
108

ТЕЛО ТУЂИНА
(Девето поглавље књиге Археологије будућности)

Нор диј ски је зик по зна је че ти ри ре да ту ђин ства. Пр ви је дру го зем ник или utlläning, 
стра нац ко га пре по зна је мо као људ ско би ће из на шег све та, али ко ји до ла зи из дру гог гра
да или др жа ве. Дру ги тип је fra mling – Де мо стен про сто ис пу шта ак це нат из нор диј ског 
främling. Тре ћи је ra man, стра нац ког пре по зна је мо као људ ско би ће, али ко ји при па да 
дру гој вр сти. Че твр ти је истин ски ту ђин, би ће ко је укљу чу је све жи во ти ње, по што с 
њим уоп ште ни је мо гу ће ко му ни ци ра ти. Они жи ве, али ми не мо же мо прет по ста ви ти 
ко ји ци ље ви и раз ло зи их по кре ћу. Мо жда су ин те ли гент ни, са мо све сни, али ми то не 
мо же мо са зна ти.1

Окре та ње од при ро де и ра зу мљи во сти дру гих све то ва пре ма ре пре зен та ци ји (и 
пред ста вљи во сти) жи во та ту ђи на де лу је као про ла зак кроз Мон те скје о ва от кри ћа. 
Не сум њи во, за чет ник уста ље не тра ди ци је по ли тич ке на у ке на гла сак је ста вио на ми ре-
ње ап стракт ног по ли тич ког си сте ма и опи пљи вих и фи зич ких, чул них ка рак те ри сти ка 
ре ги је и пре де ла. Сто га, на при мер, из ми шља ње дру га чи јег све та на ру ди мен тар ним 
осно ва ма мо ра укљу чи ва ти про из вод њу но вих ка рак те ри сти ка по пут, на при мер, бо ја:

Оно што је би ло нео бич но у ве зи с њом [великом ме ком лоп том ко ја плу та у ваздуху] 
би ла је ње на бо ја. Она је би ла пот пу но но ва – не но ва ни јан са или ком би на ци ја, већ но ва 
основ на бо ја, упе ча тљи ва по пут пла ве, цр ве не или жу те, са мо пот пу но дру га чи ја. Ка да 
се рас пи тао, ре кла му је да је по зна та као „ул фа јер“. Убр зо на кон то га, су срео се с дру гом 
но вом бо јом. Њу је од ре ди ла као „џејл“. Чул ни ути сци ко је су те две на кнад но до да те 
основ не бо је иза зи ва ле код Ма ска ла мо гу би ти са мо нео д ре ђе но на го ве ште ни по сред
ством ана ло ги је. Као што је пла ва пре фи ње на и ми сте ри о зна, жу та чи ста и не ис тан
ча на, а цр ве на пу но крв на и стра стве на, та ко је осе тио да је ул фа јер ди вља и бол на, а 
џејл сно ли ка, вра го ла ста и сен зу ал на.2

Пре те ра но би би ло твр ди ти ка ко Линд сеј на овом ме сту ва ра чи та о ца, те ка ко су 
но ве бо је за пра во са мо но ве ре чи ко је стрикт но пра те ни зо ве чул них ак тив но сти. 
Ов де се, у ства ри, на ла зи мо на јед ном од оних чво ри шта на род ном пу ту ода кле фан-
та зи ја по чи ње да се одва ја од SF-а и кре ће у за себ ном прав цу. Не сум њи во, реч је о 
ве о ма уз бу дљи вом про јек ту ко ји ну ди ре пре зен та ци ју глав ног уто пиј ског иза зо ва: 
за ми шља ње но вог ра ја и но ве зе мље! На са мом кра ју, у мо гућ но сти смо да ус по ста-
ви мо але го риј ски од нос из ме ђу те две ак тив но сти: спо соб ност за ми шља ња но вих 

1 Or son Scott Card, Spe a ker for the Dead (New York, 1986), стр. 38.
2 Da vid Lind say, Voyage to Arc tu rus (New York, 1963 [1920]), стр. 53.
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бо ја пред ста вља але го ри ју мо гућ но сти за ми шља ња чи та вог но вог дру штве ног све-
та. У фан та зи ји, ка ко смо има ли при ли ке да ви ди мо, ова спо соб ност би ће раз ви је на у 
об ли ку но вих мо ћи: спо соб ност са мог пи сца да из ра зи но во пред ста вља но ви об лик 
ма ги је, или би мо жда пре тре ба ло ре ћи ка ко ма ги ја ко ју на ла зи мо у са др жа ју упу ћу је 
на ту моћ у рав ни фор ме.

Ме ђу тим, из пер спек ти ве SF-а но ви чул ни фе но мен не ће би ти пост ва рен на ни-
воу ино ва ци је: он ће нас пре во ди ти на зад ка дру гим пи та њи ма ко ја се ти чу ре пре-
зен та ци је, ко ја на из ве стан на чин прет хо де чи сто чул ним, ети мо ло шко-есте тич ким 
пи та њи ма. Раз лог ле жи у то ме што но ви ква ли тет уве ли ко по чи ње да зах те ва но ву 
вр сту пер цеп ци је, а но ва пер цеп ци ја, да ље, но ви ор ган те пер цеп ци је, и на тај на чин 
су штин ски но ву вр сту те ла. Линд се је ва „гре шка“ (ко ја раз два ја фан та зи ју и SF) са сто-
ји се у при пи си ва њу но ве пер цеп ци је но вој бо ји те ла (Ма ску ло вом) ко је оста је исто 
као и на ше. Ка да је реч о SF-у, свр сис ход на пи та ња о ре пре зен та ци ји сме ште на су у 
сле де ћој тач ки: не да ли смо ми као чи та о ци у ста њу да за ми сли мо но ву бо ју, већ да 
ли мо же мо да за ми сли мо но ви ор ган чу ла и но во те ло ко ји би њој од го ва ра ли. Али 
та ква пред ста вљач ка ис тра жи ва ња увек се на не ки на чин су о ча ва ју с про бле мом хи-
ме ре, ко ји је био драг бри тан ским ем пи ри сти ма: кон крет но, да ли за и ста мо же мо да 
за ми сли мо би ло шта што ни је pri us in sen su, од но сно, што већ ни је из ве де но из чул-
ног са зна ња (тач ни је, са зна ња сва ко днев ног људ ског те ла и све та). На ово пи та ње 
по сто је два од го во ра ко ја се сме њу ју: пре ма јед ном ће „хи ме ра“, на из глед но ва ст-
вар, пред ста вља ти до се тљи во скле пан обје кат у ком се кун дар ни де ло ви из на шег 
све та по ста ју при мар ни у но вом све ту; или ће, у су прот ном, но ви објект би ти ис кљу-
чи во псе у до чу лан, и у ре ал но сти са здан од се ман те ма ко је су, на из ве стан на чин, у 
ста њу да нам се ла жно при ка жу као чу ла. (А сва ка ко, на ду жи рок, увек се мо же мо 
по зва ти на Хе ге лов став о по у зда но сти чу ла као и на Де ри дин ис каз: „Не по сто ји ни-
шта по пут чул не пер цеп ци је.“)3 

Као при мер пр ве стра те ги је мо же мо узе ти елек трич но или елек тро маг нет но чу ло, 
ко је се дуж чи та вог SF-а по ја вљу је као но ва мо гућ ност: не сум њи во, по је ди ни но ви 
тех но ло шки про на ла сци, по пут X-зра ка и то ме слич но (јед на ко ко ли ко и но ви ефек ти 
ка ме ре) омо гу ћа ва ју нам да де таљ ни је за ми шља мо ка ко би из гле дао жи вот у та квом 
све ту. Но, за ни мљи во је за па зи ти сте пен у ком то „но во чу ло“ ута па у ре пре зен та ци ју 
но ве вр сте је зи ка и но ве вр сте ко му ни ка ци је, ко ји на рав но ме ша ју пре-за да то сти, 
већ по сто је ће по дат ке на при лич но дру га чи ји на чин. На ду же ста зе, ни шта од то га не 
до но си ре ше ње из вор ног про бле ма, већ га пре ба цу је на дру ги про блем, тач ни је на 
пи та ње су шти не са мог те ла ту ђи на, спо ља шњег де ла но вих чул них ор га на и на чи на 
на ко ји би тре ба ло да их за ми шља мо. 

У раз ма тра њу оба ре ше ња мо же мо се вра ти ти Ста ни сла ву Ле му и ци ти ра ти Еден, 
ње гов дру ги ве ли ки ро ман о ту ђи ну. Аутор је ов де се би од ре дио строг за да так за ми-
шља ња но вих об ли ка биљ ног жи во та, јед на ко ко ли ко и но вих об ли ка ин ду стриј ске 
про из вод ње:

3 Ви де ти: Jac qu es Der ri da, “Struc tu re, Sign and Play“; рас пра ва у: Struc tu ra list Con tro versy, ур. Ric-
hard Mac ke sey и Euge nio Do na to (Bal ti mo re, 1972), стр. 272. 
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Би ло је ве о ма то пло. Њи хо ве сен ке, док су ишли, скра ћи ва ле су се, ци пе ле су им упа
да ле у пе сак, чу ли су се ти хи, од ме ре ни ко ра ци и убр за но ди са ње. При бли жа ва ли су се 
јед ном од оних об ли ка за ко је су у су мра ку ми сли ли да су ста бла. Успо ри ше ко рак. Из мр ке 
зе мље ди за ло се „ста бло“, си во као сло но ва ко жа, са сла бим, ме тал ним сја јем. При дну 
не де бље од му шке ру ке, пре ла зи ло је у гор њем де лу у ча ша сто про ши ре ње, ко је се на вр ху, 
не ка два ме тра над зе мљом, рав но про ши ри ва ло. Ни је се мо гло ви де ти да ли је та ча ша 
отво ре на или ни је. Ста ја ла је пот пу но не по мич но. Љу ди за ста до ше не ко ли ко ме та ра 
пред том нео бич ном тво ре ви ном, али Ин же њер по ђе пре ма њој и већ је по ди зао ру ку да 
до так не „ста бло“, кад Док тор вик ну:

– Стој!
Ин же њер на гон ски за ста де. Док тор га по ву че за ру ку, по ди же са зе мље ка ми чак не 

ве ћи од зр на па су ља, и ба ци ви со ко у ва здух. Ка ми чак опи са око мит лук и па де пра во на 
ла ко ус та ла сан, спљо штен врх ча ше. Сви за дрх та ше, та ко је на гла и нео че ки ва на би ла 
ре ак ци ја. „Ча ша“ се за та ла са ла, ску пи ла, раз ле гао се кра так ши штај као од ис пу ште
ног пли на, и цео сив ка сти стуб, ко ји је сад гро зни ча во дрх тао, про па де у зе мљу, као уси
сан у њу. За тре ну так ство ре ни отвор ис пу ни ло је мр ко, пе ну ша во ма зи во, за тим по 
ње го вој по вр ши ни по че ше пли ва ти зрн ца пе ска, за тим је тај кај мак по ста јао све де
бљи, и по сле не ко ли ко се кун ди од отво ра не оста де ни тра га: по вр ши на пе шча ног те
ре на би ла је глат ка, као и сву да уна о ко ло.4

Ови очи то ту ђин ски об ли ци нас не во де ка епи сте мо ло шкој за го не ци с ко јом смо 
се су о чи ли у Со ла ри су и Не по бе ди вом, већ од луч но ка чи ну за ми шља ња ту ђин ског 
те ла као та квог. Мо же мо на слу ти ти ка ко су мо гућ но сти за та кво за ми шља ње ве ро-
ват но огра ни че не ра зно ли ко шћу фло ре и фа у не ко ју ну ди са ма зе мља, и ка ко су 
број не мо гућ но сти фло ре ви ше или ма ње од ре ђе не фа у ном (и њи хо вим раз ли чи тим 
ком би на ци ја ма). До вољ но је ре ћи да ов де Лем по сту па сме ло, и да отво ре но об ли-
ку је сво ју сли ку дру гог на осно ва ма са мог те ла: огром ног тру па из ког, као из ка кве 
кен гу ро ве тор бе, де ли мич но из ла зи си ћу шно ху ма но ид но те ло. Нај пре је под у зе то 
ис пи ти ва ње ле ша: 

Као из ги гант ске, вре те на сто из ду же не остри ге по мо ли се из кри ла то ску пље них, 
де бе лих, на бо ра них ме сна тих на влакâ дво ру ко те ла шце, су ља ју ћи соп стве ном те жи
ном на ни же, док чво ра стим пр сти ћи ма не до та че под. Ни је би ло ве ће од де ти њег по пр
сја док је та ко ви си ло на рас трг ну тим оп на ма бле до жу тих жилâ, кли ма ју ћи се све спо
ри је и спо ри је, док нај зад не за мре. Док тор се пр ви од ва жи да му при ђе, ухва ти за крај 
ме ке, мно го пре гиб не ру чи це, и ма ло по пр сје, по кри ве но бле дим жи ли ца ма, ис пру жи се, 
по ка зу ју ћи пло сна то ли шце без очи ју, са отво ре ним но здр ва ма и не чим ис ки да ним, као 
раз гри зе ним је зи ком на ме сту где су у чо ве ка уста.5

Ни су сви „ду пла ши“, ка ко по са да по чи ње да их на зи ва, без очи ју; до ду ше, је дан 
од про бле ма ис тра жи ва ча до ла зи оту да што они на и ла зе на ма сов не гроб ни це тих 
би ћа, као и на чуд не му зе је у ко ји ма је из ло же на ра зно ли кост њи хо вих ске лет них 

4 Sta ni slaw Lem, Eden (New York, 1989), стр. 27-28. [Станислав Лем, Еден, прев. Пе тар Ву ји чић, 
Про све та, Бе о град, 1989, стр. 29-30 ]
5 Ibid., стр. 58. [Исто, стр. 59]
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кон фи гу ра ци ја. На кра ју они успе ва ју да упо зна ју ко ле гу на уч ни ка ту ђи на, ко ји им 
об ја шња ва исто риј ске узро ке оно га што су ви де ли и, та ко ђе, упра жња ва и да је при-
мер ко му ни ка ци је уз по моћ елек три ци те та (и елек трич ног „пи са ња“) те ла о ко ји ма 
је реч. Лем сва ка ко ни је ис цр пео мо гућ но сти елек тро маг не ти ке; мо же мо, по ре ђе ња 
ра ди, на ве сти Бра не ров дра ко ниј ски про стор ко ји је ор га ни зо ван опа жа њем раз ли-
чи тих спа ци јал них по ља:

Ње го ве очи су и да ље би ле скло пље не али је мо гао ве о ма ја сно да рас по зна про ме ну 
од уну тра шњег ка спо ља шњем. Из над, не из мер на ни штав ност; под но га ма, тло ко је 
бри ди, али дру га чи је по ка рак те ру у од но су на по вр ши ну ка кву је за те као ка да се про бу
дио... Де сно, ле во и ис пред, дру ги зи до ви, уз то с про це пи ма на ме сти ма на ко ји ма су про
ла зи ле ули це/ста зе... Ша љу му не ку вр сту ра дар ског еха... Осим то га што ни је би ла реч 
о пулсеми ту ју ћепри ма ју ћој сен за ци ји, би ла је то евоганај зад сен за ци ја, са вр ше но кон
ти ну и ра на... Љу ди. Уме сто ја сног сиг на ла тог уда ље ног зи да, ви ше стру ко бру ја ње при
ти ска (на лик) кре та њу и пре пли та њу... До бро, да, мо ра да је би ло по ма ло на лик то ме. 
(Треп тај ње го вог ума, узро ко ван ко жом ко ја по дрх та ва, про из во дио је узо рак ко ји је на
го ве шта вао ра зу мљи вост.)6

У овом спо ља шњем огра ни че њу кон крет ног чул ног мо де ла до ти че мо са му те ле-
па ти ју (ко ја је са да по ста вље на као до дат но чу ло), и на ла зи мо но ви мо дел ко ји је не-
га тив но пред ста вљен, би ло кроз де струк тив ни ути цај ко ји људ ске ми сли и осе ћа ња 
има ју на Пе-Ели ја не (у из у зет ном ро ма ну Фи ли па Ма на Кра љи чи но око, 1983); или по-
сред ством не за вид не људ ске те ле па ти је у Сил вер бер го вом ко шмар ном ро ма ну Уми 
ру ћи из ну тра (1972). Ме ђу тим, ови не га тив ни при зо ри ма ње се осла ња ју на ре пре зен-
та ци ју као та кву, ко ли ко на та бу, страх од пре сту па или од врат ност пре ма пре ко мер ној 
по се сив но сти.

Вра ћа ју ћи се Ле му још јед ном, по след њи пут, мо же мо опа зи ти ка ко он ге ни јал но 
по кри ва сво је тра го ве та ко што до да је том пр вом пар че ту сла га ли це но ви део – тач-
ни је ма сов не гроб ни це, не ис прав не фа бри ке, ко лек тив ни те рор ко шмар них ру ља у 
гра ду ду пла ши итд. Из гле да као да нам аутор наш ан тро по мор фи зам вра ћа у ви ду 
пи та ња или за го нет ке, у знат но ве ћој ме ри не го као чи сту про јек ци ју: ка ко то ро ман 
на го ве шта ва, као да сва ко кон вен ци о нал но ан тро по ло шко ис тра жи ва ње дру га чи јег 
дру штва са гле да ва то дру штво у функ ци о на ли стич ким пој мо ви ма, као струк ту ру или 
ма ши ну чи ји ди на мич ки прин ци пи тек тре ба да бу ду от кри ве ни. Ме ђу тим, прет по-
ста ви мо да ма ши не за ка зу ју: прет по ста ви мо да је струк ту ра де те ри то ри ја ли зо ва на, 
мо жда због ма ле гу сти не ста нов ни штва, или осва ја ња, или вој ног по ра за? У тој тач ки 
си стем се не мо же по сма тра ти ди рект но, већ мо ра да бу де ре кон стру и сан на осно ву 
не пот пу них тра го ва ко ји и са ми мо гу би ти об ма њу ју ћи. Дру гим ре чи ма, дру штво ко-
је се узи ма у раз ма тра ње мо же би ти у ста њу би о ло шке из у зет но сти, кри во са зда ног 
ор га ни зма, не ке вр сте те ра то ло шке фор ма ци је ко ја је два да има би ло ка кву до дир ну 
тач ку са ор га ни зми ма од ко јих по ти че. Ан тро по ло шка ди сци пли на је, да та ко ка же-
мо, не ми нов но нор ма тив на, и на но во ус по ста вља мо дел нор ме чак и та мо где се она 
не мо же про ми шља ти: из у зе ци би би ли Ко лин Тар нбул у Пла нин ским љу ди ма (The 

6 Brun ner, To tal Ec lip se, стр. 118-119.
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Mo un tain Pe o ple), i sam Le vi-Stros u Tu žnim tro pi ma, ko ji su pro mi šlja li fru stra ci ju uklju če-
nu u ot kri će dru štva ko je se ne na la zi sa mo u sta nju opa da nja, već pot pu ne pro pa sti.7 

Ме ђу тим, ан тро по ло ги ја (као и сам SF) има кон вен ци о на лан кон текст по мо ћу ког 
при пи то мља ва слич не фе но ме не, кон текст ко ји кон стру и ше дру ги за кон тер мо ди-
на  ми ке и сва ка ко Вел сов Вре ме плов (ако не и Шпен глер): на и ме, ве ли ки на ра тив о 
ен тро пи ји и де во лу ци ји. То да ље вра ћа сми сао симп то му обо ле ло сти и из но ва по-
твр ђу је по ре дак и вр сту ево лу тив ног и де во лу тив ног нор ма ти ва код аб нор мал них 
обје ка та сту ди је. 

Ме ђу тим, Лем очи глед но же ли да иде да ље од то га, те нор ма тив ни мо дел за ме-
њу је кон тин гент но шћу као та квом. Слич но као у ро ма ну Те шко је би ти бог (1964) бра-
ће Стру гац ки, та кон тин гент ност је фа ши зам: ов де схва ћен као се ри ја не појм љи вих 
ге нет ских екс пе ри ме на та ко ји су на кон цу де сет ко ва ли по пу ла ци ју Еде на и ре зул ти-
ра ли ми сте ри о зном пла не тар ном дик та ту ром. Де лу је као да су при ли ком сво је пр ве 
по се те Зе мљи ту ђи ни ан тро по ло зи сле те ли у Аушвиц и по ку ша ли да из гра де ра ци о-
нал ни мо дел људ ског дру штва на осно ву оно га што су та мо за те кли. Еуге нич ки и ге-
нет ски мо дел вра ћен је сто га у слу жбу об ја шње ња це ло куп не ак тив но сти фа брич ког 
си сте ма у свој пре ко мер но сти ње го ве про из вод ње, као и чуд них биљ них фор ма ци ја 
на ко ји ма су су штин ски за сно ва ни и жи вот и об лик про из вод ње на Еде ну. Сто га ов де 
по сто ји не раз ре ше на тен зи ја из ме ђу про из вод ње жи вих и чул них сли ка, ра ди кал-
них раз ли ка (раз ли ке ко је, на кон све га што сре ће мо у све тлу мо дер не људ ске исто-
ри је, мо жда и ни су то ли ко ра ди кал не), и ап стракт них фи ло зоф ских об ја шње ња и 
струк ту рал них прин ци па ко је те сли ке тре ба да илу стру ју и у од но су на ко је оне 
пред ста вља ју при ме ре и проб не слу ча је ве. Уко ли ко на гла сак ста ви мо на дру гу стра-
ну тен зи је, та да по чи ње мо да се вра ћа мо на зад пре ма схва та њу ка ко је ствар на раз-
ли ка, истин ска ту ђин скост, не мо гу ћа и не до сти жна, и ка ко чак и та мо где је она успе-
шно пред ста вље на, за пра во на ла зи мо пу ку струк ту рал ну игру те ма и са др жа ја ве за-
них ис кљу чи во за љу де. Но, то нас не ми нов но во ди ди рект но ка де лу јед ног од нај-
зна чај ни јих SF ства ра ла ца. 

Пред ста вља ње ту ђин ских об ли ка жи во та не мо же се про у ча ва ти без до де љи ва-
ња по себ ног про сто ра Ола фу Стеј плдо ну (1886–1950), ко ји из мно го раз ло га за у зи ма 
по зи ци ју Фу ри јеа SF-а, баш као што се узи ма и да је он Дан те уто пи је. Не сум њи во, 
јед на од ва жни јих слич но сти с Фу ри је ом је сте бу квал на naïvité ње го ве ма ште и кру-
тост ње го вог сти ла, ко ји де лу је као да ни је у ста њу да на пра ви раз ли ку из ме ђу уто-
пиј ског ми шље ња и „уто пиј ског зна ња“, не све сног из ра за си ро вих људ ских ми сли о 
би ло че му и кри ста ли за ци је уви да или уз ле та има ги на ци је. Огор че ње (и по вре ме на 
не при јат ност) је сте це на ко ју чи та лац пла ћа за кон такт са овим чуд ним умом, по сво-
јим огра ни че њи ма на из глед ен гле ско про вин ци јал ним, а ипак осо бе ним и не у по ре-
ди вим у ме ри у ко јој се то мо же ре ћи за би ло ко ји ње гов сан о мо гу ћим све то ви ма 
(или о овом на шем у да ле кој бу дућ но сти).

Зве здо тво рац (1937) је не сум њи во то ли ко са мо сво јан да де лу је као да не при па-
да ни јед ном жан ру, па чак ни SF-у или уто пиј ској књи жев но сти, из че га про из ла зи да 

7 Co lin Tur nbull, The No un tain Pe o ple (New York, 1972), и Lévi-Stra uss, Tri ste tro pi qu es.
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је реч о де лу ко је се опи ре кла си фи ка ци ји, од бој ном, чак и не за ни мљи вом за по је ди-
не чи та о це, док је за дру ге фа сци нант но по пут при род них обра за ца ко ји не ма ју ве зе 
с на шом ви зу ел ном или умет нич ком тра ди ци јом. Без сум ње, не мо гућ ност по ду да ра ња 
из ме ђу, на јед ној стра ни, на ших жан ро ва и на ше умет но сти и, на дру гој, овог кон крет-
ног тек ста на го ве шта ва из ве сну ли ни ју ко ја је по при сту пу бли ска на чи ну на ко ји је Р. С. 
Ели от по ста вио пи та ње о умет но сти у са мој уто пи ји.8 Ме ђу тим, уко ли ко сма тра мо да 
је Стеј плдо но во де ло у це ли ни вр ста не ме та фо рич ке ме ђу и гре не ко ли ци не опо зи ци ја 
ко је су су штин ске за уто пи ју, као што ће мо ви де ти за тре ну так; та ко ђе, ако има мо у 
ви ду ко смо ло шки за мах те бес крај но ма што ви те еп ске при че, као и ње не ква зи ре ли-
ги о зне уси ље но сти (иако ра ди кал но ате и стич ке), он да нас то упу ћу је на за кљу чак да 
по сто ји све га не ко ли ко слич них књи га за ко је се мо же ре ћи да су ва жне за на шу пла-
не ту и тра ди ци ју. За и ста, мо же мо ус твр ди ти ка ко ће у оства ре ним уто пи ја ма, ко је 
по ста ју не за ми сли во ствар не без об зи ра на то ко ли ко би ле уда ље не у бу дућ но сти 
или све ми ру у од но су на нас, већ би ти дат од го вор на пи та ње о умет но сти, и ис по-
ста ви ће се да Зве здо тво рац пред ста вља Бо жан стве ну ко ме ди ју тог оства ре ног но-
вог све та, вра ћа ју ћи нам се као све ти спис или све та књи га, ми сте ри о зно ка та пул ти-
ра на из бу дућ но сти у на шу па лу са да шњост, као да је за и ста реч о за го нет ном свит ку 
ко ји тре ба да обез бе ди кон ти ну и тет кроз ме ђе вре ме на и исто риј ске тран сфор ма ци-
је. Реч је о си ту а ци ји ко ја из вр ће Бло хо ву ин тер пре та ци ју од сут ног умет нич ког де ла 
у сре ди шту умет ни ка-ро ма на као це ли не у са да шњо сти, де ла ко је за по се да ме сто 
уто пиј ске бу дућ но сти ко ја са мо што ни је до шла. Зве здо тво рац је то де ло, ко ме је ди-
но фа ли уто пиј ски дру штве ни кон текст. Исто вре ме но, фи ло зо фи ју та ко ђе упот пу њу-
је бес крај на га лак тич ка спи но зи стич ка ви зи ја, оп скр бљу ју ћи марк си зам за себ ном 
ме та фи зи ком, и ис пу ња ва ју ћи фи ло зо фи ју пу тем ње ног до ки да ња.

Ипак, као што смо већ при ме ти ли ка да смо се ба ви ли фан та зи јом – од но сно, ка да 
смо го во ри ли о са ња ре њу у фрој дов ском сми слу – ва жно је на гла сак ста ви ти на ra cio 
иде о ло ги је ко ја је укљу че на, и раз дво ји ти ис ка зи ва ње ста ва од опе ра ци је ду бљих 
струк ту рал них ме ха ни за ма. Не ма ни ка кве ми сте ри је у ве зи у са Стеј плдо но вом иде-
о ло ги јом: она је од луч но ле ви чар ска, а ње го во ди вље ње пре ма Со вјет ском Са ве зу 
(био је њен са пут ник то ком чи та вог жи во та) чи ни га ти пич ним пред став ни ком ле ви-
чар ске иде о ло ги је из три де се тих го ди на про шлог ве ка. Мо гло би да се ис по ста ви да 
је ње го во ду бо ко не по ве ре ње пре ма аме ри ка ни за ци ји ско ро про роч ко, за раз ли ку 
од ње го вог ста љи ни зма, иако Вр ли но ви свет и срод ни тек сто ви у Евро пи да ју на зна-
ке да је ње го ва по зи ци ја би ла ка рак те ри стич на ка да је реч и о тој те ми, као и да мо-
ра мо раз дво ји ти од ре ђе ни страх од аме ри ка ни за ци је (мо дер ни за ци ја у ме ди ји ма и 
кон зу ме ри зам) од ве ћег по ли тич ког стра ха од аме рич ке мо ћи на кон Дру гог свет ског 
ра та. У сва ком слу ча ју, Стеј плдон је је ди ни ме ђу пи сци ма SF-а имао аутен тич ни осе-
ћај не ми нов но сти кла сне не јед на ко сти и све при сут но сти кла сне бор бе. 

Ле сли Фи длер ну ди кра так су мо ран спи сак про ма ша ја Стеј плдо но вих по ли тич-
ких пред ви ђа ња (углав ном у ро ма ну По след њи и пр ви љу ди, 1931) ка ко би по ка зао 

8 Ели от је по ку шао да су ди о ква ли те ту да те уто пи је на осно ву умет но сти ко ју је њен тво рац при-
пи сао соп стве ном има ги нар ном дру штву. Ви де ти Ели о то ву књи гу Sha pe of Uto pia (Chi ca go, 1970).
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сте рил ност тих на ив них и про ста љи ни стич ких ста во ва.9 Ме ђу тим, сма трам да је мно-
го про би тач ни је по сма тра ти те про ма ша је у на ра тив ним тер ми ни ма, као вр сту ими-
та ци је исто риј ског дис кур са: „На кон не у о би ча је но ду гог пе ри о да по мра че ња до го-
ди ло се да је дух тре ће људ ске вр сте до се гао нај ве ћи сте пен бри љант но сти“; „то ком 
ми ли он људ ских го ди на та ду го ру ка ће ла ва би ћа рас про стр ла су сво је ко ли бе од 
пру ћа и ору ђе од ко сти ју дуж ве ли ких се вер них кон ти не на та, и то ком још мно го ми-
ли о на го ди на њи хо ви вла сни ци ни су на чи ни ли да љи кул тур ни на пре дак; раз лог ле жи 
у то ме што је ево лу ци ја, ка ко би о ло шка та ко и кул тур на, би ла сва ка ко спо ра на Неп-
ту ну.“10 Реч је о је зи ку у ком Стеј плдо но ви чи та о ци мо ра ју да на у че да ужи ва ју уко ли ко 
не же ле да вра та ње го вог де ла бу ду за тво ре на за њих: ме ђу тим, то не зна чи не ми нов-
но да мо ра мо да се ди ви мо ква ли те ти ма ње го вог сти ла. Оно што тре ба да ура ди мо 
је сте да од ре ди мо ње го ве функ ци је и са др жај ко ји је с њи ма по ве зан.

Сте рил ност ра ни јих пред ви ђа ња мо же се оправ да ва ти тврд њом да ов де исто риј-
ско-на ра тив ни обра зац не ма енер ги ју, те сто га се би до де љу је са др жај пу ког ми шље-
ња. Сва ка по тен ци јал на ана ли за Стеј плдо но вог сти ла те жи ла би јед ном од два об ли ка: 
с јед не стра не, за си гур но по сто ји те жња за ства ра њем осе ћа ња огром не тем по рал-
но сти, про ла за ка ге о ло шких рит мо ва и еона вре ме на. Мо гли би смо по ми сли ти да је 
то не што што се мо же по сти ћи је ди но пу тем здру же ног деј ства стра ни ца ве о ма ду ге 
књи ге – Пру сто ве или Ма но ве (у Пру сто вом ро ма ну при по ве да че ва не пре кид на са-
да шњост ре ги стру је од су ство вре ме на ко је про ла зи); ме ђу тим, упра во то је про блем 
ко ји је Стеј плдон же лео да пре ва зи ђе, бу ду ћи да ни је хтео да тро ши мно го стра на на 
ефе кат ко ји је за пра во же лео да прет по ста ви. Као мо дел је сва ка ко по слу жио ве ли ки 
оп сег Вел со вог Вре ме пло ва, с тим што је, очи глед но, ефе кат ко ји је у тој књи зи по стиг-
нут не дво сми сле но за ви сан од са ме ма ши не и мон та же раз ли чи тих пе ри о да: реч је 
о ра ди кал ној ра зли ци (и иден ти те ту) Мор ло ка и Ело ја у од но су на са да шње људ ско 
об лич је, ко ја ука зу је на не пре мо сти ви тем по рал ни јаз. Ме ђу тим, Стеј плдон же ли да 
при ка же те жње ко је де лу ју уну тар тог вре ме на ко је је про шло; то га до во ди до нај де-
ти ња сти јег по на вља ња ве ли ких бро је ва („го то во сто ти не ми ли о на људ ских го ди на 
ово ва зду ша сто дру штво тра је тек уз не знат не про ме не“),11 кван ти те та ко је чи та лац 
го то во по де фи ни ци ји не мо же осе ти ти или про це ни ти и ко ји, у сва ком слу ча ју, на 
кра ју за ма ра ју мо зак. 

За јед но с том пра зном тем по рал но шћу – ко ја за пра во основ ну струк ту ру ре че ни-
це оста вља не про ме ње ну, те сто га на сто ји мо да је ком би ну је мо са са др жа јем уоби-
ча је них на ра ци ја – с вре ме на на вре ме се ја вља не што на лик вер нов ском fa it di vers: 
„Услед јед не од оних об ма на сре ће, ко је су оно ли ко на кло ње не ко ли ко и не при ја-
тељ ске на стро је не пре ма људ ском ро ду, брод ко ји ис тра жу је Арк тик од ско ра је за-
гла вљен у го ми ли ле да и већ ду го пло ви По лар ним мо рем“12 итд. Ипак, та кве анег до-
те по ста ју још ре ђе ка ко се про гре сив но уда ља ва мо од би ло ко је пре по зна тљи ве 

9 Le slie Fi e dler, Olaf Sta ple don (Ox ford, 1983), стр. 31-36, 67-72. Ви де ти и по себ но из да ње Sci en ce 
Fic tion Stu di es по све ће но Стеј плдо ну, бр. 28, св. IX, део 3 (но вем бар, 1982). 
10 Olaf Sta ple don, Last and First Man / Star Ma ker (New York, 1968), стр. 151, 209.
11 Ibid., стр. 199.
12 Ibid., стр. 90; та ко ђе упо ре ди ти епи зо ду “De vi ne Boy“, стр. 80ff.
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људ ско сти (уз по моћ „сто ти на ми ли о на го ди на“). Оне су сто га за ме ње не анег до те 
ко је су у ве ћој ме ри дру штве не: „То ком опи ра ња чвр стом сти ску дру штве не ме лан-
хо ли је... Пе ти чо век се су о чио с нај не о че ки ва ни јом фи зич ком кри зом“13 (у овом слу-
ча ју, има нент ном екс пло зи јом сун ца).

Ипак, оба ова на ра тив на об ли ка тре ба раз дво ји ти по мо ћу рит мо ва про гре са и 
про па да ња ко ји су ду бо ко уса ђе ни у Стеј плдо но вој ма шти, рит мо ва ко ји су осна же-
ни му зи ком ве о ма бли ској хај де ге ров ском Stim mun gu, оној „ве ли кој дру штве ној ме-
лан хо ли ји“ на ко ју сам упу ћи вао у прет ход ном ци та ту, ко ја се сме њу је са ужи ва њем у 
по сто ја њу и про дук тив ној ак тив но сти. Ме ђу тим, ме лан хо лич но рас по ло же ње овим 
де ли ма да је нај у пе ча тљи ви ји емо ци о нал ни до ми нант ни тон, и пред ста вља не што за 
шта је, у би ло ком дру гом слу ча ју, те шко на ћи при хва тљив „објек тив ни ко ре ла тив“ 
(вре ди се при се ти ти да је Ели о тов про на ла зак ове иде је14 та ко ђе по ве зан с ме лан хо-
ли јом и пре зи ром ег зи стен ци је – ко је, у овом слу ча ју, осе ћа Ха млет – и да он упра во по-
мо ћу тих тер ми на опи су је соп стве ну ин спи ра ци ју за Пу сту зе мљу). Ме ђу тим, Стеј плдо-
нов фан та стич ни „под стрек изу ма“ дру га чи ји је и од Ели о то ве су бјек тив не вер зи је 
(Ха мле то вих еди пал них осе ћа ња) као и од иде о ло шког па то са та ко зва не про па сти 
За па да (ко ју сре ће мо код Шпен гле ра).

Зве здо тво рац за др жа ва на ра тив ну ди на ми ку ен тро пи је, али с пот пу но дру га чи јим 
ре зул та том бу ду ћи да ис пи ту је по сле ди це но ве вр сте окви ра – тач ни је, из у зет но сти 
но вих об ли ка жи во та пре не го на ше ко нач не суд би не. Он за др жа ва два све о бу хват на 
фор мал на свој ства на ра ти ва: на ра тив днев ног са ња ре ња увек ће ком би но ва ти ну-
жно сти успе ха и не у спе ха: дру гим ре чи ма, ује ди ни ће две ан ти те тич ке ка рак те ри сти ке 
бур жо а ске иде о ло ги је про гре са и ен тро пи је из вре ме на њи хо вог по ја вљи ва ња у XIX 
ве ку, а ко је је Велс (ко ји је та ко ђе ви део оба кра ја, али их ни је ис ком би но вао у јед но 
де ло, већ их је да вао пар ци јал но) нај у пе ча тљи ви је при ка зао. У том сми слу, Стеј плдон 
ин си сти ра на мо дер ни за ци ји или ви гов ској па ра диг ми – про грес у све му и ин ду стри-
ја ли за ци ја из над све га; за ко јом сле ди од го ва ра ју ћа ен тро пиј ска па ра диг ма ка сног 
XIX ве ка, у ко јој де во лу ци ја и про па да ње пред ста вља ју ре зул тат са мог дру штве ног 
успе ха („пре ма Бвол то вом схва та њу, чо век се с вре ме на на вре ме пео го то во на исти 
ни во, је ди но ка ко би га уни шти ла не ка скри ве на по сле ди ца ње го вог соп стве ног до-
стиг ну ћа“).15 Реч је о спо ља шњем на ра тив ном огра ни че њу ко је је свој стве но раз ли чи-
тим га лак тич ким исто ри ја ма ту ђи на, ко је нас ин ди ви ду ал но во де ка број ним дру гим 
ка те го рич ким по зи ци ја ма ко је ће мо убр зо ис пи та ти.

Ме ђу тим, оно на че му ће мо са да ин си сти ра ти је сте ве за из ме ђу из ми шље ног 
тем по рал ног на ра ти ва и та ко зва ног струк ту рал ног окви ра (оног фи зич ког), ко ји га 
исто вре ме но и омо гу ћа ва и огра ни ча ва. У ме ђу вре ме ну, тре ба да раз дво ји мо ка те-
го рич ке опо зи ци је, глав не те ме окви ра о ко ји ма го во ри мо – од но сно ан ти те зе у од-
но су на ко је ис пи ту је мо и вред ну је мо те ви зи је – и се мич ки ма те ри јал, те ла и об ли ке 
жи во та из ко јих је њи хо ва ра зно ли кост са чи ње на. Ка да је реч о ка те го рич ким опо зи-

13 Ibid., стр. 185.
14 T. S. El li ot, “Ha mlet and His Pro blems“, у: Se lec ted Es says (New York, 1950).
15 Sta ple don, Star ma ker, стр. 290.
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ци ја ма, изо ло ва ћу ка те го ри је јед ног и мно штва, ин ду стри ја ли за ци је (од но сно, ве штач-
ко и про те тич ко на су прот при род ном) и кла сног ан та го ни зма на су прот дру штве ној 
јед на ко сти (кон вен ци о нал на SF опо зи ци ја из ме ђу се ла и гра да из гле да да ов де игра 
пот пу но бе зна чај ну уло гу, сем у слу ча је ви ма ка да је ком би но ва на с јед ном од прет-
ход них ка те го ри ја по пут ин ду стри ја ли за ци је и кла сног су ко ба). Оста ви ће мо ово по 
стра ни на тре ну так.

Ра зно ли кост жи вот них об ли ка по ти че из пот пу но дру га чи је схе ме ком би но ва ња; 
и по све му пре до че ном, вре ди се су о чи ти с фу ри је ов ским естет ским за до вољ ством 
свој стве ним про из вод њи мно штва. Зар и сâм Стеј плдон, го во ре ћи о Дру гом чо ве ку, 
не ка же:

[О]ко ан тич ког је згра за до вољ ства у фи зич ком и мен тал ном кон так ту са су прот
ним по лом са да се по ја ви ла вр ста уро ђе но су блим ног, и не ма ње сна жног ува жа ва ња је
дин стве них фи зич ких и мен тал них об ли ка свих вр ста жи вих ства ри. Те шко је ту екс пан
зи ју уро ђе ног сек су ал ног за ни ма ња за ми сли ти код ма ње рас ко шних при ро да, по што 
код њих ни је очи глед но да сек су ал на на кло ност, ко ја је ис пр ва усме ре на је ди но пре ма 
су прот ном по лу, пред ста вља по де сан од нос пре ма свим кра со та ма ме са и ду ха у зве
ри ма, пти ца ма и биљ ка ма.16

Са да мо ра мо раз ви ти овај став као Стеј плдо но ви чи та о ци (не гу бе ћи из ви да да 
ар гу мент мо же би ти зло на мер но из о кре нут, сво де ћи та ко до са мог кра ја сву ра зно-
ли кост ње го ве SF и уто пиј ске ма ште на сла бо ма ски ра не сек су ал не фан та зи је).

Ис пи та ће мо ову при вид ну ра зно ли кост у том по нај бо љем одељ ку Зве здо твор ца, 
ко ји се кре ће од от кри ћа Дру ге Зе мље до ско ка из ван жи вих об ли ка у скри ве ни жи-
вот нео р ган ских би ћа и ко нач но до скри ве ног жи во та са мих зве зда. Ов де се су сре ће-
мо с че ти ри основ на об ли ка (с до ста дру го сте пе них ва ри ја ци ја и об ја шње ња), ме ђу 
ко ји ма ху ма но ид не фи гу ре из Дру ге Зе мље, ко је се још увек мо гу пре по зна ти, и чи ја 
суд би на се ла ба во при бли жа ва Стеј плдо но вом уоби ча је ном пред ви ђа њу уни ште ња 
на ше са вре ме не ци ви ли за ци је, пра ве про стор би ћи ма то ли ко дру га чи јим у од но су 
на љу де ко ли ко је то уоп ште мо гу ће за ми сли ти. Сва ка ко, мо ра мо тра га ти за прин ци-
пом ра да те ма ште, за сно ва ном на струк ту рал ној пре ми си да су на ме сти ма где се 
про из во де нај ве ће раз ли ке, за јед но с њи ма не из о став но про из ве де не и осе опо зи-
ци је ко је те же то ме да бу ду не га ци је или ин вер зи је јед не или дру ге вр сте, пре не го 
ра ди кал но но ви и за себ ни фе но ме ни. Дру гим ре чи ма, ка ко би би ла пре по зна та, раз-
ли ка по ста вља оно што би Гре и мас на звао iso to pie (или што би Хе гел на звао уну тар-
њи иден ти тет иден ти те та и раз ли ке). Пре ма уоби ча је ној прет по став ци, не са мо да је 
но во не мо гу ће већ се, исто та ко, уто пи ја не мо же за ми сли ти, по што ње не сли ке увек 
од ра жа ва ју вр сту ан тро по морф не про јек ци је ко ју са да мо же мо огра ни чи ти пре по-
зна ју ћи сли ке као про јек ци је на шег дру штва и ње го вих па ро хи јал них оп се си ја. Пот-
пу но је ја сно да Стеј плдон же ли да опо врг не ове прет по став ке упра во по мо ћу ра-
зно вр сно сти сво јих от кри ћа, из ко јих са да мо же мо из дво ји ти че ти ри прин ци пи јел не 
ра зно ли ко сти би о ло шке и ци ви ли за циј ске раз ли ке: на у ти ло ид (вр ста ко ју са чи ња ва ју 

16 Sta ple don, Last and First Man, стр. 101.
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„жи ви бро до ви“); сим би о тич ка ра са, у ко јој ик ти о и ди (ин те ли гент на би ћа на лик ри-
ба ма) жи ве у ин тим ној би о ло шкој ком би на ци ји са арак но и ди ма (би ћи ма на лик ра ко ви-
ма или па у ко ви ма); ин те ли гент но ја то би ћа на лик пти ца ма; и ко нач но, љу ди биљ ке, 
осло бо ђе ни сво јих ко ре на та ко да мо гу да се кре ћу уна о ко ло и ра де но ћу, про во де-
ћи дан чвр сто укот вље ни у ме ди та тив ној ек ста зи со лар не ап сорп ци је. 

Ла ко ће мо при ме ти ли да ови раз ли чи ти об ли ци жи во та по кри ва ју три од че ти ри 
тра ди ци о нал на еле мен та: во ду, ва здух и зе мљу. По што је ма шта дав но прет по ста ви-
ла по сто ја ње ва тре них би ћа – да ждев ња ка, ста нов ни ка сун ца – од су ство че твр тог 
еле мен та пред ста вља за ни мљи ву ми сте ри ју. Не мо гу убе дљи во бра ни ти прет по став-
ку да га је Стеј плдон по ве зао са ин ду стри ја ли за ци јом, ко ја пред ста вља пер ма нент ну 
кри тич ну тач ку ње го вих из ми шље них дру шта ва; с дру ге стра не, мо жда су то ме сто 
по пу ни ле зве зде као не при ја тељ ска би ћа. 

Ка ко год, дру ге ка те го ри је ну де бо ље на чи не за раз у ме ва ње Стеј плдо но вих прин-
ци па раз ли ко ва ња од на ве де них, та ко зва них при мал них и пре со кра тов ских фи зич-
ких еле ме на та. До са да смо има ли по сла са очи глед ним те мат ским опо зи ци ја ма из-
ме ђу Јед ног и Мно штва, из ме ђу ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног: реч је о кру ци јал ном 
иде о ло шком мо ти ву на ком Стеј плдон увек из но ва ин си сти ра у ди ја лек тич ком об ли-
ку, по ста вља ју ћи прин цип да је нео п ход но ин си сти ра ти на вред но сти ма ин ди ви ду а-
ли зма ка да дру штво оде пре да ле ко у прав цу ко лек тив ног и кон фор ми зма; та ко ђе, у 
скла ду с том ло ги ком, нео п ход но је ин си сти ра ти на ко лек тив ним вред но сти ма ка да 
дру штво, као што је то слу чај с на шим, оде пре да ле ко у сме ру ин ди ви ду а ли зма.17

Ме ђу тим, на ду бљем ни воу струк ту ре ова иде о ло шка опо зи ци ја ис пре се ца на је 
пот пу но дру га чи јим мо ти вом ко ји, иако мо же би ти из ра жен у ви ду бро је ва, тре ба да 
бу де схва ћен пот пу но дру га чи је. Реч је о мо ти ву ду а ли зма ко ји нај пре мо же би ти уо-
чен у на чи ну на ко ји је, од са мог по чет ка, на ра тив на свест о зве зда ном пу то ва њу по-
ста вље на као су прот ност до му и по ро дич ној за јед ни ци (и ње ним за себ ним про бле-
ми ма и бри га ма). Реч је о ду а ли зму ко ји је не спо јив са схва та њем ин ди ви ду а ли зма 
упо сле ног у прет ход ној тен зи ји Јед ног и Мно штва. Сва ка ко, брач на за јед ни ца је у 
из ве сном сми слу про из вод ин ди ви ду а ли зма; и ко лек тив но би ће гру па по пут ле те-
ћег ја та из не дри ће дру га чи је од но се (чак и оне сек су ал не) ко ји пот пу но за ме њу ју 
мо но га ми ју. Ипак, двој ност бра ка на ла зи се у дру га чи јој вр сти опо зи ци је пре ма ко-
лек ти ви те ту у од но су на ин ди ви ду а ли зам: ов де се мо ра мо су о чи ти с двој ним не га-
тив но сти ма кон тра дик ци је и су прот но сти (и у тра ди ци о нал ној ло ги ци и у Гре и ма со-
вом ква дра ту), ко ји се мо гу по ве за ти с Пла то но вим раз ли ко ва њем ис ка за „ни је“ и 
„ни је исто као“ у Со фи сту, из ме ђу ап со лут не не га ци је и раз ли ко ва ња, или Хе ге ло ве 
ди стинк ци је из ме ђу опо зи ци је и јед но став не раз ли ке.18 

У сва ком слу ча ју, чи ни се да је упра во укр шта ње тог ду а ли зма са опо зи ци јом Је-
дан/Мно штво за слу жно за бо гат ство Стеј плдо но вих ту ђин ских об ли ка. У ње го вом 
ро ма ну на и ла зи мо на при су ство ба рем две вр сте ду а ли за ма ко је сто је на су прот фи-

17 Star ma ker, стр. 330-331.
18 Pla to, Com ple te Works: The So fist; i G.f.W. He gel, Encyclo pe dia Lo gic. Та ко ђе ви де ти Два на е сто 
по гла вље, на пред, ра ди да ље рас пра ве о бра ку и по ро ди ци у уто пи ји. 
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зич кој јед но став но сти ин ди ви ду ал ног ду а ли зма ег зи стен ци је на у ти ло и да – бро до-
ли ких би ћа – и јед на ко ам бле ма тич ној мно штве но сти ле те ћег ја та (у ко ју мо же мо 
убра ја ти ја то кри ста ла из Ле мо вог ро ма на Не по бе ди ви). Пр ви и нај им пре сив ни ји је 
сва ка ко сим би о тич ки об лик, у ком две вр сте – јед не ри бо ли ке и дру ге ин сек та-на-
лик-ра ку, ко ји оту да има струк ту ру слич ну ам фи би ји – нај пре ус по ста вља ју оп шту 
на кло ност а за тим раз ви ја ју ри ту ал но (не сек су ал но, не ре про дук тив но) спа ри ва ње 
ме ђу ин ди ви ду ал ним чла но ви ма: „Уоби ча је но парт нер ство би ло је ујед но ин тим ни је 
у од но су на људ ски брак и мно го ви ше про све тљу ју ће за ин ди ви дуу од би ло ког при-
ја тељ ства ме ђу чла но ви ма од ре ђе них људ ских ра са.“19 На кра ју, упра во ова за јед ни-
ца омо гу ћа ва сим би о тич ком па ру да се осло бо ди ма те ри јал них огра ни че ња њи хо ве 
пла не те уз по моћ те ле па ти је: на тај на чин, ова ве о ма ин те ли гент на ри бо ли ка би ћа 
на ста вља ју да пли ва ју у до ма ћим во да ма дру гог чла на го ре на ве де ног па ра, док 
арак но и ди раз ви ја ју све мир ско пу то ва ње и ко ло ни зу ју су сед не обла сти га лак си је. У 
ме ђу вре ме ну, ин ду стри ја ли зам та ко ђе по ка зу је сво је ру жно ли це, пре ко но ве дро ге 
ко ја омо гу ћа ва арак но и ди ма да жи ве не за ви сно од сво јих парт не ра, с ко ји ма су вре-
ме ном раз ви ли кла сно не при ја тељ ство с коб ним по сле ди ца ма. 

На из ве сној рав ни овај ду а ли зам ја сно из ра жа ва про блем ума–те ла, и не сум њи во 
пред ста вља Стеј плдо нов по ку шај ре ор га ни за ци је струк ту рал ног огра ни че ња ко је 
се не мо же укло ни ти. Исто та ко, мо ра мо узе ти у об зир мо гућ ност да ду а ли зам ума–
те ла ов де та ко ђе или из ра жа ва жан ров ски ду а ли зам или је сâм у ње му из ра жен: ак-
тив–па сив је сва ка ко опе ра тив на ка рак те ри сти ка се ми о тич ког опи са. Из дру га чи је 
пер спек ти ве, сим би о тич ка ра са је вр ста иде ал не син те зе по што укљу чу је сва три 
до ми нант на еле мен та: ик ти о ид ске еле мен те во де и арак но ид ску ком би на ци ју ter ra 
fir ma и ва зду ха. Ме ђу тим, они не мо гу за и ста би ти схва ће ни као ре ше ње ди стинк ци је 
Је дан–Мно штво.

Сим би о ти ка је, ме ђу тим, са мо спо ља шњи об лик до де љен ду а ли зму у тој про из-
вод њи ра зно ли ко сти. Та ко ђе, мо ра мо при ме ти ти да је ду а ли зам по у ну трен по сред-
ством не че га што де лу је или као нај ин ди ви ду ал ни ји људ ски об лик, или чак као пре-
ин ди ви ду ал ни људ ски об лик, тач ни је об лик љу ди-би ља ка, ко ји ци клич но де ле сво је 
вре ме из ме ђу ак тив не ноћ не ег зи стен ци је и днев не ег зи стен ци је ко ја је кон тем пла-
тив на и уко ре ње на: и ик ти о и ди и арак ни ди ком би но ва ни су исто вре ме но у истом 
ин ди ви ду ал ном ста блу.

Сто га мо жда мо же мо ор га ни зо ва ти ове се ман те ме у ди ја грам ском об ли ку (ви де-
ти фи гу ру). Сми сао ове рас пра ве ни је у то ме да ис цр пи упра во нео бич но и осо бе но 
бо гат ство Стеј плдо но вог де ла, већ пре да по ка же ка ко је ра зно вр сност ње го вих ту-
ђин ских об ли ка жи во та од ре ђе на се ман тич ким опо зи ци ја ма ко је те же (струк ту рал-
но и на ра тив но, од но сно не све сно) раз ре ша ва њу дру штве них су прот но сти. Ње го ве 
иде о ло ги је на за се бан на чин та ко ђе иду ка то ме да раз ре ше (или ма кар да из ра зе) те 
су прот но сти; али у овом кон крет ном слу ча ју ве о ма је ла ко укло ни ти убе ђе ње из 
струк ту ре и па ра фра зи ра ти от кри ћа на на чин ко ји је у ве ћој ме ри ког ни ти ван.

19 Star Ma ker, стр. 322.
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У том сми слу по сто ји вр ста фи ло зо фи је исто ри је ко ја је ов де ак тив на и ко ја је су-
штин ски за сно ва на на мо ра лу и на до ла зе ћем из у ми ра њу људ ске ра се (или чак са мог 
уни вер зу ма) по сле де сет ми ли о на го ди на. О то ме би тре ба ло да раз ми шља мо с до зом 
тра гич ког ус хи ће ња, и Фи длер је на ро чи то убе дљив ка да го во ри о ам би ва лент но-
сти тог par ex cel len ce ме та фи зич ког осе ћа ња, тим ек ста тич ним ми ре њем с по ра зом и 
смр ћу – од но сно по и ма њем Зве здо твор ца као би ћа с оне стра не са о се ћа ња, по што 
ле де ном ви зи јом об ли ку је по јав не до га ђа је. 

У тим тре ну ци ма се осе ћа спи но зи јан ски на гла сак, ко ји не ка ко увек до да је или упот-
пу њу је сва ку истин ску ди ја лек тич ку фи ло зо фи ју; као у Бвал то вој мо ли тве ној пе сми:

О, Зве здо твор че, чак и ако ме ра зо риш, мо рам те сла ви ти. Чак и ако му чиш мо је 
нај ми ли је. Чак и ако ки њиш и уни штиш све сво је див не све то ве, ма ле пло до ве тво је ма
ште, још увек те мо рам сла ви ти. Уко ли ко учи ниш све то, он да је та ко ис прав но. Уко ли
ко бих ја то учи нио, то би би ло ло ше, али уко ли ко ти то учи ниш, он да то мо ра би ти 
до бро... И уко ли ко, на кон све га, не ма Зве здо твор ца ... чак и та да мо рам га сла ви ти. Али 
уко ли ко не по сто ји Зве здо тво рац, шта је он да то што сла вим? Не знам. Име но ва ћу га 
са мо оштрим зву ком и уку сом ег зи стен ци је.20

20 Ibid., стр. 291.
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Ци клич ни рит мо ви дру штве ног успо на и про па сти ко ји од ре ђу ју та кве ми сте ри је 
пре ва зи ла зе иде о ло ги је ен тро пи је чак и у тре ну ци ма ка да дра ма тич но ис ка зу ју ње-
не исти не, упи су ју ћи за и про тив, не у спех упи сан у сва ки исто риј ски успех за јед но с 
по врат ком но вих уто пиј ских мо гућ но сти. Мно штве ност Стеј плдо но вих све то ва омо-
гу ћу је му да об у хва ти исто вре ме но све за ми сли ве ре зул та те. 

Ов де је, ме ђу тим, на де лу још јед на исто риј ска си ла, ко ја пред ста вља об лик дру-
штве не и кул тур не кри ти ке у ве ћој ме ри не го што се мо же од ре ди ти као из раз ме та-
фи зи ке исто ри је: реч је о од ба ци ва њу ин ду стри ја ли за ци је и ње них штет них и „де ху ма-
ни зу ју ћих“ по сле ди ца, ко је се из но ва по твр ђу ју кроз тра гич не суд би не Стеј плдо но вих 
раз ли чи тих дру шта ва. По себ но, ин ду стри ја ли за ци ја се код ве ћи не њих ја вља у ви ду 
ис ку ше ња да се, за рад не ке крат ко роч не ко ри сти, у при ро ди иза зо ве кра так спој и 
уни шти све што је по зи тив но у ве зи с до стиг ну ћи ма тих дру шта ва. Ту жна при ча о 
Дру гој Зе мљи – хак сли јев ска дис то пи ја у ко јој ме диј ска за до вољ ства про из во де уко-
че ност код љу ди ко ји про во де сво је жи во те у не че му што се зо ве кре вет-ек ста за, 
ве штач ком кон зу ми ра њу ме диј ских за до вољ ста ва (за пра во за до вољ ства уку са и ми-
ри са, зе маљ ских сен за ци ја) – мо жда ни је то ли ко убе дљи ва ко ли ко дро ге ко је омо гу-
ћу ју сим би о тич кој кул ту ри да се по но во раз де ли у две ра се, или љу ди ма-др ве ћу да 
оп ста ну без со лар ног ми ро ва ња. У оба ова слу ча ја, ин ду стри ја ли зам је тај ко ји уни-
шта ва успе шан ба ланс, за вид ну уто пиј ску дис по зи ци ју. У Стеј плдо но вом стра стве ном 
гне ву ко ји до ла зи услед про ћер да них мо гућ но сти на ла зи мо иде о ло шки по вра так 
ду ху тра ге ди је ко ји је пре ва зи ђен у ви зи ји Зве здо твор ца, и вра ћа ње ан ти ин ду стриј-
ским ро ман ти чар ским мо ти ви ма ко ји прет хо де марк си зму и ње го вом од ба ци ва њу 
кла сне екс пло а та ци је (ко је на ла зи мо и код Стеј плдо на).

У нај ве ћем де лу, кон вен ци о нал не SF ре пре зен та ци је дру штве них кон тра дик ци ја 
ту ђин ског жи во та не до се жу ни до јед не од две ди јаг но зе – рас ки нов ске осу де ин ду-
стриј ског от па да и зло у по тре бе, или до марк си стич ке кла сне све сти. Че шће, та кве 
при че о фа тал ној кри зи ту ђин ског дру штва упу ћу ју на ка рак те ри сти ке ко је су на бро-
ја не код Стеј плдо на у ње го вој ши ро кој ком пи ла ци ји дру штве них не сре ћа (ме ђу тим, 
код ње га су оне дру го сте пе не у од но су на кла сне су прот но сти и ин ду стриј ску мо-
дер ност), и на ро чи то на ре ли ги ју и би о ло шку суд би ну.

Сва ка ко је иро нич но, али и ка рак те ри стич но, то што су нај бо ља ме ђу свим пред-
ста вља њи ма ту ђи на – Хајн лајн га је на звао нај бо љим SF ро ма ном ика да на пи са ним 
– да та у од луч но хлад но ра тов ском ду ху, и са чи ње на та ко да – као не знат но пре ру ше-
не лек ци је из спољ не по ли ти ке, ко ја ни је на ро чи то ли бе ра ли зо ва на сво јим пред ви ђа-
њем о сје ди ње ном аме рич ко-со вјет ском вој ном цар ству из га лак тич ке бу дућ но сти 
– про по ве да ју не за у ста вљи ву опре зност и не при ја тељ ство пре ма но во от кри ве ним 
ту ђин ским. Пло до твор на 1974. из не дри ла је не са мо Бра не ро во То тал но по мра че ње 
и Ле Гви ни ног Чо ве ка пра зних ша ка (Пик ник крај пу та и Са ста нак са Ра мом прет хо ди-
ли су им са мо две го ди не) већ и Ни ве нов и Пур не лов Тру нар у бож јем оку, ко ји се мо же 
сма тра ти вр стом ми ли та ри стич ке уто пи је (све са ужи ва њем у ка ста ма, кор по ра ци ја-
ма и ари сто кра ти ји, уза јам ном по ве зи ва њу му шка ра ца, не про фит ним иде о ло ги ја ма 
ра та и тех но ло ги је, ко је твр ди на уч ни SF те жи по но во да про из ве де с ма њим по ли тич-
ким ин тен зи те том): слич не де сно усме ре не уто пи је пот пу но су дру га чи је у од но су на 
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сло бод но пре ду зет нич ка нео кон зер ва тив на сла вље ња да на шњег сај бер-пан ка; та ко-
ђе, оне не про из во де на но во фа ши стич ке те ме о ин фе ри ор ним ра са ма, ре сан ти ма-
ну, фи зич кој ве шти ни и то ме слич но, ко је че шће про на ла зи мо у фан та зи ји („ро ман“ 
Адол фа Хи тле ра Го спо дар сва сти ке пред ста вља нај по зна ти ји при мер тог жан ра).21 
Сва ка ко, де лу је при ма мљи во 1974. го ди ну (нафт на кри за, крај Ви јет нам ског ра та) озна-
чи ти као крај уто пиј ског пе ри о да (ко ји по чи ње у тој дру гој чу ве ној го ди ни – 1968), 
на кон ко га је до шао дру ги хлад ни рат. 

У сва ком слу ча ју, Тру на ри си гур но ни су ин фе ри ор на ра са и ауто ро ва по ли тич ка 
аген да зах те ва од њих да игра ју отво ре них ка ра та, те да сво је ту ђи не об да ре су пер-
и ор ном ин те ли ген ци јом, про дук тив но шћу, исто ри јом про гре са и мо дер ни за ци је 
знат но ста ри јом од људ ске, али ко ја се у пот пу но сти с њом по ду да ра. На тај на чин, 
ова ам би ци о зна ре пре зен та ци ја жи во та ту ђи на и дру штва из бе га ва зло ћуд ност не-
га ти ва ца из стри па, слич но те о ло шком злу от кро ве ња ко је је ин спи ри са но ре ли ги-
јом ко је сре ће мо на при мер у Клар ко вом Кра ју де тињ ства (1953) или Бли шо вом 
Слу ча ју са ве сти (1959) (или ско ри јем Врап цу [Spar row] Ме ри До ри Ра сел [1996]). По је-
ди не ата ви стич ке цр те сва ка ко пред ста вља ју ко мен тар вој не си ту а ци је, по нај ви ше с 
ци љем по кре та ња озбиљ не рас пра ве о на ме ра ма ту ђи на и спољ ној по ли ти ци ко ју 
тре ба сле ди ти у но вој ва си о ни пост-пр вог-кон так та.

Ме ђу тим, рас пра ва оста је без у слов но за сно ва на на прет по став ци о по је ди ним 
су штин ским раз ли ка ма ме ђу вр ста ма; и ин те ли гент ни ту ђи ни у Глав ном Тру ну ор га-
ни зо ва ни су у не што што би смо мо гли за ми сли ли као ка сте за сно ва не на раз ли ка ма у 
ти пу те ла, пот пу но дру га чи јем у од но су на она ко је по се ду ју зе маљ ска људ ска би ћа:

Има ли су две тан ке ру ке ко је су се за вр ша ва ле ме ким ша ка ма са по че ти ри пр ста и 
два на спрам на пал ца на сва кој. На ле вој стра ни на ла зи ла се по себ на ма сив на ру ка, прак
тич но мот ка од ме са, убе дљи во ве ћа од обе де сне ру ке за јед но. Ње на ша ка има ла је 
три де бе ла скло пље на пр ста, на лик сте зи... Врат ни су има ли. Огром ни ми ши ћи ле вог 
ра ме на би ли су глат ко ис ко ше ни ка вр ху гла ве ту ђи на. Ле ва стра на ло ба ње ста па ла се 
са ле вим ра ме ном и би ла је мно го ве ћа од де сног. Ни је би ло ле вог ува а ни ме ста за ње га. 
Ве ли ко оп на сто го бли на сто уво укра ша ва ло је де сну стра ну...22 

Дру гим ре чи ма, у ис ку ше њу смо да, пра те ћи прин цип ем пи риј ске се лек тив но сти, 
ви зу а ли зу је мо та би ћа као спој „Три бли“ из чу ве не епи зо де Зве зда них ста за са не ком 
вр стом зе маљ ске зло бе. Умет ност Тру на ра – бес ком про ми сно ре а ли стич на и пред-
ста вљач ка – ба ца ви ше исто риј ског све тла на те фи зи о но ми је:

21 Ви де ти Нор ман Спин рад, The Iron Dre am (New York, 1972), у ком чи та мо о жи во ту и де ли ма 
не у спе шног аустриј ског сли ка ра ко ји је еми гри рао у Но ви свет пре Пр вог свет ског ра та и по-
стао успе шан пи сац палп ли те ра ту ре. 
22 La rry Ni ven и Je rry Po ur nel le, The Mo te in God’s Eye (New York, 1974), стр. 78. Ла ри Ни вен (1938), 
аутор ин вен тив ног га лак тич ког се ри ја ла При че о зна ном све ми ру, нај по зна ти ји је мо жда по сво-
јој ви зи ји је дин стве ног си сте ма под на зи вом Пр стен (1970), ко ји је био уз о ран за ве ли ки број 
ауто ра ко ји су се на кон ње га по ја ви ли. Ње го ва са рад ња с Џе ри јем Пур не јем (1933), по сле ни-
ком SF-а ко ји је у ве ћој ме ри ми ли та ри стич ки и рат но ху шкач ки на стро јен, ре зул ти ра ла је за-
себ ним де лом пот пу но дру га чи јим у по ре ђе њу с њи хо вим ин ди ви ду ал ним сти ло ви ма.
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Сме ђиибео се ов де по пео на ко ла и очи глед но уз бу њи вао рој Сме ђих23 и Сме ђихибе
лих, док је иза ње га не бо би ло сми рајцр ве но... ква зиТру нар, ви сок и ви так, ма ло гла ви, 
ду го но ги... Тр чао је из шу ме, ка по сма тра чу. Ње гов дах се ву као за њим. „Но си лац по ру ке“, 
на звао га је Хар ди је вим Тру на ром.24

Ком би на ци ја ле ген дар ног и ка ри ка ту рал ног де лу је по пут свој ста ва ка квог цр та-
ног фил ма, ама тер ских фи гу ра чи ји ди зајн је сâм део су бјек тив ног су да и зна че ња. 
Код Тар бе ра, кон крет но, ру ке су увек за о бље не и без ко сти ју, по пут мач је ша пе; тај 
на ро чи ти ути сак по ја чан је ис ти ца њем ва жно сти струк ту рал не раз ли ке ме ђу ко сти-
ма, а на ро чи то сло же но шћу људ ске кич ме (за ко ју су Тру на ри жи во за ин те ре со ва ни), 
и њи хо вим ола ба вље ним и мот ка стим до да ци ма. Циљ на гла ша ва ња еклек тич ног 
ем пи ри зма на ко ји ов де на и ла зи мо ни је ома ло ва жа ва ње ауто ро ве има ги на ци је: ка-
ко би то мо гао и би ти слу чај, ка да овај прин цип прак тич но уки да пре све га де ми јур-
шке мо ћи це ло куп не ма ште? Сва ка ко, исту игру сте ре о ти пи ма при ме ћу је мо у људ-
ским ка рак те ри ма; у тој игри су (по но во дух Зве зда них ста за) Шко ти ин же ње ри, а 
Ле ван тин ци тр гов ци и по ли гло те (ако ни шта дру го, ба рем још увек ни су „те ро ри-
сти“). У кон вен ци о нал ној књи жев но сти умет ност не ле жи у ин вен ци ји већ у ком би-
на ци ји, и то је по себ но за ни мљи ва те ма ка да тре ба да се по за ба ви мо, као што је то 
ов де слу чај, с књи жев но шћу о ту ђи ни ма и пр вом кон так ту, с оним што сам очи глед-
но по хва лио као екс трем ни на пор са ме уто пиј ске има ги на ци је. Шта би он да уоп ште 
би ла та уто пиј ска има ги на ци ја? (Сва ка ко, не би тре ба ло да на пу сти мо умет ност Тру-
на ра без по ме на SF ди мен зи је тих де ла, ко ја раз о ча ра ва ју ће де лу ју на њи хо ве људ ске 
гле да о це у ме ри у ко јој, не сум њи во, SF из не ве ра ва мо дер ни сте: по што ов де по сто ји 
пре о крет и тај ни SF са сто јак – та де ла се та ко ђе по и ма ју те ле пат ски: звуч не дра ме 
про из ла зе из њих, што нас, уко ли ко го во ри мо о за пад ној умет но сти, по нај ви ше под-
се ћа на оне фри зо ве из Чи сти ли шта, бу ду ћи да су бо жан ски пил гри ми, док су о њи ма 
раз ми шља ли, за пра во чу ли му зи ку.)25 

Та ко ђе, на шем ра ни јем спи ску тре ба да до да мо још је дан му зеј на пла не ти Трун, 
онај у ко ме су – жи ви, а не са мо по мо ћу хо ло гра ма – у сво јим кли мат ским окру же њи-
ма, укљу чу ју ћи спа ље не гра до ве с жи во тињ ским ро ђа ци ма Тру на ра ко ји ли че на па-
цо ве, за јед но с раз ли чи тим срод ним до ма ћим жи во ти ња ма са чу ва ни би о ло шки ста-
нов ни ци ко ји по ти чу из раз ли чи тих тре ну та ка исто ри је те пла не те (сва ка ко ве о ма 
ду ге исто ри је, при се ти ће се чи та лац). То је знат но дру га чи ја вр ста ин сти ту ци је у од-
но су на му зеј ко ји сре ће мо код љу ди, по што је за ми шље на та ко да ком би ну је зоо и 

23 У ори ги на лу Brown – Тру нар ин же њер ко ји има бра он кр зно. Рет ко ка да ко му ни ци ра и по-
себ но је об да рен за по прав ку и пра вље ње све га што има ве зе са елек три ком и ме ха нич ким 
уре ђа ји ма. Ина че, brown је „кућ ни ви ле њак“, па ту љак из шкот ске фол клор не тра ди ци је. У сло-
вен ској ми то ло ги ји пан дан му је до ма ћи или до мо вој (Прим. прев.)
24 Ibid., стр. 260. 
25 Dan te, Pur ga to rio (Sin gle ton; Prin ce ton, 1973), Can to X, стр. 102-105, сти хо ви 55-96; у ис ку ше њу 
сам да ово ме до дам је ди ну сли ку у ро ма ну бра ће Стру гац ки Го лаћ на ур ви ни (1966–1968): „ве-
ли ка сли ка под ви жни штва лов ца тра га ча Са ли ве на: Са ли вен по диг ну тих ру ку пре тва рао се у 
по ска ку ју ће др во пред очи ма сво јих за па ње них дру го ва“ (New York, 1980, стр. 105).
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исто риј ски му зеј, или пре ци зни је, би о ло ги ју и исто ри ју; и ко ја раз ви ја усред сре ђе-
ност ка те лу ту ђи на чи ја при ро да је дру штве на, а не про сто ево лу тив на. По сто ји опа-
сност од из вр та ња уоби ча је них при о ри те та у та квој рас пра ви, као и од то га да ауто-
но ми ју ту ђи на схва ти мо као исто риј ску суд би ну и исто риј ску коб та мо где људ ска 
ево лу ци ја слу жи као вр ста огра ни че ња исто риј ских и дру штве них мо гућ но сти.

У сва ком слу ча ју, Тру нар у бож јем оку је сте је дан од рет ких SF ро ма на ко ји „укљу-
чу је“ про из вод њу и об лик про из вод ње као та кав (ка ко би мо жда Па унд ре као) на на-
чин ко ји про ши ру је уто пиј ску свест сво јих чи та ла ца. Ка стин ски си стем је сва ка ко већ 
по знат из људ ске исто ри је, иако се он на Глав ном Тру ну (на су прот оно ме што се до-
га ђа код Стеј плдо на или у зе маљ ској људ ској исто ри ји) на кра ју не раз ви ја пре ма ди хо-
то ми ји кла сног си сте ма као свом вр хун цу и ис пу ње но сти. Оно што је ов де у из ве сној 
ме ри ори ги нал ни је је сте раз вој – при вид ни под виг ге нет ског ин же ње рин га – са ме 
ка сте ин те лек ту а ла ца: та ко зва них по сред ни ка чи ја свр ха је сте да се ба ве сви ме, од 
је зи ка и пре во да до ре ша ва ња рад них спо ро ва и дру гих вр ста су ко ба. Реч је о кон-
цеп ту ко ји до зво ља ва мо гу ћу ре пре зен та ци ју ту ђин ског је зи ка и, та ко ђе, мо гу ћу вер-
зи ју по ма ка и по сре до ва ња укљу че них у ди пло мат ски и ан тро по ло шки кон такт; па 
чак и у ту ри зам – по сред ни ци пред ста вља ју не ку вр сту Ин ту ри ста26 за по се ти о це у 
људ ском об лич ју, ко ји над гле да ју њи хо ве кон так те и ну де по лу зва нич на об ја шње ња 
не у о би ча је них прак си и ин сти ту ци ја. Ме ђу тим, је ди ни по у здан тип ака дем ског уса-
вр ша ва ња при пре ма нас за је дин стве ни по сред нич ки од нос озна чен као „фјанч-(клик)“, 
ко ји пред ста вља ди рект ну до де лу при кључ ка ин ди ви ду ал ног мен то ра сво јој људ ској 
стра ни. 

Ја сам за те бе Фјанч(клик). То зна чи мно го ви ше од пу ког во ди ча... Ја сам ти до де
љен. Ти си мој про је кат, глав но де ло. Тре ба да на у чим о те би све што мо же да се са зна. 
Тре ба да по ста нем твој екс перт... и ти ћеш по ста ти мо је по ље из у ча ва ња.27

Дру штве но-би о ло шкој ка те го ри ји је на тај на чин очи глед но до де љен ни во ин тим-
но сти ко ји знат но над ма шу је раз ли чи те појм љи ве зе маљ ске ва ри је те те, про из во де ћи 
ко мич не не спо ра зу ме на лик по дру гљи вој па те тич ној кук ња ви, усред људ ско-Тру нар-
ске вој не кри зе: „Чо век не ла же свог Фјанч-(кли ка)!“ Ови по сред ни ци не ре ша ва ју са мо 
до ма ће су ко бе, они та ко ђе иду оно ли ко да ле ко ко ли ко је по треб но пре ма пре ва зи-
ла же њу те су штин ске ди ле ме SF ре пре зен та ци је ко ју смо на зва ли Ле мо вом те зом о 
не са зна тљи во сти. 

Још јед на ка ста, ка ста рад ни ка или упо тре бљи вих, та ко зва ни сме ђи, ис ти че осо-
бе но сти ана то ми је Тру на ра, по себ но тро стру ке ру ке, док исто вре ме но ра све тља ва 
ду бље ми сте ри је њи хо ве про из вод ње. Ов де се спе ци фич ност са сто ји не са мо у из у зет-
ној спо соб но сти тих од луч них умо ва да по пра ве би ло ко ју појм љи ву (људ ску) на ме-
ру већ и свет обје ка та, про из ве ден уз по моћ те ку ћих и уни вер зал них „по бољ ша ња“. 
Ме ђу тим, то под ра зу ме ва пот пу но дру га чи ји од нос пре ма објек ти ма у по ре ђе њу са 

26 Ин то у рист – Је ди на др жав на ту ри стич ка аген ци ја у СССР-у. (Прим. прев.)
27 The Mo te in God’s Eye, стр. 216.
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од но сом ко ји ми има мо: ми прет по ста вља мо из ве сну тем по рал ну трај ност не са мо 
на ших ала та и уре ђа ја већ и са мог на шег про сто ра, на ших ста ни шта и ар хи тек ту ре:

Са да сма тра мо ка ко је сва ка струк ту ра за њих са мо при вре ме на. Мо ра да су има ли 
мо дер на се ди шта при по ле та њу, али њих ви ше не ма. Сти гли су без го ри ва по мо ћу ког би 
се вра ти ли ку ћи. Ско ро си гур но су ре кон стру и са ли свој си стем за пот по ру жи во та при 
сло бод ном па ду три са та на кон што су до шли... Реч је о огром ном од сту па њу од људ
ске пси хо ло ги је... Мо жда Тру на ри уоп ште ни ка да не би по ку ша ли да кон стру и шу би ло 
шта што је трај но. Не ће би ти свин ги, пи ра ми да, Ва шинг тон ског спо ме ни ка, Ле њи но вог 
гро ба.28

Та ко ђе, „хо тел“ у ко ме су сме ште ни људ ски по се ти о ци на Глав ном Тру ну са гра ђен 
је по себ но у ту свр ху, и пре ко но ћи ће не ста ти ка да она бу де би ла ис пу ње на: чи ме се 
об ја шња ва ле ти мич но при зи ва ње ту ђин ске па но ра ме гра да да то на овом ме сту, го-
то во је ди ног аспек та жан ра ко ји је у овом из у зет ном де лу за не ма рен.

Ипак, је дин стве но од ре ђе ње об ли ка про из вод ње ко ји прак ти ку ју Тру на ри зна-
чај но је не као све до чан ство ауто ро вог та лен та, ње го ве про ниц љи во сти или ма ште, 
већ пре због на чи на на ко ји он про јек ту је ре ше ње за су штин ску људ ску опо зи ци ју, 
ону из ме ђу за нат ске про из вод ње ин ди ви ду ал ног ти па и ин ду стриј ске ма сов не про-
из вод ње се риј ских пред ме та и ар ти ка ла. У том но вом све ту, где уме сто гло ма зне ру ке 
ко ја слу жи за др жа ње до ла зе две ма ле ру ке-алат ке на лик стру гу, об ли ку ко ји не до-
ста је и ко ји је ап стракт но про из ве ден, обез бе ђу ју ћи на тај на чин да ши ве но бу де на 
из ве стан на чин ин ду стри ја ли зо ва но и бр зо про из ве де но, с пре ци зно шћу по пут оне 
ко ју до би ја мо за хва љу ју ћи мон та жној тра ци. Сме ђи на тај на чин дра ма ти зу ју не са мо 
из ван ред не спо соб но сти по пра вља ња и чак из ми шља ња но вих тех но ло шких спра-
ва, већ про јек ту ју чи та ву ори ги нал ну за ми сао ин ду стриј ског ди зај на као та квог (што 
је за пра во и у ре тро спек ти ви ан ти ци па ци ја но ви јих мо гућ но сти у та ко зва ној КНК, или 
ком пју тер ско-ну ме рич ки-кон тро ли са ној про из вод њи).29 

Слич на је дин стве на ком би на ци ја де ло ва – у ве зи с ко јом по сто ји не до у ми ца око 
то га да ли је ре гре сив на или уто пиј ска – мо же се за па зи ти на дру штве ној рав ни. На 
њој де фи ни ци ја тог за себ ног об ли ка про из вод ње – ин ду стриј ског фе у да ли зма30 – та ко-
ђе син те ти ше два ан ти те тич ка мо де ла и дру штве но е ко ном ска уре ђе ња: де цен тра ли-
зо ва ни си стем кла на, с вла да ри ма ко ји од ме ра ва ју сна ге, ком би но ван је с фа бри ка-
ма (ко је се са ме не пре ста но на ла зе у про це су тран сфор ма ци је и ре струк ту ри ра ња), 
до сти гав ши на тај на чин из у зет но ви сок сте пен на уч ног и тех но ло шког зна ња (по 
свој при ли ци ве ћег од оног на Зе мљи). Из то га ја сно про из и ла зи да је јаз или кон тра-
дик ци ја ко ју зе маљ ски ум не мо же по пу ни ти – од су ство би ло ка кве цен тра ли зо ва не 
или ко ор ди ни са не вла де за на род тих ди мен зи ја и ве о ма ком плек сног дру штве ног 
жи во та – пре ва зи ђен упра во по сто ја њем ка сте ме ди ја то ра ко ју смо већ опи са ли: још 
бо ље, они су из ми шље ни ка ко би ре ши ли про блем зе маљ ског ума.

28 Ibid., стр. 213.
29 Ibid.
30 За хва лан сам Мај клу Спик су на об ја шње њу тог ну ме рич ког про це са, ко је ми је дао при ли-
ком по се те сту ди ју Гре га Ли на у Ве ни су, Ка ли фор ни ја. 
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Са да нам пре о ста је да ис пи та мо тај не до ста так и да пре по зна мо об лик ко ји ови 
ро ма неск ни спо је ви до би ја ју ка да се про јек ту ју на ин ди ви ду ал ну или ег зи стен ци јал-
ну ра ван. Уто пи ја је, ре кли смо, би ла текст у ком су од но си из ме ђу ин ди ви ду ал ног и 
ко лек тив ног би ли за ме ње ни дво стру ким од но си ма из ме ђу две ин ди ви дуе, или ма њег 
бро ја ин ди ви дуа ко је кон стру и шу ег зи стен ци јал ни или дру штве ни жи вот соп ства. 
Тај пот пу но ег зи стен ци јал ни, или лич ни ни во, са чи њен је од ро да и род них од но са 
на осно ву ко јих се још јед ном мо же ис пи ти ва ти на ко ји на чин чи ње ни це те ла и би о-
ло ги је од ре ђу ју ши ру сли ку дру штве не струк ту ре. 

Пре ма де фи ни ци ји, у ме ри у ко јој до пу шта ју ис тра жи ва чи ма да при ба ви не што 
су штин ско и ка рак те ри стич но у ве зи с дру штвом ту ђи на, што за лу та ли слу ча је ви 
или од сту па ња не ће би ти у ста њу, ти род ни од но си де ле исту ра ван са струк ту ром 
бра ка, по ро ди це, на след ног пра ва и то ме слич но. У том сми слу, под ри ва ње нор ме – 
а на кон ше зде се тих SF обич но те жи укљу чи ва њу про ба та квих есте тич ких и ег зи стен-
ци јал них по бу на, уко ли ко нор ма по сто ји – до ћи ће у ви ду де фа ми ли ја ри за ци је оних 
људ ских пра ви ла и оби ча ја ко је род ни по ре дак ту ђи на мо же про во ци ра ти. Аси мо-
вље ви тро стру ки бра ко ви мо гу по слу жи ти као при мер тог кон крет ног ефек та: у ро-
ма ну И са ми бо го ви кон вен ци о нал на сли ка дру штва ту ђи на и ту ђин ских нор ми мо же 
би ти про ту ма че на као при лич но скан да ло зна уко ли ко се пре ве де у људ ске и зе маљ ске 
пој мо ве. Упра во ова из вр ну та ге шталт струк ту ра од и гра ва се у на руч ју ре а ли стич ке 
и пси хо а на ли тич ке кри ти ке SF-а, ко ја, нео се тљи ва на ту ђин ски, а да не спо ми ње мо 
уто пиј ски об лик, по но во та ма шта ња пре во ди на зад у нор мал не људ ске не у ро зе, ако 
не и у пси хо зе (се ти мо се при клад них на уч но фан та стич них ко смич ких фан та зи ја 
Пред сед ни ка Шре бе ра, чи ју су умет нич ку вред ност у пот пу но сти не ги ра ли и Фројд и 
Ла кан). Са гла сни смо са ста вом фе ми ни стич ке кри ти ке да но ви све то ви ту ђи на има ју 
ве ћу ре ле вант ност, на ро чи то с об зи ром на то да оне бра не сло бо ду њи хо вог пла ни-
ра ња (уто пи је Шар лот Пер кинс Гил мен, Џо а не Рас или Марџ Пир си са мо су нај дра ма-
тич ни је ме ђу тим оства ре њи ма).

У сва ком слу ча ју, жен ски пол (или род) не сум њи во је по ста вљен као из ве стан не-
до ста так у об ли ко ва њу би о ло ги је Тру на ра, у ко јој се ин ди ви дуа ра ђа као му шка рац, 
а по том у пе ри о ду раз во ја ме ња пол:

Све мо је вр сте мо ра ју за труд не ти на кон што по ста ну же не на крат ко. Де те, му шка
рац, же на, труд но ћа, му шка рац, же на, труд но ћа, из но ва и из но ва. Уко ли ко не за труд ни 
на вре ме, она уми ре. То се од но си и на нас. А ми по сред ни ци не мо же мо за труд не ти. Ми 
смо му ле, сте рил ни хи бри ди.31

По сто ји та ко ђе на го ве штај да су у про шло сти по је ди ни ве ли ки ба ро ни би ли у 
ста њу да по ста ну сте рил ни му шкар ци, до ла зе ћи та ко у дру га чи ју и по вољ ни ју по зи-
ци ју мо ћи из ко је је био оче ки ван раз вој це ло ви тог цен тра ли зо ва ног цар ства: ов де 
је реч о ла ба вој ди ја лек тич кој мо гућ но сти пре ма ко јој би ма ни пу ла ци ја но ви јим би о-
ло шким тех ни ка ма (у слу жби би о ло ги је или ана то ми је) мо гла нај зад да омо гу ћи по ли-
тич ку или чак дру штве но е ко ном ску тран сфор ма ци ју мо де ла про из вод ње. Ме ђу тим, 

31 The Mo te in God’s Eye, стр. 340.
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исто ри ја Тру на ра од ли ку је се не пре ста ним при ти ском услед пре на се ље но сти ко ји 
во ди до пе ри о дич них кри за и ци клич них сло мо ва ци ви ли за ци је и ње них спу та ва ња: 
је зи вих ра то ва, те шких вре ме на, вра ћа ња на нео лит ске усло ве и ду гог ус пи ња ња на-
зад, по но во ка про све ти тељ ској на у ци и тех но ло ги ји, као и по вра так њи хо вом де-
струк тив ном деј ству. Та исто риј ска суд би на исто вре ме но од ра жа ва људ ску суд би ну 
(мо тив пре на се ље но сти) и одва ја се од ње од су ством би ло ка кве мо гућ но сти ме ди-
цин ске или по ли тич ке кон тро ле. Исто та ко мо же мо осе ти ти ка ко су ауто ри ов де у 
из ве сној ме ри ва ра ли, и да ан дро ги ност (упо ре ди ти с Ле вом ру ком та ме) не мо ра ну-
жно во ди ти пре ма ксе но фо бич ном оче ки ва њу „Тру на ро ве про па сти“ и та ла са хор ди 
Тру на ра ко ји ће се, по свој при ли ци, из ли ти из тач ке тран сфе ра и пре пла ви ти га лак-
тич ко људ ско цар ство. Ме ђу тим, ов де на ла зи мо си ров уто пиј ски нерв ко ји се огле да 
у спо соб но сти чи та вих ге не ра ци ја људ ског дру штва да на пре ду ју у по сти сто риј ском 
окви ру (ко ји но ве ге не ра ци је мо жда не ће ви ше же ле ти да при хва те); баш као што ко-
шмар на сли ка пре на се ље но сти пред ста вља симп том кра ја ин ди ви ду а ли стич ког су-
бјек та и огром ног гло бал ног по ја вљи ва ња мно штва су бје ка та у пост мо дер ној епо си.

Ка да је реч о ро ду, за ни мљив је и ин ди ка ти ван по да так да је исте го ди не ка да се 
по ја вио Тру нар у бож јем оку (1974) би ло об ја вље но још јед но SF де ло, ко је смо већ пред-
ста ви ли у прет ход ном одељ ку и ко је по на вља сек су ал ну ди на ми ку Ни вен–Пур не је-
вло вље ве схе ме, те же ћи то ме да на чи ни сли чан свет ско и сто риј ски ис каз, иако он не 
до се же до хлад но ра тов ске по ру ке, и уме сто то га из ра жа ва пе си ми зам ко ји се ти че 
не че га што ли чи на освит ка та стро фе људ ске ра се као це ли не. Сва ка ко, де ла Џо на 
Бра не ра из ка сних ше зде се тих, нај и зра зи ти је Упо ри ште на Зан зи ба ру (1968), очи-
глед но пре у зи ма ове те ме из не че га што би смо мо гли од ре ди ти као дис то пиј ску 
пер спек ти ву или као „ре а ли стич ки“ SF о бли ској бу дућ но сти. Оно што из не на ђу је у 
ње го вом Пот пу ном по мра че њу ни је по вра так у об ли ку не ке вр сте бај ке ко ја је у ве-
ћој ме ри по е тич ка, већ пре из у зет но от кри ће од ре ђе не исто риј ске фа тал но сти ро да 
и бра ка код Дра ко на ца.

Већ смо по ме ну ли ан дро ги ност ко ју ова би ћа де ле с Тру на ри ма. Ме ђу тим, за раз-
ли ку од њих, она код Дра ко на ца ни је ци клич на већ пре осу ђу је ин ди ви дуу на ко нач ну 
не по крет ну („се сил ну“) ета пу жи во та:

Пол је ути цао на њи хо ву кул ту ру у ме ри у ко јој је он од у век ути цао на све људ ске кул
ту ре... Оба по ла ко ег зи сти ра ла су у ис тој ин ди ви дуи. Де тињ ство је би ло не пло дан 
ста ди јум; сле дио је ста ди јум му шкар ца; а на кон то га је до ла зио сра змер но кра так 
ста ди јум же не ко ји је прет хо дио не плод ном пе ри о ду ста ро сти.32

Тех но ло шке но ви не дра ко ниј ске кул ту ре (цен трал но жа ри ште из ког је про кли ја-
ла у ви ду от кри ћа је ди ног про то ти па раз ли чи тих ви со ко тех но ло шких про на ла за ка 
по пут ави о на) ни су по ве за не с тим род ним рит мом као код Ни ве на и Пур не ла. Ипак, 
с дру ге стра не, ег зи стен ци јал ни ис ход дра ко ниј ске ег зи стен ци је про жи вео је и осе-
тио мно го сна жни је Јан у свом ми ме тич ко-ем па тич ком об ли ку:

32 To tal Ec lip se, стр. 39-40.
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Знам ко сам. Од јед ном сам пот пу но си гу ран у то ко сам. Ја сам бес пло дан. Не из не-
на ђу је он да то што мо ји при ја те љи са да не при ча ју са мном.

Про жи вео сам ак ти ван део свог жи во та. Оно што сам био у ста њу да ура дим, при 
пу ној по крет но сти, ура дио сам. Од ра стам спо ри је, с по кре ти ма ко ји су чуд ни ји (осе ћам 
ка ко се кре ћем чуд но), упр кос... 

Као да се већ по ми рио с тим да ће свој жи вот ис пу ни ти у кру том се сил ном об ли ку, 
мно ге са те про вео је на оба ли са су ше не пра зне ре ке, ме ђу биљ ка ма неви шепо сто је
ћим, ко је су се са су ши ле у блат ња вим на си пи ма; осе ћао је при јат но ми ло ва ње тре нут
ка по сред ством на го на во ље, на пи па ва ју ћи, га ми жу ћи, упи њу ћи се да при хва ти се нил
ност... Али то још не. Из ме ђу оно га што је са да и по том не ког вр хун ца, не ке на кна де за 
жр тво ва ње ак тив но сти, на гра де, не ког – би ло че га.33

Сле ди бр зо раз ре ше ње за го нет ке из у ми ра ња Дра ко на ца: ови пре жи ве ли оста ре-
ли сте рил ни ту ђи ни про во де сво је по след ње го ди не са ку пља ју ћи не ку вр сту ге нет-
ског „оси гу ра ња“: хи је ро глиф ски кри ста ли пред ста вља ју еви ден ци ју оба ве зу ју ћих 
„сек су ал них скло но сти“ ко је кон сти ту и шу рас кош раз ли чи тих кла но ва, али ко је на 
кра ју осу ђу ју са му ра су на ме ђу о плод њу и ге нет ски по ре ме ћај. Ар хе о ло зи ну де апо-
ка лип тич ку ви зи ју не ке вр сте дра ко ниј ских Пом пе ја, за вр шну ета пу у ко јој су њи хо-
ви де фор ми са ни и уна ка же ни ске ле ти на тр па ни око гроб ни це кру ни са не ки по ви ма 
ми ну лих вла да ра, дра ко ниј ских об ли ка у цве ту здра вља и мо ћи, у не кој вр сти вел-
сов ске по след ње ве че ри њи хо ве исто ри је.

Све ово на го ве шта ва не сре ћан ис ход уто пиј ског као и са мог SF жан ра, чи је ли ни-
је ис тра жи ва ња и про на ла ска се са да уда ља ва ју од ли ни је ди на ми ке кла се и на чи на 
про из вод ње, и би ва ју пре у сме ре не и скрај ну те бли же ли ни ји ро да и сек су ал но сти. У 
де ли ма у ко ји ма су за сту пље не ка те го ри је ко је при па да ју пр вој гру пи, са ме те ка те-
го ри је су да те у об ли ку вра ћа ња ста рих об ли ка про из вод ње, у ко ји ма су по сво је ње 
и на сле ђе би ли су штин ски од ре ђу ју ћи ме ха ни зми. Мо жда ди на ми ка кла се и кла сне 
бор бе – што смо, на при мер, по ка за ли код Стеј плдо на – ни је пру жа ла за ни мљи ву и 
ег зо тич ну ра зно ли кост и раз ли ко ва ње у ме ри у ко јој је то слу чај с фе но ме ном ро да 
(што се ра се ти че, ње на те ма ти ка је де ли мич но по ни ште на пре све га прет по став ком 
о ту ђин ском жи во ту – ко ји сва ка ко мо же би ти але го ри ја ра се, као код Ок та ви је Ба-
тлер – иако се она, уну тар ту ђин ског све та, та ко ђе мо же вра ти ти у об ли ку ре пре зен-
та ци је ко ег зи стен ци је и ри вал ства ме ђу вр ста ма, као у Ал ди со вом Хе ли ко ниј ском 
пролећu [He li co nia Spring, 1982]). Да ли то зна чи да тре ба да сле ди мо ве о ма су мо ран 
за кљу чак Лу ја Мар ти на да се про на ла зак Уто пи је сме стио уну тар још увек пра зног 
про сто ра ко ји ће ка сни је ис пу ни ти „на у ка о дру штву“ (марк си зам), што ју је учи ни ло 
су ви шном? На кра ју кра је ва, жан ров ски за о крет уто пиј ске ма ште пред ста вља њен 
знак упо зо ре ња у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду, ка да се чи ни да је ста љи ни зам 
дис кре ди то вао дру штве ни мо дел, а пре ко мер ност и дис функ ци о нал ност но ви јег ка-
пи та ли зма још увек ни су у пот пу но сти по че ле да ис кр са ва ју.

Као што се мо же ви де ти, сма трам да је ре пре зен та ци ја ег зи стен ци је ту ђи на, од-
но сно, за ми шља ње ра ди кал не дру го сти, про шла кроз не ко ли ко за себ них ста ди ју ма 

33 Ibid., стр. 121-122.
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на свом пу ту ка са вре ме ном пе ри о ду (у ко ме су ту ђин и дру ги по но во окре ну ти ка 
ма ги ји и зма је ви ма).34 Бо гат и ра зно вр стан при каз ту ђин ских вр ста и њи хо вих те ле-
сних и дру штве них раз ме шта ња, не што на лик злат ном до бу под тра ди ци је SF-а усред-
сре ђе не на ту ђи не, при па да тек сто ви ма ко је смо ов де раз ма тра ли, ко ји су углав ном 
на ста ли у ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма про шлог ве ка.

Мо же се ре ћи да низ од два филм ска ре мек-де ла Ри дли ја Ско та, Ту ђин (1979) и Блејд 
Ра нер (1982), сим бо лич ки озна ча ва тај пре лаз. Ту ђин се осла ња на од ре ђе не нео че ки-
ва не по сле ди це Ле мо ве лек ци је о не са зна тљи во сти: бит на ка рак те ри сти ка овог фил-
ма са сто ји се у то ме што ми ни ка да не ви ди мо ту ђи на у пот пу но сти у би ло ком ста ди ју-
му ње го вог ра ста и раз во ја, те га сто га ни ка да не мо же мо спо зна ти. У ме ђу вре ме ну, 
по што је по свој при ли ци чак и ин те ли гент ни је од љу ди, ње го ва ван вог ти јан ска зло ћа 
је та ква да ни ка да не мо же мо да се с њом „са о се ћа мо“ из ну тра, по сред ством ими та-
ци је или ми ми кри је, као што смо ви де ли да је слу чај с нај ве ћим бро јем ре пре зен та-
ци ја Ver ste henа дру го сти, и не сум њи во је та ко ђе ре пре зен то ва на као не по се до ва ње 
је зи ка. Но, овај филм, за ко ји би смо мо гли оче ки ва ти да ну ди об но вље ну хлад но ра-
тов ску при чу, пре тва ра се у до бро до шао и пра во вре мен на пад на ве ли ке ком па ни је 
и мул ти на ци о нал не кор по ра ци је, и укљу чу је упе ча тљи ву сли ку кла сне струк ту ре код 
љу ди. 

Сто га Блејд Ра нер озна ча ва пре лаз од кла сич ног или ег зо тич ног ту ђи на пре ма ре-
пре зен та ци ји ту ђин ског дру гог као истог, тач ни је ка ан дро и ду, чи је раз ли ко ва ње у 
од но су на ра ни јег ро бо та обез бе ђу је не ми нов но људ ско об лич је. У из ве сном сми слу, 
мо гло би се ре ћи да је то био тре ну так хе ге лов ске са мо све сти или ре флек сив но сти 
жан ра, тре ну так ка да се на ша па жња и бри га као чи та ла ца и гле да ла ца окре ћу ка уну-
тра; ка да раз ми шља мо о „co gi tu ан дро и да“,35 ко ји је као та кав већ уна пред дат у про-
це пу или на пр сли ни.

Тре ну так по ја ве ан дро и да је та ко ђе тре ну так по ја вљи ва ња или про на ла ска но вог 
на ра тив ног обр та или скре та ња. Пре ци зни је, реч је о љу бав ној при влач но сти из ме-
ђу чо ве ка и ту ђи на. Упра во овај мо тив ће се по на вља ти у тре ћем тре нут ку о ком ов де 
из но сим прет по став ку, ка да се сре ди ном се дам де се тих (Ман, Кра љи чи но око) или то-
ком де ве де се тих (Гви нет Џонс, Бе ла кра љи ца [Whi te Qu e en, 1991]) за плет SF-а из о кре-
ће у пер вер зи ју, а сек су ал ни од нос с ту ђи ном по ста је фи гу ра за све што је не нор ма-
тив но, или од сту па ју ће, или за та бу у људ ском дру штву. Ово је мо жда тре ну так ка да 
тре ба по ме ну ти, пре ма мом ми шље њу нај бо љи ро ман Се мју е ла Ди леј ни ја, Зве зде у 
мом џе пу по пут зр на ца пе ска (1984), при чу о је дин стве ном пре гле ду раз ли чи тих об ли-
ка дру го сти:

Је дан од ње го вих глав них ли ко ва је, да поч не мо с њим, жр тва ра ди кал ног са ка ће ња 
мо зга, ко ји је по том је ди ни пре жи вео пла не тар ни Хо ло ка уст. Дру ги лик, хо мо сек су а лац 
ко ји љу бав ни ке при вла чи би ло ди вљач ки из гри зе ним нок ти ма, би ло сна жним че љу сти ма 
(у за ви сно сти од вр сте), де ли про ши ре нофа ми ли јар ни и сек су ал ни жи вот са ин те ли
гент ним гу ште ри ма ко ји има ју шест удо ва... Нај сме ли је и нај и за зов ни ја по ру га упу ће на 

34 Ви де ти рас пра ву о зма је ви ма у Пе том по гла вљу.
35 Ви де ти Де се ти есеј, „Исто ри ја и спа се ње код Фи ли па К. Ди ка“, у Дру гом де лу.
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схе ми за ко ју смо би ли дру штве но кон стру и са ни да је чи та мо као пре и спољ но при род
ну је сте Ве бов род ни про пис. У ње го вом уни вер зал ном ма да ло кал но про мен љи вом је зи
ку Арак ниа, сва све сна би ћа су „же не“, без об зи ра на род и вр сту, ко ри сте се за ме ни це 
„она“ и „њен“, осим у слу ча ју ка да је ен ти тет на ко ји ин ди ви дуа ре фе ри ше обје кат „ње
ног“ уз бу ђе ња, ка да је по де сно упо тре би ти „он“.36 

Ипак, па ра док сал но, са да ка да је нај ве ћи део тих та буа ис цр пљен, овај за бра ње-
ни кон такт с ра ди кал ним дру гим пре пред ста вља под се ћа ње на ин цест – нај ста ри ји 
и нај ва жни ји ме ђу свим та бу и ма – не го на дру ге уоби ча је не пер вер зи је и за ме не. Реч 
је о зна чај ном раз во ју чи ја се бу дућ ност са да не мо же пред ви де ти. Ипак, у су шти ни, 
као у оном дру гом филм ском SF ре мек-де лу, Чо ве ку ко ји је пао на зе мљу (1976), ту ђин 
ко ји је пот пу но аси ми ло ван и чи ја је Раз ли ка пре о бра же на у Иден ти тет, по ста ће јед-
но став но ка пи та ли ста по пут нас оста лих.

(С ен гле ског пре вео Не бој ша Ма рић) 

36 Bro de rick, стр. 142-143; по гла вља по све ће на Ди леј ни ју за сва ку су пре по ру ку. 




