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ДОЗИВИ

Ђор ђо Ман га не ли 

ОСАМ „ЦЕН ТУ РИ ЈА“ ИЗ ЗА О СТАВ ШТИ НЕ
Збир ка при по ве да ка Цен ту ри ја: сто ма лих ро ма на ре ка, об ја вље на 1979. го ди не, 

нај по зна ти је је и нај пре во ђе ни је де ло ита ли јан ског нео а ван гард ног ау то ра Ђор ђа Ман-
га не ли ја (1922–1990). Обим, број и склоп тек сто ва на зна че ни су у под на сло ву: књи га је 
са чи ње на од сто ти ну крат ких при ча, под јед на ке ду жи не, ко је су осми шље не као ми ни-
ро ма ни.

У це ли ни гле да но, Цен ту ри ја би се мо гла опи са ти као га ле ри ја екс цен трич них 
ли ко ва, фан та стич них би ћа, из ме ште них гра до ва и би зар них огле да ко ји сто је у зна ку 
гро те ске и ап сур да. Ла ви ринт ска пу то ва ња ју на ка Ман га не ли је вих при ча кроз кра јо-
ли ке под све сног и они рич ног кон кре ти зо ва на су, на пла ну је зи ка, са же тим опи си ма, 
бо га то раз гра на том и пе дант но ор га ни зо ва ном ре че ни цом и би ра ним, нео бич ним 
лек сич ким спо је ви ма у ду ху ба рок не есте ти ке, сра чу на те на ефе кат шо ка и из не на-
ђења. 

Пр ви су срет ов да шње чи та лач ке пу бли ке са Цен ту ри јом од и грао се 1982. го ди не за-
хва љу ју ћи пре во ду Мо ра не Ча ле (из да вач је био за гре бач ки ГЗХ). По да так ко ји за вре ђу је 
па жњу сва ка ко је и об ја вљи ва ње фран цу ског пре во да, у из да њу ма кон ског „W“-а, 1985, 
ко ји је био про пра ћен по хвал ним пред го во ром Ита ла Кал ви на.

Пет го ди на на кон ау то ро ве смр ти Цен ту ри ја по чи ње да се штам па у про ши ре ном 
об ли ку: ба зич ном кор пу су од сто ти ну при ча, ко ји је чи нио ори ги нал ну, пр ву збир ку, 
при до да ју се тзв. дру ге цен ту ри је (укуп но 31), ко је су, у нај ве ћем бро ју, би ле прет ход но 
об ја вље не у књи жев ном ча со пи су Il caffè, као и осам при по ве да ка, истог скло па и ду-
жи не, ко је ни ка да ни су ушле у пи шчев, од но сно из да ва чев ужи из бор.1 

По след ње по ме ну те, од ба че не при че су у из да њу ко је је пре во ди лац имао на рас-
по ла га њу (Gi or gio Man ga nel li: Cen tu ria: cen to pic co li ro man zi fi u me, Adelp hi, Ми ла но 2007) 
сме ште не у два до дат ка: Ap pen di ce I (стр. 305–314) и Ap pen di ce II (стр. 315–316). Пр ви до-
да так чи ни се дам при по ве да ка. Обе ле же не су основ ним бро је ви ма, као сви тек сто ви у 
ори ги нал ној збир ци од но сно у ни зу „дру ге цен ту ри је“, с тим што је пр вим две ма, с обзи-
ром на јед нак на слов ни број, до да то сло во у ве ли кој за гра ди. Дру ги до да так чи ни јед на 
при по вет ка ци клу са Дру ге цен ту ри је, по све ће на те ми гра да, ко ју уред ни штво ча со пи са 
Il caffè ни је об ја ви ло и ко ју је Па о ла Ита ли ја, при ре ђи ва чи ца Ман га не ли је ве збир ке, 
обе ле жи ла бро јем са мо у под на сло ву.

Алек сан дар Ко стић

1 Пи са ње но вих при по ве да ка, ко је су се, ка ко у са др жин ском та ко и у ком по зи ци о ном по гле ду, 
ди рект но осла ња ле на оне из пр вог из да ња (1979), би ло је, као што ви ди мо, пра ће но по ме ра њем 
зна че ња ре чи „цен ту ри ја“ по прин ци пу си нег до хе: од на зи ва збир ке у це ли ни до на зи ва за ње не 
де ло ве, тј. по је ди нач не при че.
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Де вет на ест [а]

Не бе ско те ло о ко ме је реч от кри ве но је ско ро, у окол но сти ма не пред ви ђе ним до 
те ме ре да се ње го во по сто ја ње, упр кос за чу ђу ју ће ја сним и из да шним опи си ма, тре-
ти ра као не про ве ре на хи по те за. При ме ти ле су га усред да на, у исто вре ме, и у све до-
чан стви ма му при да ле исто вет не ка рак те ри сти ке мно го број не осо бе из раз ли чи тих 
кра је ва на ше пла не те. Ни јед на од тих осо ба не ба ра та зна њем из астро но ми је, па ипак 
опи си не са мо да су им слич ни не го су још и стил ски по ду дар ни: сви су при бе га ва ли 
би ра ним и не у о би ча је ним ре чи ма. На пр вом ме сту, мо гу ће не бе ско те ло ни је лоп та-
сто, већ пот пу но рав но: на лик је го ле мом тр гу што ле лу ја не бом; де бљи на не до сти же 
ни три ста ме та ра. Ко хо да по ње му – а нај ма ње три све до ка су из ја ви ли да су то учи ни-
ли, прем да се то чи ни ма ло ве ро ват ним – на и ћи ће на јед но ли чан, ме кан те рен, у пот-
пу но сти ли шен биљ ног ра сти ња, али нео бич но при јем чив, ре кло би се, за раз вој не ких 
об ли ка ве ге та ци је. Те рен се не ки пут по ка же као фи ни по кри вач, та нак по пут оштри це, 
ко ји ни је ка дар да из др жи ни нај ма њу те жи ну; и ко кро чи но гом на ње го во тло упа да 
у јед но дел ни ка нал и би ва, на кра ју, ис ти снут у пра зни ну. На тај на чин, пра зни на за-
ди ре, кроз тач ке ко је ни је мо гу ће тач но утвр ди ти, у са му по вр ши ну мо гу ћег те ла. 
Тач ке се не мо гу пред ви де ти, а са мим тим ни за о би ћи; из гле да ју на пра вље не, пре не го 
од зе мље, од јед не ве што са чи ње не ими та ци је ма те ри је не бе ског те ла. Јед на ве ли ка 
и из у зет но бр за ре ка про ти че не бе ским те лом; она је пре во зно сред ство, сто ји на 
рас по ла га њу они ма ко ји су спрем ни да се без окле ва ња пре пу сте ње ним ма ње-ви ше 
плов ним и при сту пач ним бр за ци ма и омо гу ћа ва им да оби ђу це ло ку пан про стор овог 
објек та за крат ко вре ме; мо гу ће је да је она и по кре тач не бе ског те ла, да одр жа ва њем 
соп стве не бр зи не упра вља ње го вим ле том кроз све мир ска про стран ства. Иа ко на 
ле те ћем остр ву не ма ста нов ни ка, сти че се ути сак да је оно или не при мет но на се ље но 
или пак спрем но да бу де на се ље но; чу ју се гла со ви и, ма да се ни јед но те ло, ни жи во-
тињ ско ни људ ско, не дâ ви де ти, кат кад про мак не по ко ја сен ка. На не бе ском те лу вла да 
ат мос фе ра иш че ки ва ња, као да суд би на овог ме ста још ни је ис пу ње на, па све про ти че 
у зна ку зеб ње да се она ни кад не ће ни ис пу ни ти, од но сно у стра ху да ће се оне ру пе 
ко је во де у пра зни ну ра ши ри ти до те ме ре да ће се це ло остр во на кра ју сур ва ти у соп-
стве но ни шта ви ло. 

Де вет на ест [б]

Тај го спо дин, ко ји би, у скла ду са про фе си јом, мо рао но си ти бе лу ко шу љу, али је 
обу као фа лич ну, тро шну и из гу жва ну ка ба ни цу ко ја га, ипак, при ка зу је као по у зда ног 
на уч ни ка, као осо бу скло ну ап стракт ном ми шље њу и као око ре лог љу би те ља ка та ло га, 
тај чо век се ба ви пат њом; ра ди у ве ли ком ин сти ту ту ко ји се во ди као уста но ва за про-
у ча ва ње брач них на ви ка ок си тан ских па цо ва, ко је је он, уз мно го тру да и ве шти не, 
пре тво рио у је дин стве но – пре не го нај по у зда ни је – сред ство за из у ча ва ње пат ње. 
Глав ни раз лог због ко га се ба ви пат њом је сте чи ње ни ца да сâм на уч ник, струч њак 
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че сто па ти. Та пат ња је не кад ду га, не кад не сно сна, а не ки пут бр за, не пред ви ди ва и 
ис цр пљу ју ћа.

Сту ди је пат ње, об ја снио је он сво јим уче ни ци ма, по што он има про бра них уче ни ка, 
оних ко ји осе ћа ју љу бав пре ма пат њи, љу бав ко ја ни је не што што има ве зе са ма зо хи-
змом не го је, јед но став но, ис пи ти ва ње соп стве ног по на ша ња – елем, он је ре као да 
сту ди је пат ње не ма ју ни ка кве ве зе с из у ча ва њем бо ла. Ње го ва ис тра жи ва ња, пре 
све га ис тра жи ва ња на ок си тан ским ми ше ви ма, ни су усме ре на на то да ума ње пат њу, 
ни ти да осми сле но ве, ме та фи зич ке анал ге ти ке на ме ње не за убла жа ва ње бо ла од кон-
так та две жи ве ре ги је ко је се ме ђу соб но ис кљу чу ју. Ко осе ћа бо ло ве мо же, за хва љу-
ју ћи хе миј ским три ко ви ма и ве штим ма не ври ма на жив ча ним спле то ви ма, сма њи ти 
њи хо ву уче ста лост, и пре ста ти да бо лу је. За оно га ко па ти, то ни је мо гу ће. То што се 
ис тра жи ва ње пат ње раз ви ло из ра до ва на па цов ским су пру жни ци ма ок си тан ског 
по ре кла ни је слу чај но. Ови су ми ше ви оли че ње да љи не, љу ба ви, рав но ду шно сти, 
уза јам ног не ра зу ме ва ња, плод но сти. Го спо дин у ка ба ни ци не ма на ме ру да огра ни чи 
сво је уче ни ке на по тра гу за не чим што не окон ча ва пат њу. Уз вр по љен пред пу бли ком, 
с на о ча ри ма ко је те а трал но др жи у ру ци, из ја вљу је ка ко је пат ња за ни мљи ва; за тим, 
у јед ном ти пич но ла кр ди ја шком ма ни ру – ма ни ру у скла ду с ње го вом тро шном ка ба-
ни цом – по ка зу је та блу од ими та ци је ста рог гип са ко ја је са вр ше но глат ка и об ја шња ва, 
с озбиљ ним из ра зом ли ца, шта је ње гов за да так: да од го нет не зна ко ве ко ји не до ста ју 
на тој та бли, зна ко ве ко ји, ис кљу чи во и без у слов но, ука зу ју на пат њу. Страх га је да је 
та бла, оди ста, глат ка и пра зна.

Ше зде сет се дам

Змај је иза брао за скло ни ште ве ли ку пе ћи ну на уз диг ну том и не про ход ном ме сту, 
окру же ном шу ма ма и ра се ли на ма. Сам је, као сви зма је ви, и са мо ћа му по не кад те шко 
па да; има по што ва ња пре ма се би, али се бе не во ли. Зна да же ља ко ја га је по кре ну ла 
и до ве ла у ту шу му ни је би ла са мо ње го ва; из гле да као да је Свет тра жио јед ног зма ја 
и же лео га баш на том ме сту. Ка ко то ина че би ва код зма је ва, ни је по зна вао, а мо же 
би ти да је већ пот пу но за бо ра вио, дру ге зма је ве; за то је убе дио се бе да је не што је дин-
стве но, не што што је суд би на од би ла да ство ри у два при мер ка, по што Свет не би тр пео 
ви ше од јед ног зма ја у исто вре ме. Хра нио се бо би ца ма, де бли ма и сте њем; но јед но-
га да на, кад се оти снуо чак до до ли не, угле дао је љу де. Љу ди уоп ште ни су ли чи ли на 
ње га, али би ло је у њи ма не чег чу до ви шног и за пре па шћу ју ћег; схва тио је да го во ре, 
што је би ло нео че ки ва но от кри ће; па ло му је чак на па мет да мо жда ве ру ју у зма је ве, 
јер зма ја ни шта то ли ко не мо же да де при ми ра ко ли ко чи ње ни ца да оста так све та не 
ве ру је у ње го во по сто ја ње. Ка да је по ку шао да им се при бли жи, они по бе го ше; сти гао 
је јед ну го спо ђу из углед не по ро ди це и за у ста вио је сво јом ве ли ком кан џом; го спо ђа 
је би ла пре пла ше на, а он је, у на ме ри да је сми ри, по је де. Био је искре но убе ђен да ће се 
го спо ђа сми ри ти по што про на ђе мир у ње го вој утро би и ве ро вао је да ће мо ћи ле по 
да по раз го ва ра ју. Но го спо ђа се не огла си. Мо жда ни је има ла шта да ка же. Змај по че 
че шће да си ла зи у до ли ну и да је де оста ле љу де; ве ро вао је све вре ме да ће је де њем 
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љу ди овла да ти њи хо вом спо соб но шћу го во ра. На у чио је да одва ја ко сти, да не је де 
гла ве и, све у све му, да се по на ша ка ко до ли ку је, по што је он био је дан до бро на ме ран 
змај, склон, до ду ше, по гре шним про це на ма. Иа ко је по јео мно го му шка ра ца, же на и 
де це, сре ћу ни је ус пео да про на ђе. Та ко, оно га да на ка да је угле дао ви те за с упе ре ним 
ко пљем ка ко му до ла зи у су срет пре ко по ља, осе ти јед но ду бо ко, драм ско за до вољ-
ство. Знао је он да с ви те зом мо же до ћи смрт – је ди на ко ја је до пу ште на зма је ви ма – али 
је исто та ко знао да дру ге при ли ке за су срет не ће би ти. Змај за тра жи из ви ње ње од 
ис пљу ну тих ко сти ју што су пре кри ва ле по ља и по хр ли у су срет свом ви те зу, с јед ном 
вр стом по му ће не ра до сти.

Се дам де сет де вет

Ин спек тор ула зи у ку ћу у ко јој је по чи ње но уби ство; то је јед но скром но, шта ви ше 
бед но пре би ва ли ште, и чо век ко ји га је на ста њи вао и ко ји је уби јен ни је имао до вољ-
но нов ца да га ле по уре ди. Ин спек тор је строг, али рав но ду шан чо век; схва та да је 
до га ђај ко јим тре ба да се по за ба ви озбиљ но уз др мао не ке по је дин це иа ко је ја сно да 
чо век ко ји је на ста њи вао про стор ове ку ће ни је у свом окру же њу имао ве ли ки број 
осо ба и да су мно ги кроз ње гов жи вот са мо про тр ча ли. Ин спек тор је стр пљив и про-
ниц љив ис тра жи вач, но у овој си ту а ци ји од по мо ћи ће му би ти то што зна по не што о 
овом чо ве ку и ње го вом жи во ту, не до ду ше у тој ме ри да га на зо ве при ја те љем. Ин-
спек тор ула зи у ку ћу, пе ње се на врх сте пе ни шта где сто је не ке ћу тљи ве осо бе, уз не-
ми ре не оним што се од и гра ло. То би мо гли да бу ду све до ци, мо гао би ме ђу њи ма да 
бу де и уби ца, но ин спек тор, са др жа њем ко је оди ше сми ре но шћу и са мо по у зда њем, 
про ми че не по здра вља ју ћи ни ко га. Сад ула зи у стан, и на по ду, у јед ној про сто ри ји 
ко ја би се мо гла на зва ти са ло ном, но ко ја ни је ни шта дру го до од раз вла сни ко вог ло-
шег уку са, при ме ћу је леш уби је ног. Ле жи по тр бу шке, ни ко га ни је до та као. Око ло 
сто је љу ди из по ли ци је, две-три осо бе ко је су има ле не ке ве зе са чо ве ком, ко ји је ов-
де жи вео сам: ту је же на стро гог и усред сре ђе ног по гле да, ра се ја ни мла дић, не ка кав 
ста рац ко ји де лу је као да му је све ово за бав но. Уби је ни је био чо век сред њих го ди на, 
ба вио се ра зним по сло ви ма, ве ро ват но сум њи вим, но ни ка да ни је по чи нио не ки те жи 
или озбиљ ни ји пре ступ. Ин спек тор је си гу ран да је тај чо век умео че сто да пре кр ши 
за кон, али га у то ме ни ка да ни су от кри ли. Зна он за не ке же не са ко ји ма је овај био у 
кон так ту, за ње го ве бур не при че и срам не тај не; имао је ор та ке, са у че сни ке, ком па-
њо не, но за при ја те ље већ ни је си гу ран; био је то се би чан и ла жљив чо век. Онај мла-
дић ве ро ват но је ње гов син, по што је ин спек тор на чуо не што о јед ном ње го вом си ну; 
но пи та ти за ону же ну, про це нио је, не би већ би ло при стој но. Ин спек тор па жљи во 
по сма тра леш; по ку ша ва да уо чи све што ина че тре ба уо чи ти, зна да и нај сит ни ја по-
је ди ност мо же би ти од лу чу ју ћа. Са ме ста на ком се на ла зи не успе ва да ви ди ње го во 
ли це; оби ла зи за то око ње га и ево га, сад већ про у ча ва ли це чо ве ка ко ји је нај зад 
уби јен.

Ин спек тор је ве о ма збу њен; од лу чу је да оде, шта ви ше да по бег не пре не го што га 
не ко не пре по зна, иа ко га ни ко не мо же ви де ти.
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Осам де сет шест

Сто ји на оба ли мо ра, мир ног, без ијед ног је дра на ви ди ку. Је ли сми рен? Сми рен је. 
Ми сли су му отр ца не, ис ко ри сти их ви ше пу та. Кад се јед на од њих пот пу но ис тро ши, 
из гу жва је и од ба ци од се бе рав но ду шно, па из ву че дру гу. При ја му млак ва здух, мир 
и ти ши на мо ра. Али ни је мо ре баш сву да мир но; пред њим се упра во отва ра вр тлог; 
ма лец ки је то вр тлог и не пра ви ни ка кву бу ку; ипак, нео би чан је. Гле да га за чу ђе но. 
Ви ди, и по ла ко га об у зи ма стреп ња, ка ко се вр тлог ши ри; ево, за у ста вља се; и пред 
очи ма, ко је гле да ју у чу ду, у мо ру се отва ра, ту ис пред ње га, про стор у об лич ју чам ца. 
Устук не ко рак на зад, са бла гим ужа сом. Ча мац од во де се љу љу шка на во ди, ка ко то 
ина че чи не чам ци кад не ма ни да шка ве тра. Схва ти, не мо же да не схва ти, да је тај ча-
мац од во де, на из ве стан на чин, до пло вио на ово ме сто због ње га; то је ње гов ча мац и 
он тре ба да се укр ца. Али то ни је мо гу ће; чам цем од во де се не мо же пло ви ти. По то ну-
ће са мо ли кро чи у тај ча мац. Све стан је да ла же. Ње го во раз ми шља ње има сми сла, али 
о овом чам цу се не мо же су ди ти ра зум но. Чо век гле да око ло, као да тра жи об ја шње ње, 
и при ме ћу је не што што му је би ло про ма кло; дуж оба ле, мо ре се згу сну ло до те ме ре 
да се пре тво ри ло у не ку вр сту мо ла, у мол од во де. Око се бе ви ди ста бла, др ве ће ко је 
ни је био при ме тио: сва ко ста бло опо на ша јед ну људ ску осо бу, јед ну не по мич ну, ус пра-
вље ну осо бу ко ја ле њо ма ше ру ка ма, мо же би ти из љу ба ви, мо ра би ти из же ље да 
по здра ви. Пре по зна је ста бло су пру гу, и ста бла дру го ве што сто је по за ди. Али ни јед но 
др во га не гле да, ве ро ват но кад се пре тво риш у др во, ни ко га ни си у ста њу да по гле даш. 
Ту је и др ве ће ко је не пре по зна је, и ево, јед но др во му сто ји иза ле ђа, и он се пи та је ли 
то др во при ја тељ. Не усу ђу је се да га осмо три, ве ру је да је то др во у до слу ху са чам цем 
од во де. Да ни је мо жда страх по чео да по пу шта? Да ни је мо жда спре ман да при хва ти 
по зив чам ца, да при ста не на на го вор др ве та? Спо рим ко ра ком, од ми че на пред. Ча мац 
пре ста је да се љу љу шка, као да про зи ре ње го ве на ме ре; пру жа ко рак и ба ца се у ча мац. 
По ла ко, про стор у об лич ју чам ца од во де одва ја се од оба ле и од ми че пре ма мо ру; 
чо век се окре ће ка ко би по след њи пут осмо трио ста бла; би ло би ле по да их пре по зна, 
али од већ је да ле ко, и за ко ји тре ну так не ће ви ше би ти др ве ћа на оба ли, не ће ви ше 
би ти оба ле, са мо пло вид ба мо рем у чам цу од во де.

Де ве де сет је дан

Ис пру жен на кре ве ту, сре до веч ни чо век уви ђа да је ап со лут но не за до во љан со бом. 
Во дио је уре дан жи вот, јео је, пра знио се, спа вао, мо гло би се ре ћи и да је ра дио; па 
где је, пи та се, дрх тај ко ји да је сми сао жи во ту, епи фа ни ја, ке но за – он не зна шта је то 
ке но за – по трес, от кро ве ње? То је, у при хва тљи вим гра ни ца ма, де бе љу шкаст чо век, 
по при ро ди инер тан, што зна чи да не би тре ба ло да жа ли за про пу ште ним тра ге ди ја ма; 
али он је, исти ну го во ре ћи, фа на тич ни за љу бље ник у тра ге ди је, и за то га ду бо ко вре-
ђа чи ње ни ца да му се у жи во ту ни шта, сем уо би ча је них смрт них слу ча је ва, бра ко ва 
или пре се ље ња при ја те ља, ни је де си ло. Ми сли да га Бог за по ста вља, или пот це њу је, 
по све му су де ћи са мо за то што ни је до бро оба ве штен, или мо жда због то га што не 
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по сто ји, ма да му ово по след ње из гле да као јеф тин из го вор, јер кад је не ко Бог, ипак 
би мо рао да по сто ји. За ка кво уз бу ђе ње је при кра ћен, шта га то де ли од го ми ле дру гих 
ко ји ма су се ука зи ва ли то ли ки ан ђе ли и рас ко шно оба сја ни све ци у по за ди ни? Шта да 
учи ни да при ву че па жњу јед ног ан ђе ла: да ста ви хле ба на про зор ску да ску, као што 
се ра ди са врап ци ма, да да, са врап ци ма? Го спо ди на нер ви ра ју ан ђе ли и, ма ко ли ко се 
тру дио да их не увре ди, по ку ша ва да им ста ви до зна ња ка ко је ве о ма, ве о ма раз о ча-
ран. Па да му на па мет да је чи ње ње гре хо ва био и остао нај бо љи на чин да се при ву че 
па жња ви ших би ћа. Али ко јих гре хо ва? Нај јед но став ни је би би ло са же на ма, али он је 
све стан да по чи ни ти пра ви грех са же ном, уз др ма ти те ме ље дру штва и ве ре, је сте 
ствар ко ја зах те ва труд, си сте ма тич ност, за ла га ње и на бу сит став; дру гим ре чи ма, 
прег ну ће и зној; при том, ја сно му је да да ље од бра ка не би до гу рао, а брак се не убра-
ја ни у сит не гре хо ве. Не ка не тра же од ње га да уби је, је дан пут га је на мр тво име 
пре био ше сто го ди шњи де чак ко га је био уч ти во за мо лио да га не га ђа ка ме ни ца ма у 
по ти љак. Кра ђа се учи док си ма ли, у овим го ди на ма за вр шио би у за тво ру због ке се 
ја бу ка. Да је све ште ник, про по ве дао би не ку је рес, ствар ко ја се ти че Не ба, али ова ко 
као оби чан по је ди нац, без те о ло шког пе ди греа, шта је он уоп ште ка дар да учи ни? Уо ста-
лом, ка ко би знао да ли је пра ви је ре тик? У том тре нут ку, при ме ћу је пра вог прав ца тог 
ан ђе ла, огром них ди мен зи ја, ка ко про ла зи ис пред про зо ра; хи тро се ба ца на про зор 
ка ко би сти гао да ви ди ула зак ан ђе ла у ку ћу су се да ко ји је дав но, у не спрет ном али 
са жа ље ња до стој ном по ку ша ју да за поч не нов жи вот, убио су пру гу и љу бав ни цу. Ан ђео 
др жи у ру ци ку ти ју гу ме них бом бо на, и сме је се.

Де ве де сет три

Пре ра но оће ла ве ли го спо дин и ћур ка се срет ну, и уч ти во по здра ве. Не би он сваку 
ћур ку по здра вио, али ова ће у до глед но вре ме по све му су де ћи би ти прав ни са вет ник, 
те има сва пра ва да бу де по здра вље на. Ћур ка ус пут сре ће зе бру, али је не по здра вља; 
иа ко мо гућ но сти раз во ја ка ри је ре у овом гра ду има на пре тек, зе бре ни су од ма кле 
да ље од пр вог сте пе на струч не спре ме. Има зе бри у роб ним ку ћа ма, но оне не ко му-
ни ци ра ју с јав но шћу, јер су бла ге на ра ви, да не ка же мо ис пра зне. Пр ве ре фор ме за-
ко на о из јед на ча ва њу жи во ти ња и осо ба са ста ту сом гра ђа на ни су мо гле да про ђу без 
тр за ви ца. Тре ба ло је, пре све га, озва ни чи ти од лу ку да се од ре ђе не жи во ти ње ви ше 
не је ду. Не при хва тљи во је, на и ме, да јед ног гра ђа ни на са пра вом гла са, па ма кар и 
ак тив ним, ис пе че у рер ни и по је де дру ги гра ђа нин. По сле број них рас пра ва, од лу чи ше 
да се пи ли ћи ма оду зме пра во гла са, под из го во ром да они не ма ју утвр ђе но пре зи ме 
и стал но ме сто бо рав ка, та ко да су њих дру ги мо гли да је ду. О ћур ка ма се ни је ду го 
рас пра вља ло, за то што ћур ке има ју мно го до сто јан ства и зна ју ка ко да бу ду це ње не. 
Оста ле жи во ти ње, ко је се по пра ви лу не је ду, као ву ко ви, ни су се мо гле ни уби ја ти. 
Ву ко ви су би ли при лич но рет ки, и по на ша ли су се та ко уз др жа но да им је да та до зво-
ла за упра вља ње ка ми о ни ма. Сад при ме ћу је мо ка ко се пре ра но оће ла ве ли го спо дин 
за у ста вља да љу ба зно по раз го ва ра са жи ра фом: жи ра фе су кру на екс пе ри мен та, па 
ни је не мо гу ће да њих уско ро при ме у јав не слу жбе. Ме ђу тим, пра ви про блем је сте 
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те о ло шки. На и ме, на ук раз ре ше ња, ре ци мо, дре ка ва ца су ко бља ва се, не ми нов но, са 
ком плет ном те о ри јом оклоп никâ о гре ху. Не по сто ји па као за кро ко ди ле, као ни рај 
за ла бу де му зи кан те. По ку ша ји да се до ђе до ком про ми са за са да ни су да ли ре зул та те: 
те о ло шке де ба те о пред ста ви Ство ри те ља не мо гу да про ђу без сва ђе; ипак, не тре ба 
за бо ра ви ти ини ци ја ти ву гру пе ире ни ста – ње ни чла но ви су ће ла ви го спо дин, два 
пин гви на са ле ви це и не за ви сна жи ра фа – ко ји би за грб бо жан ства иза бра ли про фил 
јед ног ди но са у ру са би љо жде ра.

Град 
(ф. 5)

У гра ду се бри га о те ли ма пре ми ну лих по ве ра ва по је ди ним гра ђа ни ма ко ји су по-
зна ти као „мр тва ци“. Та ко се у сва ком по гле ду и по на ша ју, као мр тва ци; на и ме, не је ду, 
не спа ва ју, не спа ру ју се, не ра ђа ју; из ме ђу са хра на се де шћу ћу ре ни дуж ду гач ког зи да, 
по лу го ли, спу ште ног по гле да, иа ко ни су за ми шље ни, и не про го ва ра ју ни ре чи. На том 
ме сту че ка ју да их не ко оба ве сти о смрт ном слу ча ју, и да им ка же ку да да се упу те да 
пре у зму леш. Онај ко их оба ве шта ва је је дан уче ник мр твац, то јест не ко ко се ли ком 
још увек ни је сто пио с овим со јем ко па ча зва ним „мр тва ци“; ход му је, ме ђу тим, већ 
не си гу ран, очи не при род но сјај не, глас пи скав и не у јед на чен. Кад стиг не оба ве ште ње, 
од ре ђе ни мр тва ци уста ну, па се ћу те ћи упу те пре ма згра ди ко ја им је по ка за на и ко ја 
је, по што мр тва ци не зна ју да чи та ју, а и да зна ју не би им вре де ло јер би са ми се би то 
за бра ни ли да учи не, обе ле же на ве ли ком упа ље ном ба кљом по ста вље ном на ула зу. 
Стан у ко ме се на ла зи леш увек је пра зан, без тра га на ме шта ја, и леш се на ла зи у јед ној, 
би ло ко јој, од про сто ри ја, по ло жен на зе мљу, по пра ви лу до лич но об у чен и по по тре-
би снаб де вен, због крат ко ви до сти од но сно да ле ко ви до сти, на о ча ри ма. Ка да је реч о 
ле ше ви ма, по ја ва ко ја за вре ђу је па жњу је то што ни ко од њих не од го ва ра ни јед ној 
осо би ко ја жи ви или ко ја је бар не кад жи ве ла у том гра ду. Мр тва ци не по ста вља ју пи-
та ња, шта ви ше не ма ју ни мо гућ но сти да та ко не што учи не; у бли зи ни ле ша, у сва ком 
слу ча ју, не ма ни ко га ко ме би по ста ви ли пи та ње. По ло же леш на но си ла и од ву ку их 
иза зи да; шта се по том де ша ва, ни ко не зна, и мо же би ти да се, као што се сву да ра ди, 
ле ше ви са мо скла ња ју од по гле да дру гих, или се пак од га ја ју да по ста ну мр тва ци. Пи-
та ње је ко су уоп ште би ли до тич ни ле ше ви, да ли су би ли жи ви пре не го што су по ста ли 
та кви; ни је не мо гу ће, прем да ни је ве ро ват но: чи ни се да град про из во ди ле ше ве, као 
што ње го ве твор ни це из ра ђу ју ар ти кле за по тре бе жи вих. Тач ни је, град их из лу чу је, 
на ђу се од јед ном у не кој ку ћи, па с об зи ром на по сло вич ну ре зер ви са ност ста нов ни ка 
оста је не по зна ни ца да ли се та ко не што мо же од и гра ти у би ло ко јој ку ћи, или у гра ду, 
јед но став но, по сто је од ре ђе не, на мен ски гра ђе не ку ће, про јек то ва не за из ра ду ле-
ше ва. Ово по след ње би, не ма сум ње, об ја сни ло ла ко ћу с ко јом мр тва ци про на ла зе 
пут ко ји им је опи сао у оп штим цр та ма уче ник мр твац.

(При ре дио и с ита ли јан ског пре вео Алек сан дар Ко стић)


