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ПОЉ СКОСРП СКИ ИМА ГО ЛО ШКИ КИ НЕ СКИ МО ЗА ИК 

To masz Ewer tow ski, Ima ges of Chi na in Po lish and Ser bian Tra vel Wri tings 
(1720–1949), Brill, Ro do pi, Le i den, Bo ston, 2020

Сре ди ном ок то бра 2020. го ди не, као плод ви ше го ди шњег пре да ног 
ра да и ис тра жи ва ња, из штам пе је, у ре но ми ра ној еди ци ји чу ве ног из
да ва ча, иза шла књи га Ima ges of Chi na in Po lish and Ser bian Tra vel Wri tings 
(1720–1949) (Сли ке Ки не у пољ ским и срп ским пу то пи си ма (1720–1949) 
по ло ни сте, ср би сте, сла ви сте, ком па ра ти сте и има го ло га То ма ша Евер
тов ског (По знањ, Пољ ска, 1985). Жи ве ћи и ра де ћи од 2013. го ди не у Ки ни, 
где као док тор фи ло ло шких на у ка пре да је пољ ски је зик и књи жев ност 
на Шан гај ском уни вер зи те ту ме ђу на род них сту ди ја, ау тор је ус пео да и 
у дру гој сво јој књи зи об је ди ни сво је при мар не на уч не ин те ре се, по ло
ни сти ку и ср би сти ку, усме рив ши сво је ис тра жи ва ње на Да ле ки ис ток и 
вре мен ски од се чак од чак три ве ка, у ко јем је ис тра жио ка ко су По ља ци 
и Ср би ми сли ли и пи са ли о Ки ни. На кон сту ди је Dwie twar ze la ti ni tas. 
Re cep cja kul tury łacińskiej w dziełach Ada ma Mic ki e wic za i Lazy Ko sti cia 
(Два ли ца ла ти ни те та. Ре цеп ци ја ла тин ске кул ту ре у де ли ма Ада ма 
Миц кје ви ча и Ла зе Ко сти ћа), пу бли ко ва не 2014. у Пољ ској, и сво јом 
но вом књи гом, ко ја је пу бли ко ва на та мо где сви има го ло зи ма шта ју да 
њи хо ва де ла бу ду об ја вље на – и то као по след ња ко ју је уред нич ки одо
брио чу ве ни дво јац уте ме љи ва ча ове гра не ис тра жи ва ња књи жев но сти, 
Ху го Ди се ринк (1927–2020) и Јуп Лир сен (1955) – Евер тов ски по но во, 
убе дљи во и увер љи во, све до чи да је је дан од нај бо љих ино стра них мла
дих ис тра жи ва ча и по зна ва ла ца срп ске књи жев но сти и кул ту ре, чи јем 
де лу би и на ши из да ва чи, не сум њи во и што пре, мо ра ли да по све те ви ше 
па жње. 

Срп ска књи жев на јав ност – на жа лост, са мо онај њен део ко ји пра ти 
на шу ча со пи сну про дук ци ју – Евер тов ског по зна је још од 2009, ка да је 
пу бли ко вао у Зна ку, књи жев ном ча со пи су сту де на та Фи ло ло шког фа
кул те та у Бе о гра ду, сво јих „Не ко ли ко ре чи о кул тур ном кон стру и са њу 
про сто ра”. Ипак, текст ко јим је на се бе скре нуо пу ну па жњу био је ње гов 
де би на стра ни ца Ле то пи са Ма ти це срп ске, где је 2012. об ја вио сјај ну 
сту ди ју „Пом пе ја и два ње на ег зи стен ци јал на ис ку ства”, у ко јој је ком
па ра тив но ин тер пре ти рао пе сме Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша и Ци при
ја на Ка ми ла Нор ви да, при кљу чив ши сво ме ра ду и пре вод пе сме „Пом
пе ја” пољ ског пе сни ка. Још јед ну ком па ра ти стич ку сту ди ју Евер тов ски 
је об ја вио на срп ском 2013 („Ро ман ти чар ски сплет љу ба ви, при ро де, 
по е зи је и ап со лу та – Ту га и опо ме на Бран ка Ра ди че ви ћа и У Швај цар ској 
Јул ју ша Сло вац ког” на стра ни ца ма Фи ло ло шког пре гле да), а на кон ње је, 
исте го ди не, усле дио при каз књи ге Ge o po etyka  Ел жбје те Ри биц ке („Са
вре ме ни по глед на ве зе ме ста, про сто ра и књи жев но сти”, у Збор ни ку 
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Ма ти це срп ке за сла ви сти ку), те рад ко ји је на ја вио ње го ву но ву књи гу, 
текст „Сли ка Ки не у Тај ној ин фор ма ци ји о сна зи и ста њу ки не ског цар
ства Са ве Вла ди сла ви ћа”, у дру гом бро ју До си те је вог вр та (2014). Но
вом књи гом на ен гле ском је зи ку ство ри ли су се и до дат ни усло ви да овај 
вред ни ства ра лац кроз пре во де бу де пред ста вљен и ши рој срп ској чи та
лач кој за јед ни ци, а не са мо ака дем ској. У же љи да пре во ђе ње Евер тов
ског на срп ски от поч не баш са ње го вом но вом има го ло шком сту ди јом 
пр вог ре да, у овом тек сту пу ни фо кус усме ри ће мо пре све га на оно што 
је за на шу кул ту ру ва жно, а на шта је овај ау тор ука зао у свом обим ном 
и при ље жном ра ду.

У сво јој књи зи, кроз упо ред ну пер спек ти ву и те мељ ну књи жев ну 
и кул тур ну ана ли зу, То маш Евер тов ски ис пи ту је ка ква су, од 1720. до 
1949, пољ ска и срп ска пи са на све до чан ства о Ки ни, на во де ћи мно штво 
при ме ра ко ји од лич но илу стру ју со ци јал ни, по ли тич ки и ин те лек ту ал ни 
кон текст ко ји је од ре дио раз ли чи те пред ста ве о нај мно го људ ни јој зе мљи 
све та. Вре мен ски оквир ко ји је ода брао ау то ру је омо гу ћио да кроз ви
зу ру сло вен ских по се ти ла ца пра ти го то во це ло куп ну исто ри ју ки не ског 
Сред њег кра љев ства, пе ри о да у ко јем је, од 17. до по чет ка 20. ве ка, ве ли
ком др жа вом вла да ла ман џур ска ди на сти ја. За крај њи рок ис тра жи ва ња 
ода бра на је 1949. го ди на, у ко јој се из Пољ ске, као и из Ср би је, у Ки ну 
већ пу то ва ло у пот пу но из ме ње ним усло ви ма: на кон по бе де ко му ни зма 
у Ки ни, те ус по ста вља ња со ци ја ли стич ких ре жи ма на ис то ку Евро пе и 
на Бал ка ну, ,,пољ ски и срп ски (ју го сло вен ски) дру го ви већ су по се ћи ва
ли парт не ре, па и у уда ље ном ко му ни стич ком ре жи му, а не ви ше да ле ку 
древ ну зе мљу за ко ју су ве ро ва ли да је ан ти те за њи хо ве вла сти те ци ви
ли за ци је” (пре вео С. О, стр. 11). Ода брав ши да при ка же сли ке ки не ске 
зе мље, кул ту ре и на ро да из угла пољ ских и срп ских пу то пи са, ау тор је 
све сно ода брао као пред ста вља че оне ко ји се не укла па ју у стан дард не 
има го ло шке ка те го ри је, не го има ју, по не кад, и уло гу дво стру ких стра
на ца, стра них ка ко за на род ме ђу ко ји су до шли, та ко и за европ ске ко
ло ни јал не ве ле си ле са ко ји ма би их при до шли це мо гле, по про стој ра сној 
асо ци ја ци ји, по ве за ти. И Пољ ска и Ср би ја, као зе мље ко је су би ле жр тве 
им пе ри ја ли зма, са му че нич ким оре о лом сте че ним кроз исто ри ју и свет
ске ра то ве, те са на род ним суд би на ма ко је су по не кад из у зет но слич не, 
от пре ми ле су у свет по је дин це са по себ ном ди мен зи јом са гле да ва ња 
ствар но сти, у ко јој Евро па је сте дом, али мо же да бу де исто вре ме но и 
по ли тич ки сво ја, као и кул ту ро ло шки ту ђа, у за ви сно сти од кон тек ста 
у ко јем се су бје кат про на ђе. Та кви „не пот пу ни Евро пља ни” бе ле жи ли 
су сво је им пре си је, ко је и да нас, ка ко је То маш Евер тов ски по ка зао на 
оби љу при ме ра, с пра вом по бу ђу ју па жњу чи та ла ца.

Ау тор је рад ја сно по де лио на по себ не те мат ске це ли не. Об ја снив
ши у „Уво ду” основ не по став ке, Евер тов ски не скри ва ни из во ре сво је 
ме то до ло ги је, ја сно ис ти чу ћи да је основ ну ин спи ра ци ју за свој рад про
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на шао у пост ко ло ни јал ном чи та њу пу то пи са, али још ви ше у кон цеп ту 
ко ји је у сво јој књи зи Срп ска пу то пи сна кул ту ра 1914–1940 из 2011. го
ди не са чи нио наш ком па ра ти ста Вла ди мир Гво зден: ,,Мо же се ре ћи да 
пост ко ло ни јал на те о ри ја пру жа број не вред не иде је и пред ла же ин те
ре сан тан на чин ин тер пре та ци је пу то пи са, док Гво зде нов при ступ на
дах њу је те мат ска по ља ове књи ге” (13).

У пр вој ис тра жи вач кој це ли ни ове књи ге, на сло вље ној „Иден ти
те ти”, Евер тов ски је об ја снио уло ге пут ни ка кроз исто риј ски кон текст 
њи хо вих пу то ва ња. Пред ста вља ју ћи до жи вљај Ки не мно штва пољ ских 
и срп ских пут ни ца и пут ни ка у раз ли чи тим епо ха ма, кроз при ка зе ко је, 
где, ка да, ка ко и за што пу то вао, ство рио је чвр сту осно ву за да ље ис тра
жи ва ње. Дру га те мат ска це ли на де таљ но по ја шња ва има го ло шке сли ке 
ме ста у Ки ни ко ја су пу то пи сци по се ћи ва ли, на во де ћи ре дом под руч ја, 
ре ги о не и гра до ве, те од ре ђу ју ћи сва ко ме је дин ствен зна чај и по се бан 
до при нос у кре и ра њу сте че них ути са ка. Тре ћи део ра да, ко ри сте ћи ма
те ри јал при ба вљен у прет ход ним по гла вљи ма, ме ња пер спек ти ву са 
од ре ђе не ка уоп ште ној, кон цен три шу ћи се на нај че шће и нај зна чај ни је 
при зо ре и ути ске, као што су нпр. из глед и оде ћа, на се ља, ули це, ку ће, 
рик ше, хра мо ви и умет ност, по зо ри ште и му зи ка, је зик и пи смо, по љо
при вре да, гроб ни це и по греб ни оби ча ји, хра на и ку ли нар ске на ви ке, 
пр љав шти на и ми ри си. На кон то га из ла жу се оп шти по гле ди на Ки ну 
ко је су пут ни ци сте кли, кроз до дир ци ви ли за ци ја, су сре те исто ри је, тра
ди ци је и мо дер ног, те кроз на ци о нал не ка рак те ре, ко ји Ки ну до ча ра ва
ју као зе мљу пре ви ра ња, али и зе мљу дру го сти. Раз у мев ши све сте че не 
ути ске, скла па мо на по слет ку мо за ик до би јен из пољ ских и срп ских пу
то пи са, у ко јем уо ча ва мо ка ко нај че шће сте ре о ти пе, та ко и ре то рич ке 
кон вен ци је.

Кор пус гра ђе ко ји је у овом ис тра жи ва њу по дроб но об ра ђен об у хва
та тек сто ве ви ше од осам де сет ау тор ки и ау то ра ко ји су пу то ва ли у Ки ну 
или у њој бо ра ви ли од 18. до сре ди не 20. ве ка, укљу чу ју ћи и из во ре 
ко ји ни су до са да об ја вљи ва ни. Ме ђу њи ма, па жња пи сца по све ће на је 
ра до ви ма се дам на ест срп ских ау тор ки и ау то ра пу то пи са. 

Свест да је све до чан ство ва жни је од је зи ка ко јим је на пи са но омо
гу ћа ва да у овом де лу бу ду при ка за ни и за пи си на ру ском чу ве ног Са ве 
Вла ди са ви ћа Ра гу зин ског (1668–1738), ди пло ма те, ге не ра ла и тр гов ца, 
чи јим под ви зи ма сва ко по ми ња ње Ки не у кон тек сту срп ског на ро да 
мо ра да за поч не, али и пу то пи си ау стро у гар ског вој ни ка и по то њег срп
ског до бро вољ ца Хр во ја Гр гу ри ћа (1893–1981), осо бе бо га те и за ни мљи ве 
лич не исто ри је и ге о гра фи је, ко је би по је ди ни да нас мо гли кла си фи ко
ва ти и под хр ват ску књи жев ност. 

Ср бе у сво ме де лу Евер тов ски гру пи ше и по на чи ну на ко ји су у 
Ки ну при сти за ли, па та ко има мо и ,,Из бе гли це из ре во лу ци о нар не Ру си је”, 
гру пу вој ни ка Пр ве срп ске до бро во љач ке ди ви зи је, ко ја је оформ ље на 
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у Оде си 1916, а ко ју су са чи ња ва ли, по ред офи ци ра срп ске вој ске ко ји 
су до тле до спе ли по сле по вла че ња из отаџ би не 1915, и Ср би и оста ли ју
жно сло вен ски – отуд и по ме ну ти Гр гу рић – бив ши ру ски за ро бље ни ци 
из ре до ва ау стро у гар ске вој ске. Ова ди ви зи ја бо ри ла се на Ис точ ном 
фрон ту, али на кон про па сти ру ског цар ства са ве зни ци су је тран спор
то ва ли, на раз не на чи не, ка Со лу ну. О пу те ше стви ју пре ко Си би ра до 
Ис точ не Ази је све до чи ли су сво јим за пи си ма ле кар и вој ник Вла да Ста
но је вић (1886–1978), те вој ни ци Слав ко Ди клић (1883–1951), Алек сан дар 
Ђу рић (1891–1975) и Ари тон Ми хај ло вић (1893–1971), ко ји је по бе гао из 
бу гар ског за ро бље ни штва и пре бе гао у Ру си ју, да би се за тим оста лим 
са бор ци ма при кљу чио у пу ту. У скла ду са њи хо вим је и све до чан ство 
Јо ва на Ми лан ко ви ћа (1869–1936), ка ри јер ног ди пло ма те и из дан ка чу
ве не срп ске ди на сти је уче них, Ми лан ко ви ћа из Да ља у Сла во ни ји. Као 
срп ски кон зул у Оде си, Ми лан ко вић је, на кон ко лап са цар ске Ру си је, 
две го ди не на те ри то ри ји Ис точ не Ази је по ма гао срп ским из бе гли ца ма, 
за ро бље ни ци ма и до бро вољ ци ма. Пу то вао је из цен тра ла не Ру си је до 
Вла ди во сто ка, где му је усред тог не до ба ро ђен и син, па по но во та мо и 
на зад, про шав ши и кроз се ве ро и сточ ну Ки ну и про вев ши три ме се ца у 
гра ду Хар би ну. Као иза сла ник срп ске вла де, пу то вао је у мно го бо љим 
усло ви ма од срп ских вој ни ка и из бе гли ца, али је имао им пре си је слич
не њи хо ви ма. Сво ју оди се ју опи сао је у књи зи Успо ме не из Си би ра 
1918–1919. и пут оке а ном у до мо ви ну 1920, ко ја је до жи ве ла и ре и зда ње 
2017. го ди не. По пут Ми лан ко ви ће вог, за ни мљи во је и све до че ње Ми лу
ти на Ве ли ми ро ви ћа (1893–1973), ле ка ра и пи сца, та ко ђе срп ског вој ни ка, 
ра ње ног у До бру џи, ко ји је у ру скоки не ској тр го вач кој ми си ји про вео 
го ди ну да на, по што ни је ус пео да се укр ца на брод за по вра так на фронт. 
По што су му у Ки ни би ли нај бли жи чла но ви по ро ди це, пу то вао је по 
Ки ни, Мон го ли ји и Ја па ну, об ја вив ши по по врат ку у Ср би ју мно штво 
пу то пи сних књи га и ро ма на, за сно ва них ма хом на да ле ко и сточ ним ис ку
стви ма. Он је у Ки ни об и шао и ма ње по пу лар на ме ста, упо знао и мно штво 
Ки не за, те, бу ду ћи из у зет но на кло њен сво јим до ма ћи ни ма, ис ка зао ве
ли ко ди вље ње пре ма њи хо вој умет но сти и кул ту ри. 

Ме ђу Ср би ма ко ји су у Ки ну сти гли као вој ни ци, и пре вој ни ка Прве 
до бро во љач ке ди ви зи је, про на ла зи мо и Озре на Су бо ти ћа (1873–1951), 
ко ји је као вој ник ру ске ар ми је уче ство вао у ра ту у Ман џу ри ји 1904/1905. 
Овај из да нак слав не срп ске по ро ди це сту ди рао је на Ин сти ту ту за ис точ
не је зи ке у Вла ди во сто ку, где је сте као и из ве сно зна ње ки не ског је зи ка, 
а у Ки ни је остао до 1911, да би по по врат ку у отаџ би ну об ја вио књи гу 
Из жу тог цар ства (Ма ти ца срп ска, 1921), за ве штав ши Ру ко пи сном 
оде ље њу Ма ти це срп ске и ру ко пис де ла По ро дич ни жи вот у Ки ни, као 
и на црт уџ бе ни ка за ки не ски је зик. 

У опи си ма до жи вља ја из Ки не љу ди ко ји су ту зе мљу по се ћи ва ли 
у свој ству ту ри ста из два ја се и све до чан ство јед не да ме, Је ле не Ди ми
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три је вић (1862–1945), по зна те спи са те љи це, пут ни це и фе ми нист ки ње, 
ко ја је на свом ту ри стич ком пу ту око све та па ро бро дом 1926/1927. по се
ти ла и ову зе мљу. Она је об и шла Пе нанг, Ју го и сточ ну Ази ју, Хонг Конг 
и Шан гај, ода кле је на ста ви ла ка Ја па ну и Се вер ној Аме ри ци. Док у 
сво јим штам па ним де ли ма ки не ско ис ку ство ни је по ми ња ла, у ру ко пи
сној остав шти ни ове ау тор ке, ме ђу ње ним пут нич ким бе ле шка ма, про
на ђе ни су и по не ки за пи си о Сред њем Кра љев ству. И свет ски пут ник 
Ми ло рад Рај че вић (1890–1964) пи сао је о Ки ни, ко ју је об и шао на сво ме 
пу ту по Ази ји 1910/1911. Сво ја аван ту ри стич ка при кљу че ни ја, ко ја се 
дра стич но раз ли ку ју од пу то пи са са кул ту ро ло шким осно ва ма, пу бли
ко вао је 1930. у књи зи На Да ле ком Ис то ку. 

Од срп ских по мо ра ца, у Успо ме на ма из по мор ског жи во та, об ја вље
ним 1933, ка пе тан Вла до Иве лић (1855–1940) из Ри сна опи сао је вре мен ске 
при ли ке око Ки не (тај фу не, мон су не) и по не ке сво је ки не ске са пут ни ке, 
а успо ме не са Тран сси бир ске и ки не ске же ле зни це из 1903. за бе ле жио 
је у крат ком пу то пи су Сте ван Ста ни шић.

Слу чај ко ји се мо же из дво ји ти од дру гих је ки не ско ис ку ство Па
ве ла Пе тро ви ћа (1818–1887), де вет на е сто ве ков ног срп ског сли ка ра, ко ји 
је че тр де сет го ди на про вео пу ту ју ћи и сли ка ју ћи по све ту, про жи вев ши 
жи вот као у ро ма ну Жи ла Вер на. У вре ме свог бо рав ка у Ки ни, у Хонг 
Кон гу 1850, на пи сао је кра так пу то пис, у ко јем ис ти че да же ли да ову 
да ле ку зе мљу пред ста ви Ср би ма, јер ни је мно го ње го вих су на род ни ка 
би ло у при ли ци да је по се ти.

По ро ди ца Ве ли ми ро вић, чи јег пред став ни ка Ми лу ти на смо већ по
ме ну ли као ле ка ра и пи сца ме ђу срп ским вој ни ци ма, да је срп ским пу то
пи си ма о Ки ни по себ ну но ту и уни ка тан при ступ, пре вас ход но кроз де ло 
Је ле не Ља ље Ве ли ми ро вић (1912–1943). Као ћер ка Бо ри са ва Ве ли ми ро
ви ћа (1880–1940), бак те ри о ло га ко ји је, на кон сту ди ја ве те ри не у Ру си ји, 
де вет на ест го ди на ра дио, из ме ђу оста лог, и као ди рек тор Бак те ри о ло шког 
ин сти ту та у Хар би ну, где је жи вео у ви ли са по слу гом, сте кав ши ве ли
ки углед и по што ва ње у дру штву, Ља ља је ро ђе на у Бла го ве шчен ску на 
ре ци Амур, а мла дост је про ве ла у Ис точ ној Ази ји. Го ди не 1930. ње на по
ро ди ца је ре ши ла да се вра ти у Ср би ју, а Је ле на је опи са ла свој до ла зак 
бро дом у Евро пу, оста вив ши по ет ска се ћа ња на про стор ко ји јој је у 
ка сни јем жи во ту ин тим но ве о ма не до ста јао. На зи ва ју ћи се бе и „мла дом 
бе лом Ази јат ки њом”, Ди ми три је ви ће ва да је сли ку Ки не ко ја ни је пот пу
но дру го, не го ме сто од ра ста ња и жи во та, дом у ко јем је има ла ки не ску 
да ди љу, уз ко ју је про го во ри ла и ки не ски је зик, али где је ипак од ра сла 
у срп ској по ро ди ци и за др жа ла сво је вр сну евро пе и зо ва ну дис тан цу пре
ма ду го го ди шњим су гра ђа ни ма.

Нај за ни мљи ви ји срп ски за пи си о Ки ни сва ка ко су они у де лу Ми
ла на Јо ва но ви ћа Мор ског (1834–1896), слав ног ака де ми ка, ко ји је у сво јим 
број ним при кљу че ни ји ма ра дио и као ле кар на па ро бро ди ма ау стриј ског 
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Лој да, од 1878. до 1882, по се тив ши ви ше пу та Ази ју и оста вив ши нај бо
ља све до чан ства у дру гој књи зи сво јих пу то пи са Та мо амо по Ис то ку 
из 1895. го ди не. Као еру ди та и вр стан пи сац, у број ним пу то пи си ма при
ка зао је де та ље сво јих пу то ва ња и до го дов шти на из ли бе рал не и ху ма
ни стич ке пер спек ти ве. Опи су ју ћи сво ја пу то ва ња по Ки ни, он хва ли 
Ази ју, искре но при зна ва ју ћи да се ње го ва пер спек ти ва са овим жи вот
ним ис ку ством пот пу но про ме ни ла: ,,До шао сам у Ки ну са зна ти же љом 
Евро пља ни на да упо знам овај чуд ни свет и мо жда му се под смех нем, 
али мо ја зна ти же ља у крат ком пе ри о ду пре тво ри ла се у ди вље ње, те сам 
оти шао ода тле са осе ћа њем по што ва ња за ову древ ну на ци ју”. Схва тив
ши пра ве ре ла ци је ме ђу кул ту ра ма, Јо ва но вић је чак при знао да ге је у 
Син га пу ру, као Евро пља ни на, би ло сра мо та због по на ша ња пи ја них бри
тан ских мор на ра. Тр го ви ну опи ју мом и опи јум ске ра то ве ви део је као 
чист при мер европ ске по хле пе, ма ски ра не у та ко зва не ци ви ли за тор ске 
ми си је. Ус по ста вив ши лич ни си стем вред но сти, Јо ва но вић је увек на
сто јао да ис так не пред но сти Ки не над Евро пом, ис ти чу ћи мно ге про из
во де и тех но ло шка до стиг ну ћа ко ја смо кроз вре ме пре у зе ли са Да ле ког 
Ис то ка. За Евро пља не и Ки не зе ко ри стио је чак по ре ђе ња са ан тич ким 
Гр ци ма и Ри мља ни ма, ди ве ћи се ки не ским по стиг ну ћи ма и иде а ли зу ју ћи 
их, по ен ти ра ју ћи та да еви дент ном исти ном да „за све ове ра до сти ко је 
су да ли на шем жи во ту, ми им да је мо са мо две ста ри – опи јум и оруж је.” 
Сво је искре но оду ше вље ње Ки ном и ње ним ста нов ни штвом Јо ва но вић 
нај бо ље фор му ли ше у па су су у ко јем са жи ма сво је ис ку ство:

У свом ра ду, Ки нез не пи та ко ли ко вре ме на ће би ти по треб но: он 
ра ди, а шта не за вр ши да нас, на ста вља су тра, и та ко го ди на ма, а ако умре 
ра де ћи, не ко дру ги пре у зи ма по сао. Овај кон ти ну и тет мо же се ви де ти 
у би ло ко јој вр сти по сла, па ови ра до ви има ју ши ро ке те ме ље. Књи га за 
књи гом као и ка нал за ка на лом, и у том кон ти ну и те ту по сто ји план, ко ји 
спро во де це ле ге не ра ци је. Ве ли ки Ки не ски зид и ки не ска ли те ра ту ра 
истих су про пор ци ја (Јо ва но вић 1895, 179). 

Не ис ти чу ћи спе ци фич не раз ли ке у до жи вља ју Ки не у пољ ским и 
срп ским пу то пи си ма, То маш Евер тов ски фо ку си рао се на оно што је 
усло ви ло да по је ди нач не сли ке у гла ва ма пу то пи са ца бу ду баш та кве 
ка кве су и би ле. Не же ле ћи да при ка же сво је вр сну си лом ује ди ње ну сли
ку Ки не, ау тор је ус пео да пред ста ви раз ли чи те стра те ги је за опи си ва ње 
стра не кул ту ре, од од би ја ња до при пи то мља ва ња и фа сци на ци је. От кри
вши да је ле по та Ки не не из о став но у оку оно га ко је по сма тра, Евер тов
ски пред ла же, као за кљу чак сво га ра да, ме та фо ру Ки не као ра зно бој ног 
мо за и ка, у ко јем мо же мо ја сно да пра ти мо ка ко се и на ко ји на чин ства
ра ју је дин ства у ра зно ли ко сти.

При ка зав ши пре све га де ло ве ове књи ге ко ји се ти чу при мар но 
срп ске кул ту ре и пу то пи са, из о ста ви ли смо њен ве ћи део, са мно го број ни
јим пољ ским при ме ри ма, у на ди да ће срп ски из да ва чи има ти раз у ме ва ња 
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за ово де ло, и у што ско ри јем ро ку га у пре во ду пред ста ви ти на шој јав
но сти, јер то по све му за слу жу је. Уз збор ни ке пу то пи са и чла на ка Ка
пи ја од жа да (1998) и Под не бе ско цар ство (2006), ко је је при ре дио наш 
слав ни си но лог Ра до сав Пу шић, књи га То ма ша Евер тов ског Сли ке Ки не 
у пољ ским и срп ским пу то пи си ма (1720–1949) нај бо љи је на чин да се 
де таљ но упо зна мо с тим ка ко смо кроз вре ме до жи вља ва ли ову да ле ку 
зе мљу на ших бли ских при ја те ља.
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