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ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ

ГРА НИ ЧА РИ „TER RA IN COG NI TA”
Сли ка Ср ба у пу то пи сном ро ма ну  

„Ду нав у Аме ри ци” Ми ха ла Хво рец ког

СА ЖЕ ТАК: Ду нав у Аме ри ци je пу то пи сни ро ман ко ји ко ри
сти по сто је ће сте ре о ти пе и ус по ста вље не сли ке Бал ка на и Ср ба 
као еп ске еле мен те књи жев ног де ла. У ње му се ожи вља ва древ на 
ге о граф ска по де ла ре ке на Ду нав и Хи стар, ко ја од ра жа ва кул тур ну 
бли скост се вер них по ду нав ских зе ма ља и дис тан ци ра се од кул тур
не хи брид но сти Бал кан ског по лу о стр ва. Бал кан је при ка зан као још 
увек не по зна ти део Евро пе, ко ји тре ба от кри ти, ис тра жи ти, пред
ста вља јед ну од две стра не сим бо лич ке опо зи ци је Ори јент/Ок ци
дент. Ис тра ја ва ње ових сли ка упр кос исто риј ским, по ли тич ким и 
дру гим про ме на ма све до чи о сна зи ко ју има сим бо лич ки го вор. 

Бал кан је у де лу при ка зан као terra in cog ni ta и terra non gra ta. 
Ујед но је то ме та фо ра екс тре ма, ме сто европ ских кон фли ка та, нео че
ки ва них обр та и кул тур не пу сто ши. Ср би су гра ни ча ри по пут мит
ског Кер бе ра, ком је Ок ци дент с јед не стра не за хва лан за чу ва ње 
ка пи је, али с дру ге стра не су део Бал ка на ко ји Ок ци дент пла ши 
сво јим хи брид ним иден ти те том. Ро ман је илу стра ти ван до каз тврд
ње има го ло га Ху га Ди зе рин ка да „сли ка мо же би ти би тан са став
ни део књи жев ног де ла у нај у жем ’има нент ном’ сми слу”.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: има го ло ги ја, сли ка Ср ба, сло вач ка књи жев
ност, ге о сим бо лич ка по де ла Евро пе.

Пу то пи сна ре пор та жа и пу то пи сни ро ман су гра нич ни жан
ро ви, ко ји су у про шло сти би ли ра ши ре ни ји не го да нас. Пу то пис, 
иа ко је примaрно усме рен на от кри ва ње дру гог и дру го сти, го во ри 
о вред но сним ка те го ри ја ма ау то ра и из вор ној кул ту ри, a ујед но 
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пред ста вља асо ци ја ци ју древ них за пи са о от кри ва њу све та. Овај 
жа нр по бу дио је зна чај ни је ин те ре со ва ње ка да се на шао у цен тру 
па жње ком па ра тив не има го ло ги је, та ко ђе гра нич не и ин тер ди сци
пли нар не на у ке о књи жев но сти, ко ја упра во из пу то пи са мо же да 
цр пи нај ви ше из во ра за сво је ис тра жи ва ње. У овим ис тра жи ва њи
ма има го ло ги ја се гра ни чи са кул ту ро ло ги јом, са пост ко ло ни јал ним 
сту ди ја ма, али и са со ци о ло ги јом кул ту ре, кул тур ном исто ри јом, 
про у ча ва њем ин тер тек сту ал но сти... Ком па ра ти стич ка има го ло
ги ја на сто ји да уо чи фор ме сли ка, пре по зна њи хов на ста нак, да их 
кон тек сту а ли зу је и об ја сни њи хо во зна че ње и ути цај, од но сно те жи 
да до при не се осве тља ва њу уло ге књи жев них сли ка у кон так ту 
по је ди них кул ту ра. Она ни је са став ни део иде о ло шког ми шље ња, 
већ пре до при но си де и де о ло ги за ци ји.

Пу то пи сна ре пор та жа и пу то пи сни ро ман су жан ро ви као 
ство ре ни за при ка зи ва ње стра ног, и иде а лан су про стор за кон фрон
та ци ју по зна тог са не по зна тим, соп стве ног са стра ним. Пу то пи се 
мо же мо по де ли ти на фик тив не (аван ту ри стич ки ро ман, пу то пи сна 
фик ци ја), ко ји не зах те ва ју на пу шта ње соп стве ног кул тур ног кон
тек ста, и пу то пи се у ужем сми слу (пу то пи сна ре пор та жа), ко ји на
ста ју као ре зул тат пу то ва ња и упо зна ва ња не по зна тих кра је ва. Ове 
две, услов но ре че но, вр сте пу то пи сног жан ра раз ли ку ју се по фор ми, 
на ме ри и функ ци ји естет ских ка те го ри ја. Док је естет ска на ме ра 
ау то ра пу то пи сних ре пор та жа се кун дар на, за ви сна од дру штве но
по ли тич ких окол но сти, у ко ји ма до ми ни ра до ку мен тар ност и фак
то гра фи ја, у фик тив ним пу то пи си ма при о ри тет су естет ске и се
ман тич ке функ ци је, a са аспек та има го ло ги је нај ва жни је је да сли
ке има ју сти ли стич ку функ ци ју и естет ску вред ност. Оба жан ра су 
од го ва ра ју ћи из вор за има го ло шка ис тра жи ва ња, али ми смо као 
при о ри тет но по ље ис тра жи ва ња ода бра ли бе ле три сти ку, та ко да 
нам је у кон крет ној ди хо то ми ји ин те ре сант ни ји пу то пи сни ро ман. 

У фик тив ним пу то пи си ма стра ност се не до ку мен ту је не го се 
оне о би ча ва. Естет ска на ме ра овог по ступ ка је иза зи ва ње уз бу ђе ња 
и осе ћа ња код чи та о ца и че сто, као што је слу чај и у пу то пи сном 
ро ма ну Ду нав у Аме ри ци Mихала Хво рец ког, ово оне о би ча ва ње не 
из ла зи ван окви ра по сто је ће ге о сим бо лич ке по де ле све та из про
шло сти, не де кон стру и ше ра ни је ус по ста вље не сте ре о ти пе, не го 
их ау тор ко ри сти као еп ске ка те го ри је за из град њу де ла.

Сли ке Бал ка на, ка кве про на ла зи мо у овом ро ма ну, а у ко ји ма 
је при сут на тра у ма од учи та ва ња но вих иден ти те та и иза зи ва ња 
ког ни тив не стра ве, по ти чу из 19. ве ка из за пад но е вроп ске књи жев
но сти, пре све га из ен гле ских пу то пи са и аван ту ри стич ких ро ма на. 
Сло вач ки (та ко ђе европ ски) чи та лац ро ма на Ду нав у Аме ри ци 
иден ти фи ку је се са сред њо е вроп ском кул ту ром и ожи вља ва древ
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ну ге о граф ску по де лу ре ке на Ду нав и Хи стар (гор њи и до њи ток 
Ду на ва), ко ја од ра жа ва кул тур ну бли скост се вер них по ду нав ских 
зе ма ља и дис тан ци ра се од кул тур не хи брид но сти Бал кан ског 
по лу о стр ва, ко је до жи вља ва као опа сно и не по зна то под руч је. Он 
по ста је све стан гра ни це из ме ђу по зна тог и не по зна тог све та, при 
че му га шо ки ра мо гућ ност про пу сно сти ове гра ни це, али га исто
вре ме но уми ру је осе ћа ње ле ги тим но сти по тен ци јал не ко ло ни за
ци је те ри то ри је кон та ми ни ра не кул тур ном хи брид но шћу, на ко јој 
је до зво ље но ус по ста вља ње ва же ћих кул тур них вред но сти или 
ње го во од луч ни је дис тан ци ра ње. 

Функ ци је ко је је у про шло сти вр шио пу то пис у ужем сми слу 
да нас је де ли мич но пре у зео пу то пи сни ро ман. Са вре ме ни пу то пис 
се про ме нио, та ко да пу то пи сне ре пор та же не ма ју ону функ ци ју 
ко ју су има ле у про шло сти. То се до го ди ло услед про ме на по тре
ба дру штва. Ин тер нет да нас омо гу ћа ва ви со ку ин фор ми са ност. 
Бло го ви, ин фор ма ци је са стра ни ца ту ри стич ких аген ци ја или те
ле ви зиј ске ре по тра же вр ше не ке од функ ци ја ко је је у про шло сти 
имао пу то пис. Про ме не ко је су на ста ле су с јед не стра не до при не ле 
мар ги на ли зо ва њу ове фор ме као књи жев ног жан ра, a с дру ге стра не 
је у тек сто ви ма ко ји да нас на ста ју до шло до сти ли стич ког и гно
се о ло шког оси ро ма ши ва ња, ре ду ко ва ња тек ста на прак тич не ин
фор ма ци је o пре во зу, це на ма, вре мен ским при ли ка ма, кли ми, 
сме шта ју, на ште ту спо знај ног и умет нич ког до жи вља ја. 

Ми хал Хво рец ки ус по ста вио је је дин ство гно се о ло шких и 
фор мал них осо би на де ла ти ме што је ода брао пу то пи сни ро ман а 
не пу то пи сну ре пор та жу, ма да је де ло на ста ло на кон пло вид бе 
бро дом у окви ру про гра ма Grenzgänger фон да ци је Ро бер та Бо ша. 
Ода брав ши фик тив ну и есте ти зо ва ну a не до ку мен тар ну фор му, 
Хво рец ки се дис тан ци рао од оба ве зе исти ни то сти при ка за них ге
о сим бо лич ких ка те го ри ја и ро ман се мо же чи та ти и као ко мен тар, 
ре пли ка или па ро ди ја пу то пи сних тек сто ва из ста ри јих пе ри о да. 
Упра во овај ро ман је илу стра ти ван до каз тврд ње има го ло га Ху га 
Ди зе рин ка да „сли ка мо же би ти би тан са став ни део књи жев ног 
де ла у нај у жем ’има нент ном’ сми слу”.1 Ху го Ди зе ринк је ову тврд
њу на пи сао у окви ру од бра не има го ло ги је као ди сци пли не на у ке 
о књи жев но сти и као од го вор на на па де аме рич ког ком па ра ти сте 
Ре неа Ве ле ка. 

У про шло сти је по пу лар ност овог жан ра код чи та ла ца ди
рект но за ви си ла од оне о би ча ва ња стра ног и ства ра ња уз бу дљи ве 

1 Hu go Dyse rinck, „Komparatistická imagológia”, in: Teórie medziliterárnosti 
20. sto ro čia II, Pa vol Ko pr da a kol. (сту ди ја пре у зе та из: Kom pa ra ti stik. Ei ne 
Einführung 2, Der chge se he ne Au fla ge, Bo u vi er, Bonn 1981, 125–133, 187–188).
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ат мос фе ре, и за то су ау то ри пу то пи са и пу то пи сних ро ма на ко ри
сти ли на ве де не по ступ ке. Мо жда би да нас ова кво оне о би ча ва ње 
у ре пор та жа ма де ло ва ло ана хро но, али то не ва жи за фик ци ју, ако 
се сли ка као еп ска ка те го ри ја ко ри сти функ ци о нал но.

O Бал ка ну се у 19. ве ку, у вре ме ка да је кул ми ни ра ла на пе тост 
у ве зи са Ис точ ним пи та њем, на за па ду Евро пе пи са ло као о не
от кри ве ној зе мљи (terrа incognitа). У књи жев но сти је Бал кан при
ка зи ван као ме сто на ком ви ше не ва же пра ви ла, као ди вљи на, где 
се сва ко мо ра бри ну ти сам о се би и где је све мо гу ће, а са ве ли ком 
ве ро ват но ћом мо гућ је и по вра так на из вор ни ха ос. Бал кан ско по
лу о стр во је при ка за но као те ри то ри ја на ко јој вла да не спо ра зум и 
сва ка сит ни ца мо же да еска ли ра у рат ни су коб. За то је ter ra in cog
ni ta зо на ду го трај ног и ти ња ју ћег кон флик та, на ко ју се сме шта ју 
сли ке на сил не смр ти, си ро ма штва, бо ле сти и сл. 

О ова квој сли ци Бал ка на и ње го вом сме шта њу на гра нич ну 
те ри то ри ју у за пад но е вроп ским пу то пи си ма пи са ла је Са ња Ла
за ре вић Ра дак: 

Гот ски ло ка ли те ти су по пра ви лу ли ми нал ни, они су сме ште
ни на обо ди ма од ре ђе не ге о граф ске обла сти, углав ном у уда ље ним 
пре де ли ма и на гра нич ним про сто ри ма, уз по тре бу за ди хо то ми јом 
из ме ђу по зна тог и стра ног, па је и пре лаз бал кан ским сре ди шти ма 
рад ње био ре зул тат ве ћег за ни ма ња за по лу о стр во, не по зна ти про
стор ко ји је мо гао по слу жи ти као ин спи ра ци ја сто га што је био 
до вољ но за ба чен и у јед на кој ме ри из ло жен кри за ма, устан ци ма и 
су ко би ма, пра ће ним раз во јем све сти о дру го ја чи јо сти и сло же но
сти јед ног ге о граф ског де ла Евро пе.2 

Она на гла ша ва да по ла зи шна кул ту ра оне по ја ве ко ју не же ли 
у сво јој бли зи ни, у цен тру, на соп стве ној те ри то ри ји, сме шта из ван 
сво јих гра ни ца. То су по пра ви лу бо ле сти, ха ос, ра то ви, пр љав шти
на, уби ства и слич но, и на овај на чин се ства ра сим бо лич ка те ри
то ри ја, ко ја је с јед не стра не до вољ но уда ље на да би се на њу без
бед но од ло жи ле не при јат не по ја ве, али се, с дру ге стра не, на ла зи у 
до вољ ној ме ри бли зу да се ство ри на пе тост у на ра ци ји. Сем то га, 
Бал кан је до вољ но бли зу да по глед до пи ре до ње га, али је опет и на 
по треб ној уда ље но сти да бу де осло бо ђен те ре та и оба ве за тра ди
ци о нал них при ја тељ ста ва и исто риј ских са ве зни шта ва. Из ме шта ње 
про бле ма тич них осе ћа ња и по на ша ња на мар ги ну по ма га ло је да 

2 Са ња Ла за ре вић Ра дак, „Уну тра шња Дру гост као из вор стра ха: еле мен
ти хо ро ра у пу то пи сном из ве шта ју са Бал ка на”, у: Ет но ан тро по ло шки про бле ми, 
н. с. год. 6, св. 4 (2011), 952.
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се дис тан ци ра ју дру штве но мар ги нал не по ја ве. Ова по ја ва та ко ђе 
има и пси хо ло шко об ја шње ње, на ову те ри то ри ју ау тор тек ста сме
шта све оно што у сво јој сре ди ни при ме ти, а што ње го ва кул ту ра 
не при хва та. То су еле мен ти ко ји се сим бо лич но не укла па ју у 
ау то сли ку, а у ко ји ма се пре пли ћу про шлост и са да шњост, у ко ји ма 
вла да не пре кид ни страх, на пе тост, не си гур ност и ха ос. Ова те ри
то ри ја је ме сто на ко је се сме шта све оно што смо са ми ство ри ли 
и ре флек то ва ли. Ло ка ли за ци јом ха о са обез бе ђу је се мир на соп
стве ном кул тур ном про сто ру. 

Сем по гра нич ном ге о граф ском по ло жа ју са Ази јом и Ори јен
том, Бал кан ско по лу о стр во би ло је по год но да бу де обе ле же но као 
ter ra in cog ni ta и због хи брид но сти ње го ве кул ту ре. На овој те ри
то ри ји услед по зна тих исто риј скопо ли тич ких чи ње ни ца до ла зи 
до ме ша ња кул тур них ути ца ја, a ти ме и до пре пли та ња кул ту ре 
Ори јен та и Ок ци ден та, од но сно – у про шло сти је до шло до „пр ља
ња” кул ту ра па те обла сти Ок ци дент ви ше не до жи вља ва као „чи
сто” европ ске, не го као „уну тра шњу дру гост” или „на ше стра но”.

На ста нак и ши ре ње сли ке „ter ra in cog ni ta”

У вре ме екс пан зи је пу то пи са и аван ту ри стич ког ро ма на као 
жан ра кра јем 18. и у 19. ве ку ра сло је ин те ре со ва ње за Бал кан као 
ег зо тич ни део Евро пе. О на стан ку ових сли ка и њи хо вој екс пло
а та ци ји им пе ри ја ли змом ма ште пи са ла је Ве сна Гол дсвор ти у де лу 
Из ми шља ње Ру ри та ни је. По њој, ин те ре со ва ње за ове обла сти се 
ја вља на кра ју 18. ве ка a сли ке су се ин тен зив но ра ши ри ле кра јем 
19. и по чет ком 20. ве ка, што је би ло уско по ве за но са ин ду стри јом 
за ба ве. Упра во у то вре ме на ста ле су не ке од нај трај ни јих сли ка овог 
ре ги о на ко ло ни ја ли за ци јом и екс пло а та ци јом бал кан ског мо ти ва 
од стра не бри тан ске и аме рич ке ин ду стри је за ба ве. За ову ин ду стри
ју Бал кан је ду го био ег зо тич на по тка пу то пи са и ви те шкољу бав
них при ча, али и аван ту ри стич ких и по ли тич ких за пле та. 

Мо же се ре ћи да по раст за ни ма ња за бал кан ски фол клор ши ром 
Евро пе за по чи ње об ја вљи ва њем књи ге Ал бер та Фор ти са Пу то ва ње 
по Дал ма ци ји (1774), пре ве де не на ен гле ски 1778. го ди не.3 

Бри тан ска „на ра тив на ко ло ни за ци ја” Бал ка на је по че ла по
чет ком 19. ве ка с Бај ро ном у уло зи Ко лум ба; она и да ље тра је. Као 
„ко ло ни зо ва ни” ре ги он, Бал кан је огле да ло тра ди ци о нал ни јих 

3 Ве сна Гол дсвор ти, Из ми шља ње Ру ри та ни је – им пе ри ја ли зам ма ште, 
прев. Вла ди мир Иг ња то вић, Ср ђан Си мо но вић, Ге о по е ти ка, Бе о град 2005, 29.
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обла сти пост ко ло ни јал ног ис тра жи ва ња усред сре ђе них на ау то
ро ве по ступ ке у окви ру фи зич ке екс пло а та ци је јед ног под руч ја од 
стра не јед не за пад не си ле.4

Број ни ен гле ски пи сци у 19. и по чет ком 20. ве ка при ка зи ва ли 
су Бал кан као ме сто шо кант них зло чи на и уби ста ва (Алек сан дер 
Кин глејк, То мас Кнокс, Хер берт Ви ви јан, Ме ри Да рам, Мал колм 
Бер, Фло ра Сендс, Леј ла Пе џет, Шов, Фил мор и дру ги). О то ме ка ко 
су пу то пи си и аван ту ри стич ки ро ма ни ши ри ли страх од Бал ка на 
опи су ју ћи га као ме сто ко је угро жа ва чи тав кон ти нент пи са ла је 
Са ња Ла за ре вић Ра дак:

Спе ци фич ност... је би ла од ре ђе на окол но сти ма ко је су за хва
ти ле Бал кан и Евро пу, а те ме љи на ко ји ма је кре и ра на ат мос фе ра 
муч ног, шо кант ног, стра вич ног, по ста вље ни су у де вет на е стом 
ве ку и би ли не са мо по ве за ни са стра хом од уда ље ног и не по зна тог, 
не го са анк си о зно шћу ко ју је под ста кло Ис точ но пи та ње.5

О сли ци Бал ка на ко ја ис тра ја ва у ан гло фо ним књи жев но сти
ма Ве сна Гол дсвор ти пи ше ова ко: 

Са да шње ма хом де сни чар ско гле ди ште при ка зу је Бал кан као 
за ра зну бо лест, кли цо но сни чир на ра њи вом сто ма ку Евро пе, ко ји 
је нај бо ље оста ви ти да гно ји у изо ла ци ји. Су прот на, пре те жно ле
ви чар ска, за ми сао је сте да су бал кан ски су ко би гну сно од сту па ње 
од иде а ла ко смо по ли ти зма ко је тре ба и ко је мо ра ју – за до бро бит 
свих – да ре ше зре ле и од го вор не си ле ви тла ју ћи ве ли ким шта пом 
и не ко ли ким ма лим шар га ре па ма.6 

А Са ња Ла за ре вић Ра дак још ка же:

Ка да де ло ва ње фик ци је ни је до при но си ло ши ре њу стра ха од 
по тен ци јал ног ула ска не при ја тељ ских вред но сти у те ло Ок ци ден
та, ствар ним пу то пи сним из ве шта јем се са оп шта ва ло да је тај део 
све та у ве ли кој ме ри без бе дан јер су опа сно сти ло ка ли зо ва не. Оне 
су [другачије кул тур не вред но сти, прим. З. В. Б.] за у ста вље не на 
мар ги на ма кон ти нен та и мо гу се при год но из но ва ко ри сти ти ка да 
от поч не но ва прет ња и но ви су коб.7 

4 Исто, XIV.
5 С. Ла за ре вић Ра дак, „Уну тра шња Дру гост као из вор стра ха...”, 950. 
6 В. Гол дсвор ти, Из ми шља ње Ру ри та ни је, XV.
7 С. Ла за ре вић Ра дак, „Уну тра шња Дру гост као из вор стра ха...”, 961–962
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Аме рич ки аван ту ри ста Ха ри де Винт је Бал кан при ка зи вао 
као део Евро пе „ко ји че ка на ин тер вен ци ју бе лог чо ве ка”.8

„Ter ra in cog ni ta” у са вре ме ним пу то пи си ма

Сли ке Бал ка на као кон та ми ни ра не те ри то ри је ис тра ја ва ју до 
да нас. Ма да је са вре ме ни ји на чин жи во та мо бил ни ји и пу то ва ња 
че шћа, Бал кан (а пре све га Ср би ја, Цр на Го ра, Бу гар ска и Ру му
ни ја) оста ле су за ро бље не у ге о сим бо лич ким ка те го ри ја ма из про
шло сти, та ко да са вре ме ни ау то ри пу то пи са овај про стор опи су ју 
као не по знат и ег зо ти чан. Бал кан је још увек не по зна ти део Евро пе, 
ко ји тре ба от кри ти, ис тра жи ти, и да ље је то јед на од две стра не 
сим бо лич ке опо зи ци је Ори јент/Ок ци дент. Ис тра ја ва ње ових сли ка 
упр кос исто риј ским, по ли тич ким и дру гим про ме на ма, све до чи 
о сна зи ко ју има сим бо лич ки го вор.9

Исто као пре не ко ли ко ве ко ва, пут ник ко ји от кри ва Бал кан 
на ла зи се у по зи ци ји по крет ног су бјек та, ко ји дис по ни ра фик си ра
ним пред ста ва ма. Има го лог Јо еп Лер сен у есе ју „Од је ци и сли ке” 
ова кво по на вља ње на звао је ци клич ним от кри ва њем: јед ном ус по
ста вље на по де ла кул ту ро ло шких це ли на и њи хо ве сли ке на мен
тал ној ма пи жи ве и да ље и по сте пе но по чи њу да де лу ју „ло гич но”, 
та ко да пре ста је по тре ба да се об ја шња ва ју. Ова ко је об ја снио 
пре у зи ма ње ра ни је кре и ра них сли ка: „Пут ни ци тра же све шта је 
већ ре че но, на пи са но, на цр та но. Док тра же пра ши ну, си ро ма штво, 
со ци јал не раз ли ке и Таџ Ма хал, про мак не им до жи вљај оно га што 
ни је сме ште но у већ по сто је ће окви ре.”10

У пр вој де це ни ји две хи ља ди тих го ди на, ка да су пре ста ле 
рат не прет ње на Бал ка ну, по но во су се ја ви ли гла со ви у Евро пи о 
по тре би но вог објек ти вог от кри ва ња Бал ка на и по ја вио се ве ћи 
број мла дих пут ни ка. Ова кви пу то пи си се да нас пи шу за бло го ве, 
фо ру ме или елек трон ске ме ди је. Аме ри кан ка Ме ри јен Рајд, ко је 
је по шла у от кри ва ње Евро пе, ова ко опи су је Ср би ју: „Ни сам се 
осе ћа ла као стран ки ња, би ла сам ван зе ма љац. Ви де ла сам са о бра
ћај не зна ко ве ко ји не во де ни ку да или оне ко ји су по ка зи ва ли смер 

8 Ha rry De Windt, Thro ugh Sa va ge Eu ro pe, T. F. Un win, Lon don 1907, 15.
9 O ис тра ја ва њу ових сли ка пи са ла је Са ња Ла за ре вић Ра дак: „Бал кан 

за др жа ва сво је ме сто у по ла ри за ци ји све та ба лан си ра ју ћи из ме ђу Ори јен та и 
Ок ци ден та, за др жа ва ју ћи ста тус не по зна те зе мље. За др жа ва ти овај ста тус не 
го во ри о свој ству бал кан ских зе ма ља већ о по тре ба ма оно га ко ји ову сли ку 
ша ље, одр жа ва и упо тре бља ва”, Са ња Ла за ре вић Ра дак, „Вир ту ел ни про стор и 
са вре ме ни пу то пис о Ср би ји”, Све ске, год. 26, бр. 119, март 2016, 87–88.

10 Jo ep Le er ssen, „Od je ci i sli ke: re flek si je o stra nom pro sto ru”, u: Ka ko vi di mo 
stra ne ze mlje – uvod u ima go lo gi ju, prir. Da vor Du kić et al., Sred nja Evro pa, Za greb 
2009, 83–99.
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гра до ва ван Ср би је.”11 Бред Ко ен је у тек сту за BBC Ср би ју на звао 
зе мљом, „у ко јој су су сре ћу фолк и кри ми нал” и до да је да је Ср би ја 
у свет ској јав но сти по зна та по сво јој уло зи у дез ин те гра ци ји Ју
го сла ви је.12 Упра во Ко е нов пу то пис илу стру је ка ко функ ци о ни ше 
ге не ра ли за ци ја. Ка да се од ре ђе на те ри то ри ја ре ду ку је на не ко ли ко 
сли ка, оне де тер ми ни шу ту те ри то ри ју на ни воу дис кур са. Џу ли ја 
Кук за Вол Стрит жур нал пи ше да је Ср би ја до жи ве ла кул тур ну 
екс пло зи ју и да се да нас ра ди кал но раз ли ку је од Евро пе. От пу то
ва ти у Ср би ју зна чи „от кри ти нај бо ље чу ва ну тај ну Евро пе”.13 Фил 
Сил ве стер у свом пу то пи су при ка зу је Ср би ју као зе мљу ко руп ци је 
и кри ми на ла.14 Слич но и Мајкл Њу мен при ме ћу је да је Ср би ја 
„нај бо ље чу ва на тај на Евро пе”, а по што још увек ни је до вољ но по
зна та и ис тра же на, опи су је је ова ко: „На род ко ји је ве ко ви ма био у 
ра то ви ма, из но ва се фо р ми рао и по но во се при ла го дио кон фликт ној 
си ту а ци ји.”15 „Ов де је та ко ђе реч о пред ста ва ма ду гог тра ја ња. Пут
ник ко ји до ла зи са Ок ци ден та на и ла зи на не мо гућ ност раз у ме ва ња 
ин сти ту ци ја ко је за ти че, па на ра тив о кон флик ту и кри ми на лу омо
гу ћу је нео ме та ну и ци клич ну про из вод њу сли ка ра та и ха о са.”16 

Слич не сли ке о Ср би ји кре и ра ју и сло вач ки пу то пи сци, аван
ту ри сти и бло ге ри. На јед ном сло вач ком мо то ра шком фо ру му 
не пот пи са ни ау тор пи ше: „Ср би ја је за мо то ра ша на пр ви по глед 
ма хом до сад на зе мља. Тач но та ко сам се и по ста вио, и као не ис ку
сан (али за то де таљ но при пре мљен) мо то ци кли ста, са при ја те љем 
сам је пре шао за три да на, ако се до бро се ћам, и ни шта ни смо ви
де ли, то га се до бро се ћам. Је ди ни до жи вљај би ла је ле па срп ска ко
но ба ри ца у не ком се лу, где ап со лут но ни чег сем гро бља, цр кве и 
њи ва ни је би ло.”17 

Сло вач ки бло гер и свет ски пут ник Ро ман Хер да у свом пу то
пи су из 2012. го ди не пи ше о Ву ко ва ру: „Же ли мо, ме ђу тим, да нас 
да стиг не мо у Ву ко вар за јед но са обли жњом фар мом Ов ча ра, где се 
од и грао не слав ни ма са кр. На рав но, же ли мо да стиг не мо у Оси јек 
и да се сме сти мо. Пу тем пре ма Ву ко ва ру ме је за у ста ви ла по ли ци ја, 

11 http://www.in de pen dent.co .uk /tra vel/tra vemyun san cti o nedsum merdont
gotoser bia.

12 http://www.bbc.com/tra vel/story2032017whe refolksongsme etse riancri
mi nals.

13 http://www.wsj.com/ar tic les/SB 1000142427887323477604579 00 0 83 2 2 8 7 1
2 2 414.

14 https://www.wor ldno mads.com /tra velsa fety/Ser bia/ser biaCri meand Te o
u rists.

15 www.mi ror.co .uk /li festyle /tra vel/eu ro pesh .
16 С. Ла за ре вић Ра дак, „Вир ту ел ни про стор и са вре ме ни пу то пис о Ср би ји”, 

86.
17 https://www.mo tor ka ri.cz /ce sto va ni/ce sto pisy/bul har sko/bal kan skehi storky 

37807.html?kid=42268.
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али је са мо пре кон тро ли са ла до ку мен та. Пет ки ло ме та ра ис пред 
Ву ко ва ра je скре та ње ка Ов ча ри, ко ја је сво је вре ме но би ла фар ма, 
ко ја се ’про сла ви ла’ ти ме што је ов де би ло ма са кри ра но око 200 
му шка ра ца из Ву ко ва ра.”18 Ма да не пи ше ди рект но о Ср би ма не го 
о хр ват ском гра ди ћу Ву ко ва ру, ова сли ка ин ди рект но при ка зу је 
Ср бе као агре со ре, а оби ла зак Ов ча ре има ди мен зи је хо до ча шћа.

Гра ни ча ри „ter ra in cog ni ta” у ро ма ну „Ду нав у Аме ри ци”

Ро ман Ду нав у Аме ри ци je аван ту ри стич ки пу то пи сни ро ман, 
ко ји не де кон стру и ше по сто је ће сте ре о ти пе, као ни ус по ста вље ну 
сли ку Ср ба, не го их ко ри сти као еп ске ка те го ри је и ти ме сте ре о
ти пе још ја че учвр шћу је. Де таљ ним упо зна ва њем чи та о ца са број
ним кул ту ро шким и исто риј ским еле мен ти ма у пр вом де лу, у ком 
опи су је гор њи ток Ду на ва, до ку мен та ри стич ким по ступ ком и 
те жњом ка де та љу као до ка зу исти ни то сти и ве ро до стој но сти, 
ау тор осва ја на кло ност и при до би ја па жњу чи та о ца, да би у дру гом 
де лу – у до њем то ку Ду на ва – до ми ни ра ла фик ци ја, а на ште ту 
фак то гра фи је и ге о граф скоисто риј ске де скрип ци је, до при но се ћи 
гра да ци ји си жеј не на пе то сти и кул ми на ци ји у ви ду бро до ло ма 
на лик на ка та стро фу Ти та ни ка. Сим бо лич на гра ни ца, на ко јој до
ла зи до за пле та, je срп скохр ват ска гра ни ца на ко јој се пут ни ци 
су сре ћу са агре сив ном гру пом Ср ба. На овом ме сту на ру ша ва се 
при јат но, мир но и без бри жно пу то ва ње, за вр ша ва се на ра тив на 
увер ти ра, и чи та лац до жи вља ва шок на ка пи ји до њег Ду на ва и на 
ула ску на Бал кан – те ула зи не са мо на ter ra in cog ni ta не го и у при
чу. Од ове гра ни це све до кра ја ро ма на чи та лац се кре ће фик ци јом 
са ја сним ге о сим бо лич ким пу то ка зи ма ко ји пред ста вља ју сце но
гра фи ју за глав ну на ра тив ну ли ни ју. Сим бо лич ки, са бро до ло мом 
ве ле леп ног бро да, ко ји пред ста вља је ди но по зна то али па ра док
сал но не и без бед но ме сто у не по зна том и не при ја тељ ском све ту, 
рас пли ну ће се и осе ћа ње без бед но сти, си гур но сти и ста бил но сти 
чи та о че вог иден ти те та у кул ту ри. 

Осмо стра но по гла вље „Ка пи ја на ис ток”, део пу то пи са чи ја 
је сце но гра фи ја Ср би ја, ва жно је ме сто у струк ту ри ро ма на, јер 
њо ме по чи ње за плет рад ње, али та ко ђе има ис так ну то ме сто у 
окви ру по ме ну те ге о сим бо лич ке по де ле све та, у ко јој Ср би ја пред
ста вља мит ску ка пи ју, код ко је се за вр ша ва по зна та а по чи ње неот
кри ве на те ри то ри ја. Ти ме што је ау тор ову ка пи ју сме стио упра во 
у Ву ко вар, на још јед ну ап сурд но „не про ход ну” гра ни цу кул ту ра 
и тра гич но ме сто рат них кон фли ка та из ме ђу Ср би је и Хр ват ске, 

18 https://ro man her da.co m/de n3no visa dvu ko varaosi jek/.
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из ре као је ми сао o опа сно сти и не по жељ но сти пре ла же ња гра ни ца 
из ме ђу кул ту ра и на го ве стио тра гич не по сле ди це кул тур не хи
брид но сти и ме ша ња кул ту ра, или као што је Пје ро За ни ни на пи
сао: „Пре ћи гра ни цу не за ви сно од ње не сим бо лич ке по зи ци је зна чи 
упу ти ти се ка про сто ру ко ји чи не окрут ни пре де ли на се ље ни чу
до ви шти ма про тив ко јих се тре ба бо ри ти, што под ра зу ме ва на пу
сти ти при сан, по знат и уми ру ју ћи про стор да би се сту пи ло на тло 
не си гур но сти.”19 Пред ста ве ко је шо ки ра ју и ко је нас пла ше, је дан 
су од на чи на да се ус по ста ви гра ни ца, али не као про стор на ком 
ће се иден ти те ти ме ша ти не го као на чин да се по ла зи шна кул ту ра 
дис тан ци ра од те ри то ри је за пр ља не кул тур ном раз ли чи то шћу. То 
је упо зо ре ње да гра ни цу не тре ба пре ла зи ти, за то што би ње но 
пре ла же ње зна чи ло ула зак у зо ну кон флик та и ха о са. Упра во о 
ово ме да је пре ла же ње гра ни це опа сно, чак коб но, го во ре пу то пи си, 
a иг но ри са ње овог упо зо ре ња се (ну жно) за вр ша ва ка та кли змом. 
За стра шу ју ће сце не слу же то ме да да ју ле ги ти ми тет ко ло ни за то ру 
да је „у ре ду” да се ко ло ни зу ју од но сно ци ви ли зу ју про бле ма тич не, 
не же ље не, не у ре ђе не обла сти. 

Већ пр вом ре че ни цом – крат ком де скрип ци јом на по чет ку 
по гла вља – ау тор на го ве шта ва за плет: „Пред очи ма пут ни ка се 
пру жао при зор ра зо ре ног гра да. Бли зу мо ла се у вис уз ди зао ве ле
ле пан али ме ци ма бру тал но из ре ше тан во до то рањ у об ли ку из вр
ну те ку пе. На кро ву се на јар бо лу ви јо ри ла хр ват ска за ста ва. (...) 
Мар тин је на ли ци ма пут ни ка ви део страх”20, при че му чи та лац 
осе ћа да на овом ме сту ро ман до би ја дру га чи ји ри там. Увод ној 
гра да ци ји тен зи је до при но си и дра ма тич но под се ћа ње на рат не 
го ди не од стра не хр ват ског во ди ча: „Ре ком је те кла крв и бе жа ли су 
по њој они ко ји су же ле ли да се спа су.”21 Aгресивна гру па мла ди ћа, 
са ка пу ља ча ма на гла ва ма и мар тин ка ма на но га ма оп ко ли ла је 
ау то бус са аме рич ким ту ри сти ма, пред ста вља ју ћи мит ског Кер бе
ра на ула ску у под зе мље22, a то је по след ње упо зо ре ње пред ула зак 
на не по зна ту те ри то ри ју – на ис ток. Сим бо лич ку функ ци ју мит ског 
чу ва ра под зе мља ау тор при пи су је Ср би ма. Да ље у тек сту агре сив
ну гру пу обе ле жа ва (али ујед но реч ју „из ве сно” и на го ве шта ва да 
је то са мо про це на и прет по став ка) као при пад ни ке срп ског на ро
да: „То су си гур но би ли ра зним ми ров ним европ ским про гра ми ма 

19 Пје ро За ни ни, Зна че ње гра ни це – при род на, исто риј ска и ду хов на од ре
ђе ња, прев. Сла ви ца Сла ти нац, Clio, Бе о град 2002, 21.

20 Mic hal Hvo recký, Du naj v Ame ri ke, Ma ren čin PT, Bra ti sla va 2010, 144.
21 Исто.
22 „Гру па срп ских мла ди ћа је аме рич ким вој ни ци ма пре ти ла ре чи ма: 

’Бе жи те одав де, гов на јед на! Бом бар до ва ли сте нам зе мљу, а усу ђу је те се да до
ђе те! Срам вас би ло! Ов де ни сте до бро до шли. Ту ри те сво је до ла ре у ду пе, сви ње 
аме рич ке! Fuc king USA! Fuck!’”, исто, 145. 
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пре се ље ни љу ти Ср би, ко ји ма су их, ка ко су то су сми сли ле бри
сел ске би ро кра те, вра ћа ли у за ви чај.”23

Ау тор је све стан от по ра гра нич них на ро да пре ма ус по ста
вље ној ге о сим бо лич кој ка те го ри за ци ји, као и њи хо ве те жње да се 
по и сто ве ћу ју са сред њо е вроп ском кул ту ром и ње ним вред но сти ма. 
Из ра жа ва то у ви ду ау то сли ке ко ју из го ва ра хр ват ски во дич ка да 
се обра ћа аме рич ким пут ни ци ма: „Ву ко вар се не на ла зи у Ис точ
ној не го у Сред њој Евро пи, мо лим вас да то за пам ти те.” Овим ре
чи ма се во дич дис тан ци ра од сим бо лич ног Ис то ка, али не у спе шно, 
по што опи си ко ји сле де је су јак кон траст сли ци бо га те и уре ђе не 
Евро пе: „Ву ко вар је стра дао у ра ту, али ни је умео да се сна ђе ни 
у ми ру. Сва ки дру ги ста нов ник био је не за по слен а си ро ма штво, 
јав ни не мо рал и ала вост ме ше та ра по при ми ли су огром не раз ме
ре. Мно го љу ди је и да ље жи ве ло у ста но ви ма у ко ји ма су зи до ви 
би ли из бу ше ни ме ци ма и без кро во ва. На при ла зним пу те ви ма су 
у ас фал ту оста ле ру пе од бом би. Це мен та ру су та ко ђе из бу ши ли 
ме ци ма.”24 Со ци јал не при ли ке, ко је вла да ју у зе мља ма до њег Ду
на ва, има ју у ро ма ну функ ци ју кон тра ста и при ка зи ва ни пре де ли 
су по за ди на на ра тив ног за пле та, али сим бо лич ки та ко ђе из ра жа
ва ју и не пре мо сти вост кул тур не дис тан це: „Бо јан Хре бја но вић је 
до био за свој рад ре корд ну на пој ни цу и рас пла као се од сре ће.” 
„На Аме ри кан це је на пе ро ну на гр ну ла хор да агре сив них про сја
ка. Мар тин је те шком му ком спре чио да их опљач ка ју уз ве ли ку 
по моћ уни фор ме.” „Дуж зи до ва ца ри нар ни це ста ја ли су до ко но 
мла ди ћи у гру па ма, ла га но об у че ни, ли ца обе ле же них ра том; ве
ро ва ли су да ће им на ле те ти не ка те зга; у ду бо ким из бо ра ним уду
бље њи ма ца кли ле су им очи а цр вен ка стим но здр ва ма уди са ли су 
смрад, ко ји се ши рио пра шња вим ва зду хом... У уси дре ним пар ним 
бро до ви ма као ЈРБ Ср би ја ста но ва ле су чи та ве по ро ди це.”25

Град Но ви Сад при ка зан је са по зи тив ним ко но та ци ја ма. Ау тор 
на гла ша ва да је он при па дао про сто ру Сред ње Евро пе у про шло
сти и на гла ша ва по зи ци ју гра дажр тве у не дав ној про шло сти: „Сат 
вре ме на ка сни је Аме ри ка је сти гла у Но ви Сад, глав ни град Ау то
ном не по кра ји не Вој во ди не. Из над гра да до ми ни ра ла је ма сив на 
Пе тро ва ра дин ска твр ђа ва, сво је вре ме но кључ на ба за за снаб де ва
ње хаб збур шке вој ске на до њем то ку ре ке.” „Сви мо сто ви у Но вом 
Са ду су сру ше ни у аме рич ким на па ди ма, али о то ме Мар тин ни је 
смео да при ча. У то ку на ле та ни је по мо гло ни то што су Ср би по
ста ви ли жи ви штит.”26

23 Исто, 146.
24 Исто, 144.
25 Исто, 151–152.
26 Исто, 147.
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Ау тор слич но пи ше о Бе о гра ду, на го ве шта ва ју ћи ње гов по ло
жај жр тве уз до зу хе ро и за ци је гра да: „Ни је дан дру ги град на Ду
на ву ни је био уни шта ван то ли ко пу та као Бе о град и увек по но во 
из гра ђен.”27 Ме ђу тим, у опи су шет ње са вре ме ним Бе о гра дом при
ка зу је сли ку у ко јој се на го ве шта ва дис тан ца пре ма срп ској стра
но сти не га тив ним атри бу ти ма ко ји ма при ка зу је гран до ма ни ју, 
пр љав шти ну, кри ми нал, без о се ћај ност и си ро ма штво: 

...мон стру о зни пра во слав ни Храм Све тог Са ве ко ји се гра ди 
од ше зде се тих го ди на де вет на е стог ве ка. Аме ри кан ци су се пре 
то га ра до ва ли оби ла ску сва ке цр кве, али су се ово га пу та пла ши ли 
и са мо су за ви ри ли уну тра и жур но по хи та ли да ље. Пре стра ви ле 
су их бом ба ма по ру ше не згра де. Нај ви ше Ми ни стар ство од бра не 
и Ге не рал штаб у Не ма њи ној ули ци. Ру и на је већ би ла спо ме ник и 
ни ко ни је зва нич но об ја снио за што је оста ла та ко раз ру ше на и 
за што је ни ко ни је или об но вио или сру шио. Спољ ни зи до ви су се 
то ком про те клог ме се ца још ви ше ра ши ри ли. Пут ни ци су слу ти ли 
раз лог тра ге ди је, ма да во дич ни је смео да им ка же ко је ба цао бом бе. 
Је ди но су Вар ша ву бом бар до ва ли че шће.

На глав ној Кнез Ми хај ло вој ули ци су је дан до дру гог би ли на
чич ка ни бу ти ци, ка фа не и ре сто ра ни. Мар тин је рас те ри вао бан де 
џе па ро ша од ту ри ста. Ма се пе ша ка су про ла зи ле по ред улич них сви
ра ча и кроз ва здух се ши рио ми рис пље ска ви це, за чи на и озно ја них 
те ла. По ви је ни про сја ци ба ца ли су на ту ри сте мо ле ћи ве по гле де. 
Ото пље ни ас фалт је си јао и ле пио се за ко жу. Око но гу су се мо та ли 
мно го број ни пси лу та ли це; Бе о гра ђа ни у то ку на па да ни су има ли 
чи ме да хра не псе, па су их по из ба ци ва ли на ули цу.28

Ро ман Ду нав у Аме ри ци ујед но je па ро ди ја пу то пи са и кри
ти ка не ких аспе ка та са вре ме ног дру штва. Евро пу „не от кри ва ју” 
мла ди, не у стра ши ви аван ту ри сти са ре ле вант ном уло гом у фор ми
 ра њу но вих вред но сти и кул тур них од но са, не го аме рич ки пен зио
не ри пред крај жи во та, че сто гро теск но не моћ ни, бо ле сни и ка
ри ки ра ни. Кри ти ка са вре ме ног дру штва за сни ва се упра во на овом 
ап сур ду. Са вре ме ни чо век жи вот про ве де за ро бљен на ма лом про
сто ру и оп те ре ћен обез бе ђи ва њем основ них усло ва за жи вот, го ми
ла њем ма те ри јал не имо ви не, чи ме до дат но до при но си учвр шћи
ва њу по сто је ће струк ту ре и уре ђе њу гло бал ног дру штва и ње го вих 
по гре шних вред но сти. Са вре ме ни чо век се са све том, дру гим зе

27 Исто.
28 Исто.
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мља ма и стра ним кул ту ра ма су сре ће тек он да ка да ова сво ја са зна
ња ни ка ко не мо же да ис ко ри сти, ка да је већ не мо ћан, не про дук
ти ван и до слов но тра гич но не са мо ста лан. Ау тор је ро ман на пи сао 
у тре ћем ли цу, a Евро па (ка ко на гор њем де лу Ду на ва, та ко и на 
доњем) се по сма тра при вид но објек тив ним оком аме рич ких ту
ри ста, чи ме се при ка за на ге о сим бо лич ка по де ла објек ти ви зу је.

Бал кан као ter ra in cog ni ta и ter ra non gra ta je ме та фо ра екс тре
ма, кон тра дик ци је, опа сно ме сто нај ве ћих европ ских кон фли ка та, 
област пу на нео че ки ва них обр та. Бал кан се увек при ка зу је као 
не до вољ но европ ски, про бле ма ти чан и (кон та)ми ни ран, те ри то
ри ја на ко јој се рит мич ки сме њу ју пе ри о ди ра та и ми ра, ме сто бру
тал них уби ста ва, те ле сне стра ве, на ко јој жи ви по себ на вр ста рат
ни ка. Ср би ја је гра ни ца ка ова квом све ту, Ср би су гра ни ча ри по пут 
мит ског Кер бе ра, ком је Ок ци дент с јед не стра не за хва лан за чу
ва ње ка пи је, али с дру ге стра не га Бал кан као хи брид ни про стор 
пла ши.
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