
89

ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ  
ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА

Шта је тви тер (од енг. twe et – цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар ти-
ку ла ци ја и об лик ко му ни ка ци је? Уо ста лом, као и chat – нео ба ве зан раз го вор, ћа ска ње. 
Прем да су у до бу но ве кул ту ре пи сме но сти и дру штве них мре жа до би ли ди ги та ли зо-
ван об лик пи сма не мог го во ра са та ста ту ром као про ду жет ком го вор ног ор га на, оба 
об ли ка под ра зу ме ва ју дру гог као при ма о ца по ру ке. Али са мо се у ћа ска њу ус по ста вља 
ре ла ци ја по ши ља лац –при ма лац где се уло ге сво је вољ но ме ња ју. Оно што угро жа ва 
при по ве да ње и слу ша ње је су лич ни ути сци ко ји су де фор ми са ли сва ко днев ни раз го-
вор. Ли ше ни умет нич ке сти ли за ци је бр зи ном ко ја нас де мо би ли зу је као да смо из гу-
би ли спо соб ност и кон цен тра ци ју да по ну ди мо не што ви ше од за пи са, SMS-а, ути ска 
или, дру ге крај но сти, бр бља ња и за мор них опи са. Мо жда је Тви тер про за, сво јом пое-
ти ком и об ли ком, у том сми слу, од го вор на за те че ну си ту а ци ју.

Ви ше је не го по зна то да се са раз во јем пи сме но сти про ме нио ста тус књи жев но сти, 
ма да су пи са на и усме на реч и да ље оста ле не рас ки ди во по ве за не. Ка ко сва ка при ча 
по чи ва на ма њем или ве ћем уде лу фик ци је, фик тив но и ствар но, фан та стич но и мо-
гу ће се не пре кид но пре пли ћу. Кре та ње из ме ђу ап стракт ног и кон крет ног, оп штег и 
по је ди нач ног, омо гу ћа ва Тви тер про зи да ба лан сом из ме ђу фик ци је и чи ње ни це у 
сва кој сре ди ни на ђе ре ци пи јен та. То јој да је уни вер зал ност усме ног об ли ка, на при-
мер, анег до те, афо ри зма, ша љи ве при че/ви ца, не по сред ност ко му ни ка тив ног чи на, 
спо соб ност но ше ња раз ли чи те са др жи не – од бе за зле ног до кри тич ког од но са пре ма 
ствар но сти – у за ви сно сти од се ман тич ког те жи шта. 

Спа ја ју ћи фик ци ју и сва ко дне ви цу усме ни при по ве дач је исто вре ме но и све зна јућ 
и при стра сан, и сло бо дан и огра ни чен нор ма ма сво је сре ди не. При по ве да њем се, 
та ко, от кри ва не до вољ но ути шан емо тив но-ан га жо ван тон при по ве да ча, али и пу бли-
ке. Ме ђу тим, за пи са усме не при че, у тра ди ци о нал ном сми слу, да нас не мо же да бу де. 
Као пр во, за хва љу ју ћи сво јој ли не ар но сти, она тра је са мо док се слу ша. Дру го, ат мос фе-
ра, као не по сре дан кон такт из ме ђу ка зи ва ча и ау ди то ри ју ма, не пре во ди ва је у пи са ни 
текст.1 Тре ће, она се пам ти и по но во при по ве да и та ко тра је, у су прот ном се за бо ра-
вља. У го вор ној вер зи ји она је не по но вљи ва, прем да се не мо же са истим ефек том 
ис при по ве да ти у дру га чи јем тре нут ку. Окол но сти, кон текст у ко ме се де ша ва при по-
ве да ње та ко ђе умно го ме ути че на ква ли тет при че. По ред то га, не мо гу ће је у пи сме ну 
ва ри јан ту пре ве сти гест, ми ми ку, ша пат, (драм ску) па у зу и ти ши ну као по себ не ре чи-
то сти при ар ти ку ла ци ји при по вед не гра ђе. И ма да њен зна чај и вред ност из ла зе из ван 

1 Отуд у да на шњим сит ком се ри ја ма „смех из кон зер ве“ и све тле ћим па не ли ма те ле ди ри го ван 
смех и апла уз, ко ји си му ли ра ју при су ство пу бли ке, спон та ну ре ак ци ју и ху мор у њи хо вом од су ству.
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об ред ног и тра ди циј ског окви ра, упр кос њенoj по пу лар но сти, не по сто ји по тре ба ни 
ин те рес за пу бли ко ва њем усме не про зе. Па ипак, пи сме ност је об лик пам ће ња, а кул-
ту ра и пи смо те же то ме да свет по сма тра мо као Текст са скри ве ним по ру ка ма, зна че-
њи ма и сми слом.

У свом ви ше де це ниј ском ис тра жи ва њу фор ми усме не про зе, Сне жа на Са мар џи ја2 
за па жа да је хе те ро ним ма ле при че увео Вук Сте фа но вић Ка ра џић. У „Пред го во ру“ 
Срп ског рјеч ни ка из 1818. го ди не, Вук Ка ра џић ја сно је из ра зио сво је на сто ја ње за об-
у хва та њем свих крат ких, јед но е пи зо дич них про зних вр ста (ша љи ва при ча, анег до та, 
ба сна, пре да ња, при че из жи во та).3 Све до ци смо да су по след њих де це ни ја 19. ве ка 
до сре ди не 20. ве ка, нај че шће у упо тре би би ли тер ми ни при по вет ка и при ча, ма да са 
про мен љи вим зна че њи ма. У дру гој по ло ви ни 20. ве ка при мет на је про ме на у трет ма-
ну усме не про зе. Упр кос по сте пе ној про ме ни кул ту ре пи сме но сти при по ве да ње се 
ни је за не ма ри ло. На про тив, пост мо дер ни зам је ре ак ту а ли зо вао при по ве да ње и обра-
зо вао при по ве да ча као функ ци ју, а при по ве да ње је до би ло сво је упо ри ште у тек сту. 
Кри за при по ве да ња и ве ли ких на ра ти ва ја ви ла се као по сто ја на по тре ба за при чом 
ко ја је сво ју му ку ис по ља ва ла на пла ну на ра тив них по сту па ка, ре кон струк ци ји је зи ка 
и про пи ти ва њу стра те ги ја при по ве да ња. Кон се квент но то ме, да нас је све ви ше са вре-
ме них ау то ра, у ре ги о ну и ши ром све та, ко ји, по ред ду жих про зних вр ста, пи шу са свим 
крат ку про зу (тзв. flash fic tion), од но сно об ја вљу ју тек сто ве или збир ке крат ких при ча 
ко је не пре ла зе стра ни цу књи ге, а не рет ко и ма ње од то га. 

На ин те ре сант но пи та ње ко је је по ста вио Жан-Кло ду Ка ри је ру: „Да ли зна те због 
че га су пре со кра тов ци пи са ли са мо фраг мен те?“, Ум бер то Еко је, на кон што ње гов 
са го вор ник ни је имао од го вор, ре као: „За то што су жи ве ли окру же ни ру ше ви на ма.“4 
Де ле ћи до жи вљај ствар но сти, ко ја у слу ча ју са вре ме ног чо ве ка ре флек ту је по сле ди-
це уну тра шњег уру ша ва ња, фраг мент, као об ли ко твор ни прин цип, од Хе ра кли та на-
о ва мо, стар по по ста њу, ин хе рен тан је ствар но сти и да нас све ви ше по ста је по ље 

 2 У по гле ду па ра ле ла са крат ким про зним вр ста ма усме ног при по ве да ња, њи хо вим ка рак те-
ри сти ка ма и ни јан си ра њи ма, ау тор се осла њао на мо но гра фи ју Сне жа не Са мар џи је, Об ли ци 
усме не про зе, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011. 
3 „У рјеч ни ку тре ба да се ис тол ку је и опи ше што се бо ље мо же све, што на род о ри је чи ко јој 
ми сли и при по ви је да: за то сам код ђе ко ји ри је чи опи сао, што се кра ће мо гло (кур зив Б. Ж.), 
ђе ко је на род не оби ча је, и до дао при по ви јет ке (и ов ђе мо же би ти да је ђе што из о ста ло, али 
до да то и из ми шље но ни је за и ста ни шта). [...] На род наш има сва ко ја ки при по ви јет ки та ко мло-
го, као и пје са ма, и мо гу се раз ди је ли ти на ж е н с к е и на м у ш к е, као и пје сме. Му шке су 
при по ви јет ке по нај ви ше сми је шне и ша љи ве (да кле, крат ке – прим. Б. Ж.), и та ко су из ми шље-
не, као да би човjек ре као да су исти ни те; а жен ске су ду гач ке (кур зив Б. Ж.) и пу не су чу де са 
ко је ка кви (о цар ским кће ри ма и о ба ја ли ца ма). Али ће ми сла бо ко вје ро ва ти и ра зу мје ти, ка ко 
је при по ви јет ке те шко пи са ти! Ја сам се ов ђе, око ови ђе ко ји ма ли (кур зив Б. Ж.), то ли ко му чио, 
да би на ши ђе ко ји спи са те љи мо гли го то во чи тав ро ман на пи са ти, или све иди ле Ге сне ро ве на 
Срп ски пре ве сти.“ На ве де но пре ма: „Пред го вор“ у: Вук Стеф. Ка ра џић, Срп ски рјеч ник (1818), 
Про све та –Но лит, Бе о град, 1985, стр. VI I I –IX.
4 Жан-Клод Ка ри јер и Ум бер то Еко, Не на дај те се да ће те се ре ши ти књи га, раз го во ре во дио 
Жан-Фи лип де То нак, пре вео са фран цу ског Ми о драг Мар ко вић, Гра дац, Ча чак, 2011, стр. 110.
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ми шље ња и умет нич ког из ра за.5 Као та квом, бу ду ћи да га ни је об ли ко ва ло Вре ме као 
објек тив ни об ли ко твор ни прин цип, тре ба му до пи са ти пре фикс псе у до.6 Ње гов обим 
пак у ко ме се огле да до мет све та, тем пе ра ту ра дру штва и све до чан ство мо дер не све-
сти, са оп шта ва да је ма ло вре ме на за чи та ње, док ње го ва све уче ста ли ја при сут ност 
по ру чу је да је ма ло вре ме на за пи са ње. Пи са ње у струк ту ри (псе у до)фраг мен та, слу ти 
или прет по ста вља це ли ну мо гућ но шћу ни за ња и улан ча ва ња, док исто вре ме но омо-
гу ћа ва за пи су да сто ји са мо стал но, не за ви сан од оста лих ми кро на ра ти ва. У свом да љем 
раз вит ку, фраг мент је аси ми ло вао раз не дру ге крат ке фор ме ко је су сво јом струк ту ром 
и са же то шћу пам ти ле ње гов об лик: си ло ги зам, мак си ма, анег до та, па ра бо ла, цр ти ца, 
за пис, бе ле шка, афо ри зам, итд. – вр сте по год не за ла ко усва ја ње и ду го пам ће ње, од-
но сно пре но ше ње усме ним пу тем.

По сто ја на по тре ба за при чом за па жа се у па ра ли те рар ним жан ро ви ма, стри пу и, 
пре вас ход но по пу лар но сти ки не ма то гра фи је: сце на рио са при чом – че сто адап та ци-
јом ли те рар ног де ла (дра ма, при ча, ро ман) – и ју на ком са рад њом сме ште ном у про-
стор но-вре мен ске окви ре. С тим у ве зи, мо же се ре ћи да је те мат ски ре ги стар при по-
ве да ња бес ко на чан: без број си жеа и ва ри ја ци ја пред ста вља ју по ље ко ја иза зи ва и 
при вла чи при по ве да че, док уме шност са оп шта ва ња оста је не про ме ње на и глав на 
вред ност – та ле нат и ве шти на при по ве да ња при че дру ги ма. У са свим крат кој про зи 
од су ство опи са на док на ђу је ди ја лог или мо но лог ју на ка/при по ве да ча, док се кли макс 
при по ве да ња ја вља у (не)оче ки ва ном обр ту, ефект но из ве де ној ар ти ку ла ци ји по ен те 
ко ја са жи ма са др жај еле мен тар не рад ње. На су прот на го ми ла ва њу до га ђа ја или ли ко ва, 
у са свим крат кој про зи од ви ја се су про тан про цес, ко ји се пре по зна је у ре ду ко ва њу 
на ра ци је и ис ка за та ко да се рад ња све де на сна жну, су ге стив ну по ен ту. Ико нич ност тек-
сто ва Тви тер про зе огле да се у ње ној ме ри – огра ни че но сти бро јем слов них зна ко ва, 
тј. ка рак те ра (140), ко је под ра зу ме ва еко но мич но при по ве да ње, на у штрб раз ви ја ња 
де скрип ци је, где рад ња (се квен ца, слу чај, до га ђај) ак ти ви ра еле мен те ко ји ће сли ку, 
из о ста вље ни опис, је згро ви тост про јек то ва ног до га ђа ја, асо ци ја тив ним по ве зи ва њем 

5 До жи вљај пост мо дер ног чо ве ка да гра ди кул ту ру на ру ше ви на ма по јав ног све та, то јест од 
де ло ва, кр хо ти на ствар но сти, од го ва ра и до жи вља ју ствар но сти са вре ме ног чо ве ка. То су, 
по ред мно гих те о ре ти ча ра пост мо дер ни зма и пост мо дер них ми сли ла ца, сво је вре ме но од лич-
но илу стро ва ли Жил Де лез и Фе ликс Га та ри, а ре кли би смо да је ак ту ал но и да нас: „Ми смо у 
до бу пар ци јал них обје ка та, ци га ла и оста та ка. Ми ви ше не ве ру је мо у те ла жне фраг мен те ко ји, 
по пут де ло ва ан тич ке ста туе че ка ју да бу ду упот пу ње ни и по но во за ле пље ни да би са ста ви ли 
јед ну је дин стве ну це ли ну ко ја је та ко ђе из во ри шна је дин стве на це ли на. Ми ви ше не ве ру је мо 
у из вор ни то та ли тет као ни у то та ли тет од ре ди шта. Ми ви ше не ве ру је мо у си ви ло јед не бљу-
та ве ево лу тив не ди ја лек ти ке, ко ја твр ди да па ци фи ку је ко ма де за то што им за о бља ва иви це. 
Ми у то та ли те те ве ру је мо са мо не где по ред (ми мо). И ако срет не мо је дан та кав то та ли тет по ред 
де ло ва, то је упра во це ли на од тих де ло ва, али ко ја их не то та ли зу је, јед но је дин ство од свих 
тих де ло ва, али ко је их не уни фи ци ра и ко је сe њи ма при до да је као нов по себ но скло пљен део.“ 
(Жил Де лез и Фе ликс Га та ри, Ан тиЕдип: ка пи та ли зам и схи зо фре ни ја, пре ве ла са фран цу ског 
Ана Мо ра лић, Срем ски Кар лов ци, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 1990, стр. 35.)
6 Ви де ти: Збор ник 29. Књи жев них су сре та Са вре ме на срп ска про за, бр. 26, текст проф. др Ми о-
дра га Ра до ви ћа: „Ко ма да ње Ор фе ја или про бле ма тич ност фраг мен та“, На род на би бли о те ка 
„Је фи ми ја“, Тр сте ник, 2010, стр. 92.
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у бр зим, кро ки по те зи ма до ве сти до раз ре ше ња у ви ду по ен те или отво ре ног за вр-
шет ка ко ји ће се об ли ко ва ти у ре ци пи јен ту/чи та о цу.

Фик ци о на ли зо ва на ствар ност при бли жа ва се сва ко дне ви ци по је дин ца или ко лек-
ти ва упо тре бом сред ста ва или по сту па ка ко ји на ра ти ву обез бе ђу ју од ли ке мо гу ћег. 
На тај на чин се Тви тер при ча пре пли ће и са сло же ни јим вр ста ма и крат ким го вор ним 
фор ма ма (виц, анег до та, при ча из жи во та), с об зи ром на то да ње на струк ту ра по чи ва 
на ком би но ва њу раз ли чи тих си ту а ци ја ко је су ме ђу соб но сла би је узроч но-по сле дич-
но по ве за не. По во дом анег до те, у Реч ни ку књи жев них тер ми на Дра ги ше Жив ко ви ћа, 
на и ћи ће мо на ово од ре ђе ње: „са же то ис при чан до жи вљај или до га ђај из жи во та […] 
крат ка при ча, че сто ша љи вог, фри вол ног или са ти рич ног ка рак те ра, са ду хо ви том 
по ен том.“ За хва љу ју ћи на гла ше ној ре дук ци ји на ра ци је и анег до та као при ча из жи во-
та са мо ски ци ра окол но сти (про стор но-вре мен ски оквир). Слич но овим об ли ци ма 
ко ји под ра зу ме ва ју да се до га ђај из не по сред не ствар но сти ко лек ти ва или по је дин ца 
ло ка ли зу је, од но сно ша љи ве при че ко ја рад њу сме шта у оп шти је окви ре, Тви тер про за, 
у сво јој ела стич но сти аси ми лу ју ћи го ре на ве де но, пре по зна је се као тре ну так бли ске 
или нео д ре ђе не про шло сти, као исе чак сва ко дне ви це са те жњом ка ве ро до стој но сти, 
увер љи во сти, по че му нам се по ка зу је као бли ска и на да све ак ту ал на фор ма. У Тви тер 
про зи се, да кле, пре по зна ју две се ми о ло шке функ ци је: ко му ни ка тив на и ау то ном на. 
Рад ња се не раз ви ја као ва жно до га ђа ње, већ као по вод за ре пли ку, ко мен тар од ре-
ђе не си ту а ци је, осо би не, у об ли ку из ја ве, па ро ле, без тен ден ци је гно мич но сти. Фик-
си ра на вре мен ском ди мен зи јом – пре ци зно вре ме и да тум – у тре нут ку по ста вља ња/
об ја вљи ва ња на дру штве ној мре жи, Тви тер про за до при но си хро но ло шком сла га њу 
ње них на ра ти ва, а ау то ру омо гу ћа ва да би ло ко ју сво ју при чу у би ло ко јем тре нут ку 
из бри ше са дру штве не мре же/пам ће ња. 

Кон ден зо ва њем на ра тив не рав ни, Тви тер про за се, на лик по ме ну тој анег до ти, при-
бли жа ва ша љи вој при чи – ви цу, чи ја је ду жност да ство ри или алу ди ра на до жи вљај 
ре ал ног и жи вот ну си ту а ци ју на не по сре дан на чин. Кроз усме ни вид тра ја ња виц је 
ис по љио флек си бил ност и спо соб ност оп сто ја ва ња. Оно што Тви тер про за по ред 
еко но ми је го во ра има за јед нич ко са ша љи вом при чом/ви цем, је сте и обрт ко ји тре ба 
да је нео че ки ван – да ус по ста ви рав но те жу из ме ђу на го ве ште не ли ни је еле мен тар не 
рад ње и нео че ки ва ног. Ка ко се ра ди о (бр зом) збли жа ва њу два пред ме та, две пре ми-
се ко је су из су прот них пој мов них сфе ра, ап стракт но та да би ва су о че но и над вла да но 
кон крет ним, сим бо лич ко до слов ним, а ло гич но не ло гич ким. Од су ство ло ги ке, по ред 
дру гих еле ме на та ко ји до при но се ху мо ру – за ме на пој мо ва, уво ђе ње би зар них еле ме-
на та, игра ре чи ма, хи пер бо ла, гро те ска, ин вер зи ја, ок си мо рон, па ра докс итд. – че сто 
по ста је сред ство ко мич ног пре о кре та. Фор ма пи та ња и од го во ра ко ја у ви цу фи гу ри-
ра по ка зу је се као осо бе но на ра тив но је згро у Тви тер про зи. Оно да је рав но пра ван 
ста тус ли ци ма у ди ја ло гу где се па жња пре у сме ра ва са пи та ња и оно га ко по ста вља 
пи та ња на од го во ре и оно га ко их да је. За раз ли ку од анег до те код ко је је на гла шен 
на ра тив ни сег мент и ин си сти ра ње на ве ро до стој но сти, виц је мак си мал но све ден и 
пот цр та ва дру штве ну ано ма ли ју или по ја ву ак ти ви ра њем од ре ђе ног хо ри зон та оче-
ки ва ња. По ред то га, а су прот но од анег до те, Тви тер про за из бе га ва име но ва ње и 
осо би не ли ко ва (исто риј ске или ствар не лич но сти), већ ју на ке сво ди на пол ну по ла-
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ри за ци ју од ре ђе ну име ни ца ма и за ме ни ца ма; уз ово, Тви тер про за из бе га ва фик си ра-
ње вре ме на, окол но сти и (че сто) укљу чи ва ње на ра то ра у ток при по ве да ног до га ђа ја, 
у функ ци ји све до ка (ју нак-при по ве дач). Прем да ре а ли стич ност и јед но став ност ком-
по зи ци је Тви тер про зе је сте срод на ви цу, анег до ти, при чи из жи во та, тре ба на гла си ти 
да удео ху мо ра у Тви тер про зи ни је им пе ра тив. На и ме, ни су рет ки слу ча је ви где Тви-
тер про за у сво јим ху мор ним по тен ци ја ли ма на сто ји да по бу ди ин те ре со ва ње код 
чи та о ца. У та квим при ме ри ма ја сни је до ла зи до из ра жа ја по ме ну та струк ту ра ви ца 
или по сло ви це. И док по сло ви ца свој кон текст за сни ва у крат кој при чи, по ен та ша љи вог 
до га ђа ја/ви ца, од но сно иро ниј ске дис тан це и иро ниј ског про це су и ра ња го вор ног 
ма те ри ја ла пре ма при по вед ном са др жа ју, до вољ но је сна жна да сто ји не за ви сно, као 
са мо стал на је ди ни ца. 

Код по ме ну тих крат ких об ли ка јед но е пи зо дич ност до га ђа ја по чи ва на је згро ви том 
во ђе њу рад ње, док те ме исто вре ме но мо гу би ти оп ште и ло кал не, ис при по ве да не 
та ко да ло кал но/по је ди нач но пре тен ду је да до би је оп штост; за тим, те ма ти зо ва ње 
људ ских суд би на, ма на, се квен ци из жи во та на са жет али ја сан на чин, са нео че ки ва ним 
обр том – ефект ним за вр шет ком ко ји тре ба да са жме на ра ци ју и дâ од ре ђе на зна че ња. 
Се ман тич ко те жи ште успе шно из ве де не по ен те у по сло вич ној кон струк ци ји Тви тер 
про зе мо же да бу де бе за зле но, ди дак тич но, иро нич но, кри тич ко, фи гу ра тив но. По то-
ње са свим од го ва ра пе снич кој ве шти ни, бу ду ћи је Тви тер про за у сво јој огра ни че но-
сти, по пут по е зи је као ре ду ко ва ног го во ра, при мо ра на да из ње ног до ме на ба шти ни 
стил ске фи гу ре (пре свих, елип су), пре ћут ки ва ње и ре то ри ку на го ве шта ја, алу зи је и 
слут ње, те син так су гла гол ских об ли ка ко ји се од но се на вре ме, не би ли еко но ми јом 
ре чи, из у зи ма њем го во ра, са жи ма њем са оп шта ва ла мно го и та ко се би омо гу ћи ла да 
тра је. Ме ђу тим, услед оси ро ма ше ног пам ће ња, и упо тре бу по бро ја них сред ста ва 
тре ба сма њи ти ка ко би по ру ка би ла по дроб ни ја и да ле ко се жни ја. Ка ко је свет усме ног 
пам ће ња бо гат сим бо ли ма, сим бол као ар ха ич ни текст са је дин стве ним зна че њем 
уну тар се бе чи нио би се аде кват ном и ста бил ном фи гу ром ко ја у свом све де ном об ли-
ку чу ва/пам ти оп шир не и зна чај не са др жа је. На кра ју кра је ва, сим бол је „по сред ник 
из ме ђу син хро ни је тек ста и пам ће ња кул ту ре. Ње го ва уло га је уло га се ми о тич ког 
кон ден за то ра“.7 Про дор по ет ских сред ста ва у про зни је зик или го вор ног је зи ка у пи-
са ни текст (ка рак те ри стич но за про зу 20. ве ка) ства ра ре то рич ки ефе кат, и ово би смо 
мо гли на зва ти ре то ри ком тек ста Тви тер при че. Пре ма Лот ма но вој тврд њи, сва ки умет-
нич ки текст те жи да се „пре тво ри у по себ ну ’ве ли ку реч’ с јед ним оп шти јим зна че њем. 
Та се кун дар на ’реч’ у оним слу ча је ви ма ка да има мо по сла с умет нич ким тек стом увек 
је троп: у од но су на обич ни, не у мет нич ки је зик, умет нич ки текст као да се пре ба цу је 
у се ми о тич ки про стор с ве ћим бро јем ди мен зи ја“.8 

По јед но став но сти и јед но е пи зо дич но сти до га ђа ја, Тви тер про за бли жа је анег до ти 
и при чи из жи во та, не го ша љи вој при чи/ви цу и то по сле де ћим осо бе но сти ма: при-
по ве да че вом сте пе ну објек тив но сти и не при стра сном од но су пре ма при по ве да ном, 

7 Ју риј М. Лот ман, Се ми ос фе ра, пре ве ли са ру ског и ста ро ру ског Ве сел ка Сан ти ни и Бог дан 
Тер зић, Све то ви, Но ви Сад, стр. 172.
 8 Исто, стр. 72.
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иа ко на ра тор је сте укљу чен у на ра тив ну се квен цу, би ло као све док-за пи си вач, би ло 
као ју нак-на ра тор (пр во ли це); по ре а ли стич ним еле мен ти ма, при гу ше ном ху мо ру; 
увер љи во шћу исти ни то сти до га ђа ја са дис тан це. За раз ли ку од дру гих крат ких про-
зних вр ста, Тви тер про зи ни су по треб ни по себ ни усло ви. За пра во, но ва кул ту ра пи-
сме но сти до при не ла је раз во ју, чи ме је по ста ла про ду же так, ре флекс сва ко дне ви це, 
не по сред на ко му ни ка ци ја у ли те ра ри зо ва ном об ли ку. Ди на ми ка и ши ри на про сто ра 
де ло ва ња до ве ле су до по год них усло ва за ње но рас про сти ра ње и афир ма ци ју, ла ко 
и на да све бр зо пре мо шћа ва ње ме ри ди ја на и су срет са дру гим је зи ци ма и кул ту ра ма. 
Тек дру штве но-по ли тич ки ан га жо ва на Тви тер про за, слич но по ли тич ком ви цу или 
афо ри зму – са ко јим, уз виц, ка ко је ви ше пу та ис так ну то, сто ји у те сној ве зи на струк-
ту рал ном пла ну – до при но си ње ном крат ком ве ку, прем да ње на ак ту ал ност пре ста је 
са про ме ном дру штве не ствар но сти.

По твр ђе не усме не вр сте ус по ста вља ју ме ђу соб не од но се и пре пли ћу се са но вим 
ли те рар ним фор ма ма. Раз ли ка из ме ђу ка зи ва не и пи са не при че пи та ње је ства ра ла-
штва, окол но сти кул ту ре пи сме но сти ко ја се, да нас, са раз во јем елек трон ских ме ди ја 
про ме ни ла. Упр кос то ме што су окол но сти усме ног ка зи ва ња не по врат но из гу бље не, 
од но сно има ју су ро гат у ин тер не ту и те ле ко му ни ка циј ским сред стви ма, при ча из жи-
во та увек на ђе пут до пу бли ке, и то ви ше уде лом за пи си ва ча не го усме не фор ме. С 
дру ге стра не, не ма чо ве ка ко ји бар јед ном у свом жи во ту ни је ис при чао дру гом (сво-
ју) при чу – шта је ви део, чуо, до жи вео, за ми слио. Нај зад, при ча ње о сва ко дне ви ци је 
са став ни део раз го во ра. Али шта зна чи до бра при ча? Пре све га, при ча ко ја је одо ле ла 
вре ме ну, оп ста ла, ко ја се при по ве да, ко ја се пам ти и пре но си. Бу дућ ност при че за ви си 
од то га ка ко ће од го во ри ти на пи та ња ко ја се то ком вре ме на ни су про ме ни ла: ка ко се 
при по ве да, о че му/ко ме се при по ве да, ко при по ве да, у ко јим окол но сти ма, ко ме се 
обра ћа, и нај зад, за што при ча? До кле год по сто ји ин те ре со ва ње де се на ова пи та ња 
од го во ри, до кле год бу ду ин три ги ра ла и бу ду се про пи ти ва ла са умет нич ког ста но ви-
шта, би ће при по ве да ња и би ће при че. Али ма ко ли ко се во ди ло ра чу на о то ме шта и 
ка ко ће се са оп шти ти од ре ђен са др жај, сти че се ути сак да ин фор ма тич ки сег мент 
до ми ни ра над умет нич ким вред но сти ма (ус пе ле) при че. Ин те ре сант ност фа бу ле та да 
је под ре ђе на при по ве да њу ко јим се по сти же дру ги циљ. 

Об ли ци ма сов не кул ту ре ни су бит но из ме ни ли при ро ду по тре бе за при по ве да њем. 
Док се ме ња ју ак те ри и кон текст, при ча оп сто ја ва. Ре кло би се да пи та ња на ко ја Тви-
тер про за по ку ша ва да од го во ри је мо гућ ност ре тро град ног по рет ка: мо же ли/има 
ли по тре бе и сми сла да се у до ба ин фор ма тич ке пи сме но сти елек трон ски за пис пре-
но си усме ним пу тем, или је cut/copy–pa ste де лат ност тај дру га чи ји вид пре но ше ња/
умно жа ва ња и ма ни пу ли са ња же ље ним са др жа јем? И док су се ме ња ле окол но сти 
кул ту ре пи сме но сти, још не што се про ме ни ло. Про ме ни ло се чи та ње. За што би смо 
се из пу ке ра до зна ло сти за ма ја ва ли не чим као што је иш чи та ва ње, на при мер, Хо ме-
ро вих епо ва, Или ја де и Оди се је, Бо ка чо вог Де ка ме ро на, Тол сто је вог Ра та и ми ра, итд., 
кад већ по сто је са же те, дај џест вер зи је из ко јих мо же мо да се ин фор ми ше мо о де лу?9 

9 С тим у ве зи по гле да ти ин те ре сант ну сту ди ју Пје ра Ба ја ра, Ка ко да го во ри мо о књи га ма ко је 
ни смо про чи та ли?, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009.
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У том сми слу, Пру стов га ли ма ти јас У тра га њу за ми нул ним вре ме ном од зва ња иро ни-
јом, да нас где је це на ис ку ства пре ви со ка ка да је улог Вре ме. Та ко су се по ред чи та ња 
про ме ни ле и ма ну ел не, мо то рич ке спо соб но сти. Пи са ње са олов ком у ру ци је за ста-
ре ло – пре ва зи ђе но, ка ко нам су ге ри ше тех но ло ги ја, уо ста лом, као и од го не та ње 
ру ко пи са, у до слов ном зна че њу ове ре чи. Раз ло ге ових про ме на тре ба тра жи ти у раз-
во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти где при мат има зра че ћи текст са Екра на – ко ји је на 
се бе пре у зео ау то ри тет, и по стао за ме на за ствар ност. Ли шен кри те ри ју ма, се лек ци је, 
цен зу ре и за шти те ау тор ских пра ва, ин тер нет пред ста вља но сач хи пер про ду ко ва ња 
ра зно вр сних за пи са чи ја при ро да је под ре ђе на при ро ди чи та ња, чи та лач ким ам би-
ци ја ма, по тре ба ма и на ви ка ма. У не кон тро ли са ној ди на ми ци по хра њи ва ња и оби љу 
са др жа ја и тек сто ва ко ји цир ку ли шу ин тер не том у ве о ма до ступ ном, ди ги тал ном об ли-
ку ла ком за ма ни пу ли са ње, зна ње се пре тво ри ло у ин фор ма ци ју сум њи ве по у зда но сти 
и не про вер љи во сти. С об зи ром на то да зна ње вре ди оно ли ко ко ли ко је упо тре бљи-
во, су о че ни смо са тим да оби ље пре ва зи ла зи мо гућ но сти ње го ве упо тре бе, од но сно 
спо соб но сти и ка па ци тет људ ског мо зга да при ми, про ве ри, упо ре ди, ис про це су и ра 
и, нај зад, за пам ти. Са мим тим, про цес уче ња, ве шти на син те зе и кри тич ко ра су ђи ва ње 
су ком про ми то ва ни. Тек сто ви се пре тр ча ва ју, чи та ју не ли не ар но, про из вољ но, на 
пре скок, а за хва љу ју ћи пре тра жи ва чи ма и ме ха нич ким чи та чи ма (re a der-им а ) чи та ње 
је „олак ша но“ огра ни ча ва њем на тра же ње же ље них па са жа или пој мо ва. Ово умно-
го ме до при но си бр жем оства ре њу ци ље ва: про из вод њи ве ће ко ли чи не тек сто ва, ре-
ци кли ра њу гра ђе, ре про ду ко ва њу, фал си фи ко ва њу и про из во ђе њу на уч них ра до ва, 
од но сно не до у че них ка дро ва. За не ма ру је се да је у про це су уче ња бр зи на не га ти ван 
фак тор. По ста је мо про ак тив но и ре тро ак тив но ин хи би ра ни су бјек ти. Оп те ре ће ност 
бр зи ном до во ди до то га да бр зо за бо ра вља мо јер ло ги ка тех но ло шког про гре са ле жи 
у то ме да нас и наш свет учи ни за ста ре лим, то јест не у по тре бљи вим. Услед не стал но сти 
и стра ха од за бо ра ва (тј. смр ти), за гле дан у бу дућ ност чо век-ин фор ма тор се од ре као 
са да шњо сти и пам ће ња не би ли ишао у ко рак са тех но ло шким про гре сом. Крај њи 
ре зул тат овог па ра док са је са мо за бо рав и не у хва тљи вост ко ја до во ди до хи сте ри је и 
мул ти фре ни је. У ме ђу вре ме ну, ста рост не пре ста је да нас оп се да и до ла зи не за у ста-
вљи вом бр зи ном. У же љи да ство ри ма ши ну ко ја ће му слу жи ти, чо век је ути цао на то 
да ство ри ма ши ну ко јој ће слу жи ти и од ко је ће на кра ју за ви си ти. Уме сто да бу де 
ње гов про ду же так, про те за, огре зао у ве ло ци фер ство чо век је по стао про ду же так 
сво је кре а ци је. По бе да га је по ра зи ла. Ле њост је ме та ста зи ра ла. Уме сто да по ста не 
олак ши ца, тех но ло ги ја је по ста ла ну жност. При стао на ту при ну ду, чо век је пре стао 
да, пре ма Про та го ри, бу де „ме ра свих ства ри“, већ при стао да бу де по ро бљен и оста-
вљен по кра де ног пам ће ња. Јер убр за ње ко је тех но ло ги ја про па ги ра по го ду је сма ње њу 
ње го вих мне мо тех нич ких спо соб но сти. Та ко је ко лек тив но пам ће ње и пам ће ње чо-
ве ка за ме ње но ин тер нет плат фор мом – пам ће њем без се лек ци је и ре дук ци је – и дру-
штве ним мре жа ма као по ли го ном за ис по ља ва ње са вре ме ног ег зи би ци о ни зма; ди-
ги тал ним јав ним про сто ром као чво ри штем и клуп ком ре ла ци ја, по љем дру штве но сти, 
вир ту ал ном Аго ром где се ко лек тив иден ти фи ку је и пре по зна је као та кав. Не по треб-
но је под се ћа ти да тех ни ка са ма по се би ни је ни до бра ни ло ша, али је нео п ход но 
ко мен та ри са ти ње ну упо тре бу. Ваљ да је ја сно да ов де ни је реч о пу ри тан ским и ан ти-



гло ба ли стич ким ста во ви ма, већ ва жно сти пот цр та ва ња од ре ђе них по тен ци јал но не-
га тив них и угро жа ва ју ћих ви до ва ин тер не та, то јест ње го вој зло у по тре би, са ко ји ма 
се кул ту ра и сва ки вид умет но сти, а, на ро чи то књи жев ност, да нас ве о ма те шко но се. 
Пре ма то ме, па ра фра зи ра ју ћи Ум бер та Ека, мо жда је упра во кул ту ра по след ње уто-
чи ште тех но ло шки фру стри ра них осо ба. Су о че на са по ме ну тим ис ку ше њи ма, на чи ном 
ди стри бу ци је кул ту ре, умет но сти и, уоп ште, де о бе чул ног, Тви тер про за по ку ша ва да 
(о) се би дâ од го вор на још јед но пи та ње: да ли је Тви тер про за од го вор или по сле ди ца 
по ме ну тог ста ња ства ри? Док че ка мо суд Вре ме на, на ра тив ни, фор мал ни, по е тич ки 
аспек ти Тви тер про зе пре у зи ма ју/ко ри сте об ли ке усме ног при по ве да ња, од но сно 
усме не ко му ни ка ци је. Овим пу тем Тви тер про за као дру штве на мре жа ус по ста вља 
ве зу са пу бли ком, тра жи ко мен тар и, та ко ре ћи, за ви си од пу бли ке, док исто вре ме но има 
мо гућ ност да са кри је/са чу ва иден ти тет свог за пи си ва ча-при по ве да ча-ка зи ва ча. 

96




