
CHELSEA, MATT I KAI U POSJETU DUBROVNIKU I OSTATKU EUROPE

Kako je obitelj nomada 
‘razapela šator’ u Gradu

C helsea, Matt i Kai 
Gillespie mlada su ame-
rička obitelj koja voli 
putovati. Njihov život 
je putovanje, pa su tako 
posjetili više od petnaest 

zemalja i šezdeset europskih 
gradova. Na svom putu stigli su 
i u Dubrovnik koji ih je očarao 
više nego ijedno mjesto dosad. 
Oni su obitelj nomada, a divne 
fotografije i uspomene s putova-
nja dijele na svom Instagramu 
‘unsettledown’, pišu blog, i za 
Moskar su odlučili ispričati kako 
izgleda njihov život.
‘Putovanja su uvijek bila veliki 
dio naše obitelji, i to se nije 
promijenilo kad smo dobili 
našu kćer, Kailen. Morali smo 
prilagoditi svoje planove za 
našu novu putnicu, koja se s 
velikim osmijehom prilagodila 
cijelom putu. Mi smo nomadi. 
Živimo na putu i volimo ga. 
Vrlo se razlikuje od našeg starog 
američkog života u našoj staroj 
kalifornijskoj kući, ali mijenja-
nje naših života na ovaj način je 
najbolja odluka koju smo ikada 
napravili’, započinje njihovu 
priču Chelsea.
Kad ste krenuli putovati po 
svijetu i zašto? 
Ostavili smo SAD u lipnju 2017. 
s jednosmjernom ulaznicom do 
Firence u Italiji i od tada smo u 
pokretu. Počeli smo putovati iz 
istog razloga kao drugi, da vidi-
mo što je više moguće svijeta. Mi 
samo putujemo malo drugačije 
od većine. Mi putujemo sporo i 
volimo ostati na jednom mjestu 
mjesec dana ili više, kako bi 
stvarno doživjeli to odredište bez 
nekog požurivanja. To nam omo-
gućuje da se temeljito ‘uronimo’ 
u kulturu i područje, a stvarno 
razumijemo kako je to živjeti kao 
lokalni ljudi, a ne samo turisti 
koji su u prolazu.
Gdje ste sve bili, koja mjesta 
ste posjetili? 
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U devet mjeseci posjetili smo 
petnaest zemalja i preko šezdeset 
europskih gradova. Nakon što 
smo napustili SAD, naša prva 
stanica bila je u Italiji gdje smo 
proveli gotovo tri mjeseca. Posje-
tili smo naše proširene obitelji 
u Švedskoj i Irskoj. Proveli smo 
malo vremena u Ujedinjenom 
Kraljevstvu, San Marinu, 
Švicarskoj i Austriji. Proveli 
smo listopad u Splitu, studeni u 
Dubrovniku, prosinac u Pragu i 
siječanj u Sevilli, u Španjolskoj.
Koja je zemlja i grad imala 
najveći utjecaj na vas i zašto? 
Svako mjesto koje posjećujemo 
ima veliki utjecaj na nas, ali 
svako na poseban način. Sve 
je započelo u Italiji gdje nas 
je oduševila talijanska kultura 
koja slavi obitelj. Živa energija 
Španjolaca nas je ojačala. Činilo 
se da Šveđani rade baš sve u 
redu, a Irci stvarno znaju kako 
se dobro zabaviti. No, Hrvatska 
je bila najveće i ugodno iznena-
đenje, od svega što smo posjetili. 
Nismo točno znali što možemo 
očekivati    od našeg dolaska, ali 
bili smo potpuno impresioni-
rani. Hrvatski krajolici, obala 
i drevni gradovi teško se mogu 
usporediti s bilo kojim drugim 
mjestom koje smo vidjeli. Čak 
je i vožnja trajektom od Splita 
do Dubrovnika bila nevjero-
jatna. 
Zašto ste odlučili posjetiti 
Dubrovnik? 
Moj muž je na pameti imao 
Dubrovnik od prvog dana. 
Jedino što sam znala o tome bilo 
je nekoliko filmova snimljenih 
tamo. Jedan dan mi je poka-
zao fotografije, i to je bilo to. 
Morala sam vidjeti ovo čarobno 
mjesto.
Što vam se najviše svidjelo?
Vidjeli smo ogromne gradove 
s milijunima ljudi i vidjeli smo 
udaljene gradove od samo neko-
liko stotina stanovnika. Dubrov-
nik je lijepa kombinacija. Uži-
vali smo u šetnji starim gradom, 
što smo napravili dvadesetak 
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Vlakom kroz Irsku

Bijeg od gradske vreve na Lokrumu
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puta tijekom našeg boravka. 
Prolaziti kroz stare ulice, gore 
dolje sklinima, uz izloge, e to 
je divan način za provesti dan. 
Povijest i ljepota Dubrovnika 
je odmah osvojila naša srca, ali 
pogled od starih uličica prema 
luci nam je oduzeo dah. Pogled 
s brda na more i zidine nešto je 
najljepše što smo vidjeli dosad. 
Dubrovnik je zaista čaroban.
Imate li mjesto koje zovete 
dom?
Moj suprug i ja imamo “do-
move”, ali stvarna riječ “dom” 
sada je postala drugačiji koncept 
meni i mojoj obitelji. Razmišlja-
la sam o značenju te riječi otkad 
smo otišli. Ako me pitate što 
“dom” uistinu znači, rekla bih 
da je to gdje god moja obitelj i 
ja navečer spavamo. Dom sada 
hoda s nama i našim naprtnja-
čama, držeći moju kćer u jednoj 
ruci, a drugom se držeći za 
ruku mog muža. Dom je gdje 
počivamo noću, gdje kuham jela 
za moje suptunike, perem našu 
imovinu, gdje radim i gdje se 
igram. To više nije fizičko, nego 
duhovno mjesto.
Koji su pozitivni i negativni 
aspekti nomadskog života? 
Možda na našem Instagramu 
to izgleda kao puno zabave i 
igara, ali živjeti ovakav život 
predstavlja puno posla. Stalno 
planiramo, određujemo budžet, 

na kiši u Belfastu, promatrala 
zalaske sunca iz planinskih 
vrhova u Alpama i susrela našz 
daleku rodbinu u Švedskoj i 
Irskoj. Kao što možete vidjeti, 
dobro daleko nadmašuje loše.
Odakle sav novac za putova-
nja? 
Matt ima puno radno vrijeme 
kao web dizajner i nije vezan 
za ured. Iznenađujuće, štedimo 
više novca nego ikad. Bez hi-
poteke ili najamnine, možemo 
iskoristiti taj novac da bismo 
vidjeli svijet. Često iskoristimo 
mjesečne popuste na stanove 
i uštedimo mnogo novca u 
“najamnini”. Također nastoji-
mo izbjegavati unajmljivanje 
automobila i ostati u gradovi-
ma u kojima možemo prošetati 
ili koristiti javni prijevoz. Ne 
razmišljamo kao da smo na 
odmoru jer uistinu radimo 
i putujemo svijetom. Ostati 
usredotočen na posao je ključ.
Kamo ćete dalje? 
Europa je uvijek bila naš prvi 
izbor. Uživali smo u raznim 
kulturama i lokacijama, vidjeli 
neke od najljepših turističkih 
destinacija na svijetu i jeli bolje 
nego ikad prije. Sada želimo 
ići u kontrast Europi. Južna 
Azija i Pacifički otoci pružaju 
najbolju priliku za stvarno 
doživljavanje nečega novo i 
drugačijeg, tako da će tamo 
možda i završiti. Tek počinje-
mo planirati sljedeću fazu! 
To je ljepota u ovom životu, 
imati neku fleksibilnost. Kako 
vaša kći Kailen doživljava sve 
to? Kao i svako dijete, ima 
neke teške trenutke. Teško je 
podizati dijete, ali izgleda da 
napreduje u našem životnom 
stilu. Jednostavno stvara 
prijatelje, uživa u lokalnim par-
kovima i knjižnicama i jedva 
čeka skočiti na sljedeći avion 
ili vlak. Iskreno, u početku 
smo se brinuli, ali sad se čini 
da se bolje prilagođava od nas. 
Sretna je. Svi smo.
Planirate li se jednog dana 
skrasiti?
Znamo da ćemo se skrasiti 
jednog dana, ali ne danas. 
Pojam normalnog života za nas 
je nešto skroz drugo. Mi smo 
odlučili stvoriti svoj put.

i krećemo se. Neki dani su 
doista užurbani. Ali u stvarnosti, 
to je život. Najteži dio je biti 
odvojen od obitelji mjesecima. 
Ipak, dobro daleko nadmašuje 
loše. Naša kći zna riječi na pet 
jezika, i vidjela je više svijeta s 
dvije godine nego što će ga neki 
ljudi vidjeti za života. Stekla je 
prijatelje širom Europe. U Beču 
je hvatiaa snježne pahulje na 
ezik, jela sladoled na ulicama 
Firence, popela se na dvorce u 
San Marinu, plesala s plesačima 
Flamenca u Sevilli, posjetila 
operu u Pragu, lignje ispod 
peke u Hrvatskoj, jela čokoladu 
u Švicarskoj, plivala je u voda-
ma Jadrana, potapala prste na 
Mediteranu, prolazila kroz po-
lja skakavaca u Umbriji, plesala 
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