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ВЕ ЖБЕ ИЗ СТРА НО СТИ1

Од ра сла сам на књи га ма Жи ла Вер на, оне су ми по ка зи ва ле да ле ки свет и из гра-
ди ле у мо јој гла ви сли ку пу то ва ња за пад ног чо ве ка, то ме сам ин кли ни ра ла од ра ста-
ју ћи у за тво ре ном и до сад ном про сто ру пе е ре лов ске Пољ ске. Тај вер нов ски пут ник 
ни је би ло ко и, ма да на ма па ма све та и да ље се ви де бе ле мр ље, из гле да ло је да се не 
ма ри за опа сно сти и кре тао је на пут сме ло, хра бро и с осе ћа јем да је свет ње гов, да 
му при па да. У пу то ва њу ни је ме њао пре храм бе не на ви ке и оста јао је у ор би ти мо де 
сво је зе мље (оба ве зне пан та ло не ду ван ске бо је и цр ни ка пут). Обич но му је био до-
во љан соп стве ни је зик. Ни је за бо ра вљао да по не се нај но ви је тех нич ке про на ла ске 
ко ји су му у од ре ђе ном тре нут ку спа са ва ли жи вот и по ма га ли да пре жи ви. Ако се чак 
и сма трао за до брог и отво ре ног чо ве ка, и да ље га је не где у ду би ни ду ше пра ти ло 
уве ре ње о свом ево лу ци о ном пре и мућ ству или си гур ност у по сто ја ње не у пит них 
исто риј ских про це са ко ји ће пре или ка сни је сва ки ћо шак зе маљ ске ку гле до ве сти на 
ни во ци ви ли зо ва ног За па да. Уз бу дљи ва аван ту ра во ди ла га је у нај да ља бес пу ћа, јер 
је чак и у нај ве ћој за би ти имао шан се да срет не слу жбе ни ке из соп стве ног кул тур ног 
кру га ко ји ће му у слу ча ју по тре бе из да ти ду пли кат из гу бље ног па со ша и ма ло тра ча-
ри ти на ра чун до мо ро да ца.

Та вер нов ска пер спек ти ва у не кој де фор ми са ној фор му ли па сти ша че сто се по ја-
вљу је у са вре ме ној поп кул ту ри, на при мер у аван ту ри стич кој се ри ји фил мо ва о Инди-
ја ни Џон су. Свет је ов де са мо ег зо тич на де ко ра ци ја за ју на ко во пом пе зно ју на че ње у 
ком пју тер ској игри ци ко ји баш ни шта не мо же да про ме ни у су сре ту с фа сци нант ном 
кул ту ром – и да ље оста је исти ка кав је и до шао ту. За тво рен у хер ме тич кој кап су ли 
за пад њач ког иден ти те та, оста је не про мо чив, им прег ни ран на ту ђост. Усред сре ђен на 
по сти за ње свог ци ља (да про на ђе бла го, от кри је тај ну), не ула зи у ду бље од но се с 
до мо ро ци ма или у би ло ка кав кул тур ни ди ја лог. Обра ћа им се на ен гле ском или фран-
цу ском, ду бо ко уве рен да тре ба да га раз у ме ју. Одр жа ва сво је стан дар де, не пре го ва ра, 
све и сва ког тре ти ра с ви си не, си гу ран у сво ју ци ви ли за циј ску (да кле и људ ску) су пер-
и ор ност. Сви пам ти мо чу ве ну сце ну кад Ха ри сон Форд као Ин ди ја на Џонс би ва по зван 
на дво бој од ма ски ра ног аса си на. То се до га ђа на ба за ру, у ме те жу ко ји се раз ми че да 
би на пра ви ли ме ста за мег дан. Кад тра ди ци о нал но оде ве ни рат ник мла та ра ма чем, 
де мон стри ра ју ћи сво ју ве шти ну, Ин ди ја на Џонс, ко ме се жу ри, на про сто пу ца у ње га 
из пи што ља. Крај мег да на.

За чу ђен та квим обр том ства ри, гле да лац спон та но по чи ње да се сме је, чак и ако 
је из не на ђен вла сти том ре ак ци јом. Без об зир ност и бес при зор ност Ин ди ја не Џон са 
им по ну ју и за сме ја ва ју све по ли тич ки ко рект не ре флек се.

1 Пре у зе то из ме сеч ни ка Знак, бр. 779 из 2020; је дан је од есе ја из књи ге Благ при по ве дач, ко ји ће 
об ја ви ти „Слу жбе ни гла сник“. (Прим. прев.)

ИМЕ

Ол га То кар чук



32

Јер у су шти ни пут ник са За па да тре ти ра свет као не до кра ја ре а лан. Про ла зи кроз 
стра не зе мље и кул ту ре као ве чи то ужур ба на сен ка, ни шта не до ди ру је, ни око че га 
се не ан га жу је, за тво рен је у ме ху ру свог осе ћа ја су пер и ор но сти.

Не ви ни ег зо тич ни свет у ко ји до спе ва за пад ни пут ник као што је Ин ди ја на Џонс 
нај че шће не ста је у дра ма тич ном за вр шет ку при че. Рас пад на сту па си ло ви то, као да 
је раз лог за по сто ја ње ома ло ва жен с тре нут ком по сти за ња ци ља и от кри ва ња тај не. 
Гле да лац мо ра да ви ди пи ра ми де ко је се ру ше, стро ва љи ва ње под зем них ода ја, екс-
пло зи је вул ка на и дру ге апо ка лип се и ка та кли зме. Ов де оба ве зу је ста ро рим ско пра-
ви ло Ve ni, vi di, vi ci. Оно што сам ви део и до жи вео (ис ко ри стио) то от ка чим од се бе, јер 
то сам са вла дао, то, да кле, пре ста је да по сто ји. 

На тај на чин са вре ме ни ту ри зам пут нич ку па ра диг му за пад ног чо ве ка из XIX ве ка 
ма те ри ја ли зу је и ин ду стри ја ли зу је. Да на шњи на след ник Фи ли ја са Фо га и Ин ди ја не 
Џон са је ту ри ста ко ји за два на ест да на оби ла зи ко ли ма Мек си ко, за вр ша ва ју ћи пу то-
ва ње у Кан ку ну, нај од врат ни јем ме сту ко је сам ви де ла, пу ном мон стру о зних хо те ла и 
одво је них пла жа. Или се од ма ра у all in clu si ve тур ским ри сор ти ма тру де ћи се да не 
ми сли о то ме да ће не ко ли ко сто ти на ме та ра да ље на пла жи мо ре из ба ци ти те ла из-
бе гли ца. Овај бле ди и ви ше сат ном во жњом ис цр пљен пут ник фо то гра фи ше кроз 
ста кло ау то бу са, а но ге мо же да ис пра ви са мо та мо где га од ве ду во ља и ин те ре си 
во ди ча пу та. За вре ме крат ких ста ја ња ау то бу са сво јим очи ма ви де ће то што пре по-
ру чу ју књи шки во ди чи, и за до вољ но но ти ра у се би да та ме ста за и ста по сто је! Уве че 
ће та квом ту ри сти до не ти ет но граф ски real li fe ко ји ни са real ни са li fe не ма, у на че лу, 
ни чег за јед нич ког.

Ту ри ста же ли да бу де ег зо тич но, али не пре ви ше. Же ли да бу де пра во, али ни у ком 
слу ча ју по це ну ју тар њег ту ши ра ња. Же ли емо ци о нал ни тре пет, али не то ли ки да поч не 
да се уз не ми ру је. Же ли кон такт с ло кал ци ма, али са мо да не бу де су ви ше оба ве зу ју ћи 
и озби љан. Ослу шки ва ла сам јед ном раз го вор сво јих зе мља ка сред њих го ди на ко ји 
су на го ва ра ли је дан дру гог на за јед нич ко пу то ва ње до Ку бе. Убе ђи ва ли су се уза јам но: 
тре ба та мо да оде мо што пре док је још Фи дел и док је још бе да, јер ће ка сни је би ти 
исто као што је сву да.

Пу то ва ње је та ко ђе осва ја ње. Кад кре ће мо на пут, за на ма иде наш оке ан зна че ња, 
пој мо ва, сте ре о ти па, ми са о них на ви ка. Ње го ви та ла си ефи ка сно за ли ва ју оно што 
на ла зи мо ван се бе. На дру ги свет се из ли ва то што већ зна мо и мо же мо да схва ти мо. 
То осва ја ње омо гу ћа ва ју во ди чи ко ји увек зна ју бо ље шта тре ба по се ти ти и ви де ти. 
Про из вољ но озна ча ва ју гра ни це на ше пер цеп ци је, јер оно че га не ма у во ди чи ма и не 
по сто ји. Кре ће мо се по тра са ма гро зни ча во тра же ћи то што мо ра мо ви де ти. И на тај 
на чин не ви ди мо ни шта дру го сем то га. 

Пут нич ки во ди чи оста ју и да ље ве ли ка те ма ко ја за вре ђу је спе ци јал ну мо но гра-
фи ју, јер по ка зу ју на ко ји на чин по ку ша ва мо да при ла го ди мо се би оно што је ту ђе и 
да га уса ди мо у соп стве не са знај не си сте ме. Упр кос при ви ди ма, они ни су на ме ње ни 
сви ма, увек има ју свог скри ве ног ре ци пи јен та са спе ци фич ним осо би на ма и ка стин-
ским ка рак те ром, а та ко ђе и скри ве ну по ли тич ку ди мен зи ју, и то ни кад не тре ба да 
нам из мак не из вид ног по ља, већ да нас на во ди на раз ми шља ње шта ми то за и ста 
гле да мо.
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Пре ли ста ва ла сам јед ном во ди че по истом де лу Пољ ске – је дан је пи сао ка то лик, 
дру ги Је вре јин. Би ли су пот пу но раз ли чи ти. Пут ни ци обе те гру пе си гур но би се ми-
мо и ла зи ли као сен ке, уоп ште не би ви де ле јед на дру гу. Њи хо ве тра се би се пре се ца ле, 
јер ис ку ства и увид у про шлост са др жа ни су си гур но у тим њи хо вим во ди чи ма и би ли 
су пот пу но дру га чи ји. Сме ло се мо же прет по ста ви ти да њи хо ви пут нич ки днев ни ци, 
ако та кви на ста ну – го во ри ли би о пот пу но дру га чи јим све то ви ма. 

Да ли уоп ште по сто ји је дан та кав свет, unus mun dus, о ко јем су ма шта ли фи ло зо фи? 
Ве ли ки, не у трал ни и објек тив ни уни вер зум у ко јем сви има мо мо гућ ност да се срет-
не мо и да пре по зна мо свог бли жњег? Или мо жда, жи ве ћи у јед ном про сто ру, у су шти ни 
жи ви мо у соп стве ним фан та зма ти ма? 

Ис при чао ми је не дав но је дан се дам де се то го ди шњак ка ко су пу то ва ла де ца цве ћа. 
Тих ше зде се тих и се дам де се тих го ди на чо век За па да, ша рен и бун то ван, ку по вао је 
јеф тин, по лов ни ау то мо бил и кре тао њи ме пут Ин ди је. То је тра ја ло ду же од вре ме на 
ко је смо да нас, у XXI ве ку, спрем ни да по кло ни мо за про ме ну ме ста. Јер да нас вр ши мо 
не ка кав оп се нар ски трик ти ме што се укр ца мо у Бо ин гов ави он. Пра ви мо ве ли ко „клик“ 
и за не ко ли ко са ти из ла зи мо у пот пу но дру гој ствар но сти. Ти дав на шњи пут ни ци пре-
ме ра ва ли су Зе мљу ки ло ме тар по ки ло ме тар, сва ким да ном ме ња ли су укус во де, је ла, 
тем пе ра ту ру и кли му. Људ ско те ло има ло је шан су да се при ла го ди тој спо рој, по сте-
пе ној про ме ни. Ус пут су до жи вља ва ли мно ге пу сто ло ви не, по го то во што на баш том 
пу ту увек мо же да се за ма ле па ре ку пи до бра ма ри ху а на.

Тад је пу то ва ње би ло (и мо жда је и тре ба ло да оста не) ве жба из стра но сти. То је 
осе ћао Мар ко По ло кад је до спео на двор ки не ског вла да ра, то је осе ћао и тај ша ре ни 
хи пик ко ји је ше та ју ћи у су мрак по, ре ци мо, ра џа стан ском Џод пу ру, осе тио чуд но 
ома мљу ју ће ста ње су спен зи је соп стве ног би ћа. Ни шта не раз у ме, ни че му не при па да, 
ни ко га се не ти че.

Кад би нам да нас па ла на па мет лу дач ка иде ја да се иде на та кав пут, кроз ко ли ко 
би смо ва три, ра то ва и су ко ба мо ра ли да про ђе мо? До вољ но је ба ци ти по глед на ма пу 
и сме ста нам се на мет не пи та ње да ли је то уоп ште мо гу ће. 

Тај та мо си гу ран свет за вр шио се не са мо због ра то ва и су ко ба, не го и због то га 
што су се по је ди ни по тен ци јал но атрак тив ни ре ги о ни све та чуд но упо до би ли јед ни 
дру ги ма – у оде ћи, је лу, све при сут ној пла сти ци, ло кал ним су ве ни ри ма ки не ске про-
из вод ње. За ту ри сте су са чу ва ни спе ци јал ни про сто ри, слич ни еко ном ским по ја се ви-
ма или мо жда пар ко ви ма за де цу; оба ве зно с огром ним пар кин гом за ау то бу се. Где 
дру где, на ме сти ма у ко ја ни је ин ве сти ран ве лик но вац у ту ри зам, ко ри сни ци од мо ра 
се де на пла жи, дис крет но их чу ва ју љу ди из обез бе ђе ња у уни фор ма ма ко ман до са с 
хлад ним оруж јем. Из ла зак ван оп ште до ступ ног пу та за оби ла зак по ста је све те жи и 
зах те ва ве ћи но вац. То је за ба ва за бо га те. Си ро ма шни ји ту ри сти има ју без бе дан стан-
дард, пут нич ки fast food ко ји сву да има исти укус, а ње го ва са знај на вред ност је бед на 
и са др жи са мо пра зне ка ло ри је. 

За то по вра так с још јед ног ег зо тич ног пу то ва ња све че шће пра ти ду бо ко скри ве но 
раз о ча ре ње – на ку по ва ли смо су ве ни ра и ђин ђу ва с ко ји ма по сле, код ку ће, уоп ште 
не зна мо шта да ра ди мо, по гле да ли смо све зна ме ни то сти из водичa, ку ша ли смо ло-
кал ни ал ко хол, нај е ли смо се ло кал них је ла, мно га од њих су у спе ци јал ном об ли ку за 
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ту ри сте, по гле да ли смо фол клор не пле со ве. Па ипак, кад ста не мо у тре му на ше ку ће 
с ко фе ри ма, има мо осе ћај као да смо уче ство ва ли у не ре ал ном шоу, као да смо по ли-
за ли сла до лед пре ко ста кла.

У на шој за пад ној кул ту ри чин кре та ња на пут био је чин сло бо де. Фи ле ас Фог је 
сло бо дан чо век. Као сло бо дан чо век при хва та оп кла ду и при хва та иза зов, а ти ме и 
од лу чу је о соп стве ном жи во ту. Пу то ва ње је по ста ло сим бол сло бо де и мо жда је баш 
за то то за нас то ли ко атрак тив но. Мо жда смо ми, по при ро ди но ма ди, али смо за у ста-
вље ни на пу ту, баш та ко ата ви стич ки раз у ме мо сво ју сло бо ду – би ти у по кре ту, пре-
ме шта ти се, ту ма ра ти...

Ако је од лу ка о на пу шта њу сво је зе мље и кре та њу на пут пи та ње сло бо де из бо ра исто 
као и пи та ње сло бо де ре чи, он да ка ко то мо же мо да за бра њу је мо дру ги ма? За не ке људе 
еми гра ци ја је је ди на ал тер на ти ва, а са мим тим са др жи се у не по вре ди вом људ ском праву 
на сло бо дан из бор. Ко тре ба да од лу чу је о то ме где је чи је ме сто? У вре ме кад је хи ља де 
љу ди тра жи ло скло ни шта у на шим зе мља ма, го спо дин Га либ или го спо ђа Ма руш не моле 
за на шу по моћ. Не же ле да бу ду тре ти ра ни као из бе гли це не го као сло бод ни љу ди ко ји 
има ју пра во на из бор. Па ра докс је то што би у име сло бо де пре ме шта ња би ло бо ље 
за њих да се про гла се ро бом, да им се по пу ни то вар ни лист и да их укр ца ју на ави он 
као по шиљ ку. Та да би им та ко ђе би ло лак ше да пре ла зе гра ни це и пу ту ју.

Ту ђа сло бо да, уоп ште, про бле ма тич на је. Они ко ји ужи ва ју у сло бо ди обич но не 
же ле да је при зна ју дру ги ма.

За што ја мо гу да пу ту јем у зе мљу го спо ђе Ма руш или го спо ди на Га ли ба и да оста-
нем та мо ко ли ко хо ћу? Мо жда бих чак мо гла та мо и за стал но да се на ста ним? Али ни 
го спо ђа Ма руш ни го спо дин Га либ не мо гу то да учи не у мо јој зе мљи. За што мо ји зе-
мља ци ко ји су не ка да до дат но за ра ђи ва ли но вац у Ли би ји и Си ри ји, гра де ћи та мо 
мо сто ве и фа бри ке, не же ле да нас у Пољ ској да да ју шан су Ли биј ци ма или Си риј ци ма, 
чак и кад је став ка жи вот? 

Имам ли пра во да пу ту јем? У си ту а ци ји кад дру ге за у ста вља ју на гра ни ци и сме-
шта ју их у ло го ре за из бе гли це, пу то ва ње све ви ше по ста је етич ки про блем.

Исти ни за во љу, из гу би ла сам же љу да пу ту јем. И не са мо због стра ха од атен та та 
и ра то ва. Из гу би ла сам же љу да пу ту јем по сти ђе на соп стве ном сло бо дом ко ју не могу 
да дам дру ги ма. 

Не ћу ви ше да бу дем ту рист ки ња у зе мља ма гло бал ног Ју га, јер бес по моћ но по-
сма тра ње си ро тих љу ди и пат ње жи во ти ња по ста ло је за ме не не под но шљи во.

Не мам ви ше же љу да пу ту јем от ка ко сам на Ју жном ки не ском мо ру ви де ла плу та-
ју ћа остр ва от пад не пла сти ке, а на пла жи је тре ба ло нај пре по спре ми ти ме сто где си 
хтео да се сме стиш. 

Не же лим ви ше да пу ту јем ави о ни ма от кад они слу же као ме ђу град ски так си, ко ји 
за са мо јед ну ли ни ју са го ре то ли ко наф те ко ли ко не ко ли ко де се ти на ау то бу са по тро-
ше на тој ис тој ли ни ји. А та ко ђе од тог да на кад сам у аме рич ком Мем фи су ви де ла за 
вре ме сва ко го ди шњег пра знич ног ва ша ра на сто ти не хи ља да жи вих реч них ра ко ва 
ко ји су се пр жи ли у огром ним ка за ни ма с вре лим уљем, у сла ву тра ди ци је. 

Из гу би ла сам же љу за пу то ва њем от ка ко на Феј сбу ку по сто је бло го ви на ко ји ма 
нас са вре ме ни пут ни ци де таљ но и с фо то гра фи ја ма ин фор ми шу о то ме шта су ра ди ли 
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сва ког да на на ег зо тич ним пу то ва њи ма и да за пра во мо же мо с њи ма да кон так ти ра-
мо лак ше не го да су би ли код ку ће. Имам ути сак да ни ка да ни су ни по шли на пут. 

Књи ге у сти лу „ис при ча ћу вам где сам био, би ла“ и сви фе сти ва ли по све ће ни пу-
то ва њи ма не при вла че ме. Не ра ду је ме ни flâneur клај-клај пут ник ко ји се по ми че по 
дру мо ви ма све та као чист по глед и це ле бри ра свој его ве чи то гла дан но вих до жи вља ја. 

Про шла ме је во ља за пу то ва њи ма по што су џи ха ди сти ди гли у ва здух ки по ве Буде 
и уни шти ли Пал ми ру. Мо жда је бо ље оби ла зи ти је вир ту ал но, на ин тер не ту, јер они 
та мо и да ље по сто је и без бед ни су.

Не мам по тре бу да оби ла зим стра не гра до ве от кад на сва кој ули ци на све ту мо жеш 
да про на ђеш исте су ве ни ре про из ве де не у Ки ни. Не ћу ви ше оби ла зи ти му зе је у стра-
ном гра ду док не ви дим му зе је у сво јој зе мљи. 

Мо же ли се и да ље би ти не ви ни пут ник у све ту кон фли ка та, екс пло ди ра них бом би, 
оте тих ави о на и не пре кид ног стра ха од атен та та ? Мо же мо ли се ра до ва ти од мо ру на 
пла жи, ко јој не ма ју при сту па ло кал ци? Мо же мо ли се удоб но сме сти ти у ави он зна ју ћи 
да на дру гој стра ни пу ту ју љу ди на кр ца ни у кон теј не ри ма?

Шта би на то ре кли Фи ле ас Фог и Ин ди ја на Џонс? 
Мо жда овог пу та ми тре ба да оста не мо код ку ће и по же ли мо до бро до шли цу стра-

ним пут ни ци ма?

(С пољ ског пре ве ла Ми ли ца Мар кић)


