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ВЛА ДАН МА ТИЋ

УПОЗНАВАЊЕСТАРТАРИЈОМ
УВРЕМЕНУПАРЕ

Тар та ри ја је на зив ко ји је био у ши ро кој упо тре би до кра ја 19. 
ве ка и од но сио се на пре де ле Си би ра, Мон го ли је и Сред ње Ази је. 
Ово под руч је би ло је не по зна то ста рим Гр ци ма, ко ји су сма тра ли 
да је Ка спиј ско мо ре део оке а на ко ји опа су је свет, а у сред њем ве ку 
у пред ста ва ма Евро пља на би ло је ис пу ње но мит ским би ћи ма и 
из ма шта ним кра љев стви ма, ме ђу ко ји ма је нај по зна ти је кра љев ство 
Пре зви те ра Јо ва на. Пр ва си сте мат ска ис тра жи ва ња овог под руч
ја по чи њу у 19. ве ку, с А. Хум бол том, Се мјо но вом, Пр же вал ским, 
По та њи ном, Пјев цо вом, Ва ли ка но вим, Вам бе ри јем и Хе ди ном, да 
по ме не мо са мо нај по зна ти је ме ћу њи ма. Па ра лел но с овим ма пи
ра њем те ме ља на шег све та, ши ри се и мит о Шам ба ли, ко ји ле жи 
у ко ре ну Те о зо фи је и свих ње них де ри ва та до да на да на шњег.

Кир хер је твр дио да су зе мље Ис то ка у про шло сти пр ви насе
ли ли Егип ћа ни од мах по сле По то па. Ве ро вао је да ки не ска кул ту ра 
има еги пат ске ко ре не ко ји ја сно мо гу да се опа зе у ки не ском пи сму, 
хи је ро гли фи ма. Ки не зи су исто та ко по што ва ли и уче ње Хер ме са 
Три сме ги ста, ма да су га на зи ва ли Кон фу чи је. А обо жа ва ли су и еги
пат ску бо ги њу Изи ду, с тим што су је зва ли Пу са (ка ко је твр дио, у 
Ја па ну су обо жа ва ли ње ну му шку вер зи ју зва ну Фом бом). (Џон Гла
си, Чо век по гре шних схва та ња, жи вот екс цен три ка у до ба про ме на)

До ку мен ти ко је про у ча ва ју су ра зно вр сни, и из ра зних епо ха. 
Ту су исто риј ске књи ге: хро ни ке, син те зе, мо но гра фи је ко је 

об ра ђу ју по је ди не те ме, као што је про ме на са ли ни те та Ка спиј ског 
мо ра, би о гра фи је ви ђе ни јих лич но сти, опи си рат них опе ра ци ја.
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Ту су и не ке дру ге књи ге: ро ма ни, ми то ви, збир ке есе ја и 
при ча. Пу то пи си, ме ђу ко ји ма је нај ви ше фраг ме на та из књи га ве
ли ког пут ни ка Кар ла Ма ја.

Ту су би о гра фи је на уч ни ка: Ајн штај на, Хе ро до та, Фи ћи на, 
Па ра цел зу са, Те сле, Кон ча лов ског, Пла то но ва, Кар ла Ма ја, Сти вен
со на и Жи ла Вер на...

[...] Да нас го во ре о аму ле ти ма и ком пју тер ским апли ка ци ја ма. 
Из књи га ко је су чи та ли, схва та ју да су то не ка кве сли ке ко је деј
ству ју на ствар ност. Ка ко, не зна ју. Опи су ју њи хов из глед, упо ређују 
деј ства. И то је све што мо гу, да из ра ђу ју ка та ло ге ових сли ка, у 
на ди да ће не ко, не ка да, на ћи кључ. (Вла дан Ма тић, Из гу бље ни град)

Свет у ко јем да нас жи ви мо је из ме рен, и ка та ло ги зи ран, у 
нај ве ћој ме ри, у де вет на е стом и по чет ком два де се тог ве ка. Пеј за
жи ма ште са да, по што је то учи ње но, мо гу да се про јек ту ју на 
дру ге пла не те, у бу дућ ност или нај ду бљу про шлост, али не у свет 
око нас, чи ја сва ка тач ка нам је до ступ на, пу тем пре во зних сред
ста ва или сли ка у ре ал ном вре ме ну.

По че ло је са па ро бро ди ма и же ле зни ца ма. Са њи ма су не ка
да шњи ци ље ви му ко трп них ви ше го ди шњих пу то ва ња по ста ли 
од скоч не да ске за от кри ва ње бе лих мр ља на ма па ма.

За по пи си ва ње свих би ља ка на сва кој стра ни сва ке па ди не 
до ско ра мит ских пла ни на.

Или по тра гу за мит ским гра до ви ма.
У Си би ру, Мон го ли ји и Сред њој Ази ји, те пла ни не би ле су 

Ал тај, Тјен Шан, Па мир и Хи ма ла ји.
Гра до ви су би ли Алек сан дри је, Шам ба ла, Агар та, Ас гар та и 

Ки теж. И дру ги, та да још увек не и ме но ва ни гра до ви из ста ри јих 
и на пред ни јих про шло сти.

Би ле су и две гру пе пут ни ка.
Пр ви су упи си ва ли тач ке по ма па ма. На њих су уно си ли је

зе ра на ко ји ма се за у ста вља ју ди вље пат ке и фла мин зи на сво јим 
ми гра ци ја ма, пла нин ске вр хо ве и пре во је.

На та ран та се ко ји су се ло ми ли, на ле ђа ма зги и дво гр бих 
ка ми ла то ва ри ли су на уч ну опре му: ком па се, те о до ли те, те ле ско пе, 
апа ра те за ме ре ње при ти ска, вла жно сти ва зду ха и бр зи ну ве тро
ва; уз по моћ ко јих су ме ри ли ви си ну сва ког пла нин ског пре во ја и 
ду би ну сва ког клан ца. Ло ви ли су до тад по ка та ло зи ма не за бе ле
же не жи во ти ње, па их пу ни ли тра ва ма не би ли из др жа ле пут до 
пр ве же ле зни це, ода кле би их от пра вља ли му зе ји ма. Пу ни ли су 
хер ба ри ју ме. У ма пе су упи си ва ли реч не то ко ве и ис пра вља ли 
мит ске пред ста ве о пла нин ским лан ци ма.
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По ка ра вансе ра ји ма и но ћи шти ма у пла нин ским и пу стињ
ским пу ста ра ма слу ша ли су и бе ле жи ли при че сво јих во ди ча и 
пут ни ка са ко ји ма су им се пу те ви укр шта ли: по ве сти дав них, и 
ве ро ват но, ми то ло шких би та ка и њи хо вих хе ро ја, исто ри је не ста
лих гра до ва. По чи ња ли су да раз ли ку ју пле ме на и њи хо ве ро до сло
ве, да уче њи хо ве је зи ке.

За оне дру ге, све по тра ге су би ле за пра во јед на је ди на:
За гра дом;
У ко јем жи ви му драц;
Ко ји зна рас по ред књи га у из гу бље ној би бли о те ци;
У ко јој се на ла зи нај ва жни ја књи га, су ма свих оста лих;
У ко јој се на ла зи пу то каз ко ји нам го во ри ка ко да на ђе мо 

ствар ни и са вр ше ни свет чи ја је јед на од ко пи ја овај наш. 
Та књи га је пи са на је зи ком ко јим су пи са не ру не на ка ме њу;
Ко је су уме ли да про чи та ју пре ци та јан стве них чу ва ра;
Ко ји жи ве ту, по ред нас.

Иза пр вих, остао је наш свет.
Иза оних дру гих, наш сан.
А по не кад су и јед ни и дру ги тра жи ли исте гра до ве, и исте 

би бли о те ке. 
На при мер, и јед ни и дру ги са ња ли су о Ти бе ту, о спи си ма 

древ не на у ке у би бли о те ка ма ње го вих ма на сти ра.
И ма ло ко је у ње га до спео. Чак ни Ни ко лај Пр же вал ски, који 

је у сво ја че ти ри пу то ва ња ко ји ма је про кр ста рио, и по сле ко јих 
је опи сао, ско ро це лу Тар та ри ју, ни је ус пео да ви ди ле ген дар ну 
Ла су.

Пр ви су на пут но си ли ма пе у ко је су упи си ва ли реч не то ко
ве, и мо сто ве, и пу те ве по пла нин ским пре во ји ма, и гра до ве, и вој
нич ке по ста је. Иза њих, до ла зи ли су вој ни ци, ин же ње ри ко ји су 
гра ди ли пру ге, пу те ве и но ве мо сто ве, и гра ди те љи ко ји су гра
ди ли но ве гра до ве. И тр гов ци, и бе гун ци из окол них цар ста ва, који 
су их на се ља ва ли.

Дру ги су на пут но си ли уве ре ње да све на ше све те књи ге 
по ти чу из истог из во ра. Он да су по ку ша ва ли да то што су ви де ли 
у сно ви ма о да ле ким пла нин ским ви со ви ма и из гу бље ним до лина
ма пре то че у је дин стве ну по вест.

Иза њих, до ла зи ли су са ња ри, и при по ве да чи, ко ји су при пове
да ли о из ми шље ним цар стви ма, или о они ма ко ји су их тра жи ли.
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И јед ни и дру ги би ће, не из бе жним про то ком вре ме на, по бр
ка ни и за бо ра вље ни.

Да би не ко, не ка да, ис при чао ону при чу ко ју ни јед ни ни дру
ги ни су би ли у ста њу да нам ис при ча ју до кра ја, а би ла им је на 
врх је зи ка.




