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ДВЕ ПРИ ЧЕ
КУ ГА

Оги сту Бре а лу

Ја, Бо на кор со де Не ри де Пи ти, син Бо на кор са, на чел ни ка ко му не фи рен тин ске, 
чи ји је та лир укра шен го ди не 1401, по за по ве ди кра ља Ру пер та, у Трен ту гра ду, ус-
прав ним злат ним ла вом, хо ћу да ис при по ве дам сво јим пле ме ни тим по том ци ма шта 
ми се до га ђа ло ка да сам кре нуо у свет да тра жим пу сто ло ви не.

Го ди не 1374, као мла дић без но ва ца, на пу стио сам Фи рен цу и кре нуо ши ро ким 
дру мо ви ма са Ма те ом, сво јим ком па њо ном. Јер ку га је пу сто ши ла град. За ра за је из-
би ла из не бу ха, на па да ју ћи по ули ца ма. Љу ди ма је очи об у зи ма ла вре ли на и цр ве ни ло, 
гу ша про му кла; сто мак се на ди мао. По том су се на усти ма и је зи ку по ја вљи ва ли ма ли 
чи ре ви пу ни на дра жу ју ће теч но сти. Мо ри ла је стра шна жеђ. Су ви ка шаљ по тре сао је 
обо ле ле са ти ма и са ти ма. По том, удо ви су се ко чи ли у згло бо ви ма; ко жа се оси па ла 
цр ве ним пе га ма, на ду тим; њих су не ки на зи ва ли бу бо ни. На по слет ку, уми ру ћи ма је 
те ло по ста ја ло из ду же но, са кр ва вим мо дри ца ма и усти ма отво ре ним као фи шек. 
Јав не фон та не, ско ро пре са хле од же ге, би ле су за кр че не по гу ре ним љу ди ма и мрач-
ним ко ји су на сто ја ли да у њих за ро не гла ве. Мно ги су се стр мо гла ви ли уну тра те су 
их из вла чи ли ве ли ким кле шти ма, по цр не ле од му ља и смр ска них ло ба ња. Там ни ле-
ше ви го ми ла ли су се у ка на ли ма ко ји ма је, ка да је до ба, про ти ца ла бу ји ца од ки ша; 
смрад се ни је мо гао из др жа ти и вла дао је ве ли ки страх.

Ма тео је био ве ли ки коц кар, по ра до ва смо се на шем из ла ску из гра да и по том упу-
ти смо у пр ву крч му са ме де ним ви ном да по пи је мо за наш спас од смр ти. Ту су би ли 
тр гов ци из Ђе но ве и Па ви је; иза зва ли смо их, са фи ше ком коц ки ца у ру ци, и Ма тео за-
ра ди два на ест ду ка та. Ја их, опет, по звах их да игра мо кар те и имао сам сре ће да за до-
би јем два на ест злат них фло ри на; од тих ду ка та и фло ри на ку пи ли смо му ле и ву не но 
плат но, а Ма тео, ко ји је раз ми шљао да се упу ти у Пру ску, при ба вио је и за ли ху ша фра на.

Хи та ли смо пу тем од Па до ве ка Ве ро ни, вра ти смо се у Па до ву да на ба ви мо још 
ву не ног плат на, по том оти до смо до Ве не ци је. Ода тле, пре шав ши пре ко мо ра, оти шли 
смо у Скла во ни ју и по се ти ли смо ле пе гра до ве све до гра ни ца Хр ва та. У Бу ди му, спо-
па де ме гро зни ца, а Ма тео ме оста ви са мог у јед ној крч ми, са два на ест ду ка та, и вра-
ти се у Фи рен цу где је имао да оба ви не ке по сло ве, и ту је тре ба ло да се по но во на ђе-
мо. Ле жао сам у јед ној со би су вој и пра шљи вој, на сла ма ри ци, без ле ко ва, по ред вра-
та отво ре них ка крч ми. На ноћ Све тог Мар ти на до шло је не ко ли ко сви ра чи ца са не ких 
пет на ест или ше сна ест сол да та мле тач ких и не мач ких. По што су ис пра зни ли мно го 
бо ца, по ло ми ли ша ли це од ка ла ја и по раз би ја ли те сти је о зид, по че ше да игра ју уз 
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сви ра ле и фру ле. Про ви ри ва ли су сво јим за дри глим гла ва ма и ви де ли ме ка ко ле жим 
на сво јој сла ма ри ци; од ву кли су ме с њи ма по том, го во ре ћи: Или ћеш пи ти, ил’ си мр-
тав! Остр ви ли су се на ме не, док ми је гро зни ца ту кла у гла ви, на по слет ку ме стр па ше 
у сла ма ри цу и њен шав ми ве за ше око вра та.

Обил но сам се зно јио и мо ја гро зни ца не сум њи во се по ву кла, док ме је об у зи мао 
бес. Ру ке су ми би ле спу та не и та ко су ми од у зе ли оно глав но, без че га се на ђох из у да-
ран, сав у сла ми, усред го ми ле сол да та. Но сио сам у по ја су крат ки бо деж у ко ри ца ма; 
не ка ко сам уву као ру ку у по јас и уз по моћ бо де жа из ба вих се из сла ма ри це.

Мо жда ми је гро зни ца упа ли ла мо зак; се ћа ње на ку гу ко јој смо ума кли у Фи рен ци 
и ко ја се ота да про ши ри ла у Скла во ни ји, по ме ша ми се у уму са ма гло ви том за ми сли 
да ли чим на Су лу, ла тин ског дик та то ра о ко јем го во ри ве ли ки Ци це рон. Он је био на-
лик, го во ри ли су Ати ња ни, ка ме ном зи ду ко ји је по сут бра шном. Ре ших да ис пре па дам 
ору жни ке мле тач ке и не мач ке; по што сам се на ла зио усред оста ве где је крч мар др жао 
сво је за ли хе и зим ни цу, бр зо рас по рих је дан џак пун ку ку ру зног бра шна. На ба цих на 
се бе овај прах; за до био сам та ко бо ју из ме ђу жућ ка сте и бе ле, а бо де жом за се кох ру ку 
и та ко сво јом кр вљу на чи них не ко ли ко та ча ка на те лу. По том сам се вра тио у сла ма-
ри цу да са че кам пи ја не бан ди те. Они су до шли ди жу ћи гра ју и те ту ра ју ћи се; ка ко су 
угле да ли мо ју гла ву бле ду и кр ва ву, за дрх та ше од стра ха уз ви ку ју ћи: Ку га, ку га!

Ни сам се још ис ко бе љао из сла ма ри це, крч ма је би ла пра зна. Осе тио сам да сам 
пре здра вио због пре зно ја ва ња ко јем су ме под вр гле оне би тан ге; упу тих се ка Фи рен-
ци да на ђем Ма теа.

На шао сам свог ком па њо на Ма теа ка ко лу та око ли ном Фи рен це, ве о ма зло вољ ног. 
Ни је се усу ђи вао да уђе у град јер ку га је још бе сне ла. По но во се да до смо на пут и 
упу ти смо, у тра га њу за бо гат ством, ка зе мља ма па пе Гр гу ра. Док смо се ус пи ња ли ка 
Ави њо ну, укр стио нам се пут са од ре ди ма на о ру жа них љу ди ко ји су но си ли ко пља, 
бо де же и ко си ре; гра ђа ни Бо ло ње по бу ни ли су се про тив па пе, а на зах тев оних из 
Фи рен це (о че му пој ма ни смо има ли). Ту смо игра ли са при пад ни ци ма и јед не и дру ге 
стра не, што коц ки ца што ка ра та, те смо на по слет ку за ра ди ли око три ста ду ка та и два-
де сет и че ти ри злат на фло ри на.

Град Бо ло ња био је ско ро ис пра жњен од љу ди и би ли смо при ма ни у су шни ца ма 
уз ра до сне по ви ке. У со ба ма ту не ма сла ме као у гра до ви ма Лом бар ди је; не мањ ка 
кре ве та, ма да су ре ме ни нај већ ма ис тег ну ти. Ма тео је су срео јед ну по зна ни цу из Фи-
рен це, Мо на Ђо ва ну; ја сам био за до во љан што ме ни је пи та ла за мо је име.

Има ли смо све га у из о би љу, гу стог ви на из кра ја, и пи ва, је ли смо пек ме за и по га-
чи ца; Ма тео, ко ме сам ис при чао сво ју аван ту ру, пре тва ра ју ћи се да иде у за ход, си ђе 
у ку хи њу и по ја ви се по том на ка ра ђен као ку жни бо ле сник. Де вој ке се раз бе жа ше на 
све стра не, уз ци ку и ври ску; по том су се оку ра жи ле и до ла зи ле да до дир ну Ма теа, 
још увек за стра ше не. Мо на Ђо ва на ни је хте ла да при ђе и оста ла је да дрх ти у свом 
ћо шку, го во ре ћи да осе ћа гро зни цу. Уто је Ма тео, пи јан, кло нуо гла вом ме ђу по су ђе 
на сто лу те је оно по дрх та ва ло од ње го вог хр ка ња; био је на лик ша ре ним др ве ним 
лут ка ма ко је про дав ци ле да но се по пу ту.

На по слет ку на пу сти смо Бо ло њу и по сле не ко ли ко аван ту ра на шли смо се ис пред 
Ави њо на, где смо са зна ли да је па па ба цио у там ни цу све Фи рен тин це и спа лио их на 
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ло ма чи, њих и њи хо ве књи ге, да се осве ти за по бу ну. Би ли смо упо зо ре ни пре ви ше 
доц кан; сер жа ни пап ског мар ша ла склеп та ше нас то ком но ћи и од ве до ше у ави њон ску 
там ни цу.

Нај пре нас је ис пи тао је дан су ди ја те смо услов но осу ђе ни на за твор, док се не за-
вр ши ис тра га, на хлеб и во ду, пре ма оби ча ју цр кве не прав де. Ус пео сам да под ко шу-
љу са кри јем на шу плат не ну вре ћу са не што па лен те и ма сли на.

Под ће ли је био је ме мљив; ва здух је до ла зио кроз узан про зор са ре шет ка ма са 
по гле дом на ко ма дић тла. Но ге су нам би ле у не зграп ним бу ка ги ја ма од др ве та, ру ке 
спу та не лан ци ма, би ли смо те сно при ти сну ти, од ра ме на до ко ле на, је дан уз дру гог. 
Стра жар нас је кроз про зор че на вра ти ма ми ло сти во оба ве стио да смо осум њи че ни 
за по ку шај тро ва ња; па па је од не ких ам ба са до ра оба ве штен да во ђе фи рен тин ске 
ко му не на ме ра ва ју да га уби ју. 

Та ко смо пре би ва ли у тми ни ће ли је, ни ка кав звук ни је до пи рао спо ља, ни смо зна-
ли до ба ни да на ни но ћи, у ве ли кој опа сно сти да за вр ши мо на ло ма чи. При се тих се 
на ше вра го ли је; па де нам на па мет да ће нас пап ска прав да, у стра ху од за ра зе, из ба-
ци ти на по ље. С му ком до хва тих сво ју па лен ту, а Ма тео је не ка ко ус пео да се по спе 
њо ме и да на чи ни кр ва ве бе ле ге док сам ја ви ком по ку ша вао да при зо вем жби ре. 
Ма тео је ста вио сво ју ма ску и стао про му кло да ур ла, као да му је гр ло упа ље но. Ја 
сам за зи вао Бо го ро ди цу, тре су ћи лан ци ма. Ће ли ја је би ла ду бо ка, вра та де бе ла, па-
да ла је ноћ. Са ти ма смо пре кли ња ли уза ман. Пре стао сам да ви чем: ме ђу тим, Ма тео 
је на ста вио са ја ди ков ка ма. Ву као сам га за ла кат да га не ка ко уми рим све до ју тра; 
ње го ви по ви ци би ва ли су све ја чи. До ди ри вао сам га у тми ни: под ру ка ма ми се чи ни-
ло да је ње гов сто мак на дут као ме ши на. Да ка ко, пре стра вио сам се: али, био сам 
све зан уз ње га. Ка да је про му клим гла сом по ви као: во де, во де, што се ме ни учи ни ло 
као ва пај из гу бље ног пса, бле до пла вет ни ло да на по мо ли се кроз про зор. Хла дан зној 
се сли вао низ мо је удо ве, јер под ње го вом пра шња вом ма шка ром, под бе ле зи ма са-
су ше не кр ви, ви део сам да је бле до зе лен и пре по знао сам кра сте и цр ве ну оте кли ну 
фи рен тин ске ку ге.

МИ ЛЕ ЋАН КЕ

Ед мо ну де Гон ку ру

Из не на да, без појм љи вог раз ло га, де ви це из Ми ле та по че ле су да се ве ша ју. Би ло 
је то као епи де ми ја. Ка да се отво ре вра та ги не ке ја, ви де ле су се још дрх та ве но ге бле-
дог те ла обе ше ног о гре ду. За те као би чо ве ка про му кли уз дах и зве кет пр сте ња, огр-
ли ца и бра злет ни за но жне члан ке што су се ко тр ља ле по зе мљи. Гр ло обе ше них по-
дрх та ва ло је као кри ла пти це ко ја се гу ши. Очи су им би ле пу не оча ја и стра ха.

Де вој ке су се по вла чи ле с ве че ри, ћу тљи ве, ка ко до ли ку је, се де ле не ко вре ме скром-
но се др же ћи, при љу бље них ко ле на. Усред но ћи за чу ла би се ја ди ков ка и чо век би 
био уве ре ње да их мо ре те шки сно ви, ноћ не пти це мо зга. Ро ди те љи су уста ја ли и 
од ла зи ли у њи хо ве ода је. Ми сли ли су да ће их за те ћи ис пру же не на сто ма ку, дрх та вих 
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гру ди или са ру ка ма пре кр ште ним, са пр сти ма за ри ве ним на ме сту где уда ра ср це. 
Али кре ве ти де во ја ка би ли су пра зни. По том би се за чу ли од је ци ко ра ка у гор њим 
ода ја ма. Ту, оба сја не ме се чи ном, у бе лој ту ни ки што спа да, са ру ка ма сти сну тим док 
пр сти не по мо дре, оне су се обе си ле, а њи хо ве на ду те усне би ле су мо дре. У зо ру, 
пи то ми врап ци сле та ли су им на ра ме на, кљу ца ли их и, на ла зе ћи да им је ко жа хлад на, 
од ле та ли би уз ти хи цвр кут.

Је два да је пр ви дах ју тра раз ма као за ве се уну тар со ба, за чу ла би се у око ли ни 
ту жна пе сма на ри ка ча.

А на Тр жни ци, ме ђу куп ци ма у не до ба, пре не го се ла га ни обла ци обо је у цр ве но, 
пра вио се спи сак мр твих те но ћи. Гла сни ци су тр ча ли та мо-ам о. Као и оста ле, кће ри 
ма ги стра та и ар хо на та, је два да су се за де вој чи ле, ми сте ри о зно су се ве ша ле. Љу ди 
ко ји су до ла зи ли на скуп шти ну оста вља ли су по стра ни на род не по сло ве и ри да ли. 
За стра ше не су ди је осу ђи ва ле су зло чин це на про гон ство јер ни су мо гле да се од ва же 
да из ри чу смрт не ка зне.

Тра га ло се мрач ним ули чи ца ма где су жи ве ле про да ва чи це на пи та ка, у ве ли ком 
бро ју ста ри це што су скри ва ле сво ја ли ца од све тло сти да на. На фра ка не же не, не-
зграп ног др жа ња и пре ви ше на га ра вље них очи ју би ле су про те ра не из гра да. Они 
ко ји су под у ча ва ли не по зна те док три не ис под пор ти ка, рас пра вља ли са мла дим све-
том, све ште ни ци што су сли ку бо ги ње об ја шња ва ли ноћ ним при ка за ма, по све ће ни у 
ми сте ри је и обо жа ва о ци Ки бе ле, би ли су ис те ра ни из ван град ских зи до ва. Они су 
оти шли да се на ста не у пе ћи на ма из ду бље ним у сте на ма обли жњих пла ни на у вре ме 
не по јам но. Ту су спа ва ли у ка ме ним ода ја ма; јед ни су слу жи ли као про сти тут ке, дру ги 
као фи ло зо фи; у зо ру би мла дост гра да Ми ле та на пу шта ла град да про ве де ноћ у под-
зе мљу. Та ко, на об рон ци ма бре го ва, кроз отво ре уре за не у сте на ма, ви де ла су се све-
тла у пр ви су мрак; и све оно што је у гра ду Ми ле ту би ло нео бич но или не чи сто, на ста-
вља ло би свој жи вот у утро би зе мље.

По том су ар хон ти из да ли де крет ко јим је би ло за по ве ђе но да се обе ше не де вој ке 
са хра њу ју на дру га чи ји на чин. Оне су јав но би ле из ла га не, на ге, са уже том око вра та 
и та ко од но ше не до гро ба. На да ло се да ће срам та ко над вла да ти вољ ну смрт, све док 
пр ве ве че ри на кон до но ше ња де кре та тај на Ми ле ћан ки не бе ше от кри ве на.

Све ште ни ци ко ји су би ли на слу жби у по све ће ном дво ри шту Ате ни ног хра ма ди-
го ше се не што пре по ла но ћи да до да ју тр сти ке на ва тру и да про ме не уље у све тиљ-
ка ма. У тми ни су угле да ли ка ко се сре ди шњој ода ји при бли жа ва гру па де ви ца ко је као 
да су хо да ле у сну. Упра ви ле су се у мра ку пре ма јед ној ка ме ној пло чи, бли зу жр тве-
ни ка, ко ја бе ше не што из диг ну та. Мла дић, ко ји је обич но но сио ко ша ре по све ће не 
бо ги њи, ста ви вео на гла ву и уђе у храм са де ви ца ма.

Свод је био ви сок, сла бо осве тљен све тиљ ком на та ва ни ци. Чи ни ло се да сјак ти 
зид у ду би ни хра ма, на чи њен од јед ног ве ли ког огле да ла од ме та ла. Ис пр ва је ова 
угла ча на по врш би ла мут на, по том би по њој ска ку та ле не мир не сен ке. Би ла је си ње 
бо је, као очи со ва ко је су по све ће не Ате ни Па ла ди.

Пр ва од Ми ле ћан ки при сту пи огром ном огле да лу, на сме ја на, и сву че се. Па де огр-
тач при чвр шћен на ра ме ну, по том вео око гру ди, и тир ки зна еша р па око вра та: ње но 
се те ло по ја ви у свом сја ју. И она рас пле те сво ју ко су ко ја се ра су ла низ ле ђа. Дру ге 



де ви це, по крај ње, сме ја ле су се док се она огле да ла. Ни је дан од раз се ни је по ја вио 
од оних око ње у огле да лу од ме та ла. Али, де ви ца, очи ју стра шно раз ро га че них, за-
пла ка кри ком по вре ђе не жи во ти ње. Ис тр ча на по ље и за чу се бат ње них бо сих но гу 
по ка ме ну. За тим, усред стра шне ти ши не, ми ну ти су про ти ца ли, за чуо се пој на ри ка ча. 
Дру га де ви ца што је по гле да ла угла ча ну по врш ис пу сти исти крик над сво јом на го том. 
Чим се она укло ни ла, у сво јој мах ни то сти, по кре ти у хра му, на ри ца ње у да љи ни, об ја-
ви ше да се и она обе си ла под хлад ном све тло шћу ме се ца.

Мла дић ста де тач но иза тре ће де ви це, ње гов се по глед упа ри са по гле дом Ми ле ћан-
ке и стра шни крик си ђе са њи хо вих уса на у исти мах. Јер од раз у зле ху дом огле да лу 
био је ис кри вљен у при род ном по рет ку ства ри. Са ма се би на лик у овом огле да лу, 
Ми ле ћан ка је по сма тра ла из бо ра но ли це, опу ште не оч не кап ке, бе лег ста ро сти у очи ма 
пу ним кр ме ља, опу ште не ушне шкољ ке, отром бо ље не обра зе, но здр ве упа ље не и 
дла чи це у њи ма, ма стан под ва љак у на бо ри ма, упа ла ра ме на, уса хле гру ди са уга ше-
ним бра да ви ца ма, сто мак ко ји се оте гао ка зе мљи, спа ру ше на бе дра, квр га ва ко ле на, 
но ге из бра зда не жи ла ма, сто па ла на те кла и пу на квр жи ца. Од раз ни је имао ко се, а 
под ко жом гла ве на зи ра ле су се ве не там но пла ве бо је. Ру ке су из гле да ле као да су од 
ро га, а нок ти су има ли бо ју оло ва. Та ко је огле да ло де ви ци из Ми ле та по ка за ло при зор 
ко ји за њу чу ва жи вот. У цр та ма од ра за она је про на ла зи ла све зна ке слич но сти, крет-
ње ли ца, ли ни ју но са, лук уса на и раз мак гру ди, и бо ју очи ју по све, ко ја је ода ва ла 
ути сак ду бо ке ми сли. За стра ше на сво јим те лом, осра мо ће на бу дућ но шћу, пре не го је 
упо зна ла сла сти Афро ди те, обе си ла би се о гре ду у ги не ке ју.

Мла дић по ју ри за њом и по тр ча за оста лим де ви ца ма. Сти гао је пре ка сно, и те ло 
Ми ле ћан ке већ је по тре са ла аго ни ја. Он је по ло жи на зе мљу и, пре не го су сти гле на-
ри ка че, не жно је ми ло вао ње не удо ве, и љу био јој очи.

Та кав је био од го вор мла ди ћев огле да лу исти ни те бу дућ но сти, огле да лу Ате ни ном.

(Са фран цу ског пре вео Де јан Ацо вић)
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