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ПРИ ЧА И МА КА ЗЕ
Тви тер је алат ка. Као ка ши ка за обу ћу.

_______

Ка да је бри тан ска Кра љи ца мај ка на пу ни ла сто јед ну го ди ну, Јо ван Ћи ри лов по све тио 
јој је сво ју ко лум ну „Реч не де ље”. Ка ко би што бо ље опи сао ко ли ко је дуг био њен век, 
од лу чио је да из бег не бур не исто риј ске до га ђа је и да у Ни но вом ступ цу (9. ав гу ста 
2001) на бро ји не ке од ства ри ко је још увек ни су по сто ја ле ка да је би ла ро ђе на 1900.

На при мер, ни је би ло елек трич не ма ши не за бри ја ње, тер мос-бо це, тен ка, ве штач-
ког ђу бри ва, ма ши не за пра ње ру бља, фри жи де ра, хе ли коп те ра, се ма фо ра, де тек то ра 
ла жи, Гај ге ро вог бро ја ча, су пер мар ке та, џу бок са, ан ти би о ти ка, те ле ви зи је, нај ло на, 
ин сек ти ци да, атом ске бом бе, ми кро рер ни, елек трон ског ми кро ско па, хе миј ске олов-
ке, ра да ра, елек трич не ги та ре, кре дит не кар ти це, атом ске цен тра ле, пи лу ла за кон-
тра цеп ци ју, са те ли та, све мир ског бро да, ске не ра, ком пју те ра, ком пакт-ди ска, ви део 
игри ца, ве штач ког ср ца, мо бил ног те ле фо на, ви де о фо на и мно го че га дру гог.

„Џу бок са и ком пак-че га?!”, мо гао би да упи та не ки да на шњи де чак ко ји још увек 
ни је био у му зе ју или ста рој про вин циј ској ка фа ни.

_______

Ни сам си гу ран за што, али сва ки пут ка да отво рим Тви тер, ухва тим се за џе по ве и 
по ми слим: „За бо ра вио сам ма ка зе!”

При ча об ја вље на на екра ну ли чи на ста ре бо но ве за го ри во. #de ve de se te
Или бо но ве за уље, ка фу и пра шак за веш. #osam de se te

_______

Да ли но ве тех но ло ги је за ста ре ва ју у ста рим књи га ма?
Че сто по ста вим на глас ово пи та ње, ше та ју ћи по при ча ма и ро ма ни ма као по про-

дав ни ци бе ле тех ни ке.
Док сам по ку ша вао да на пи шем при по вет ку о ка мен чи ћу из Бер лин ског зи да ко ји 

је го ди на ма ста јао на на шем те ле ви зо ру (ис по ста ви ће се ка сни је да је реч би ла о стри-
че вом ка ме ну из жу чи), јед на ре че ни ца се го то во са ма уре за ла у ту ма лу про зу. 

Са го вор ни ци ко ји се пу тем Скај па укљу чу ју у те ле ви зиј ске еми си је из гле да ју као да 
их гле да те кроз шпи јун ку.

Без об зи ра на то што је на ра тор с вре ме на на вре ме по ру чи вао да је хи по хон дар 
и да га че сто за о ку пе стра хо ви од нај ра зли чи ти јих бо ле сти, књи жев ног кри ти ча ра 
ни је за ни ма ло што жи вим на дан. За пи тао се шта ће би ти с тим Скај пом за сто го ди на. 

Без ла жне скром но сти, по ми слио сам да бих у та квим раз го во ри ма же лео да уче-
ству јем са мо ако уче ству је и гло гов ко лац, али пи та ње је по че ло да ме коп ка. На не ки 
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на чин, отво рио ми је вра та роб не ку ће, на чи ји сам спрат, на при мер, упор но уно сио 
ми кро та ла сне пећ ни це или про јек тор за слај до ве из при ча Реј мон да Кар ве ра.

„Ми кро та ла сне? Про јек тор-за шта?!”
Кад пре ли стам књи ге ко је чи не кућ ну би бли о те ку, ви дим да сам фло ма сте ром 

под ву као све вен ти ла то ре, си тро ен-ај ку ле, тран зи сто ре, ка се то фо не, ау дио-ка се те и 
цр но-бе ле те ле ви зо ре (ко ји су пр во мо ра ли да се угре ју).

_______

Да ли вас нер ви ра пр во ли це?
Да ли луп ка те по џе по ви ма, тра же ћи ма ка зе?

_______

Би ло да при па да пр вој вр сти ко ју би мо гле да чи не при че ко је ста ју у унос од 140 
слов них ме ста, укљу чу ју ћи раз ма ке, или дру гој вр сти ко ја об у хва та ду же при че, об ја вље-
не на Тви те ру, у ни зу чи ја основ на је ди ни ца не пре ла зи по ме ну ти број за да тих сло ва – 
ау тор се на дру штве ној мре жи су о ча ва с бр зом ре ак ци јом и ди рект ним, по врат ним ко-
мен та ром. Чи ни ми се да је Зеј ди Смит ре кла ка ко то баш и ни је са вр ше на ствар за пи сца.

Мре жа под ра зу ме ва кон такт с дру гим ко ри сни ци ма. 
А док пи ше те про зу, до во љан је са мо дах са стра не да је сру ши као ку лу од ка ра та.
На при мер, сто ри ју под на сло вом „Ау то би о гра фи ја” мо же мо да за ми сли мо као 

Тви тер при чу ко ју уно си Да вид Ал ба ха ри.
У пре по ло вље ним огле да ли ма ви ди те са мо до њи део сво га те ла.
Ста ла је у ка луп, као сто па ло у но ву ци пе лу.
Али, да ли мо же мо да за ми сли мо не ког тви те ра ша с упа ди цом од мах по што је мај-

стор крат ке при че от ку цао пр ву ре че ни цу при по вет ке „Штро сма јер”?
Дан се отва ра као ку ти ја сар ди на.
Из лаз би мо гао да бу де ti me li nes: оп ци ја ко ја вам пру жа мо гућ ност да на пра ви те 

ко лек ци ју уза стоп них уно са и да је уре ђу је те. 
_______

Дав но сам чуо анег до ту у за ди мље ној ре дак ци ји се о ских но ви на: На кон гре су пи-
са ца СФРЈ, не ко је на вод но ре као ка ко се да нас не мо же пи са ти као пре пе де сет го ди на.

За што? 
За то што воз од Бе о гра да до За гре ба сти же не ко ли ко пу та бр же!
„Да”, од го во рио је Иво Ан дрић, „али мај ка још увек но си де те у сто ма ку де вет ме се ци.”

_______

У ис тој за ди мље ној про сто ри ји, пре но ве ере, ка да се још увек ко ри сти ла ма ши на 
за ку ца ње, реч ћи лим (за ду га чак чла нак), а филм но сио на раз ви ја ње ста рим варт бур-
гом, се део је чо век ко ји је умео да на пи ше крат ку при чу на ку ти ји ци га ре та.

Тви тер при ча је но ва под вр ста флеш-фик ци је. 
Та кву про зу ра ни је су зва ли при чом с раз глед ни це.
„Раз гле-шта ?!”
На рав но, тре ба за жму ри ти кад је реч о ак ту ел ној бр зи ну на ших во зо ва.



_______

Шта чи ни до бру крат ку при чу? #ar hi va i ma ka ze1
Да вид Ал ба ха ри: Са же та при ча мо ра да са др жи не што што из не ве ра ва чи та о че ва 

иш че ки ва ња, би ло у по зи тив ном, би ло у не га тив ном сми слу.
_______

Шта чи ни до бру крат ку про зу? Да ли тре ба да бу де као троп ска олу ја, ка ко пи ше те 
у исто и ме ној сто ри ји: „Као троп ска олу ја, мо жда јед ног да на и ја по ста нем ’бо ље ор га-
ни зо ва на’”? #ar hi va i ma ka ze2

Ли ди ја Деј вис: Тре ба да бу де ор га ни зо ва на, као троп ска олу ја. Тре ба ло би да има 
ве о ма до бру струк ту ру. Тре ба обра ти ти ве ли ку па жњу на је зик, та ко да се сва ка реч 
на ђе та мо где би тре ба ло да бу де. Тре ба ло би да на ста не из до брог, ја ког осе ћа ња; не 
би ни ка да тре ба ло да бу де про из вољ на или бе зна чај на. Не об ја вљу јем ни шта до че га 
ми ни је ста ло.

_______

Уко ли ко је до бра, крат ка при ча пре жи вља ва и не ма ве зе с под ло гом на ко јој је 
на ста ла. Па би ла на пи са на на сал ве ту, раз глед ни ци или ка жи пр стом по пр ља вој шо-
фер шајб ни варт бур га. 

Ипак, Тви тер сто ри ја уно си не што но во у игру јер стрикт но огра ни ча ва по тез на 
140 сло ва с раз ма ци ма. (Пи сац се го то во трг не кад схва ти да у по љу за би о гра фи ју има 
на рас по ла га њу не ко ли ко сло ва ви ше. Жи вот је кра так, шта с то ли ко ме ста!?)

Ми кро бло гер ска плат фор ма од мах про си па де ло пред јав ност и чи ни га ла ко до-
ступ ним чи та о ци ма ко ји се @мешају. 

На сре ћу, и са ми по не кад на пи шу ре че ни цу ко ја за зву чи као до бра крат ка про за. 
По пут аме рич ког мај сто ра за уре ђи ва ње ма га зи на, док ко пи ра линк, пре по ру чу ју ћи 
не ка кав чла нак:

Ни ко не ма леп шу са хра ну од ста рог ганг сте ра.
_______

Чи та ју ћи јед ног да на (на зи ду пе ћи не) не ку ге ни јал ну са же ту сто ри ју (на ста лу на 
дру штве ној мре жи), не ко мо же да упи та: „На Тви тер-че му?! ”

Мо жда се на ђе ста рац ко ји бу де умео да об ја сни це лу ствар, спрет но као што да нас 
отва рам ста ри уси си вач ти па „Slo bo da Mi nor G – De Lu xe“ (по го дан за чи шће ња ма њих 
по вр ши на и уси са ва ње на бр за ка).

На по слет ку, ипак, ври сне: „Али, за што баш 140???“
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