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РЕД ВОЖЊЕ

Кри сти јан Екер

СТЕ ПА, КО ЛЕВ КА ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ
Жу та до хо ри зон та, сте па у Кал ми ки ји под ми ло ва њем ве тра од је ку је као огро ман 

му зич ки ин стру мент.
Ста бљи ке су вог би ља ви бри ра ју као жи це хар фе и ка да до ђу у до дир јед на с дру гом 

про из во де не пре кид но ши шта ње: то је сим фо ни ја ле та, ко ју ће са мо је се ња ки ша пре-
ки ну ти твр до гла вим, али де ли кат ним буб ња њем ка пи во де. Ми ри си аро ма тич ног 
би ља ши ре се и про жи ма ју чи тав не бе ски свод; ау стриј ски пе лин је нај ра спро стра-
ње ни ја биљ ка и њен густ и сла дак ми рис про ди ре у но здр ве за јед но са ми ри си ма 
Sal via mu tans-a (жалфијe). Зе мља је мр вљи ва, су ва, пра шња ва. Ка да је 1960-их Со вјет-
ски Са вез од лу чио да учи ни об ра ди вом Кал ми киј ску сте пу, област Ру си је из ме ђу Цр ног 
и Ка спиј ског мо ра чи ји је глав ни град Ели ста, трак то ри су уни шти ли та нак слој ху му са 
ко ји омо гу ћа ва биљ ка ма и цве ћу да ра сту и жи ве: за не ко ли ко ме се ци сте па се пре тво-
ри ла у пу сти њу, а и да нас та мо где је би ла за са ђе на пше ни ца, ко ја ни ка да ни је ни кла, 
по сто ји са мо пу сто про стран ство пе ска. Сте па је крх ки еко си стем ко ји, иа ко ми ле ни-
ју ми ма стар, мо же не ста ти за не ко ли ко не де ља.

Ни је сви ма по зна то да сте па по чи ње у Евро пи, у Па нон ској ни зи ји, ју жно од Бу дим-
пе ште. У Ма ђар ској се зо ве пу шта. Трав на ти ме ан дар пу ште пру жа се пре ма ју гу, као 
да же ли да пра ти ток Ду на ва. До пи ре до Ср би је, за о би ла зи град Зре ња нин, је дан од 
нај ин ду стри ја ли зо ва ни јих цен та ра бив ше Ју го сла ви је, ко ји је због ди вљих при ва ти-
за ци ја де ве де се тих све ден на го ми лу ру ше ви на и бе то на. За тим на ста вља ка Укра ји ни. 

У ре ги о ну Дон ба са од је ку ју ар ти ље риј ске гра на те ру ске и укра јин ске вој ске. Рат у 
сте пи де лу је не ствар но: екс пло зи ја бом би је без од је ка, бу ка на лик на гр мља ви ну која 
се чу је ми ља ма. Сту бо ви ди ма ви де се из да ле ка, по не кад чак и са Кри ма. Кри ци оча ја 
же на из пред гра ђа Лу ган ска гу бе се ме ђу би љем. Тра ве упи ја ју гу сте ми ри се жал фи је 
ко ја као да се не хра ни во дом и ми не рал ним со ли ма, већ зву ци ма и шу мо ви ма сте пе. 
Сте па се за тим увла чи у Кав ка ско по лу о стр во, за у ста вља се са мо на пла ни на ма дуж 
чи јих об ро на ка ис па ра ва ва здух. Вла га се на ве ли кој над мор ској ви си ни кон ден зу је, 
ства ра ју се обла ци и па да ки ша, што по ма же шу ма ма да ра сту. Сте па се ства ра са мо 
та мо где је ко ли чи на во де ко ја се ди же до не ба ве ћа од оне ко ја се вра ћа у зе мљу. 
Пла ни не Кав каз и Тјен-Шан у цен трал ној Ази ји изо ло ва ле су си бир ски ба сен већ пре 
два де сет пет ми ли о на го ди на, от ка ко се арап ска пло ча су да ри ла с евро а зиј ском и за-
ро би ла мо ре Те тис у свом смр то но сном сти ску. Ве тро ви су пре ста ли да ду ва ју од ју га 
ка се ве ру. Та мо где је си бир ски ан ти ци клон про ши рио сво ју власт, на ста ла је сте па, 
ко ја се од Кал ми ки је на ста вља ка Ка зах ста ну, се вер ном Уз бе ки ста ну, Мон го ли ји, а за-
тим до ле на ки не ску те ри то ри ју и све до Вла ди во сто ка, где се тра ва из не на да ба ца у 
оке ан. Зе ле но и жу то усту па ју ме сто пла вет ни лу мо ра, али би се мо гло по ми сли ти да 
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се сте па на ста вља под во дом, све до пре ри ја Се вер не Аме ри ке, где су ста ро се де о ци 
ис тре бље ни те су по ста ли ху мус и пре тво ри ли се у са му сте пу.

Сте па је ве ко ви ма би ла ко ри дор, на се љен број ним за бо ра вље ним но мад ским ста-
нов ни штвом. Жи во тињ ски сим бол сте пе био је ма мут, чи ја је функ ци ја би ла да убр за 
про цес фер мен та ци је би ља ка, по себ но на се ве ру где је би ло хлад ни је и сун че ва то пло-
та ни је би ла у ста њу да по ма же пре тва ра ње мр твих би ља ка у ху мус. Ма мут би јео тра ву 
и у ње го вом сто ма ку би се бр зо син те ти зо ва ле и уни шти ле биљ не есен ци је: се ме би 
се рас пр ши ва ло с из ме том по ра зним ћо шко ви ма сте пе и у про ле ће би све по но во 
цве та ло у сим фо ни ји бо ја и ми ри са. Кли ма се про ме ни ла пре око је да на ест хи ља да 
го ди на у пле и сто це ну и то услед пре це си је, по себ ног кре та ња пла не те. По ста ло је 
знат но то пли је и ма му ти су из у мр ли (и им пе ри ја лис, ко ји је био огро ман, и екс и лис, 
ко ји је био мно го ма њи): бак те ри је су се ла ко раз мно жа ва ле ис под њи хо вог то плог, 
ме ког кр зна, стал но на то пље ног вла гом. У се вер ном Си би ру, ме ђу тим, по след њи ма-
мут је не стао пре са мо три и по хи ља де го ди на. За што? Ве ро ват но је чо век иза звао 
ње го во из у ми ра ње: крај пле и сто це на се у ства ри по кла па с па ле о ли том. Љу ди, чи ја 
тех но ло ги ја још ни је би ла ви со ко раз ви је на, ус пе ли су да ло ве и уби ја ју са мо ве ли ке 
жи во ти ње ко је ни су мо гле бр зо да бе же. За не ко ли ко сто ти на го ди на чак је и по след-
њи ма мут ухва ћен. Све ве ли ке жи во ти ње сте пе не ста ле су због чо ве ка. Пре жи ве ле су 
са мо жи во ти ње ко је су ус пе ле бр зо да по бег ну од ње га. Ан дреј Ко ро нев ски, про фе сор 
сред њо ве ков не исто ри је у Ро сто ву на До ну, по ти ште но гле да у сте пу ко ја по чи ње 
упра во та мо где се за вр ша ва ју згра де гра да Ро сто ва и с ме лан хо лич ним осме хом пи-
та сво је уче ни ке: „Да ни је мо жда чо век он то ло шка, ег зи стен ци јал на гре шка, је ди на 
ру па у си сте му ко ји је ство ри ла при ро да?“ Мла ди га гле да ју из гу бље но, збу ње ни су и 
ни ко не зна ни ти же ли да од го во ри на то пи та ње.

Чи ни се да се у дав на вре ме на пр ва пра ва се о ба до го ди ла са за па да на ис ток. Услед 
на глог то пље ња ле да на по ло ви ма, мо жда услед не ке огром не вул кан ске екс пло зи је, 
во да Ме ди те ра на се из ли ла у Цр но мо ре, ко је је не ка да би ло је зе ро као што је да нас 
Ка спиј ско. Апо ка лип тич ни сце на рио ко ји ће мо мо жда по но во про жи ве ти у крат ком 
ро ку, ако кли мат ске про ме не на ста ве да по га ђа ју пла не ту и у бу дућ но сти. Анор мал ни 
та лас ки клоп ских раз ме ра из лио је сла ну во ду у ба сен је зе ра, ко је се пре тво ри ло у 
мо ре; го то во све жи ве вр сте, укљу чу ју ћи и фло ру оба ле, не ста ле су. Љу ди су се та да 
пре се ли ли на ис ток, где је при ро да још увек би ла по год на за жи вот. Ишли су трав на-
тим пу тем сте пе и сти гли до Ман џу ри је. Од тог тре нут ка сте па ни ка да ни је пре ста ла 
да бу де ко ри дор, ме сто про ла за. У сред њем ве ку, дуж сте пе и на та ко зва ном Пу ту сви ле, 
с ис то ка на за пад пу то ва ли су ки не ски из у ми као што су па пир, ки шо бра ни и на рав но, 
у ма њој ме ри, сви ла, ко ја у то вре ме ни је би ла лук су зни пред мет. Пр ва сви ла је у Евро пу 
сти гла из Си би ра, а не из Ки не. За што је ова тка ни на би ла то ли ко тра же на ме ђу европ-
ским ста нов ни штвом? Сва ка ко не за то што је пре сти жна, већ због сво јих ан ти бак те-
риј ских ква ли те та: до ше сна е стог ве ка, за пра во, у Евро пи на ви ка ку па ња уоп ште ни је 
би ла рас про стра ње на. У осам на е стом ве ку, пут ни ци би схва та ли да су сти гли у Па риз 
не због све та ла гра да, већ због смра да ње го вих ста нов ни ка ко ји се ши рио из ван град-
ских зи ди на. Они ко ји су но си ли сви лу ма ње су се раз бо ле ва ли и та ко ђе (ма ло) ма ње 
смр де ли. Дуж сте пе су пу то ва ли ку ри ри, ко ји ни су пре ла зи ли цео Пут сви ле, већ са мо 
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део. Про ме на из ме ђу ка ра ва на од ви ја ла се у ка ра ван-са ра ји ма, пра вим на се ље ним 
цен три ма ко ји су убр зо по ста ли гра до ви: Са мар канд, Бу ка ра, Шим кент... би ле су пра ве 
ме тро по ле у   ко ји ма су се са ста ја ли љу ди из це лог све та: Си бир ци, Ђе но вља ни и мле-
тач ки тр гов ци, Ки не зи, Ав га ни стан ци.

О овим су сре ти ма зва нич на исто ри ја, она про кле та ско ла стич ка, ско ро да и не 
го во ри. Сред њи све то ви ни су ин те ре сант ни, по себ но од 1800-их па на да ље, ка да је 
рак на ци о на ли зма по де лио свет на ет нич ке гру пе, хо мо ге не са мо ако де ле је зик, кул-
ту ру и ре ли ги ју. У сте пи је хи бри ди за ци ја нор ма, је ди на чи сто ћа се са сто ји у ме ша ви ни 
ве тро ва, љу ди и стру ја. Пу тем сви ле се по че ло пу то ва ти у дру гом ве ку пре но ве ере. 
Ки не ско цар ство је у то вре ме, као и да нас, би ло за тво ре но цар ство, ко ме ни шта ни је 
тре ба ло и ни је хте ло да има кон такт с дру гим по пу ла ци ја ма. Би ла је то нај ја ча и нај-
ра зви је ни ја им пе ри ја на све ту и та ко ће оста ти до 1856. го ди не, од но сно до опи јум ских 
ра то ва. Да нас је Ки на пре мо сти ла јаз са за пад ним зе мља ма и уско ро ће по но во би ти 
нај ја ча си ла на све ту. У дру гом ве ку пре но ве ере, Ки не зи су оти шли чак до Фер ган ске 
до ли не, ко ја се са да на ла зи у Уз бе ки ста ну, и та мо су уо чи ли оно што им је не до ста ја ло 
да би би ли за и ста не по бе ди ви: ко ње. Ко њи су у Ки ни би ли ма ли и мр ша ви; они из 
цен трал не Ази је би ли су моћ ни и бр зи. Ода тле је по че ла тр го ви на: др ве том, ке ра ми-
ком, пар фе ми ма, сви лом, све у за ме ну за ја ке и вит ке ко ње. Пут сви ле се за вр шио у 
пет на е стом ве ку, рас па дом по след њих ве ли ких но мад ских им пе ри ја ко је су га ран то-
ва ле си гу р ност ка ра ва ни ма у про ла зу.

Пра ви го спо да ри сте пе би ли су но ма ди. По пу ла ци је чи је се по ре кло гу би то ком 
ве ко ва и у ге о гра фи ји Да ле ког ис то ка. Но мад ска кул ту ра је за по че ла ле ген ду о Ва ви-
лон ској ку ли: сте па је би ла до мо ви на Ин до е вро пља на, та ко ђе но ма да, ко ји су се по том 
по де ли ли на пле ме на од ко јих је сва ко за бо ра ви ло за јед нич ко по ре кло и раз ви ло свој 
је зик.

Ови на ро ди ни су пре по зна ли сво ју бра ћу, ми сли ли су да су им не при ја те љи. Гре шка 
ко ја тра је до да нас, али не у сте пи, већ у др жа ва ма на Ис то ку и на За па ду, ко је то ли ко 
во ле се бе да се де фи ни шу као раз ви је ни је и ко је и да нас де ле чо ве чан ство на Евро пља-
не и Аме ри кан це, Ру се, Фран цу зе и Ен гле зе, хри шћа не и му сли ма не. Но ма ди: љу ди 
ко ји су из гра ди ли им пе ри је ко је су тра ја ле го ди на ма, сру ши ли су се као двор ци од па-
пи ра. Ме ђу тим, ни су због то га кул тур но ин фе ри ор ни ји у од но су на за пад ња ке и њихо-
ве ка те дра ле, њи хо ве хра мо ве, њи хо ве па ла те. Дуж сте пе, но мад ска кул ту ра је ско ро 
пот пу но не ста ла: де ли мич но је оп ста ла у Мон го ли ји, на се ве ру Уз бе ки ста на и на пла-
ни на ма Кир ги ста на. Но ма ди су аси ми ло ва ни и по ста ли се ден тар ни на кон Ок то бар ске 
ре во лу ци је. У сва ком слу ча ју, по гре шно је одво ји ти но мад ску кул ту ру од оне се де лач-
ке: оне су за ви си ле јед на од дру ге. Но ма ди ма су би ли по треб ни угље ни хи дра ти ко јих 
је у сте пи увек би ло ма ло. По љо при вред ни ци ма у до ли ни Фер га не су би ле по треб не 
ов це и ов че ти на, жи во ти ње ко је тра же до вољ но про сто ра да за до во ље сво ју по тре бу 
за тра вом и ко је су од га ја ли баш но ма ди. Раз ме не ових до ба ра су би ле сва ко днев не и 
на ро ди су се по што ва ли. Чак ни Ки не ски зид, су прот но увре же ном ми шље њу, ни је имао 
функ ци ју да одво ји Ки не зе, на се ље не, од но ма да: мно га но мад ска пле ме на су, на и ме, 
сти гла чак до Пе кин га и не ки од њи хо вих чла но ва ус пе ли су да бу ду иза бра ни за ца-
ре ве. Зид је ко ри шћен да ви зу ел но по де ли ци ви ли за ци ју, ону ки не ску ко ја је ми сли ла 
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да је бо ља и пре сти жни ја не го но мад ска, од „вар вар ства“; зид је имао за циљ и да 
уве ћа бо гат ство и имиџ вла да ју ћих ди на сти ја: по ди за ње, ре но ви ра ње и про ши ре ње 
зи да би ло је пи та ње пре сти жа, а не од бра не. Но мад ска кул ту ра, као и она се де лач ка, 
зах те ва ла је ве ли ку дру штве ну ор га ни за ци ју и раз ви је ну тех но ло ги ју: тре ба ло је пре 
све га ори јен ти са ти се у сте пи пре ко тај них зна ко ва и пу те ва ко је су по зна ва ли са мо 
струч ња ци.

За снаб де ва ње во дом но ма ди су мо ра ли гра ди ти бу на ре, а за то је би ло по треб но 
по зна ва ти област и пре по зна ва ти под зем не из во ре и по то ке по вр сти тла. Но мад ске 
по ро ди це ко је су при па да ле истом пле ме ну жи ве ле су на ве о ма ши ро кој те ри то ри ји 
па су се мо ра ле, у слу ча ју спољ ног на па да, оку пи ти за вр ло крат ко вре ме и по зна ва ти 
нај со фи сти ци ра ни је тех ни ке ра то ва ња. Мо бил ност је би ла пре суд на за оп ста нак у 
сте пи. Та ко су на ста ла ве ли ка цар ства, па и Ха за ри ја, чи ји је ка нат по сто јао од 610. до 
1016. го ди не но ве ере и за у зи мао про стор ис точ но од Цр ног мо ра и се вер но од Ка спиј-
ског мо ра. Ха за ри су би ли ди пло мат ски струч ња ци: ге о граф ски су за пра во би ли на 
рас кр сни ци ве ли ких по ли тич ких ин те ре са: на ис то ку је би ла Ви зан ти ја, на се ве ру Ру си-
ја, ко ја је уни шти ла Азер беј џан ско цар ство, фа во ри зу ју ћи ток вар вар ских ми гра ци ја ка 
Евро пи. Ха за ри су иза бра ли ју да и зам за сво ју ре ли ги ју: на ју гу су би ли Ара пи ко ји су 
би ли му сли ма ни, на ис то ку Ви зан тин ци ко ји су би ли пра во слав ци. Из бор јед не од ове 
две ре ли ги је био је јед нак пот чи ња ва њу бли жње му. У сте пи је ре ли ги ја че сто би ла по-
ли тич ки из бор из по год но сти. Из тог раз ло га, не сто ри јан ско хри шћан ство је ве ко ви-
ма би ло јед на од глав них дог ми у цен трал ној Ази ји, па чак и у не ким обла сти ма Ки не и 
Ин ди је: не сто ри јан ци, при мо ра ни да по бег ну из Ви зан ти је у пе том ве ку јер су сма тра-
ни је ре ти ци ма, на шли су уто чи ште у сте пи. Њи хо ва ре ли ги ја ни је би ла ве за на ни за 
јед но цар ство, због че га се сма тра ла ре ли ги јом сло бо де и но ма ди су је пре фе ри ра ли 
у од но су на дру ге. У сте пи се фор ми ра ло и Бу гар ско цар ство ко је је иза бра ло ислам 
да се су прот ста ви Ха за ри ма. Ка да је цар ство про па ло у сед мом ве ку, део Бу га ра се 
пре се лио у област Вол ге, где се са да на ла зи град Ка зањ: Та тар стан ни је ни шта дру го 
до оно што је оста ло од Бу гар ског цар ства. Део бе гу на ца се уме сто то га скло нио на 
Цр но мо ре и иза брао пра во слав но хри шћан ство; Бу га ри су се ме ша ли са сло вен ским 
ста нов ни штвом, али су ге о граф ском ре ги о ну у ко ји су се до се ли ли на мет ну ли име 
свог древ ног цар ства: Бу гар ска. Нај ве ће цар ство би ло је цар ство Кип ча ка, ко је се про-
ши ри ло по це лој Цен трал ној Ази ји око 1000. го ди не. Та да је бу ди зам по чео да се ши ри 
на овим про сто ри ма.

Ислам је по ла ко пре у зео све оста ле ве ро и спо ве сти, та ко ђе за хва љу ју ћи фор ми-
ра њу цар ства Ка ра-Ки таи, ко је је по сто ја ло све до мон гол ске екс пан зи је Џин гис-ка на. 
Од јек осва јач ких по хо да Мон го ла до пи рао је чак до сре ди не Евро пе, ко ја је на дру гој 
стра ни би ла све за тво ре ни ја и по но сна на соп стве ну ци ви ли за ци ју. Окрут ност но мад-
ског ста нов ни штва по ста ла је по сло вич на. 

За и ста, у сте пи су се де ша ва ли ве о ма на сил ни су ко би. Да би се обез бе дио оп ста нак 
пле ме на или на ро да, би ло је нео п ход но пот пу но ис тре би ти не при ја те ље – у сте пи има 
пре ви ше про сто ра, не при ја тељ мо же по бе ћи, на ћи уто чи ште и с вре ме ном оја ча ти.

По ред то га, кр ди ма су по треб не без гра нич не те ри то ри је: што је ма ње не при ја те ља, 
то је ви ше те ри то ри је до ступ но за жи во ти ње. Ка да је Мон гол ско цар ство па ло, си нови 
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Џин гис-ка на су се сва ђа ли и бо ри ли ме ђу соб но. Сред ња Ази ја и сте па по ста ле су не-
си гур на ме ста: Пут сви ле је на пу штен и за ме њен без бед ни јом оке ан ском пло вид бом. 
У ме ђу вре ме ну, из Ђин га ри је, ре ги о на ко ји је тре нут но у Ки ни, гру па но ма да, Кал ми ка, 
оти шла је чак до ка пи ја Кав ка за и оста ла та мо за у век, одр жа ва ју ћи бу ди стич ку ре ли-
ги ју, су прот ста вља ју ћи се на тај на чин аси ми ла ци ји ко ју су же ле ли Ру си. Кал ми ки ја је 
и да нас ау то ном на ре пу бли ка у са ста ву Ру си је ко ја прак ти ку је бу ди зам на пе ри фе рији 
европ ског кон ти нен та. Па вел Па влон, мла ди ис тра жи вач с Уни вер зи те та у Ал ма ти ју, 
се ди на иви ци ка зах стан ског степ ског мо ра. Гле да ка за па ду и ка же: „Ова огром на пре-
ри ја про сти ре се чак до Ма ђар ске. Ма ђа ри су де ца сте пе. Мо жда су за то и иза бра ли 
Вик то ра Ор ба на за пред сед ни ка? Мо жда за то не во ле де мо кра ти ју?“ На ро ди ма сте пе 
увек је био по тре бан јак во ђа, ап со лут ни вла дар у чи јем из бо ру ни је би ло ни чег бо-
жан ског: јед но став но је би ло по треб но да по сто ји во ђа спре ман да ује ди ни ра су те 
по ро ди це и во ди рат не опе ра ци је. То је зна чи ло да је и шеф лич но од го во ран за евен-
ту ал не по ра зе. За пад на кри ти ка Ор ба на не узи ма у об зир исто ри ју ма ђар ског на ро да, 
ко ји се за у ста вио на мар ги на ма Евро пе јер је на шао окру же ње ве о ма слич но оном у 
цен трал ној Ази ји. Ро ман На Дри ни ћу при ја Иве Ан дри ћа отва ра се јед ном од нај су ро-
ви јих сце на у це лој свет ској књи жев но сти, ка да је гру па му шка ра ца на би је на на ко лац 
за вре ме вла да ви не Осман ског цар ства над Бо сном. Тур ци су би ли на род сте пе пре 
осва ја ња Ца ри гра да, ко ји је ка сни је по стао Ис тан бул. Њи хо ва окрут ност је на сле ђе 
го ди на про ве де них у Цен трал ној Ази ји у бор би са дру гим по пу ла ци ја ма. Раз ви је ни и 
ци ви ли зо ва ни За пад, ме ђу тим, ни је био ни шта ма ње окру тан од но ма да: с вре ме ном, 
се као је све ма ње и ма ње гла ва, али је из у мео со фи сти ци ра ни је ин стру мен те смр ти 
од оних ко ји су се ко ри сти ли у сте пи.

Уве че кал мич ка сте па по ста је цр ве на. Сун це се спу шта пре ма за па ду и чим се уто-
пи у Цр но мо ре, по ја вљу је се Ве не ра ко ја си ја бе ли ча стом све тло шћу. Ме сец из ла зи 
не ко ли ко са ти ка сни је. Сте па оста је ти ха, пу ста; по не кад из Ели сте стиг не пар мла дих 
љу ди ба де ма стих очи ју не на ко њи ма, већ у мо дер ном ау то мо би лу. Они тра же мир и 
ин тим ност у ти ши ни тра ве и у бес крај ним про сто ри ма. Сте па оста је рав но ду шна и 
на ста вља да жу бо ри, пот по мог ну та ве тром, при ча ма и тај на ма дру гих вре ме на ко ја 
спа ја ју да ле ке зе мље Ман џу ри је и Ки не с европ ском Ма ђар ском. 

Са мо тре ба се сти и слу ша ти сте пу да би сте раз у ме ли тај не све та.


