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ИС ХЛА ПО ТИ НЕ СА ВРЕ МЕ НЕ ПРО ЗЕ: 
СИМ БИ О ЗА ФОР МЕ И СА ДР ЖА ЈА
(Ли ди ја Деј вис: Не мо гу и не ћу, пре ве ла са ен гле ског Ива на Ђу рић Па у но вић, 

Ге о по е ти ка, Бе о град, 2015)

Флеш фик ци ја, по пу ла ран жа нр са вре ме не про зе, де мон стри ра иде ју да крат ка 
при ча не сме да са др жи ни јед ну реч, ре че ни цу или па сус ви ше од нео п ход ног. Она 
од го ва ра убр за ном то ку жи во та, бр зо се чи та и под сти че ин ди ви ду ал ну на до град њу. 
Ме ђу тим, на ме ра ова квих ис ка за ни је да са жи ма ју на ра тив на не ко ли ко ре че ни ца да 
би до ка за ли да се и та ко мо же пи са ти, већ да по ну де есен ци ју при по ве да ња осло бо-
ђе ну ба га жа не по треб ног. На тај на чин до би ја се јед но став на, не пре тен ци о зна и су-
шта стве на про за, а та кав је и опус Ли ди је Деј вис и, по себ но, про шло го ди шња зби р ка 
Не мо гу и не ћу.

Она је, у пре во ду Ива не Ђу рић Па у но вић, пр во ау тор ки но це ло ви то из да ње код 
нас. Ње не при че – об ја ви ла је се дам зби р ки при ча (не крат ких при ча, ка ко са ма ис ти че), 
по је дан том са бра них при ча и ро ман и ве ћи број есе ја и кри тич ких тек сто ва – пре ве де-
не су у ча со пи си ма и увр ште не у ан то ло ги је,1 но тек се овим из да њем уви ђа бо гат ство 
ње ног из ра за и на чин на ко ји ко ке ти ра са по е ти ком жан ра. Ни су све при че Деј ви со ве 
тра ди ци о нал не крат ке при че ни ти су све флеш фик ци ја, али све су ис пи са не из истог 
ра кур са, док обим за ви си од те мат ско-мо тив ског окви ра. Не ке су до вољ но крат ке да се 
мо гу сма тра ти Тви тер про зом, а дру ге и кра ће: два де се так ре чи у ре че ни ци или две. 

1 Из ме ђу оста лих, у пи та њу су при че:
•	 „Про фе сор ка“, пре ве ла Та тја на Ме дић. Ква р тал, бр. 1 (2003), стр. 32–37
•	 „По се та ње ном му жу“, пре ве ла Мил ка Ча бри ло. Са вре ме ник плус, бр. 189/190/191 (2011), стр. 45.
•	 „При че“, из бор од три де сет и две при че, пре ве ла Ари ја на Бо жо вић. По ља, бр. 470 (2011), стр. 

145–158.
•	 „Каф ка спре ма ве че ру“, пре ве ла Кри сти на Фи ли по вић. По ља, бр. 484 (2013), стр. 125–130.
•	 „Про	фе	сор	ка“,	пре	ве	ла	Ари	ја	на	Бо	жо	вић.	Ку ле, гра до ви – мај сто ри крат ке про зе: од Го го ља до 

Фо сте ра Во ла са, при ре ди ли Ари ја на Бо жо вић и Бо ри вој Гер зић. Бе о град: SAI, 2013, стр. 459–465.
•	 „Ма	ги	ја	во	за“,	из	бор	од	два	де	сет	и	осам	при	ча,	пре	ве	ла	Ива	на	Ђу	рић	Па	у	но	вић.	Ле то пис Ма ти це 

срп ске, књ. 494, св. 6 (2014), стр. 761–771; уз овај из бор штам пан и 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“ (исто, стр. 862–868).

•	 „Пет	при	ча“,	из	бор	(„Ми	ше	ви“,	„Из	лет“,	„Чуд	но	по	на	ша	ње“,	„Страх“	и	„Из	гу	бље	не	ства	ри“),	пре
ве ла Бо ја на Гај ски. Скра ти при чу: мо дер на свет ска флеш фик ци ја, при ре дио Ср ђан В. Те шин. 
Бе о град: Ар хи пе лаг, 2015, стр. 43–44.

•	 „Крат	ке	при	че“,	из	бор	(„При	ча	ко	ју	ми	је	ис	при	ча	ла	при	ја	те	љи	ца“,	„Ми	ше	ви“,	„Чуд	но	по	на	ша	ње“	
и „Страх“), пре ве ла Дра га на Ми ље вић. Пла сте лин, он лајн ма га зин.

ИМЕ

Драган Бабић
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Ова кве при че чи та ју се за по ла ми ну та до ми нут, али се из тог раз ло га ипак ни ка ко 
не сме ју сма тра ти ма ње вред ни ма од обим ни јих. Сва ка од ових сто два де се так при ча 
по де ље них у пет ци клу са укљу чу је од ре ђе ну си ту а ци ју, до га ђај и ути сак, а то што ве ћи 
број њих од ба цу је кла сич не мо де ле при по ве да ња и огра ни ча ва се на је дан такт уме-
сто да пру стов ски при сту пи чи та о цу чи та вом сим фо ни јом ре че ни ца са мо до ка зу је 
ко ли ко су при че Деј ви со ве по себ не. На кон бр зог усва ја ња, оне оста ју са чи та о ци ма 
мно го ду же, тра же ћи до пу ну и иза зи ва ју ћи ре ак ци ју. Ре ци мо, при ча „Мој друг из де-
тињ ства“ тек јед ним пи та њем и од го во ром („Ко је тај ста рац што по ма ло на тму рен 
ко ра ча с ву не ном ка пом на гла ви? / А кад га осло вим, и он се окре не, не мо же од мах 
да ме пре по зна, ову ста ри цу у зим ском ка пу ту ко ја му се бу да ла сто сме шка.“) отва ра 
мно го мо гућ но сти за до пи си ва ње у до ме ну ка рак те ри за ци је и рад ње. Деј ви со ва се 
кре ће из ме ђу ле де ног бре га и Че хо вље ве пу шке, обра зу ју ћи соп стве ну по е ти ку. Она 
ви ше од ба цу је не го што за др жа ва и бри ше све не по треб но, огра ни ча ва ју ћи се на де-
сти лат про зе, тј. су шти ну. При ме њу ју ћи по е ти ку од ба ци ва ња, бли ска је оно ме што Са-
мју ел Бе кет на зи ва „ис хла по ти на ма“, оста ци ма тек ста на кон ра ди кал ног ре ду ко ва ња.

Ка да се го во ри о по е ти ци ових ми кро на ра ти ва, ла ко је, по ред Бе ке та, се ти ти се и 
Да ни ла Хар мса. Деј ви со ва, нај кра ће ре че но, опи су је ап сурд и јед но став ност сва ко днев-
ног жи во та, уни вер зал не про бле ме ко ји, пре ло мље ни кроз ње ну ви зу ру и об ли ко ва ни 
осо бе ним сти лом, по ста ју по себ ни. Ка ко на во ди у ин тер вјуу за The Pa ris Re vi ew, она пра-
ти тре нут ну ми сао и раз ми шља о то ме шта јој се де ша ва док свет на ста вља да жи ви. 
На рав но, ни су све при че ин спи ри са не лич ним жи во том, ни ти би се сме ле ана ли зи ра-
ти у том кљу чу: ве за ис ку ства и про зе за ма гљу је се са мим пи са њем. Ове при че, да кле, 
ни су исеч ци из жи во та Деј ви со ве, ни ти де ло ви ње не ау то би о гра фи је, већ је дан ши ри 
при ступ ко ји уни вер за ли зу је ис ку ства са вре ме ног све та ис ку стви ма мно гих по је ди на ца. 
Сре ћу се не и ме но ва ни ју на ци у раз ли чи тим си ту а ци ја ма – од не ис пу ње них сно ва и 
збу ње но сти, пре ко за си ће ња све том, дру штвом, по слом и умет но шћу, све до спре ма-
ња ку ће, лу та ња гра дом и пу то ва ња. Све сно из о ста вља ње лич них име на по зна то је у 
опу су Деј ви со ве и мо же се схва ти ти и као до дат но су жа ва ње и као по сту пак ге не ра-
ли за ци је. Она сво јим ју на ци ма да је оно ли ко про сто ра ко ли ко им је по треб но да по-
ста ну ви дљи ви, а као при мер мо гу се на ве сти две при че, „Еден фон Хор ват у шет њи 
по при ро ди“ и „Чи ту ље у ло кал ној штам пи“. Док се пр ва усред сре ђу је на на слов ног 
ју на ка (ме ђу рат ног про за и сту и дра ма тур га) ко ји про на ла зи ко стур пла ни на ра – у са мо 
че ти ри ре че ни це2 ис при по ве дан је ње гов жи вот не по сред но пре смр ти и по стиг нут 
чи та лач ки ан ти кли макс – дру гом фи гу ри ра ви ше де се ти на име но ва них ју на ка, од но-
сно њи хо вих чи ту ља ко је о њи ма све до че у ма ни ру са же та ка или епи та фа. По не ки су 
шту ри и не ја сни, али нај ве ћи број њих ефи ка сно по ен ти ра не ис при ча не при че о ју на-
ци ма. На кон за вр шет ка по пут „Џе ролд, 72, ку вар и са вет ник, мно го го ди на про вео на 

2 „Кад се јед ном Еден фон Хор ват ше тао ба вар ским Ал пи ма, от крио је, на не ве ли кој уда ље но сти 
од ста зе, ко стур не ког чо ве ка. Тај чо век је очи глед но по шао у шет њу по пла ни ни, јер се по ред 
ње га још на ла зио плат не ни ра нац. Фон Хор ват је отво рио ра нац ко ји је из гле дао ско ро као нов. 
Уну тра је на шао џем пер и не ку дру гу оде ћу; ке си цу не че га што је не кад би ло хра на; днев ник; и 
раз глед ни цу на ко јој је би ла фо то гра фи ја ба вар ских Ал па, спрем на за сла ње, на ко јој је пи са ло: 
’Див но се про во дим.‘“
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по сло ви ма пре се ље ња, и био љу би тељ ва ша ра, лу та ња по се о ским пу те ви ма, ’све га 
вер монт ског‘, и да глу ми Де да Мра за“, чи та о ци ма је до пу ште но – од њих се, шта ви ше, 
тра жи! – да до пи шу пре ћу та не при че чи ји су кра је ви при сут ни. Деј ви со ва ра чу на на 
са рад њу чи та ла ца и све сно из о ста вља оно што им је по зна то и не по треб но, и са жи ма 
жи вот на бит да би при че оства ри ле ја чи ефе кат. Ова ра ди кал но скра ће на про за има 
још је дан аспект – ве ли ка је од го вор ност у ру ка ма пи сца ко ји окон ча ва при чу по сле 
не ко ли ко ре че ни ца, оста вив ши то ли ко пра зног про сто ра на стра ни ци, али и ве ли ка 
на гра да ка да чи та о ци раз у ме ју те ре че ни це и ин тер пре ти ра ју их на пра ви на чин. Деј-
ви со ва овим тек сто ви ма из но ва де фи ни ше по јам крат ке про зе и ње ну по зи ци ју у са-
вре ме ној књи жев но сти.

По себ ну це ли ну за у зи ма ју при че са под на сло ви ма „сан“ и „при ча из Фло бе ра“. Пр ве 
су ма хом лич на ис ку ства ау тор ке и њој бли ских љу ди, сно ви ђе ња у про сто ру из ме ђу 
буд ног ста ња, не са ни це и сна. Ових два де сет и осам при ча (обич но гру пи са не по три) 
ши ро ког су те мат ског оп се га, од стра шних ко шма ра, нај ду бљих же ља и ира ци о нал них 
стра хо ва, до пот пу но ре ал них си ту а ци ја ко је по ста ју над ре ал не. Што се ти че три на ест 
„при ча из Фло бе ра“ и јед ног „гун ђа ња по Фло бе ру“, оне су на ста ле, ка ко ау тор ка на по-
ми ње, на осно ву пи са ма Ги ста ва Фло бе ра ко ја је слао при ја те љи ма, по нај ви ше Луј зи 
Ко ле, то ком пи са ња де ла Го спо ђа Бо ва ри. Деј ви со ва је до бро упо зна та са тим ро ма ном 
– њен пре вод на ен гле ски је штам пан 2010. го ди не – и Фло бе ро вом ко ре спон ден ци јом. 
Она јој при сту па као гра ђи за соп стве ну про зу, при сва ја те ме и из раз, уоб ли ча ва их и 
адап ти ра и отуд то ни је ко пи ра ње, већ де кон струк ци ја и ре кон тек сту а ли за ци ја. Ове 
при че, са мо стал но об ја вље не у ча со пи су The Pa ris Re vi ew 2010, ими ти ра ју стил XIX ве ка, 
али уз пре и спи ти ва ња и ди ле ме са вре ме ног чо ве ка, укла па ју ћи се у оста так де ла.

Ме ђу тим, ни су све при че зби р ке Не мо гу и не ћу огра ни че не оби мом на јед ну стра-
ни цу тек ста; шта ви ше, не ке од нај бо љих оби мом су при бли жни је тра ди ци о нал но схва-
ће ној крат кој при чи не го ми кро на ра ти ву. Та ко ђе, у њи ма се очи ту је и рас кош сти ла 
Деј ви со ве ко ји, истом пре ци зно шћу ко јом гра ди при че од не ко ли ко ре че ни ца, на ши рем 
оп се гу успе ва да до ча ра тра ге ди ју ин ди ви дуе. Та кве су при че „Дво је с пре зи ме ном 
Деј вис и јед на под на про стир ка“, „Је де ње ри бе у оса ми“, „Ужа сне mu ca mas“, „При зе-
мље ње“ и „Кра ве“, док су две нај о бим ни је, „Фо ке“ и „Пи смо Фон да ци ји“, ујед но и нај-
ква ли тет ни ји де ло ви ру ко пи са. Обе при по ве да ју же не у пре суд ним тре ну ци ма жи во та, 
ево ци ра ју ћи про шлост ко ја је до ве ла до не за вид не са да шњо сти. На ра тор ка „Фо ки“ 
ла мен ти ра над смр ћу се стре и оца и из ра жа ва ту гу, бес, не моћ, бол, де пре си ју и апа-
ти ју,3 али и, си мул та но, про ме ну пер цеп ци је и се ћа ња ко је на ста ју на кон уми ра ња. Смрт 
се стре ни је та ко че сто те ма ти зо ва на као смрт ро ди те ља и су пру жни ка, те ова при ча 
по пу ња ва тај про стор про го ва ра ју ћи осе ћа њи ма ко ја ни су увек пот пу но по зи тив на: 
брат ски или се стрин ски од нос не рет ко је ком пли ко ва ни ји од при ја тељ ског или су пру-
жнич ког и, за раз ли ку од смр ти ро ди те ља, ни је не што са чи ме ве ћи на чи та ла ца мо же 
да се по и сто ве ти ти. Не пре ћут ку ју ћи не га тив не мо мен те, опис тог од но са од де тињ ства 

3 „Ни сам ви ше она ко до бро рас по ло же на као што сам не кад би ла, знам. Је дан при ја тељ ми је 
ре као не што о то ме, по што сам их обо је из гу би ла, у раз ма ку од три не де ље, тог ле та: ре као је, 
ту га се ши ри нај ра зли чи ти јим обла сти ма твог жи во та. Тво ја ту га се пре тва ра у де пре си ју. И по сле 
од ре ђе ног вре ме на, ви ше ни шта не же лиш да ра диш. Јед но став но ти ни је ста ло.“
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до смр ти нај ин тим ни ја је ис по вест це ле зби р ке. Симп то ма тич но је, ме ђу тим, што се 
Деј ви со ва и у ова ко обим ном тек сту фо ку си ра на јед ну про та го нист ки њу и не по ку-
ша ва да ве ћи за мах ис ко ри сти за уво ђе ње ви ше ју на ка. При ча сто га функ ци о ни ше на 
ни воу је дин ке и, још бит ни је, на ни воу ре че ни це и па су са – стил ски гле да но, она је 
об ра ђе на са јед на ком па жњом као и оне од не ко ли ко де се ти на ре чи – и на тај на чин 
укла па се у зби р ку мно го кра ћих тек сто ва, али и ра ни ји опус ау тор ке због па ра ле ле 
са при ча ма “Two Si sters” и “Two Si sters (II)” из зби р ки Bre ak It Down (1986) и Sa muel Johnson 
is In dig nant (2001). Дру га по ме ну та при ча, „Пи смо Фон да ци ји“, нај о бим ни ја у зби р ци, 
јед на је од жал би ко је Деј ви со ва пи ше ра зним ин сти ту ци ја ма, ком па ни ја ма и по је дин-
ци ма. За раз ли ку од оста лих пи са ма („Пи смо про из во ђа чу смр зну тог гра шка“, „Пи смо 
ди рек то ру мар ке тин га“, „Пи смо про из во ђа чу мен тол бом бо на“, „Пи смо ме на џе ру хо-
те ла“ и „Пи смо пред сед ни ку Аме рич ког би о граф ског ин сти ту та, inc.“) ко је сто је при 
кра је ви ма ци клу са и има ју ху мор ни при звук, те ма овог, су ро ва сли ка ака дем ског све-
та, озбиљ ни ја је и тра гич ни ја. Прем да пи смо Фон да ци ји ко ја је на ра тор ки до де ли ла 
сти пен ди ју из гле да као про це ду рал но из ра жа ва ње за хвал но сти, чи та лац бр зо схва та 
да је исти на да ле ко од то га – сти пен ди ја је одав но ис те кла, не обез бе див ши јој си гур-
ност, фи нан сиј ску ста бил ност и мо гућ ност да на пу сти по сао пре да ва ча ко ји пре зи ре. 
Упра во се у опи су при пре ма и то ка ча со ва кри је из не на ђе ње: ака дем ски жи вот ни је 
оно што мно ги ми сле, а уни вер зи тет ски про фе со ри не ра де ла год не по сло ве за ве ли-
ку пла ту. Ју на ки њи ни сту ден ти су не за ин те ре со ва ни, она је не си гур на, ча со ви су, уз 
је дан или два из у зе та ка, тра ља ви, муч ни и иза зи ва ју па нич ни страх од учи о ни це ко ји 
је че сто то ли ко за ле ди да не мо же да раз ми шља. При том, ње ни при хо ди су ма ли, до-
дат ни по сло ви нео п ход ни, а успех ни је за га ран то ван. Не си гур ност је сву да око ње и 
ова при ча, вр ло ве ро ват но ин спи ри са на лич ним ис ку ством (Деј ви со ва пре да је кре а-
тив но пи са ње на Др жав ном уни вер зи те ту Њу јор ка у Ол ба ни ју и до бит ни ца је сти пен-
ди је Ме кар тур фон да ци је 2003. го ди не), де ми сти фи ку је све за блу де о ака дем ском 
сло ју дру штва и све до чи о не сна ла же њу је дин ке у окру же њу ко је јој не при ја, а из 
ко јег не успе ва да по бег не.

Ути цај фран цу ске књи жев но сти и ми сли је еви ден тан, те се, сем ути ца ја по ме ну тих 
Фло бе ра4 и Бе ке та, при ме ћу је, из ме ђу оста лог, и ин спи ра ци ја Мар се лом Пру стом и 
Мо ри сом Блан шо ом ко је је ау тор ка пре во ди ла. Та ко ђе, при су тан је и Шарл Бо длер, 
не са мо због Па ри ског спли на, већ и услед чи ње ни це да ми кро при че Деј ви со ве као да 
за го ва ра ју иде ју есе ја „Сли кар мо дер ног жи во та“: брз ри там жи во та тра жи ужу р бан 

4 „При по вет ке Деј ви со ве, ко је се углав ном кре ћу у ра спо ну од две-три ре че ни це до две-три 
стра ни це, са свим су не фло бе ров ске по свом ра спо ну и до ме ту; кре ћу се од иро нич не епи зо де и 
за не се не са ња ри је до бла го сим па тич ног ске ча; и уко ли ко уоп ште мо же да се го во ри о не ка квом 
фран цу ском ути ца ју, он да је он но ви јег да ту ма (чи ни се, та ко, да се ’Тр ка стр пљи вих мо то ци кли ста‘ 
Деј ви со ве угле да на Жа ри ја). Ја сно је да је њен соп стве ни жи вот по слу жио као осно ва за не ке од 
при по ве да ка, док се зна да се Фло бе ро ва есте ти ка за сни ва ла на са мо и скљу че њу. С дру ге стра не, 
де ло Деј ви со ве по се ду је фло бе ров ске вр ли не са жи ма ња, иро ни је и из у зет ног осе ћа ја за кон тро лу. 
И ако је Фло бер, у свом мо на сти ци зму и узо р ној ис трај но сти пи шчев пи сац, Ли ди ју Деј вис ми је 
не дав но је дан аме рич ки ро ма но пи сац опи сао као ’пи сца пи шче вог пи сца‘.“ Џу ли јан Барнс, „Пи шчев 
пи сац и пи сац пи шче вог пи сца“, пре ве ла Ни на Ива но вић Му жде ка. По ља, бр. 467 (2011), стр. 168.
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по крет умет ни ка, а ски ци ра ње на ра ви бо ље је од по све ћи ва ња па жње де та љи ма.5 
На по слет ку, при ме тан је и ути цај Ро ла на Бар та у ре ин тер пре та ци ји кон цеп та ау то мо-
ни је6 и па ра фра зе јед ног фраг мен та код нас не пре ве де ног де ла Jo u r nal de de uil из 2009. 
го ди не7 у при чи „Два по греб ни ка“. (Деј ви со ва је слич но ура ди ла и са при чом “Head, 
He art” из збир ке Va ri e ti es of Dis tur ban ce [2007] ко ја на ли ку је за пи су „Ср це“ из Фраг ме-
на та љу бав ног го во ра.)8

На по слет ку, нео п ход но је ис та ћи и фор му ових при ча – оне су пи сма, днев нич ки 
за пи си, ди ја ло зи, спи ско ви, ка та ло зи, под сет ни ци, бе ле шке, бе сти ја ри ју ми, меј ло ви, 
ко а ни, чи ту ље, афо ри зми, ске че ви, анег до те, исто ри је бо ле сти, је зич ке ве жбе, школ ски 
за да ци, ау то по е тич ке бе ле шке, лек тор ске ис прав ке и ре ви зи је. Њи хо ви на сло ви не-
рет ко су кључ не ре чи или асо ци ја ци је на ко је кра ће при че од го ва ра ју, а у не ки ма се, 
не за ви сно од оби ма, на ла зе кљу че ви за раз у ме ва ње по е ти ке ове ау тор ке („Не мо гу и 
не ћу“, „Не за ин те ре со ва на“, „Пи са ње“ и др.). Ти ис ка зи пре пли ћу се са уну тра шњим 
до жи вља јем све та и им пул си ма ко је Ли ди ја Деј вис осе ћа; њен је зик пре сли ка ва то 
ста ње и сто га она опи су је до га ђа је она ко ка ко се од ви ја ју („Дво је с пре зи ме ном Деј вис 
и јед на под на про стир ка“, нпр.). Ова кав ми ме зис те шко је про зно об ли ко ва ти, и још 
те же пре ве сти, а успех пре во да ви ди се – сем иза зов ног пре во да по ен те нај са же ти јих 
при ча и емо тив но сти и тра ги ке ду жих – на при ме ру при че „Је зик ства ри у ку ћи“: док 
ау тор ка оно ма то пеј ски при пи су је звук пред ме ти ма у ку ћи, од та њи ра до во до ко тли-
ћа, пре во ди лац Ива на Ђу рић Па у но вић све те зву ко ва адап ти ра у на ше је зич ко по ље 
и про на ла зи звуч не, асо ци ја тив не и ме та фо рич не екви ва лен те. На кра ју, овим из да њем 
је на ша књи жев ност на до бит ку у до ме ну флеш фик ци је; на кон про шло го ди шњих 
при ча „Мо мен ти“ и „Раз глед ни це“ из зби р ки При ста ни шта и Ро ње ње на дах Вла да на 
Ма ти је ви ћа и Ми ће Ву ји чи ћа и ово го ди шњих При ча с Мар са Ср ђа на В. Те ши на ко ји је 
при ре дио и ан то ло ги ју Скра ти при чу: мо дер на свет ска флеш фик ци ја, те но вог из да-
ња Ими та то ра гла со ва То ма са Бер нхар да (пре вод Са ње Ка ра но вић), ова про зна фор-
ма до би ја до дат ни про стор у на шем из да ва штву, а мо же се прет по ста ви ти да ће на кон 
зби р ке Не мо гу и не ћу би ти и још при ме ће ни ја. 

5 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
6 Ро лан Барт, „Ау то но ми ја“. Ро лан Барт по Ро ла ну Бар ту, пре вео Ми о драг Ра до вић. Но ви Сад: 
Све то ви и Под го ри ца: Ок то их, 1992, стр. 57.
7 Ро лан Барт, „28. ли сто па да“. Днев ник ко ро те, пре ве ла Мо ра на Ча ле. За греб: Пе ла го, 2013, стр. 21.
8 Ро лан Барт, „Ср це“. Фраг мен ти љу бав ног го во ра, пре вео Алек сан дар Ми ле тић. Ло зни ца: Кар пос, 
2011, стр. 75–76.




