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Књи жев на ка ри је ра Ен Би ти (Ann Be at tie) (1947), аме рич
ке ау тор ке крат ке про зе и ро ма но пи сца, за по че ла је пре че
ти ри де це ни је. Ње не пр ве крат ке при че об ја вље не су у ма
га зи ну Њујоркер по чет ком се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка. Иа ко су јој при че из ла зи ле и у дру гим ча со пи си ма, 
као што су Вестерн Хјуманитиз Ривју (Western Humaniti
esReview), Најнтлетер (NinthLetter), АтлантикМантли 
(AtlanticMonthly), Плаушерз(Ploughshares) и мно ги дру ги, 
Ен Би ти је сте кла по пу лар ност и по ста ла пре по зна тљи ва као 
Њујоркеров пи сац и то у ме ри да су, ка ко Ју дит Шу ле виц 
(Ju dith Shu le vitz) при ме ћу је, „љу ди [...] по че ли да го во ре о 
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Њујоркеровој шко ли крат ке про зе”1. Крат ку про зу Би ти је ве 
од ли ку ју јед но став на дик ци ја и ре че нич на струк ту ра, је
зич ка и мо тив ска аске за у ко јој су кла сич ни еле мен ти при
по ве да ња, као што је де скрип ци ја, све де ни на екс по зи ци ју 
ви зу ел ног садржајa2. На ве де на обе леж ја по кла па ју се са ка
рак те ри сти ка ма при по вед не по е ти ке ко ја се на зи ва ми ни ма
ли змом. Ова про зна шко ла по ја ви ла се оса ме де се тих го ди на 
про шлог ве ка у Аме ри ци, за хва љу ју ћи де ли ма пи са ца по пут 
Реј мон да Кар ве ра (Raymond Car ver) и Фре де ри ка Бар тел ми
ја (Fre de rick Bart hel me) у ко ји ма се ре а ли стич ко при по ве да
ње по но во на шло у сре ди шту па жње, на кон де це ни је и по 
до ми на ци је ме та про зног екс пе ри мен та у аме рич кој про зи. 
Но, бу ду ћи да се ми ни ма ли сти ма на зи ва ју ве о ма раз ли чи ти 
пи сци, упо тре ба тер ми на ми ни ма ли зам ни је пре ци зно од
ре ђе на до да на шњег да на. Оно што се сма тра за јед нич ким 
књи жев ним стре мље њи ма пи са ца ми ни ма ли зма је су „по ку
шај да при ка жу ре ал ност она квом ка ква у кон ти ну у му је
сте, не по ку ша ва ју ћи да је ин тен зи ви ра ју, и од би ја ње сва ког 
са жи ма ња, дра ма ти зо ва ња и за о штра ва ња ко је би при по ве
да ње учи ни ло на пе тим”3. За ми ни ма ли стич ку про зу ка рак
те ри стич но је да па жњу по кла ња сва ко днев ним, три ви јал
ним до га ђа ји ма из жи во та обич них љу ди, уме сто не сва ки
да шњим и дра ма тич ним до га ђа ји ма, ко ји ма су се ба ви ли 
пи сци кла сич ног ре а ли зма.

По сма тра но на ши рем пла ну, осим у књи жев но сти, ми
ни ма ли зам по сто ји као тен ден ци ја и у ви зу ел ним умет но
сти ма и у му зи ци. За пра во, ка ко на во ди Гри ни (Gre a ney), 
тер мин „ми ни ма ли зам” пр ви пут је упо тре био Да вид Бур
ли ук (David Bur li uk) 1929. го ди не, ка ко би опи сао сли ке ру
скоаме рич ког сли ка ра Џо на Гре ја ма (John Gra ham) (1881
1961)4. Тер мин је у на ред ним де це ни ја ма рет ко упо тре бља
ван у го во ру о умет но сти, све до ше зде се тих го ди на, ка да 
по ста је вр ло по пу ла ран и чак по ста је по при ште кон тро вер
зи. До да на шњег да на, ми ни ма ли зам оста је ме сто у исто ри
ји књи жев но сти о ко ме по сто је вр ло опреч на раз ми шља ња и 
ста во ви. Што се ти че књи жев но сти, јед на од пр вих упо тре
ба тер ми на минимализам би ла је у ин тер пре та ци ји де ла Се
мју е ла Бе кета: ка ко Гри ни на во ди, кри ти чар Ро берт Валсер 

1 Shu le vitz, Ju dith, „Ann Be at tie, Dis til ling Her Ge ne ra tion”, No vem ber 19, 
2010, Ja nu ary 10, 2014,  http://www.nyti mes.co m/2010/11/21/bo oks/re vi ew/
Shu le vitzt.html?pa ge wan ted=al l&_r=0

2 Gor dić Pet ko vić, V. (2011) Mi ni ma li stič ki iz raz i vi zu e li za ci ja na ra ci je u sa
vre me noj an glo fo noj pro zi, GodišnjakFilozofskogFakulteta, Vol. 36 – Knji
ga XXXVI, Is sue 1,  p. 215.

3 Gor dić Pet ko vić, V. nav. de lo, str. 217.
4 Gre a ney, P. nav. de lo.
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је у Бе ке то вом ра ду за па зио ми ни ма ли зам ко ји де лу је „по
пут утва ре”.

Ким Хер цин гер (Kim Her zin ger) је 1985. го ди не у ча со пи су 
МисисипиРивју, ко ји је та да уре ђи вао и чи је је це ло куп но 
зим ско из да ње на ве де не го ди не по све тио ди ску си ји о ми
ни ма ли зму у књи жев но сти, ис та као да по сто ји кри тич ки 
кон сен зус о ка рак те ри сти ка ма ми ни ма ли стич ке про зе, у ко
је спа да ју: „мир но ћа по вр ши не, „обич не” те ме, не по слу шни 
при по ве да чи и без из ра зне при по ве сти, све де ност при че и 
ли ко ви ко ји не раз ми шља ју на глас”5. Гри ни про ши ру је овај 
низ на још не ко ли ко еле ме на та ко ји се ја вља ју у ми ни ма ли
стич кој про зи: ре ду ко ван во ка бу лар, кра ће ре че ни це, ћу та ње 
уме сто из ра за ми сли или осе ћа ња ли ко ва, не раз ре ше не при
по ве сти ко је раз от кри ва ју ви ше не го што ре ша ва ју, упо тре
ба је зи ка ли ше ног укра са и од ба ци ва ње хи пер бо ле, одво јен, 
чак и од су тан при по ве дач, обил ни ја упо тре ба ди ја ло га, ма
ње при де ва ко ји, ка да се и упо тре бља ва ју, ни су упе ча тљи
ви, по ка зи ва ње уме сто при по ве да ња као при мар но сред ство 
пре но ше ња ин фор ма ци ја, ин те ре со ва ње за пре ци зан опис 
сва ко дне ви це и пре фе ри ра ње са да шњег вре ме на.

Џон Барт (John Barth) раз ли ку је не ко ли ко вр ста ми ни ма ли
зма. У пр вом ре ду, по сто ји ми ни ма ли зам је ди ни це, фор ме и 
оби ма: крат ке ре чи, крат ке ре че ни це и па су си, крат ке при че, 
крат ки ро ма ни. За тим, по сто ји ми ни ма ли зам сти ла: све ден 
во ка бу лар; све де на син так са у ко јој се из бе га ва ју се риј ска 
пре ди ка ци ја, сло же не за ви сне ре че нич не кон струк ци је и 
сло же не ре че ни це у ко ји ма је не за ви сносло же на ре че ни ца 
сме ште на на крај, чи ме се по сти же ефе кат не из ве сно сти; 
ого ље на ре то ри ка из ко је у пот пу но сти мо же из о ста ти фи гу
ра тив ни је зик; ра ван тон без емо ци ја. На кра ју, пре ма Бар ту, 
по сто ји ми ни ма ли зам ма те ри ја ла: ми ни ма лан број ли ко ва, 
ми ни мал на екс по зи ци ја, рад ња и за плет све де ни на крај њи 
ми ни мум. Гри ни раз ли ку је ми ни ма ли зам (са ма лим по чет
ним сло вом) као при ступ, од но сно стил пи са ња ко ји пре ва
зи ла зи је дан од ре ђе ни пе ри од, од Ми ни ма ли зма (са ве ли ким 
по чет ним сло вом) ко ји је фе но мен у исто ри ји књи жев но сти, 
ко ји се по ја вио сре ди ном се дам де се тих и тра је до да нас. 

Ми ни ма ли зам на сва три пла на о ко ји ма Барт го во ри мо же 
се про на ћи у крат кој про зи Ен Би ти, због че га је че сто пред
ста вља ју као пи сца ко ји при па да ми ни ма ли стич кој про зној 
шко ли, иа ко је са ма ау тор ка увек отво ре но го во ри ла да се не 
про на ла зи у на ве де ној ка те го ри за ци ји и да ова кав при ступ 
сво јој про зи сма тра не а де кват ним и огра ни ча ва ју ћим. Би
ти је ва ни ка да ни је бла го на кло но гле да ла ни на раз не дру ге 

5 Na ve de no u: Gre a ney, P. nav. de lo.
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ети ке те ко је су до де љи ва не ње ној про зи. Она ни је је ди ни 
ау тор ко ји ни је за до во љан свр ста ва њем у ре до ве ми ни ма
ли ста. Реј монд Кар вер је имао сли чан став, ко ји је из нео у 
ин тер вјуу за ПаризРивју 1983. го ди не: „Не што у том ’ми ни
ма ли зму’ за у да ра на ми нор ност ви зи је и сти ла, а то ми се не 
сви ђа”. Гри ни за ме ра пи сци ма на не га тив ном ста ву пре ма 
ми ним на ли зму и кри ти ку је их због не до стат ка ја сног ма ни
фе ста ко ји су, по ње му, они би ли ду жни да ус по ста ве. Он 
сма тра да је та кав од нос, уз ве ли ко за не ма ри ва ње ми ни ма
ли зма од стра не кри ти ке, раз лог због ког овај тер мин још 
увек ни је сте као ши ро ко при зна ту кул ту ро ло шку вред ност. 
Оно че га су се ау то ри по свој при ли ци при бо ја ва ли је ри
зик да би еле мен тар ност и све де ност по е ти ке мо гле по ста
ти дру го име за си ро ма штво и огра ни че ност ви зи је и сти ла. 
Ис по ста ви ће се да је ова ква бо ја зан не по треб на, јер је све
де ност у де ли ма пи са ца по пут Кар ве ра и Би ти је ве све сно 
ода бра на и па жљи во спро ве де на.

Иа ко че хо вљев ски све де но при по ве да ње Ен Би ти оста вља 
чи та о ца у илу зи ји да она са мо при ча јед но став ну при чу – а 
по што је ди на ми ка при че све де на на ми ни мум, че сто чак 
и у илу зи ји да се у при чи ни шта не до га ђа – го то во сва ки 
ред у ње ној крат кој при чи пре пун је зна че ња. Ау тор ка ово 
по сти же та ко што пу шта да ви зу ел ни де та љи осво је чи та о
че ву па жњу. Она сма њу је ко ли чи ну де та ља, али у пот пу но
сти екс пло а ти ше оне ко је уно си у сво ју при чу: „ови ва жни 
де скрип тив ни еле мен ти не са мо да по ста ју део це ло ви то сти 
пре ци зног при ка зи ва ња ре ал но сти, већ по ста ју ре пре зен та
тив ни и те же да фор ми ра ју фи гу ра тив ни је зик ко ји, ши ре 
гле да но, по чи ва на сим бо ли ци”6. Фи но аку му ли ра ни де та љи 
у крат кој про зи Би ти је ве на го ве шта ва ју ви ше не го што то 
чи та о цу ка зу је њи хов прост збир. По што је чи та лац ње не 
про зе по зван да уче ству је у ства ра њу зна че ња, ка ко при ме
ћу је Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, „је ди ни про блем ве зан 
за ре цеп ци ју ова ко зна ко ви тих де та ља је сте па ра док сал на 
по зи ци ја при ма о ца по ру ке: он мо ра да учи та зна че ње у де
та ље ко ји деј ству ју очу ђе њем”7. С дру ге стра не, на спрам ви
зу ел них де та ља ко ји осва ја ју чи та о че ву па жњу, а ко ји „мо гу 
до би ти функ ци ју џој сов ске епи фа ни је или оста ти на ни воу 
не кон вен ци о нал ног ме ха ни зма у ка рак те ри за ци ји ју на ка”8, 
по сто је и зна ко ви ти де та љи ко ји су на мер но из о ста вље ни из 
при по ве да ња. Из о ста вљен де таљ је онај чи је од су ство чи та
лац осе ћа, та ко да, док чи та при чу, схва та да не што не до ста
је. У на став ку ра да, узе ће мо крат ку при чу „Као ста кло” као 

6 Gre a ney, nav. de lo.
7 Gor dić Pet ko vić, V. nav. de lo, str. 218.
8 Исто.
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ре пре зен та ти ван при мер све де ног при по ве да ња Ен Би ти и 
по ку ша ти да ука же мо на ње го ве глав не од ли ке.

Каостакло

Сли ка сло мље ног ста кла у овој при чи има ва жну уло гу не 
са мо у осве тља ва њу уну тра шњо сти ју на ки ње, већ и као еле
мент ко ји по ве зу је сце не. Од ви ја ње при че на ова кав на чин 
до зво ља ва чи та о цу да пра ти кре та ње све сти и емо ци о нал но 
ста ње ју на ки ње. Она при ча сво ју при чу, док у исто вре ме 
на сто ји да се из бо ри са бо лом ко ји осе ћа док тра је про цес 
раз во да ње ног бра ка са По лом. Ни у јед ном тре нут ку не го
во ри отво ре но о сво јим осе ћа њи ма, али чи та лац зна ка ко се 
она осе ћа јер Би ти је ва по на вља сли ке пред ме та од ста кла, и 
то та ко што опи су је ис кљу чи во њи хо ву крх кост. Ти пред ме
ти су: про зор ско ста кло, ста кле но ок но из над ула зних вра та, 
ста кло на кров ном про зо ру и ста кле ни при ти скач за хар ти ју. 
Осим то га, са ма ју на ки ња ко ри сти  по ре ђе ње са сло мље ним 
ста клом: она из ла зи на пр сти ма из со бе сво је усну ле кће ри 
Ели зе на сле де ћи на чин: „кре ћу ћи се па жљи во као да хо
дам по раз би је ном ста клу”9. Крх кост ста кле них пред ме та 
ре флек ту је уну тра шњу крх кост ју на ки ње, а при по ве да ње 
од го ва ра ова квом ње ном емо ци о нал ном ста њу јер је оно у 
фраг мен ти ма, ис пре ки да но и ли ше но хро но ло ги је до га ђа ја 
о ко ји ма се при по ве да. По на вља ње сли ке сло мље ног ста
кла, сва ки пут у не што дру га чи јем об ли ку, има функ ци ју 
везивног тки ва ова квог при по ве да ња.

У при чи, да кле, по сто ји не сла га ње из ме ђу ре до сле да по ком 
су се до га ђа ји за и ста до го ди ли и ре до сле да по ком су пред
ста вље ни у при по ве да њу. Ре че но тер ми ни ма ру ских фор ма
ли ста, фа бу ла и си же се не по кла па ју, та ко да ни је при ме њи
ва њи хо ва схе ма абц, не го су за сту пље ни флеш бе ко ви, ко је 
они схе мат ски при ка зу ју као ацб, док са ма при ча по чи ње in
medias res, од но сно од сре ди не уме сто од по чет ка. При ча 
по чи ње та ко што ју на ки ња гле да у сли ку свог уско ро бив
шег му жа, По ла, док је био де те. За тим она при по ве да о два 
до га ђа ја из про шло сти ко ја су „слич на, иа ко не ма ју ни шта 
за јед нич ко”10. Они за пра во има ју не што за јед нич ко – сло
мље но ста кло, иа ко ју на ки ња твр ди су прот но. Ју на ки ња на 
мо мен те де лу је као не по у здан при по ве дач. Сле ди епи зо да 
о Нор ма ну, сле пом чо ве ку ко ме ју на ки ња јед ном не дељ
но чи та, и по том се при ча за вр ша ва ње ним ко мен та ри ма о 
оној ис тој му же вље вој фо то гра фи ји, док Ели за спа ва, а она 
се игра ста кле ним при ти ска чем за хар ти ју, ри зи ку ју ћи да 

9 Bi ti, E. (1994) Onoštobešemoje:Izabranepriče, Be o grad: Rad, str. 31.
10 Bi ti, E. nav. de lo, str. 28.
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пробу ди де те и при се ћа ју ћи се раз го во ра са Нор ма ном ко ји 
је во ди ла тог да на. Та ка ју ки Ја ма мо то (Tak kayuki  Yam ma mo
to) да је пре глед хро но ло шког ре до сле да до га ђа ја и њи хо вог 
ре до сле да у при по ве да њу, у сле де ћој та бе ли11:

Ка ко при ме ћу је Ја ма мо то ва, пр ва сце на у при чи (1’), сце на 
гле да ња у фо то гра фи ју, пот цр та ва зна чај ви зу ел ног елемента 
у при чи12. Ова фо то гра фи ја има две функ ци је:

„Пр во, она при по ве да њу да је чврст струк тур ни оквир. 
При ча по чи ње и за вр ша ва се ју на ки њи ним гле да њем у 
ову фо то гра фи ју. Дру го, Би ти је ва ко ри сти овај оквир ка ко 
би по ве за ла две вре мен ске фа зе, про шлост и са да шњост. 
При ча по чи ње у са да шњо сти, за тим се по ме ра у про шлост 
кроз низ се ћа ња, да би се на кра ју вра ти ла у са да шњост. 
Це ла при ча је струк ту ри ра на око ове фо то гра фи је, пре ко 
ко је жен ски при по ве дач ула зи у свој лич ни свет при че, 
као што Али са ула зи у Зе мљу чу да кроз огле да ло.”13

Флеш бек ко ји се ја вља услед гле да ња у По ло ву фо то гра фи ју, 
се ћа ње на ин ци дент ко ји се збио ве че пред дан Све тог Ва
лен ти на, чи ни дру ги сег мент при че (2’). Те ве че ри, по што су 
већ би ли ра ста вље ни и жи ве ли одво је но, ју на ки ња је по пи ла 
ма ло ви ше и за мо ли ла ком ши ју Ла ри ја да је пу сти у свој врт 
ко ји гле да на По ло ву спа ва ћу со бу, ка ко би му из ре ци то ва
ла Офе ли ји ну пе сму пред су тра шњи пра зник. Пр ви и дру ги 
сег мент по ве за ни су по мо ћу две сли ке, два из ра за По ло вог 
ли ца, ко је слу жи као објек тив ни ко ре ла тив: из раз ње го вог 

11 Yam ma mo to, T. (2013) Images andNonlinearNarrative Structure inAnn
Beattie’sLikeGlassandJanus, Cri ti cal Pa per, Pa ci fic Lut he ran Uni ver sity, 
Ta co ma, p. 10.

12 Исто.
13 Исто.

Хронолошки 
след 

догађаја
Догађаји

След 
догађаја 
у причи

1 Настанак фотографије јунакињиног ускоро бившег мужа 
Пола са оцем и псом. Пол је мали дечак на фотографији.

2 Посета јунакињиној сестри и њеном веренику и догађај у 
њиховом стану.

3’

3 Јунакиња и Пол су растављени.
4 Инцидент који се збио тринаестог фебруара (вече уочи дана 

Светог Валентина).
2’

5 Прва посета слепом пријатељу Норману, у његовом стану. 5’
6 Развод је окончан.
7 Друга посета Норману. 7’
8 Јунакиња гледа Полову фотографију из детињства. 1’
9 Јунакиња прича својој шестогодишњој кћерки, Елизи, 

догађаје 2 и 4.
4’

10 Јунакиња се сећа Полових коментара о фотографији из 
детињства и њеном настанку, док Елиза спава.

6’
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ли ца на фо то гра фи ји из де тињ ства је, ка ко ју на ки ња за кљу
чу је, из раз „де те та ко је од сут но гле да у да љи ну”14. Ко ли ко 
год ју на ки њин по глед у ње го во ли це на фо то гра фи ји био ис
пи ти вач ки, она не успе ва да из ње га за кљу чи ни шта дру го 
до да се де чак до са ђу је и гле да у да љи ну. Слич на си ту а ци ја 
се по на вља три на е стог фе бру а ра, на кон што ју на ки ња га ђа 
По лов про зор ка мен чи ћем ка ко би га по зва ла: „Он да сам сву 
сво ју па жњу упра ви ла на ли це свог му жа ко је се по ја ви ло 
на про зо ру, нај пре из об ли че но од бе са, а он да за чу ђе но”15. 
Пол си ла зи по њу и уз пре ко ре је гру бо узи ма за ру ку, во
де ћи је го ре у стан, али се на сте пе ни шту пре до ми шља и 
оста вља је пред вра ти ма ко ја љу ти то за лу пи за со бом. Ју на
ки ња оста је пред вра ти ма не ка да шњег за јед нич ког ста на и 
по сма тра „ка ко се пре ко че ти ри ста кле на ок на из над вра та 
ши ре пу ко ти не, тан ке као влас”16. Опис на пр слог ста кла је 
вр ло са жет и крај ње јед но ста ван, али је сли ка ко ју чи та лац 
има пред очи ма ве о ма жи ва. Ја ма мо то ва сма тра да по сто је 
два раз ло га за ово: пр ви је то што нам је ско ро сви ма до
бро по зна та си ту а ци ја тре ска ња вра ти ма и сли ка на пр сну тог 
ста кла, а дру ги је емо ци о нал ни ефе кат сли ке. Чи та лац ла ко 
по ве зу је ју на ки њин бол са суд би ном про зор ских ока на из
над вра та, бу ду ћи да су ње на уса мље ност и че жња за По лом 
на го веште ни не по сред но пре ове сце не.

У дру гом сег мен ту (2’), по сто ји јук ста по зи ци ја два про зо ра, 
ко јом се по сти же осве тља ва ње ју на ки њи не крх ко сти. Ка да 
она ба ци ка мен чић на По лов про зор, не до ла зи до раз би ја
ња ста кла, али ка да не ко ли ко тре ну та ка ка сни је Пол за лу пи 
вра ти ма, ста кле на ок на пу ца ју. Ја ма мо то ва да је дра го це не 
ко мен та ре о ово ме:

„За раз ли ку од По ла, ју на ки ња ни је у ста њу да би ло шта 
сло ми, што ука зу је на то да њој не до ста је сна га ко ју он 
има, а то је за пра во сна га да се отрг не од емо ци о нал не па
ра ли зе и на ста ви са соп стве ним жи во том. Не што ка сни је 
у при чи, по ја вљу је се још је дан про зор – про зор у Нор ма
но вом ста ну. Нор ман је лик ко ји сто ји у кон тра сту са По
лом. Би ти је ва их кон тра сти ра у од но су пре ма про зор ском 
ста клу: за раз ли ку од По ла, Нор ман ни је у ста њу да сло ми 
ста кло. Он је ра њив, по пут ју на ки ње, са мо што ње го ва ра
њи вост по ти че од ње го вог сле пи ла. Ју на ки њи на сна жна 
при вр же ност сле пом чо ве ку на гла ша ва ње но пси хич ко 
сле пи ло – при кра ју при че, она при зна је сво ју не вољ
ност да уви ди са свим очи глед не ства ри: „зашто ли сам 

14 Bi ti, E. nav. de lo, str. 28.
15 Исто, стр. 30.
16  Исто.
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на прави ла ми сте ри ју око не чег што има та ко једностав но 
ре ше ње?”17

Од мах на кон флеш бе ка ко ји чи ни дру ги сег мент при че (2’), 
сле ди још је дан флеш бек (3’): ју на ки ња се се ћа по ро дич не 
по се те сво јој се стри, а овај до га ђај се збио „у срећ ни ја вре
ме на”18, од но сно у вре ме ка да су Пол и она још увек би ли 
сре ћан брач ни пар. Опет сли ка сло мље ног ста кла слу жи као 
спој ни ца са прет ход ним сег мен том. Ово га пу та, при зор је 
ве сео – у се стри ном ста ну је се дељ ка, ве сео жа мор од љу ди 
ко ји је ду, пи ју, ћа ска ју – али зна чај но је то да је по но во Пол 
тај ко ји ло ми ста кло, иа ко то чи ни у до бром рас по ло же њу, 
док отва ра бо цу шам пањ ца. 

У че твр том сег мен ту (4’), ју на ки ња пре при ча ва на ве де на 
два до га ђа ја сво јој ше сто го ди шњој ћер ки, Ели зи. Де вој чи
ца пи та у че му је су шти на те две при че, али ју на ки ња не ма 
одго вор на ово пи та ње:

„Е па не знам, стал но јој го во рим да не знам. Ваљ да у то
ме што је он ста кло раз био са свим слу чај но; то што је чеп 
про био ста кло, то је чу до. Су шти на је у ово ме: сло мље но 
ста кло је сло мље но ста кло.”19

Ју на ки ња од би ја да при пи ше зна чај сло мље ном ста клу, али 
чи та лац про зе Ен Би ти зна да је све што од ње ног тек ста 
мо же до би ти са мо по вр ши на ду бо ког је зе ра. Све стан је да 
ју на ки њин ко мен тар за пра во по твр ђу је оно што она не ги ра. 
Да би чи та лац ви део шта је ис под по вр ши не, он мо ра да за
ро ни, од но сно да ство ри зна че ње: сло мље но ста кло је мно го 
ви ше од сло мље ног ста кла. Да је та ко, ука зу је вра ћа ње на 
ову сли ку кроз це лу при чу. 

У по след њем сег мен ту (7’), кон цен тра ци ја ових сли ка је ве
о ма гу ста. Ја ма мо то ва по све ћу је по себ ну па жњу овом сег
мен ту, де ле ћи га на три се квен це. То су три па су са из ко јих 
се сег мент са сто ји, 7’а, 7’б и 7’ц. Пре ла зи из ме ђу ове три 
се квен це су вр ло на гли. Се квен ца 7’а по но во при ка зу је ју на
ки њу ко ја гле да у По ло ву фо то гра фи ју. Вра ћа њем на по чет
ну сце ну, Би ти је ва по сти же ефе кат за мр зну тог мо мен та из 
жи во та ју на ки ње. Ути сак је да про ток вре ме на не по сто ји. 
Сле де ћа се квен ца, 7’б, пре ме шта се у Ели зи ну со бу; док де
вој чи ца спа ва, ју на ки ња ба ца у вис и до че ку је на длан те жак 
ста кле ни при ти скач за хар ти ју, ри зи ку ју ћи да он тре сне на 
под и про бу ди де те. По след ња се квен ца, 7’ц, пред ста вља ју
на ки њин флеш бек: она се при се ћа раз го во ра са Нор ма ном 

17 Исто, стр. 12.
18 Исто, стр. 31.
19 Исто, стр. 33.
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од пре не ко ли ко ча со ва. На кра ју сег мен та 7’, ко ји пред ста
вља и крај це ле при че, ју на ки ња је са ма са со бом и са пи
та њем на ко је не ма од го вор: „шта да се чи ни с кр хо ти на ма 
ту ге?”20. Бу ду ћи да не до ста ју пре ла зне фра зе из ме ђу па су
са 7’а, 7’б и 7’ц, пре ла зи су омо гу ће ни по на вља њем сли
ка сло мље ног ста кла – по на вља њем ових сли ка, по на вља ју 
се и емо ци је ко је оне бу де, а ово по на вља ње, уз по на вља ње 
сце не гле да ња у По ло ву фо то гра фи ју ујед но омо гу ћа ва по
ве зи ва ње по след њег сег мен та, 7’, са остат ком при че и да је 
при по ве да њу ути сак це ло ви то сти. 

Закључак

Ана ли за крат ке при че „Као ста кло” по твр ђу је те зу да је 
при по ве да ње Ен Би ти ми ни ма ли стич ко и да је ми ни ма ли
зам при су тан на сва три пла на о ко ји ма го во ри Барт – на 
пла ну је ди ни це, сти ла и ма те ри ја ла. Ре че нич на струк ту ра у 
при чи је из у зет но јед но став на, во ка бу лар је све ден, ре че ни
це крат ке, број ли ко ва ми ни ма лан, а де скрип ци ја не по сто ји 
као кла си чан вид при по ве да ња, већ је све де на на екс по зи
ци ју ви зу ел ног са др жа ја. Ди на ми ка при че го то во да не по
сто ји и ути сак је да се у при чи ни шта не до га ђа, да је при
ка зан је дан за мр знут мо ме нат из жи во та, ми ни ма ли стич ки 
исе чак реално сти ко ји при ка зу је кри зни мо ме нат из жи во та 
јунакиње. 

Ово од го ва ра ду бин ској струк ту ри при че Ен Би ти ко ја је не
што што је за јед нич ко свим при ча ма, без об зи ра на пе ри
од ка да су на ста ле. Увек је при су тан не ки кри зни тре ну так, 
нај че шће у од но су из ме ђу дво је љу ди, ко ји је дра ма тич ни ји 
не го што се на пр ви по глед чи ни и око ког се гра ди при по ве
да ње. Осим то га, чак и ка да се гу бе ми ни ма ли зам је ди ни це 
и оби ма и ми ни ма ли зам сти ла, те при че по ста ју ду же и гу бе 
свој ра ван тон, а раз ви ја ју син так су у ко јој по сто ји се риј ска 
пре ди ка ци ја, оно што се ни ка да не ме ња у при чи Би ти је ве 
је сте ми ни ма ли зам ма те ри ја ла: ми ни ма лан број ли ко ва, ми
ни мал на екс по зи ци ја, као и рад ња и за плет ко ји су све де ни 
на крај њи ми ни мум. За хва љу ју ћи осо бе но сти ми ни ма ли
стич ких при по вед них по сту па ка, крај крат ке при че Ен Би ти 
мно го че шће от кри ва, не го што раз ре ша ва би ло шта. Упра во 
је та ко и у при чи „Као ста кло”: ју на ки ња не успе ва ни шта 
да раз ре ши, већ са мо да от кри је оно што је би ло очи глед
но – фо то гра фи ја око ко је се при по ве да ње од ви ја је за пра во 
фо то гра фи ја де те та ко је гле да у мај ку, ве о ма јед но став но и 
пот пу но ло гич но об ја шње ње, али об ја шње ње ко је јој је би ло 
не до ку чи во.

20 Исто. 
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Ме сто ви зу ел них умет но сти, сли кар ства и фо то гра фи је, 
ве о ма је ис так ну то у крат кој про зи Би ти је ве, те је ду га чак 
спи сак ње них при ча у ко ји ма фо то гра фи ја или сли ка игра 
ва жну уло гу и по кре ће рад њу. За пра во, ве о ма је ма ли број 
при ча у ко ји ма се не ја вља сце на гле да ња у фо то гра фи ју, 
а и чи ње ни ца да ју на ци че сто упу ћу ју јед ни дру ги ма са мо 
по гле де, омо гу ћа ва ју ћи уплив хе мин гве јев ске и кар ве ров ске 
ти ши не, по твр ђу је ви зу е ли за ци ју као до ми нант ну тех ни ку 
ко ју Би ти је ва ко ри сти у гра ђе њу сво јих при ча. Ви зу е ли за
ци ја је та ко ја омо гу ћа ва од су ство ли не ар ног при по ве да ња, 
ко га за ме њу је по на вља ње сли ке не ког пред ме та ко ји, иа ко 
има сим бо лич ко зна че ње, не функ ци о ни ше као сим бол већ 
као ве зив но тки во. Ка да ка же да се при по ве да ње Би ти је ве 
не осла ња на ме та фо ру, већ на ме то ни ми ју, Ка ро лин Пор
тер (Ca rolyn Por ter) за пра во има на уму ње но не ли не ар но 
при по ве да ње21. При по ве дач у при ча ма Би ти је ве је или не
при ме тан, због че га чи та лац има ути сак да све вре ме свет 
по сма тра очи ма ли ка у чи ју свест при по ве дач ула зи, што 
од го ва ра Штан це ло вој пер со нал ној при по вед ној си ту а ци ји, 
или је, пак, реч о при по ве да чу ко ји је је дан од ли ко ва при че 
и ко ји пре но си до га ђа је из свог угла. Чет мен (Chat man) при
пи си ва ње осе ћа ња или ста ња ју на ку од стра не при кри ве ног 
при по ве да ча на зи ва ин тер ном ана ли зом, а сам тер мин „при
кри ве ни при по ве дач” ко ри сти уме сто тер ми на „при по ве дач 
у тре ћем ли цу”22. За ни мљи во је то да, прем да се на пр ви 
по глед чи ни да ће при по ве да ње у пр вом ли цу от кри ти ви ше 
о осе ћа њи ма ју на ка ко ји при по ве да при чу не го што то мо же 
учи ни ти при по ве да ње у тре ћем ли цу, до га ђа се су прот но. 
При по ве да ње у тре ћем ли цу, исти на је, омо гу ћа ва от клон 
од ју на ко вог су бјек тив ног про жи вља ва ња, али ком би на ци
ја ове тех ни ке са нул том фо ка ли за ци јом омо гу ћа ва ова квом 
при по ве да чу да уђе у свест ју на ка и осве тли нам ње го ве ми
сли и осе ћа ња, док ју нак ко ји при ча сво ју при чу, у пр вом 
ли цу, че сто не же ли да упе ри све тлост у том сме ру. За то је 
за нас ве ћа ми сте ри ја шта осе ћа и ми сли не и ме но ва на ју
на ки ња у при чи „Као ста кло”, у ко јој је ко ри шће на тех ни ка 
при по ве да ња у пр вом ли цу, не го ју на ки ње мно гих при ча Би
ти је ве у ко ји ма је при ме ње на тех ни ка при по ве да ња у тре ћем 
ли цу. У сва ком слу ча ју, не за ви сно од из бо ра при по ве да ча, 
а што ана ли за при че „Као ста кло” не дво сми сле но по твр
ђу је, јесте чи ње ни ца да се па жљи во спро ве ден ми ни мум 
у крат ким при ча ма Би ти је ве по ка зу је као ве о ма ефи касно 

21 Por ter, C. Ann Be at tie: The Art of the Mis sing, in: ShortStoryCriticsm–
CriticismoftheWorksofShortFictionWriters, ed. Kr sto vić, J. (2010), Ga le 
Re se arch In cor po ra ted, p. 4.

22 Chat man, S. (1978) StoryandDiscourse:NarrativeStructureinFictionand
Film, Cor nell: Cor nell Uni ver sity Press.
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сред ство за ба вље ње те ма ма кри за и кон фли ка та и ге не ри
са ње су ге стив но сти. У скла ду са тим, ис по ста вља се и да је 
бо ја зан мно гих пи са ца и кри ти ча ра да би еле мен тар ност и 
све де ност по е ти ке мо гле по ста ти си но ним за си ро ма штво 
и огра ни че ност ви зи је и сти ла би ла пот пу но нео прав да на.
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MINIMALISM IN THE SHORT STORIES OF  
ANN BEATTIE: LIKEGLASS 

This paper analyses characteristics of minimalism – the narrative 
poetics that appeared in America in 1980s – on the example of short 
stories by Ann Beattie in general, and specifically her short story 
Like Glass. Analysis leads to the conclusion that the main features 
of the Beattie’s narrative coincide with the typical characteristics of 
minimalism: first of all simplicity in sentence structure, sparseness 
of motifs and vocabulary, small number of characters and absence 
of classical elements of narration like the plot or description, which 
give way to discovery of visual content i.e. to the visualisation of the 
narrative as a characteristic technique of Ann Beattie, giving her story 

such a typical nonlinear structure. 
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