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ПОЖУТЕЛА КРШТЕНИЦА
(Старост, приредили Давид Албахари и Срђан В. Тешин,  

Архипелаг, Београд, 2012)

Не, ста рост ни је до бра ни ле па. Ни у чем, ни у че му, ни у че
му! Ни је чак ни чи ста! Не са мо што па жња оту пи, об зир 
осла би, ин те рес оба мре, па је чо век склон да се за пу сти у 
оде лу и др жа њу, не го чак и са мо те ло као да се те шко чи
сти и ла ко пр ља. Са мо од се бе, из ну тра се пр ља. [...] А мла
дост је чи ста, јер се ње ни со ко ви об на вља ју, док су со ко ви 
ста ро сти уста ја ли и кад још ни су пот пу но уса хли. [...] Та
ква је кле та ста рост да се све окре ће про тив оно га про
тив ко га је и ина че све, јер ста ри.

(Иво Ан дрић, „Же на на ка ме ну“)

На кон не ко ли ко ан то ло ги ја крат ких при ча ко је је Да вид Ал ба ха ри ода брао, при-
ре дио и афир ми сао, овај аутор је про шле го ди не, са да са Ср ђа ном В. Те ши ном, чи та-
о ци ма спре мио још јед ну, под ин ди ка тив ним на сло вом Ста рост, ко ја се – иако је 
нај слич ни ја ан то ло ги ји По сла сти чар ске при че не са мо по то ме што де ле из да ва ча, 
већ и зна тан број ауто ра – из два ја од мно гих пр вен стве но сво јим лајт мо ти вом и ње-
го вом об ра дом. Ква ли тет ове ан то ло ги је се за пра во кри је не са мо у те ми ста ро сти о 
ко јој ов де на не кад раз ли чи те, а ипак, че шће не го што је оче ки ва но, слич не на чи не, 
при по ве да два де сет и је дан аутор, не го баш у име ни ма у њој и чи ње ни ци да су они 
сво је вр стан the best of срп ске про зе по след њих де це ни ја. Са би ра ју ћи то ли ко ра зно-
вр сних при по вед них гла со ва у јед ном из да њу, при ре ђи ва чи су мо ра ли да се усме ре 
на то ко је ауто ре по зва ти и ка ко их на ве сти да се др же за да те иде је.

Да би се из бе гла пре ве ли ка ша ро ли кост, Ал ба ха ри и Те шин су, ка ко на во де у уво-
ду, по ста ви ли не ко ли ко смер ни ца и пи та ња ко ја је тре ба ло да иза бра не пи сце на ве-
ду на ма ње-ви ше слич на раз ми шља ња и до не су ма ње-ви ше слич не ре зул та те ко ји 
би он да, јед ни уз дру ге, ре зул ти ра ли до вољ но ко хе рент ним де лом. Ме ђу тим пи та-
њи ма су и не ка по све оп шта („Страх од ста ро сти?“, „Жа ље ње за мла до шћу?“ и „Су коб 
стар-млад?“), као и она пот пу но ин ди ви ду ал на („Шта нам зна чи ста рост?“, „Ка да се 
до и ста по ста је стар?“ и „Нај леп ше го ди не на ших жи во та?“), а чи та о ци ма је, на кон 
што их упо зна ју у уво ду, за ни мљи во да от кри ју ка ко сва ки пи сац од го ва ра на њих и 
ко ли ко се бли ско др жи „за да те“ те ме. Та ко ђе, до дат ну до зу чи та лач ког ужи ва ња до-
но си чи ње ни ца да се ме ђу ко ри ца ма ове ан то ло ги је на ла зи и не ко ли ко ауто ра ко ји 
већ не ко вре ме не об ја вљу ју крат ке при че иако се сма тра ју ис ку сним „мај сто ри ма“ 
те про зне фор ме, али и они мла ђи од ко јих се у бу дућ но сти оче ку је мно го. Та ко ђе, 
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по што је овај про је кат пред ста вљен као иде ја два при ре ђи ва ча ко ји су у ње га укљу-
чи ли сво је ко ле ге, прет по ста вља се да су при че (уз гред, бит но је по ме ну ти да текст 
Ми ли це Ми ћић Ди мов ске ни је при ча у кла сич ном сми слу, већ есеј о ста ро сти и ства-
ра њу за пи сан у епи сто лар ном об ли ку) пи са не ис кљу чи во за ову на ме ру, те та ко 
пред ста вља ју нај но ви ја оства ре ња да тих ауто ра и сто га чи та о ци на јед ном ме сту 
мо гу да се упо зна ју са њи хо вим ак ту ел ним ра дом. Про у ча ва њем са др жа ја и крат ких 
би о гра фи ја пи са ца, по ста је ја сно да су ауто ри ор га ни зо ва ни по ста ро сти, те се та ко 
кре ће од Јо ви це Аћи на и Сло бо да на Ти шме (1946) до Ан дри је Ма ти ћа (1978) и Ми ће 
Ву ји чи ћа (1979), ме ђу њи ма су ско ро сви нај ква ли тет ни ји са вре ме ни про за и сти, до-
бит ни ци на гра да (НИН-ове, Ан дри ће ве, Ви та ло ве, сти пен ди је „Бо ри слав Пе кић“ и 
дру гих), пи сци ко ји пи шу и про зу и по е зи ју и дра ме, а ак ту ел ни су на на шој сце ни од 
1970-их го ди на до да нас. Што се ти че са мог ода би ра, Ал ба ха ри и Те шин ни су увр сти ли 
ап со лут но све ква ли тет не пи сце да тих ге не ра ци ја (еви ден тан је из о ста нак не ко ли ко 
ауто ра ко ји се ба ве крат ком про зом и те мом ста ро сти, као што су, на при мер, Ми ло-
ван Мар че тић, Вла ди слав Ба јац, Мир ја на Па вло вић, Ву ле Жу рић или Ср ђан Ср дић, 
што се јед но став но мо же обра зло жи ти при ре ђи вач ким кон цеп том, оби мом ко ји би 
збир ка има ла ка да би их све укљу чи ла и чи ње ни цом да је ово из бор, а не са бра ни 
пре сек свих при по ве да ча дру ге по ло ви не XX ве ка), ни ти су се огра ни чи ли са мо на 
оне ко ји са њи ма, или ме ђу соб но, де ле по е тич ка и иде о ло шка схва та ња, већ су же ле ли 
да ком би на ци јом ста ри јих и мла ђих при по вед них гла со ва пред ста ве ра зно ли ка раз ми-
 шља ња на исту те му и да на тај на чин опи шу ње ну ши ри ну и све о бу хват ност. По што 
ни су има ли увид у при че – уко ли ко су оне за и ста на мен ски на пи са не за ову ан то ло-
ги ју – пре но што су по зва ли пи сце на са рад њу, при ре ђи ва чи ни су мо гли да зна ју ка-
кве ће од го во ре на по ста вље на пи та ња до би ти. Уто ли ко је њи хов за да так био те жи, 
а до би је ни ре зул тат при ма мљи ви ји чи та о ци ма. На рав но, ни су све при че јед на ко 
успе шне ни ти су сви ауто ри јед на ко уме шно од го во ри ли на „за да так“, па се та ко ла ко 
мо же уви де ти да по сто је при че ко је по ква ли те ту од ска чу од оста лих. Ме ђу тим, уко-
ли ко је чи та лац спо со бан да кроз ан то ло ги ју Ста рост про ђе у кон ти ну и те ту, без за-
сто ја, и не обра ти па жњу на име на ауто ра, већ на оно шта пи шу, мо же се до ћи до ути-
ска да је ово де ло, као це ли на, по при лич но успе шно јер ме ша на ра ци ју ста ри је и мла-
ђе ге не ра ци је и пра ви фу зи ју њи хо вих ста во ва о мла до сти и ста ро сти, љу ба ви и смр ти.

На рав но, ово ни је са мо ан то ло ги ја од ре ђе них пи са ца, већ и увид у њи хо ве по је-
ди нач не по е ти ке и це ло ку пан опус: крат ке при че мно гих ауто ра кри ју су шти ну њи хо-
вог ра да и мо гу се сма тра ти нај ре пре зен та тив ни јим при ме ри ма њи хо вог пи са ња. Та ко, 
на при мер, ни је те шко при ме ти ти да при ча „Ме ка ни рат“ Сло бо да на Ти шме на ви ше 
на чи на ко ке ти ра са збир ком Ур ви дек и ро ма ном Бер нар ди је ва со ба (пр вен стве но од-
ре ђе њем гра да у ком се од ви ја рад ња и слич ном ка рак те ри за ци јом про та го ни сте-
на ра то ра); при ча „Увер љив крај“ Да ви да Ал ба ха ри ја је на пи са на у јед ном обим ном 
па су су, као и до бар део ње го вих ро ма на; Све ти слав Ба са ра у при чи „Зе мља ста ра ца“ 
пру жа очи глед ну кри ти ку дру штва и др жа ве из сво јих ро ма на и ко лум ни; при ча „Пи ца 
ка при ћо за“ Љу би це Ар сић се од ви ја у хо те лу, на лик збир ци All In clu si ve у ко ју је та ко-
ђе увр ште на; Ми хај ло Пан тић, слич но мно гим сво јим ра ни јим при ча ма, сме шта „Тре-
ну так, ме ђу свим оста лим“ у про стор ви ше спрат ни ца Но вог Бе о гра да; Зо ран Ћи рић 
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пи ше при чу „Из ве штај“ о ју на ци ма са мар ги не или иза ње (по сту пак ко ји при ме њу је 
у, ре ци мо, ста ри јем ро ма ну Хо бо и но ви јој збир ци Крат ки љу ди); а Ср ђан В. Те шин 
си ту и ра рад њу при че „Whe re Is Grand ma, Whe re Do You Think She Hi des?“, са ста вље-
не из не ко ли ко ње му свој стве них фраг ме на та, у фик тив но ки кинд ско на се ље Марс 
по зна то из збир ке Ис под цр те док ње на рад ња по се ду је до зу мор бид ног и шо кант-
ног на лик оној из ро ма на Ку ва ро ве кле тве и дру ге га до сти. По ред то га, при мет на су и 
из ве сна „по ду да ра ња“ и слич но сти ме ђу при ча ма раз ли чи тих ауто ра. До ово га ве ро-
ват но до ла зи због ра ни је на ве де них пи та ња ко је су им при ре ђи ва чи по ста ви ли – по-
сто ји, на по слет ку, огра ни чен број од го во ра на та ква пи та ња, па ни је нео бич но што 
им је ви ше ауто ра при сту пи ло на исти или сли чан на чин. Ова ко су они, не све сно и 
не на мер но, ство ри ли ве зе ме ђу за себ ним це ли на ма ове ан то ло ги је и та ко учвр сти-
ли ње ну те мат ску ра ван. Слич но сти су ра зно вр сне и иду од, ре ци мо, љу ба ви пре ма 
пи са ној ре чи и ин тер тек сту ал ног по ве зи ва ња са ауто ри ма ко је и са ми по шту ју (у ве ли-
ком бро ју при ча), пре ко слу чај них по кла па ња не ких осо би на ју на ка (про та го нист ки ње 
ко је жи ве у сен ци оче ва у при ча ма Љу би це Ар сић и Ми хај ла Пан ти ћа), па си о ни ра ног 
пре пу шта ња чи та њу и књи жев но сти у ста ро сти (опет код жен ских ју на ка при ча Да ви-
да Ал ба ха ри ја и Ве се ли на Мар ко ви ћа), мо ти ва во ље за жи во том и бли зи не смр ти (код 
Је ле не Лен голд и Ан дри је Ма ти ћа), при ча ста ри јих љу ди о де ци (мај ке код Ил ди ко 
Ло ваш и оца код Угље ше Шај тин ца), иде је по врат ка у де тињ ство као у Фиц џе рал до-
вој при чи о Бен џа ми ну Ба то ну (код Ми ле те Про да но ви ћа и Ене са Ха ли ло ви ћа) до 
освр та на ра то ве де ве де се тих го ди на и њи хо ве по сле ди це по ста ри је и но ви је ге не-
ра ци је (у при ча ма Са ше Или ћа и Бо ри во ја Ада ше ви ћа). Ови сит ни и кат кад не при-
мет ни де та љи под се ћа ју чи та о ца на већ про чи та не при че у ан то ло ги ји Ста рост и 
сва ка ко до при но се ње ној ко хе рент но сти, че му до при но си и мо гу ћа те мат ска по де-
ла при ча на са мо три це ли не: оне у ко ји ма се ју на ци вра ћа ју у про шлост, оне у ко ји ма 
се сре ћу свет мла дих и свет ста рих, и оста ле, ко јих је тек не ко ли ко.

Мо ти ви по врат ка у мла дост, ла мен та над њом и на ра ци је о про те клим вре ме ни-
ма из пер спек ти ве ста ри јег при по ве да ча ја вља ју се код ви ше од по ло ви не ауто ра 
чи ји ју на ци у не ком тре нут ку сво јих сва ко дне ви ца по чи њу да раз ми шља ју о про-
шло сти, че сто су бјек тив но ин тер пре ти ра ју ћи и пре пра вља ју ћи де ло ве лич не исто-
ри је и се ћа ња. Ова иде ја мо жда про ис ти че из не ких смер ни ца при ре ђи ва ча („Жа ље-
ње за мла до шћу?“ или „Нај леп ше го ди не на ших жи во та?“), али је ве ро ват ни је да су 
ауто ри јед но став но у тим го ди на ма ка да се и са ми вра ћа ју у сво ју мла дост и пре жи-
вља ва ју је пи шу ћи о њој, уно се ћи у про зу то ли ку ко ли чи ну ауто би о граф ских еле ме-
на та да не ке при че ско ро да ли че на фраг мен те фик ци о на ли зо ва них ауто би о гра фи-
ја. Њих у ову те му уво де не ки оки да чи ко ји их као déjà vu под се те на не што већ про-
жи вље но (по вра так у до мо ви ну код Жар ка Ра да ко ви ћа, се ћа ње на љу бав код Љу би-
це Ар сић и Ми хај ла Пан ти ћа и не срећ на мла дост код Мир ка Де ми ћа), а не рет ко се 
као та кав оки дач ја вља и епи фа ни ја о соп стве ној ста ро сти, нај че шће на кон бли ског 
су сре та са са мим со бом ис пред огле да ла. Огле да ло у при ча ма о ста ро сти има ви ше 
функ ци ја: оно ју на ци ма от кри ва ко ли ко су за пра во оста ри ли, до ка зу је им ка ко да нас 
из гле да ју (не ко ли ко њих при ме ћу је сво је бо ре и дру ге зна ке вре ме шно сти), те их 
под се ћа на оно што су не ка да би ли, и сто га не из не на ђу је по ја вљи ва ње овог мо ти ва 
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у при ча ма. Што се ти че су да ра све та мла дих и ста рих, он је обич но при ка зан као су-
жи вот ју на ка раз ли чи тих ге не ра ци ја у род бин ским или при ја тељ ским ве за ма. Упра-
во се у овом ком па ра тив ном пре гле ду по гле да на свет мла ђе и ста ри је по пу ла ци је 
мо же ви де ти вред ност при ча овог из да ња: ауто ри при ка зу ју исте мо ти ве – по глед на 
свет, вред ност жи во та, пла ни ра ње бу дућ но сти, пре жи вља ва ње у зе мљи ко ја ни је на-
кло ње на ни јед ној ге не ра ци ји, ко лек тив на про шлост – из два су прот на угла, чи ме по-
сти жу ап со лут ну уни вер зал ност. Уко ли ко се, ме ђу тим, гру бо по ре де при че „ста ри јих“ 
и „мла ђих“ пи са ца, мо же се уви де ти да се они пр ви ипак че шће по све ћу ју кон тем-
пла ци ји о про шло сти, а дру ги се, што је и ра зу мљи во има ју ћи у ви ду њи хо во жи вот но 
до ба, фо ку си ра ју на су коб ге не ра ци ја и вр ло до бро па ри ра ју ис ку сним и ета бли ра ним 
ауто ри ма, а не кад их чак и над ма шу ју, па се раз ли ка у ква ли те ту из ме ђу ге не ра ци ја 
го то во и не при ме ћу је.

Шта ова ква ан то ло ги ја до но си срп ској књи жев но сти и ка ко је уна пре ђу је? Пр во, 
она је пре сек ак ту ел них про зних гла со ва по след њих де це ни ја, и оних стал но при сут-
них и оних ко ји да нас ре ђе из да ју, али се њи хов ква ли тет не до во ди у пи та ње. Да ље, 
да ју ћи ауто ри ма шан су да се пред ста ве у ова квој те мат ској ан то ло ги ји, Да вид Ал ба-
ха ри и Ср ђан В. Те шин су не са мо до би ли од го вор на сво ја пи та ња о ста ро сти, мла-
до сти, смр ти, жи во ту, љу ба ви, стра ху и жа ље њу, већ и пред ста ви ли ши рок ди ја па зон 
ва ри ја ци ја на ту те му ко је су ра зно вр сне и ипак до вољ но слич не да би пред ста вља-
ле јед но ин те грал но из да ње. На по слет ку, те мат ска ан то ло ги ја Ста рост на про сто 
на во ди чи та лач ку пу бли ку да из но ва от кри је при сут не ауто ре и да по но во, или по 
пр ви пут, про чи та не ка њи хо ва ра ни ја из да ња и бо гат при по ве дач ки опус.




