ци ка сни је сам га по се као. Ни-
је би ло у ре ду да он над жи ви наш брак.
13. Ква ка је шкљоц ну ла. Са крио сам се под по кри вач зна ју ћи да ћеш одр жа ти обе ћа ње да увек 
бу де мо за јед но, чак и на кон што сам те ју че са хра нио.
14. Бет мен и Ро бин су уле те ли тек што је Џо кер по бе гао. Бет мен је згра био Ро би нов Bat Twe et и 
раз био га. „Пре ста ни да тви ту јеш све што ра ди мо!“
15. На шао сам ма пу са ре чи ма „Не мој да ка жеш сво јој се стри“. Во ди ла је у тај ну со бу где смо се 
ро ди те љи и ја кри ли кад је се ка би ла ти неј џер.
16. Упо моћ. Др же ме про тив мо је во ље. Не ће да ме хра не ако не пи шем ове при чи це. Ни сам 
си гу ран ко ли ко још мо гу да на ста вим...
17. Шеф је пи тао где сам. „Бој ко ту јем по не дељ ке.“ Иде ја се ра ши ри ла. Љу ди су оста ли код ку ћа. 
Са да мр зи мо уто рак.
18. Хо ћеш ве че ра ти са мном? „Пре бих умр ла.“ Сти снуо сам дуг ме, под се отво рио и гле дао сам 
док па даш у ба зен с ај ку ла ма. „Мр зим да је дем сам.“
19. Ис ко ри стио сам дру гу же љу да по ни штим пр ву. Тво је те ло је ожи ве ло. Тре ћу же љу чу вам, 
чи сто у слу ча ју да опет пре те раш.
20. Бил је на школ ским сте пе ни ца ма че као да ма ма до ђе по ње га. Она ни ка да ни је до шла, же-
ле ћи да он бу де са мо стал ни ји са да ка да је про фе сор.
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риј ско-аме рич ког пи сца Те џуа Ко ла (@te ju co le) ко ји је по чет ком ја ну а ра 2014. кре и рао 
крат ку при чу „Ха физ“ (об ја вље на у пре во ду Кри сти не Фи ли по вић, Ки кинд ске, 13. јун 
2014) на из глед кла сич ног об ли ка та ко што је ри тви то вао (пре нео твит дру гог ко ри-
сни ка) три де се так сво јих Тви тер кон та ка та. Прем да је у пр вом тре нут ку из гле да ло да 
су ту ђи тви то ви слу чај ни, ис по ста ви ло се да је ау тор пр во сро чио тви то ве, те их он да 
по слао сво јим при ја те љи ма да их об ја ве, и се бе по ста вио у по зи ци ју ди ри ген та и 
стра те га ко ји је пр во ор ке стри рао за себ не кра је ве, а по том их спо јио – ис ка зи де лу ју 
на су мич но би ло ком ко ри сни ку ове дру штве не мре же ко ји пра ти уче сни ке про јек та, 
а не са мог Ко ла, док иде ју о це ли ни до би ја ју је ди но ње го ви пра ти о ци. Кол је по знат 
по још два екс пе ри мен та у сфе ри Тви тер про зе ко ји ма по ку ша ва да, ка ко ка же, раз-
др ма чи та о це. Пр ви су крат ки про зни и не фик ци о нал ни за пи си о љу ди ма и жи во ту 
Ла го са и Ни ге ри је ко је об је ди њу је на сло вом Small Fa tes – кри ти ча ри по ре де ове за пи-
се са они ма Фе лик са Фе не о на, фран цу ског пи сца и кри ти ча ра чи ја књи га Ро ма ни у 
три ре да (No u vel les en tro is lig nes) са др жи ова кве бе ле шке. У ин тер вјуу из 2012. Кол 
об ја шња ва да су свет од у век ис пу ња ва ли лич ни, при ват ни ужа си и ха ос и да је он же-
лео да сва ком по је дин цу по све ти па жњу ко ју за слу жу је: „Та ко ђе хо ћу да све до чим 
жи во ту у Ни ге ри ји кроз при зму ап сурд них ин ци де на та и ма лих не сре ћа, али са крај-
њим ефек том да дам сво јим чи та о ци ма по при лич но ком плек сну сли ку са вре ме ног 
жи во та у Ни ге ри ји, са вре ме не ни ге риј ске мо дер но сти.“18 На кон то га се из ра зио и у 
се ри ји од се дам Тви тер при ча ко је ре ин тер пре ти ра ју ка нон ска де ла књи жев но сти у 
ко ја уво ди мо тив аме рич ке бес пи лот не ле те ли це, дро на: узев ши по чет не ре че ни це 
по зна тих ро ма на – Го спо ђа Да ло веј, Мо би Дик, Уликс, Не ви дљи ви чо век, Про цес, Свет 
ко ји не ста је и Стра нац – он их ме ња упли та њем ле те ли ца ко ји ма кри ти ку је да на шњу 
аме рич ку по ли ти ку ра та и уби ја ња не ду жних; ове при че, тзв. dro ne short sto ri es, су пу-
бли ко ва не и као део есе ја “A Re a der’s War”, The New Yor ker, 10. фе бру а ра 2013.19 Уз ово, 
он је на по себ ном на ло гу @a pi e ce oft he wall у мар ту про шле го ди не пу бли ко вао есеј 
„A Pi e ce of the Wall” о еми гран ти ма у аме рич кој др жа ви Ари зо ни у се ри ји од око две-
ста пе де сет тви то ва то ком се дам са ти, ти ме до бив ши та ко зва но realti me пра ће ње и 

18 Pragya Ti wa ri “A par ti cu lar eye, a par ti cu lar sen si bi lity”, The Hin du, 18. фе бру ар 2012.
19 Те при че гла се ова ко (пре вод Д. Б., мо ди фи ко ван на осно ву већ по сто је ћих пре во да на на шем 
је зи ку):
1. Го спо ђа Да ло веј је ре кла да ће са ма ку пи ти цве ће. Ште та. Пла ни ра ни на пад је срав нио цве-
ћа ру са зе мљом.
2. Зо ви те ме Исма ил. Био сам мла дић, до вољ но стар за вој ску. Био сам жр тво ван на соп стве ном 
вен ча њу. Мо ји ро ди те љи су не у те шни.
3. Ста ме ни, пу нач ки Бак Ма ли ген по ја вио се на вр ху сте пе ни шта, све ча но но се ћи зде лу са пу-
ни це. Бом ба је уле те ла. Крв на зи до ви ма. Ва тра из ра ја.
4. Ја сам не ви дљи ви чо век. Мо је име је не по зна то. Мо је љу ба ви су ми сте ри ја. Али је бес пи лот на 
ле те ли ца са тај не ло ка ци је до шла по ме не.
5. Не ко мо ра да је окле ве тао Јо зе фа К., јер је, иа ко ни је учи нио ни ка кво зло, јед ног ју тра уби јен 
дро ном ти па Пре да тор.
6. Окон кво је био до бро по знат у де вет се ла, па чак и из ван њих. Ње гов тор зо је про на ђен, али 
не и гла ва.
7. Да нас је ма ма умр ла. Про грам спа са ва аме рич ке жи во те.
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ре цеп ци ју ко ја ни је мо гу ћа у кла сич ном из да ва штву и штам па ним ме ди ји ма, али та-
ко ђе и из бе гав ши цен зу ру и уред нич ка упли та ња ко ја би не ми нов но на сту пи ла услед 
осе тљи во сти и про бле ма ти ке те ме. На кра ју, вре ди ис та ћи и да је Кол отво рио два на ест 
раз ли чи тих мејл-адре са да би мо гао да кре и ра исто то ли ко Тви тер на ло га и фик тив них 
лич но сти (но, чи ње ни це ко је се из но се у не фик ци о нал не, про ве ре не, исти ни те и не-
у пит не) са ко ји ма „раз го ва ра“ у есе ју – не у прав ни го вор из пр во бит не вер зи је тек ста 
је за ме нио управ ним го во ром и ди рект ним из но ше њем у ма ни ру Тви те ра.

По ред ових ау то ра тре ба по ме ну ти и дру ге ко ји или не об ја вљу ју сво је при че на 
Тви те ру иа ко пи шу про зу тог оби ма (Ли ди ја Деј вис се на ме ће као нај по зна ти је и нај ква-
ли тет ни је име у окви ри ма свет ске књи жев но сти,20 док се на на шем про сто ру слич ни 
при ме ри мо гу про на ћи у, ре ци мо, нај но ви јој по ет ско-про зној збир ци Се ме зди на Мех-
ме ди но ви ћа, Књи га про зорâ21 (Фрак ту ра, За пре шић, 2014)) или на сво јим Тви тер на ло-

20 Про за од ма ње од 140 ка рак те ра у пре во ду се мо же про на ћи у при ча ма не ко ли ко збир ки, 
као што су, на при мер:
1. Sa muel Johnson is In dig nant, 2001.
•	 „Пра	ти	ља“:	Се	ди	мо	ов	де	за	јед	но,	мо	ја	про	ба	ва	и	ја.	Ја	чи	там	књи	гу,	а	она	об	ра	ђу	је	ру	чак	ко	ји	

сам не дав но по је ла. 
•	 „Се	мју	ел	Џон	сон	је	огор	чен“:	што	Шкот	ска	има	та	ко	ма	ло	др	ве	ћа.
•	 „Гу	бље	ње	пам	ће	ња“:	Пи	таш	ме	о	Идит	Вор	тон.	/	Па,	име	ми	је	баш	по	зна	то.
•	 „На	из	ме	нич	но	ко	ри	сте	реч	ко	ја	им	се	сви	ђа“:	„То	је	из ван ред но“, ка же јед на же на. / „То је сте 

из ван ред но“, ка же дру га.
•	 „По	себ	ни“:	Ми	зна	мо	да	смо	по	себ	ни.	Ипак	се	тру	ди	мо	да	са	зна	мо	ка	ко	смо	по	себ	ни:	не	на	

овај на чин, не ни на онај, па на ко ји он да на чин?
•	 „Про	лећ	ни	сплин“:	Срећ	на	сам	што	ли	шће	ра	сте	та	ко	бр	зо.	/	Уско	ро	ће	са	кри	ти	ком	ши	ни	цу	и	

ње но де те ко је ври шти.
•	 „Ско	ри	крај“:	Са	да	су	се	пре	ме	сти	ли	у	за	себ	не	со	бе.	Те	но	ћи	она	са	ња	да	га	др	жи	у	свом	на

руч ју. Он са ња да ве че ра с Бе ном Џон со ном.
2. Va ri e ti es of Dis tur ban ce, 2007.
•	 „Из	не	на	да	пре	пла	ше	на“:	Из	не	на	да	пре	пла	ше	на.	Јер	ни	је	зна	ла	да	на	пи	ше	реч	за	оно	што	је	сте:	

е аж наж же ан жна.
•	 „Са	рад	ња	с	му	вом”:	Ја	је	сам	на	пи	са	ла	те	ре	чи	на	па	пи	ру,	/	али	она	је	до	да	ла	апо	строф.
3. Can’t and Won’t: Sto ri es, 2014.
•	 „Ње	на	ге	о	гра	фи	ја:	Ала	ба	ма“:	По	ми	сли,	за	тре	ну	так,	да	је	Ала	ба	ма	град	у	Џор	џи	ји:	да	се	зо	ве	

Ала ба ма, Џор џи ја. 
•	 „Је	зик	те	ле	фон	ске	ком	па	ни	је“:	„Про	блем	ко	ји	сте	не	дав	но	при	ја	ви	ли	сад	ис	прав	но	функ	цио	ни	ше.”	
•	 „За	па	жа	ња	о	до	ма	ћин	ству“:	Ис	под	све	ове	пр	љав	шти	не	/	под	је	за	пра	во	ве	о	ма	чист.	
•	 „Блу	минг	тон“:	Сад	кад	сам	ов	де	већ	не	ко	вре	ме,	са	си	гур	но	шћу	мо	гу	да	ка	жем	да	ту	ни	кад	

ра ни је ни сам би ла.
Сви пре во ди (сем „Пра ти ља“, „Се мју ел Џон сон је огор чен“, „Гу бље ње пам ће ња“, „На из ме нич но 
ко ри сте реч ко ја им се сви ђа“, „По себ ни“ и „Про лећ ни сплин“, пре вод Д. Б.) су пре у зе ти из из бо ра 
Ли ди ја Деј вис, „Ма ги ја во за“, пре ве ла Ива на Ђу рић Па у но вић. Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 494, 
св. 6, де цем бар 2014, стр. 761–771. У овој све сци Ле то пи са се у окви ру те ма та „Бу ке ро ва на гра да 
– од га фо ва до ди во ва“ на ла зи и кри тич ко-ин тер пре та тив ни текст Ива не Ђу рић Па у но вић „Ма ње 
је мно го, мно го ви ше: крат ке про зе Ли ди је Деј вис“, стр. 862–868, пр ви те вр сте код нас.
21 У окви ру про зних фраг ме на та се при ме ћу је са мо је дан при мер ко ји је кра ћи од 140 ка рак те-
ра: Ли це Da lai La me док ка жи пр стом до ди ру је сни јег ис пред Би је ле ку ће, и ње гов осми јех као 
по твр да да сви јет, из гле да, ипак по сто ји (стр. 25).
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зи ма об ја вљу ју обим ни је про зне об ли ке мо ди фи ко ва не на ду жи ну ви ше тви то ва, као 
што су Деј вид Ми чел (@da vid_mitchell, при ча “The Right Sort”), Џе ни фер Иган (@e gan-
go on squ ad, при ча “Black Box”) и дру ги. 

* * *

По ред овог увод ног, по е тич ко-ин тер пре та тив ног тек ста, те мат ко ји је пред чи тао-
ци ма раз ра ђу је и до дат но при бли жа ва кон цепт и жа нр Тви тер про зе из дру гих угло ва 
и на раз ли чи те на чи не. Ње го ва на ме ра је да ову по ја ву мо дер ног до ба не са мо по ве же 
са тра ди ци о нал ним жан ро ви ма, пи сци ма, об ли ци ма и из во ри ма, већ и да пред ста ви 
ши ри ну ко ју она мо же да по се ду је. Та ко се на овај текст ко ји крат ке при че у 140 ка рак-
те ра ста вља у кон текст ета бли ра них кра ћих про зних об ли ка на ста вља на ред ни, „Тви-
тер про за као ехо усме ног при по ве да ња“ Бра ни сла ва Жи ва но ви ћа, ко ји ис тра жу је 
ко му ни ка ци ју у мо дер ном све ту, ње ну ве зу са ар хе тип ским кон цеп ти ма при че и при-
по ве да ња, те са вре ме не об ли ке и про дук те усме не књи жев но сти. Уз то, ње гов крај 
до но си ди ску си ју о по јав ним об ли ци ма ма сов не кул ту ре, чи та њу и ве зи тех но ло ги је, 
из да ва штва и пи са ња, те овај текст не са мо да пред ста вља Тви тер про зу као де ри ват 
усме не књи жев но сти, већ је и пре по зна је као пред став ни ка ис тра жи ва ња но вих ства-
ра лач ких сло бо да у до ме ну ин тер не та и отва ра ту ши ро ку про бле ма ти ку. Као што 
ра ђа но ви про зни жа нр, Тви тер мо же да се по сма тра и као при ли ка за крат ке ин тер вјуе 
– у ве зи са тим је, по иде ји Ан дрее Гом бош, уред ни це и ау тор ке дво је знич ног он лајн-
ма га зи на An glo zi ne, на стао нео ло ги зам тви тер вју ко ји пред ста вља раз ме ну од го во ра 

Ме ђу не и ме но ва ним по ет ским це ли на ма има знат но ви ше при ме ра ко ји се мо гу пре по зна ти 
као по ме ну та ми кро по е зи ја, као, нпр:
1. Два де се то сто ље ће: // те ле фон зво ни / у гра ду / ко јем ви ше не пам тиш / име // зво ни ду го / у 
пу стом по дне ву / и ни ко / не ди же слу ша ли цу (стр. 7)
2. Дје вој ка / у хо ке ја шком дре су / из ла зи из ау та: // хо ке ја шка па ли ца / у ру ка ма, / ке сте ни до-
бу ју / по ка ме ном плоч ни ку (стр. 10)
3. На кон мр зле но ћи / ста рац / ис пред ку ће / аме рич ку за ста ву / уко че ну од сту де ни / ота па / 
фе ном за ко су (стр. 11)
4. На ме тро стра ни ци / Ar ling ton Ce me tery, / из ла зе / и отва ра ју ки шо бра не / ли је пе мла де же не: 
// уред но на шмин ка не / иду на гро бље / у по сје ту / му же ви ма (стр. 22)
5. Во зач / гле да мла ди ћа // (ко ји / от коп ча не ко шу ље, / ма шу ћи пи што љем у зра ку, / пре тр ча ва 
ули цу) // и / за њим / кроз отво ре ни про зор / ау то бу са ви че: // Си не! (стр. 55)
6. Тре ба ло би да ти / Но бе ла / оно ме / ко ји је из ми слио / тре шњу (стр. 59)
7. Са мо ћа / над свим / мо јим са мо ћа ма: // сје дим / у хо тел ској со би, / цр там / вла сти ту ру ку (стр. 65)
8. С отво ре ном књи гом / у ру ци / на про зо ру / хо тел ске со бе // гле дам сни је гом за тр пан / ау то 
/ у ко јем су оста ле / мо је на о ча ле / за чи та ње (стр. 83)
9. Ци је ло га ма ја / тра је по тра га / за вјен ча ни цом / ко ја ће по кри ти / ма лог / те то ви ра ног ђа во-
ла / на ње ном ра ме ну (стр. 88)
10. Ци је лу ноћ је / па да ла ки ша // До ју тра / она ме је из ре за ла / из свих / за јед нич ких фо то гра-
фи ја (стр. 123)
Та ко ђе, ни је слу чај но што Мех ме ди но вић у ин тер вју и ма по ми ње Фе лик са Фе не о на и Те џуа Ко ла 
и ре фе ри ше на фран цу ског ау то ра у пе сми „Са мо ћа“ (сед ма у гор њем из бо ру) илу стра ци јом 
вла сти те ру ке над ње го вом по ме ну том књи гом.
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и пи та ња у окви ри ма Тви тер огра ни че ња, тј. огра ни ча ва ју ћи ис ка зе на 140 ка рак те ра, 
а овај те мат до но си упра во та кав ин тер вју са Ср ђа ном В. Те ши ном. Овај ис тра жи вач, 
при ре ђи вач, уред ник и ау тор крат ких про зних фор ми у овом об ли ку, на кон тек ста 
„Тви тер при че на 140 слов них ме ста“ (Блиц, 4. ја ну ар 2015, стр. 21), го во ри из во ри ма 
но вог жан ра, ње го вим гра ни ца ма и по пу лар но сти, али и раз ло зи ма не до вољ не при-
сут но сти у на шим окви ри ма, те от кри ва ко ја би се име на из кор пу са ета бли ра не свет-
ске и до ма ће књи жев но сти мо гла аде кват но сна ћи у окви ру Тви те ра. На кон ње га сле-
ди текст Ми ће Ву ји чи ћа, про зно-есе ји стич ко-ис тра жи вач ки склоп у ко јем се исто вре-
ме но пре по зна је ау тор као кри ти чар спе ци фич ног усме ре ња и ње го ва ства ра лач ка 
пер со на ко ја ис ти че од ре ђе не иде је при сут не у ње го вој ду жој и кра ћој про зи. Ис ти-
чу ћи про ла зност вре ме на на бра ја ју ћи епи то ме ра зних ера, ау тор се фо ку си ра на на-
пре дак тех но ло ги је и про ла зност ко ја се пре ла ма у Тви тер при ча ма, а ци ти ра ју ћи у 
овом тек сту по ме ну те Ли ди ју Деј вис и Да ви да Ал ба ха ри ја, ис ка зу је да овај жа нр оства-
ру је ин три гант ну ве зу са уо би ча је ним ства ра лач ким кон цеп том и иде ја ма, фи ни ши ра-
ју ћи ди ле мом да ли ће плат фор ма Тви те ра оста ти ак ту ел на и но ва и на ред ним ге не ра-
ци ја ма. Овај текст ства ра спо ну из ме ђу ра ни јих, есе ји стич ко-по ле мич ко-ин тер пре та-
тив них, и на ред них, тј. про зних при ме ра – са мих Тви тер при ча.

Код нас ову фор му успе шно ства ра, у пе ри о ди ци и на ин тер не ту пу бли ку је и про-
мо ви ше ма ли број ау то ра, а за овај те мат је ода бра но три име на: Де јан Ти а го Стан ко вић 
(@de jan ti a go), Ото Ол тва њи (@o to ol tva nji) и Ми лош Јо цић (@mi loshzbo ri). У ре до сле ду 
и ор га ни за ци ји њи хо вих при ло га се на слу ћу је оп сег Тви тер про зе – те мат ско-мо тив ско 
од ре ђе ње при ча ових ау то ра, као и њи хов жан ров ски кон цепт, кре ће се из ме ђу ре а-
ли зма и еп ске/на уч не фан та сти ке, им пре си о ни зма, сим бо ли зма и пост мо дер ни зма. 
На овај на чин се уви ђа ра спон из ме ђу Стан ко ви ће вих нај кра ћих об ли ка од пе де се так 
или ше зде се так ка рак те ра ко ји ма пред ста вља укра де не мо мен те сва ко дне ви це по-
ро дич ног вре ме на у ко ји ма се кат кад пре по зна је еми грант ска но та из ње го вих крат ких 
при ча, пре ко Ол тва њи ја ко ји, као и у сво јим ро ма ни ма, ко ке ти ра са хо ро ром, фан та-
сти ком, еле мен ти ма де мон ско-вам пир ске ли те ра ту ре, али се до ти че и дру штве не 
кри ти ке и са ти ре мо дер ног све та, ма сов них ме ди ја и кул ту ре, до, на по слет ку, Јо ци ћа 
чи ји ја сан жан ров ски оквир и усме ре ње на пре те жно фан та стич ни ми ље тво ри ци клус 
Тви тер про зе, а до пу њен је и по е тич ком фу сно том ко ја от кри ва ње гов од нос и став 
пре ма овом об ли ку из ра жа ва ња.

Од лу чив ши да се у овај те мат укљу че са мо на ши ау то ри, ње гов оквир не оста је 
за тво рен пре ма стра ним ства ра о ци ма чи ји се по е тич ки тек сто ви, есе ји или при че 
мо гу чи та ти, ис тра жи ва ти, пре во ди ти и об ја вљи ва ти. По ен та је би ла, ме ђу тим, не да 
се овај жа нр пред ста ви као стра на по ја ва, на ма не по зна та и не до ступ на, већ да се, 
са свим су прот но, он при бли жи на шој пу бли ци по мо ћу тек сто ва и при ча упра во до-
ма ћих ау то ра. Циљ овог те ма та је по пу ла ри зо ва ње Тви тер про зе на на шем тр жи шту 
и по ку шај да она у бу дућ но сти по ста не ма ли, али при ме тан чи ни лац срп ске про зне и 
књи жев не сце не.

Ма кар то ли ко ко ли ко јој сто че тр де сет ка рак те ра мо гу до зво ли ти.




