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ТВИ ТЕР ВЈУ О ТВИ ТЕР ПРО ЗИ
Са же то, где је ко рен Тви тер при че и ка ко она ко ре спон ди ра са кла сич ном крат

ком при чом, флеш фик ци јом, по е зи јом, анег до том, ви цем?

Тви тер при ча има нај ва жни је кван ти та тив не и ква ли та тив не осо би не нај кра ћих 
про зних фор ми: са же тост и крат ко ћу. Тви тер при ча мо же би ти све.

Ал ба ха ри ка же да ће се по ка за ти да ли су Тви тер при че са мо фа за у исто ри ји 
са же тог при по ве да ња, или не што ви ше. Ко ли ко је жа нр ле ги ти ман?

Тви тер при че су де ри ва ти крат ке при че и не би их тре ба ло раз ли ко ва ти од њој 
бли ских фор ми. Исто вре ме но, мо же да обра зу је сво ју по е ти ку.

Еви дент на је по пу лар ност Тви тер про зе у све ту, су де ћи по бро ју пи са ца, пра
ти ла ца и пу бли ка ци ја. За што је она по пу лар на?

Тен ден ци ја са жи ма ња од го ва ра по тре ба ма са вре ме них љу ди, а Тви тер при че су 
ег зем плар са же тог при по ве да ња.

Са дру ге стра не, код нас се овај жа нр још ни је до вољ но ета бли рао. Да ли по сто
ји раз лог то ме?

Украт ко: не по ве ре ње пи са ца/чи та ла ца у тех но ло ги ју и ма њак све сти о пре суд ном 
ути ца ју тех но ло ги је на раз ви так књи жев них жан ро ва.

Ко ја је тре нут на по зи ци ја нај кра ћих про зних жан ро ва у са вре ме ној срп ској про зи? 

Крат ку при чу пи шу сви, од ама те ра да ета бли ра них пи са ца. Вр ло је по пу лар на на 
дру штве ним мре жа ма, али ни је це ње на у ака дем ским кру го ви ма.

Има ли ви дљи во сти по ред сто се дам де се так ро ма на го ди шње?

Пи сци крат ких и ул тра крат ких про за су осу ђе ни на мар ги ну. Са же те при че на ста-
ју на мар ги на ма жан ро ва, та ко да не ма ме ста са жа ље њу.

Ко ли ко Тви тер про за од го ва ра по тре ба ма да на шњег чи та о ца?

Мо же се при ча ти са мо у мно жи ни. По сто је чи та о ци: они ко ји во ле Тви тер при че и 
они ко ји их пре зи ру. Жи ви мо у ери Тви те ра, ти ме је све ре че но.
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Ер ке њи је ве при че се чи та ју у хо ду, „се де ћи или сто је ћи, на ве тру или на ки ши, 
чак и у пре пу ном ау то бу су“. Ка ко/гд е се Тви тер про за чи та?

Не ма по вла шће ног ме ста за чи та ње Тви тер про зе, јер је до ступ на чи та њу са екра-
на ра чу на ра, та бле та, е-чи та ча или смарт фо на.

Да ли 140 ка рак те ра огра ни ча ва ју или осло ба ђа ју? Кон се квент но, да ли пи сци 
те же овом окви ру или од ње га за зи ру?

Про зне фор ме се раз ли ку ју по ду жи ни. Тви тер при ча мо ра има ти 140 ка рак те ра и 
то је не из бе жно кључ на чи ње ни ца да би се де фи ни са ла.

У том кон тек сту, где се мо же ви де ти нај ве ћа пред ност огра ни че ног окви ра и 
са же тог при по ве да ња?

Пред ност је што се Тви тер при ча кло ни про ши ри ва ња, су ви шно сти и по на вља ња, 
што те жи оп штем, што је осу ђе на на ин тен зив ност и је дин стве ност.

А ко ја је, са дру ге стра не, нај ве ћа ма на тог ли ми ти ра ња?

Тви тер при ча зах те ва чи та о че во прет ход но зна ње, ко је мо же и не мо ра би ти при-
сут но код од ре ђе ног чи та о ца у од ре ђе ном тре нут ку.

Осим Хе мин гве ја, ко ји би се свет ски пи сац – би ло ко је епо хе или по е ти ке – до бро 
сна шао у окви ру 140 ка рак те ра?

Ма ло њих би при ста ло на ре дук ци ју је зи ка и те ма. Ан га жо ва ни и дру штве но од го-
вор ни пи сци, они ко ји ис па љу ју па ро ле, нај бо ље би про шли.

Та ко ђе, ко јем би срп ском пи сцу, осим Ал ба ха ри ју, од го ва рао Тви тер?

Ву ку, али и Ду шку Ра до ви ћу у про шло сти. Од са вре ме них ау то ра, мо жда Ми ки 
Пан ти ћу, Не ма њи Ми тро ви ћу, Све ти сла ву Ба са ра или Јо ви ци Аћи ну.

Да ли је чи ње ни ца да на Тви те ру не ма ар би тра же, цен зу ре, уред ни штва, жи ри
ја или би ло ка квог ау то ри те та над пи сцем по зи тив на или не га тив на?

За сам чин пи са ња то је нај де мо крат ски ја од ли ка, али озбиљ на књи жев ност прет-
по ста вља уре ђе ни свет, а не па као ди ле тан ти зма. 

Има ју ћи у ви ду да спа ја кре а тив ност, тех но ло ги ју и сло бо ду из ра жа ва ња, ка ква 
је бу дућ ност овог жан ра?

За ви си ће од тех но ло шког раз во ја Тви те ра као дру штве не мре же, пре не го од бу-
дућ но сти књи жев но сти као та кве. 

(Раз го ва рао Дра ган Ба бић)




