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ИЗМИШЉАЊЕ ХЕТЕРОТОПИЈЕ.  
ДРУШТВЕНА ИГРА

Већ не ко ли ко го ди на уна зад ма ми ме иде ја да на пи шем ро ман у ко јем ће свет друк-
чи је да функ ци о ни ше. У том све ту не би де ло ва ле очи те прет по став ке. Ве ру јем да 
кад не што др жиш за очи глед но то уоп ште не мо ра да бу де по ве за но с чи ње нич ним 
ста њем, не го је пре по сре ди дру штве ни уго вор и оно на шта је на ша свест на вик ну-
та, те би то пре био до мен пси хо ло ги је не го фи зи ке. 

Фа сци ни ра ме по сма тра ње исто риј ских тре ну та ка ко ји су ме ња ли људ ска ми шље-
ња, као и про ме не ко је су на кон то га за и ста и на сту па ле. Ка да се ве ро ва ло у то да је 
свет ра ван, он је сте био ра ван: та да се ни је пу то ва ло пре ко мо ра, ни су се пре ла зи ле 
гра ни це. За ге о цен трич ни сун чев си стем из ра ђе ни су пот пу но увер љи ви ма те ма тич-
ки про ра чу ни ко ји су има ли праг ма тич ну при ме ну – мо гао си да пред ви ђаш по мра-
че ња и да ве што кон стру и шеш ка лен да ре. На ша па мет по сва ку це ну по др жа ва оно у 
шта ве ру је мо. Упра во за то је та ко те шко про ме ни ти свет. 

У осно ва ма сва ке уто пи је по чи ва не за до вољ ство. Бу ду ћи да се, ипак, по ка за ло да 
је ми сао о бо љит ку на ста ла – бо ље већ и је сте. Кад би смо са мо би ли отво ре ни за про-
ме не и кад не би смо кру то дре жда ли у свим тим сво јим апа тич ним на ви ка ма. Кад би-
смо спо кој но, сми ре но зна ли да ме ња мо па ра диг ме и кад нам то не би узи ма ло ви ше 
вре ме на од жи во та јед ног, нај ви ше два на ра шта ја – не би нам би ле по треб не ни ка кве 
кр ва ве ка та стро фе. 

Не мам ни ка кве сум ње у то да се сва ка ви зи ја бо љег све та ра ђа у ма шти. У ства ри, 
све се ра ђа у ма шти и чу до јед но што у шко ла ма не ма спе ци јал них кур се ва за обу ку 
тој ве шти ни, а на уни вер зи те ти ма не ма фа кул те та на ком се она из у ча ва. 

Хе те ро то пи ја је јед но став но дру га чи је ме сто од све та ко ји зна мо. Не што у ви ду 
ал тер на тив не ствар но сти ко ја је мо жда има ла за јед нич ко вре ло с том на шом ствар-
но шћу не где ду бо ко у про шло сти, али су се ка сни је ра ди кал но раз и шле. Или ато пи ја. 
Ato pos зна чи „дру га чи ји“, ко ји „од у да ра од оста лог“, „нео би чан“ – упра во том реч ју 
Ал ки би јад у Пла то но вој Го зби ка рак те ри ше Со кра та. Не ти пи чан свет, што уоп ште не 
зна чи го ри. Тим пре оно што је ти пич но, ко је је увек очи глед но, уоп ште не мо ра да 
бу де до бро. 

Наш свет на ста је из инер ци је ми шље ња. Мо же се прет по ста ви ти да по сто ји мно-
го на чи на да се раз у ме ствар ност, а мо жда и ствар но сти има бес ко нач но мно го. Па 
ипак са мо не ке по ста ју до ми нант не, упор но их нам уту вљу ју у гла ве, или пак тра ју 
за хва љу ју ћи сна зи апа ти је. 

ВРТ
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Игра се са сто ји у ода би ра њу па ро ва кон ста та ци ја на те му све та, кон ста та ци ја ко је 
се чи не очи глед не и ко је су не ре дук тив не. За тим их тре ба под врг ну ти по до зри вом 
уви ђа ју, тра жи ти ру пе и пу ко ти не. Тре ба да се тру диш да за др жиш не по вер љи вост и 
исто вре ме но до пу стиш ма шти да ра ди сво је. И да имаш у ви ду оно што је ре као 
Блејк: све што смо у ста њу да за ми сли мо је сте не ка ква вр ста исти не. 

Ево не ко ли ко очи глед них инер циј ских те за и њи ма про тив реч них хе те ро то пиј-
ских ан ти те за:

1. Чо век при па да из ве сним за јед ни ца ма и струк ту ра ма ко је има ју за да так 
да га по др жа ва ју и шти те, али за рад ко јих мо ра да се од рек не јед ног де ла сво
је сло бо де: на при мер од сло бо де пре ме шта ња.

Пр ви члан Уста ва Хе те ро то пи је ја сно ка же да је основ но пра во чо ве ка пра во на 
сло бод но пре ме шта ње. Не ма гра ни ца, па со ша ни огра да. Иде ја ви за Хе те ро то пи јан-
це то ли ко раз ве се ља ва да на са му реч „ви за“ пу ца ју у смех.

2. По сто ји на пре дак у на у ци – да нас зна мо ви ше не го не ка да. Раз вој на у ке је 
пер ма нен тан и из го ди не у го ди ну иш че за ва ју све ве ћи про сто ри не по зна тог.

На при мер, оп ште ра спро стра ње но је уве ре ње да ће мо за го ди ну да на про у чи ти 
чи тав ге ном, да ће мо зна ти ка ко да ле чи мо не ке бо ле сти, да ће мо упо зна ти про шлост 
ва си о не и на чи не рас про сти ра ња не ка квих та мо та ла са. Кад хо ће мо да опи ше мо 
осред њост зна ња он да ка же мо да је не што от пре сто го ди на. 

 У Хе те ро то пи ји се љу ди, до ду ше, не ина те у то ме да је са свим су прот но, да про-
гре са не ма, а да се злат ни век пре тво рио у гво зде ни. Сма тра ју, ме ђу тим, да док у по-
је ди ним обла сти ма зна ње по ка зу је упа дљив на пре дак, а у дру ги ма не по ка зу је. Па 
ипак, пре све га под вла че да, ску па са зна њем, не пре кид но на ра ста и про стор не зна-
ња. Ви ше зна ња уоп ште не зна чи да не што зна мо ви ше, што је, ко ли ко па ра док сал но, 
то ли ко и ло гич но. 

Ста нов ни ци Хе те ро то пи је сма тра ју, на при мер, да је от кри ће не све сног јед но од нај-
зна чај ни јих от кри ћа у исто ри ји, и да је за по че ло но ву епо ху. Чо век и чи тав свет су тај на. 
Хе те ро то пи јан ци су, да кле, при хва ти ли не ка кав вид стра те ги је све сног не зна ња. Прет-
по ста вља ју да по сто је ства ри ко је ни кад не ће мо зна ти, ко је ће нам са мо за тре пе ри ти 
и оста ће не са зна тљи ве. За то не ко ри сте зна ње ни на у ку за фор му ли са ње јед но стра-
них те за ко је тре ба да од го во ре ка ко не што по сто ји и шта то зна чи. Чи ни се да је то 
про ме на ко ја не зна чи мно го, али Хе те ро то пи јан ци, уса гла ша ва ју ћи ме ђу со бом ва жна 
пи та ња, ства ри по ста вља ју на сле де ћи на чин: „Не зна мо ка ко је, али по ку шај мо да се 
за не ко вре ме по на ша мо та ко као да је та ко и та ко; ви де ће мо шта ће из то га про из и ћи. 
За тим мо же мо да поч не мо да ми сли мо дру га чи је.“ Све ре дук ци о ни стич ке те о ри је 
гу бе на тај на чин раз лог по сто ја ња, нео бја шњи вост бу ди по што ва ње. То сти му ли ше на 
по ста вља ње пи та ња, на фан та зи ра ње, на при хва та ње нео че ки ва них пер спек ти ва.

У на шој Хе те ро то пи ји све се учи као хи по те за. Не пре кид но се ве жба ју ра зна гле-
ди шта на исту ствар, тре ни ра се ме ња ње ста но ви шта, бра не се су прот ста вље на ми-
шље ња. По што се чул на и ин те лек ту ал на спо зна ја по ка зу ју као не по у зда не, ра сте 
зна чај дру гим вр ста ма са зна ња – ма шти и ем па ти ји. Осо бе ко је из ла зе из та квих 
шко ла ви ше пре по зна ју про це се не го ста ња. Не по сто ји ни шта што би би ло стал на и 
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мо но лит на лич ност. Љу ди у то ку свог жи во та ме ња ју име на и стал но дру га чи је ин тер-
пре ти ра ју сво ју би о гра фи ју. У ме та фи зич ком сми слу ов де по сто ји пот пу но но ва вр ста 
хо ли стич ке, пан те и стич ке ду хов но сти, при че му је ду хов ност схва ће на као не пре-
кид но и фак тич ко (не пак ри ту ал но) кон фрон ти ра ње са не са зна тљи вим. 

3. Мо тор ево лу ци је је ме ха ни зам при род не се лек ци је. Он по чи ва на над ме
та њу жи вих ство ре ња у од ре ђе ним усло ви ма аби о тич ког окру же ња. 

У Хе те ро то пи ји се сма тра да је та те за, упр кос при ви ду ра зу ма, ви ше ира ци о нал на 
и че сто про тив ре чи на шем ис ку ству. Под јед на ко до бро мо гла би би ти при хва ће на и 
дру га си стем ска об ја шње ња ево лу ци о ног про це са. 

Хе те ро то пи јан ци, на при мер, при по ве да ју ову при чу, по зна ту та ко ђе и у на шем све-
ту: у Дар ви но во вре ме жи ве ла је јед на на уч ни ца ко ја је при пре ма ла про мен љи ву и вр ло 
за ни мљи ву ин тер пре та ци ју по да та ка до би је них с пу то ва ња овог при ро до слов ца. На-
жа лост, ка ко то че сто би ва с на уч ни ца ма, ње но име се ни је са чу ва ло до да на шњих да-
на, а сем то га њен рад је био то ли ко екс цен три чан да су је пот пу но иг но ри са ли. Ин си-
сти ра ла је на то ме да би ло ги ка ево лу ци је де ло ва ла јед на ко до бро и ка да би уме сто 
не пре кид ног над ме та ња по ста ви ли дру ге фак то ре, као што су, на при мер, по др шка и 
ал тру и зам, ко ји су у не ку ру ку угра ђе ни у ме ха ни зам при ро де. Из тог раз ло га Хе те ро то-
пи јан ци се ра ди је још јед ном окре ћу при ро ди и за па жа ју да је све ко лик жи вот ме ђу соб-
но под у пи ра ње, ка ко по је ди нач не вр сте де ле из ме ђу се бе аре ал, по ји ло, ка ко ме ђу ти-
по ви при ме њу ју по ми ри тељ ске ри ту а ле – мно ге при ме ре та квог по на ша ња на ла зи мо 
у књи жев но сти. Као и при ме ре у ко ји ма се жи ва би ћа по све ћу ју јед на дру ги ма.

Дру га ва ри јан та ове исте те ме је сте те за ко ју је по ста ви ла Елејн Мор ган. Ал тер на тив-
ни ме ха ни зам так ми чар ског ду ха је сте – thymos, по тре ба за ис ти ца њем, екс по ни ра њем, 
им по но ва њем. Она во ди не ти пич ним, екс цен трич ним и ујед но ства ра лач ким по на ша-
њи ма, ко ја се из на ла зе за то да би муж јак или жен ка скре ну ли на се бе па жњу, или да би 
сте кли пре стиж у гру пи. Мно ги при ме ри та квог по на ша ња опи са ни су ме ђу мај му ни ма.

По сто ји та ко ђе те о ри ја Лин Мар гу лис, по зан те аме рич ке би о ло ги чар ке ко ја ка же 
да из вор ево лу ци о них ино ва ци ја ни су са мо слу чај не му та ци је, не го и сим би о ге не за, 
то јест сим би о тич ко при са је ди ња ва ње ла на ца бак те риј ских ће ли ја. Мар гу лис твр ди 
да је до на стан ка но вих вр ста до ве ла при мар на ен до сим би о за и здру же ни оп ста нак 
– при мер су ми то хон дри је ко је су не кад функ ци о ни са ле као за себ ни ор га ни зми и ко је 
су уте ло вље не у ће ли је или су се спо ји ле са њи ма, де лу ју ћи ота да у њи хо ву ко рист. Лин 
Мар гу лис по ка зу је да жи ви ор га ни зми не са мо што се бо ре и так ми че, не го и јед ни на 
дру ге де лу ју и спа ја ју ћи се, по др жа ва ју јед ни дру ге. То је ал тер на тив на ви зи ја фор ме 
ево лу ци је у ко јој са рад ња и по моћ по ста ју јед на ко су штин ски ме ха ни зми про ме на. 

По сто ји, да кле, мно штво хи по те за, и то се мно го до па да Хе те ро то пи јан ци ма. То 
од у зи ма ар се нал свим дар ви ни сти ма и нео дар ви ни сти ма ко ји сво је је ди не пра во-
вер не би о ло шке за ко ни то сти та ко ра до пре но се у оста ле на уч не ди сци пли не – у еко-
но ми ју и со ци о ло ги ју. 

Ни сам чу ла да Хе те ро то пи јан ци на ро чи то бра не кре а ци о ни сте, али за рад ин те-
лек ту ал не че сти то сти тре ба има ти у ви ду да је те о ри ја при род не се лек ци је са мо јед-
на од мно гих ин тер пре та ци ја чи ње ни ца, не пак и је ди на. Ме ђу тим, ка жу Хе те ро то-
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пи јан ци, она је по ста ла те мељ мно гих дру гих те о ри ја, еко ном ских или по ли тич ких, 
или обич но слу жи ку ка вич кој ле ги ти ми за ци ји на си ља. Под врг не мо ли са мо ту те о-
ри ју га лант ној сум њи, ви де ће мо свет у дру га чи јем све тлу. На јед ном ће ал тру и стич ки 
ме ха ни зми, ме ха ни зми по др шке, пре ста ти да бу ду осо бе ња клук не при ла го ђе них ор-
га ни за ма и ор га ни за ма осу ђе них на из у ми ра ње, али ће ујед но по ста ти и „при род ни“.

Хе те ро то пи јан ци упра во та ко ви де при ро ду. За хва љу ју ћи то ме не тре ти ра ју дру га 
би ћа као ко ри сне пред ме те и ни кад их не ко ри сте за соп стве не ин те ре се. Не ма го во ра 
о уби ја њу и је де њу. То су парт не ри, бли жњи. Дру га чи ји и кат кад про бле ма тич ни, али 
ипак бли жњи. Хе те ро то пи јан ци ра ди је прет по ста вља ју уза јам но по што ва ње и ко ег зи-
стен ци ју не го так ми че ње и при род ну про тив реч ност ин те ре са (то под се ћа на од нос 
пре ма све ту при ро де дав них па ле о лит ских кул ту ра). То, на рав но, узро ку је да де ца од 
нај ра ни јих го ди на свог жи во та уче је зи ке дру гих вр ста, а на уни вер зи те ти ма по сто је 
ка те дре пси хо ло ги је ме ђу ти по ва.

4. Наф та и дру ге си ро ви не су основ ни, у прин ци пу је ди ни из вор енер ги је и 
под ле жу тр го вин ском про ме ту. Ал тер на тив ни из во ри су су ви ше ску пи, не из
да шни и сум њи ви. 

Чак и ка да се по ја вљу ју све но ви је, све за ни мљи ве иде је ал тер на тив ног до би ја ња 
енер ги је, то обич но пра ти за чу ђу ју ћи от пор пре ма њи хо вом уво ђе њу у оп шту упо-
тре бу. Јав но мње ње ће од мах чу ти да оне ни су на ду же ста зе ис пла ти ве, да су су ви-
ше те шке за уво ђе ње у при ме ну или су ви ше ком пли ко ва не за екс пло а та ци ју. Мно ги 
струч ња ци сма тра ју да смо тех но ло шки већ спрем ни да ко ри сти мо пот пу но но ве из-
во ре енер ги је (или пак мно ге) и да ни је тех но ло ги ја та ко ја нас др жи, не го по ли ти ка 
– упор но нас др жи у ана хро ном све ту наф те, угља и га са ко ји, по врх све га, ако су још 
схва ће ни као при ват на до бра – мо гу се и про да ва ти. На то ме по чи ва сва сна га на шег 
си сте ма. Не ка да смо сма тра ли да та ква основ на до бра као фо сил на го ри ва мо же мо 
има ти као сво ји ну, а за тим за но вац их усту па ти дру ги ма. Тај ап сурд ни си стем оси гу-
ра ва огром ну власт не ве ли ком бро ју љу ди ко ји дик ти ра ју сво је усло ве. От пор на ко-
ји на и ла зи иде ја ко ри шће ња дру гих из во ра енер ги је, на ме ће сум њу у то да ста ри 
си стем, ма да на пад но не пра ве дан, је сте део не ка квог ши рег дру штве ног по рет ка.

Хе те ро то пи јан ци ма из гле да ап со лут но ло гич но то да, по што су во да и ва здух, не-
ка ко, на очи гле дан на чин за јед нич ки, по што Хи ма ла ји при па да ју људ ском ро ду и не 
мо жеш да про да јеш ре ке, исто та ко би тре ба ло да бу ду до ступ ни и дру ги „зе мљи ни 
да ро ви“. Ста нов ни ци Хе те ро то пи је сма тра ју за лу ди ло што смо до зво ли ли да нас 
убе де у то да љу ди мо гу да ку пе пар че зе мље као сво ји ну и на тај на чин да по ста ну 
по сед ни ци не че га што је ду бо ко под зе мљом. То је та ко као кад би не ко об ја вио да је 
вла сник сун че вих зра ка. 

Они са ми већ одав но ра чу на ју на на у ку и за функ ци о ни са ње раз ли чи тих за јед нич-
ких про сто ра при ме њу ју енер ги ју ве тра, тер мич ке пум пе, во де ну и сун ча ну енер ги-
ју. Исто вре ме но, за хва љу ју ћи ве ли ком от кри ћу „хлад не фу зи је“ сва ко има при ступ 
соп стве ном из во ру енер ги је. Ве о ма ду го се над тим ра ди ло и на кра ју је ус пе ло, ма да 
је иде ја де ло ва ла лу дач ка (исто као и пре три ста го ди на иде ја аеро пла на). Хлад на ну-
кле ар на ре ак ци ја де ша ва се у не ве ли ком пре но сном уре ђа ју, сва ко ме до ступ ном, и 
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пред ста вља ин ди ви ду ал ну сво ји ну. Та ко не што до би ја се при ли ком ро ђе ња, као што 
се до би ја је дин стве ни ма тич ни број. Љу ди то на зи ва ју, ре ци мо, „жа ри ште“, и кад хо ће 
да не што ура де за јед но, он да мо гу да спа ја ју сво ја „жа ри шта“.

До ступ ност јеф ти не енер ги је узро ку је да Хе те ро то пи ја функ ци о ни ше пот пу но дру-
га чи је не го свет ко ји зна мо. Има ју ћи свој из вор енер ги је, чо век је ауто мат ски осло бо-
ђен од мно гих еко ном ских при ну да. Из вор мо же да ко ри сти са мо вла сник, не мо же 
га, да кле, ни ти укра сти, ни ти го ми ла ти. Он му обез бе ђу је оп ста нак, гре ја ње те ла и еле-
мен тар ни при ступ ин фор ма ци ја ма. У Хе те ро то пи ји не ма, да кле, роп ског ве зи ва ња за 
рад. У ве ли кој ме ри та ко ђе је у за бо рав оти шао осе ћај не до стат ка еле мен тар не си-
гур но сти. Љу ди рас по ла жу ве ћом сло бо дом, чи ме је у њи хо вим дру штве ним по на-
ша њи ма ма ње оних ко ји су узро ко ва ни стра хом (агре си ја, ри ва ли за ци ја). Жи ве, исто 
та ко, у ма њим гру па ци ја ма, не ве зу ју се у не рас ки ди ве са ста ве с дру ги ма; мо бил ни 
су, по крет ни и ра до зна ли. Но мад ски и ко смо по лит ски. Дру штво се не схва та као по-
ре дак ко ји је ор га ни зо ва на про тив реч ност ха о су и анар хи ји. 

5. Основ ну дру штве ну ће ли ју тво ри крв но срод ство, то јест по ро ди ца. Ши
ро ко схва ће но крв но срод ство тво ри на род.

Оп ште је при хва ће но да се љу ди бо ље осе ћа ју у си сте ми ма ко ји се осла ња ју на по-
ро дич не, крв но срод стве не ве зе или пле мен ске си сте ме, не го у дру гим за јед ни ца ма. 
У исти мах, ова крв на срод ства (у на ше вре ме се ра ди је го во ри о ге ни ма) ге не ри шу 
спе ци фич ну вр сту по ро дич не (пле мен ске) ло јал но сти. Та кво ста ње сма тра се за при-
род но, по што оно до ва ло ри зу је из ве стан кон ти гент ге на ко ји уче ству ју у ши ро ко схва-
ће ном над ме та њу, што про ис ти че из ло ги ке ево лу ци о ни стич ке кон цеп ци је.

У Хе те ро то пи ји, где се ве зе тво ре ви ше из же ље ног опре де ље ња не го из ну жно сти, 
а кул ту ра је у ве ли кој ме ри гло ба ли зо ва на, ода би ра ју се за „бли ске срод ни ке“ љу ди 
ко ји слич но ми сле, има ју слич не уку се и при ста ли це су истих иде ја. Крв на срод ства 
сма тра ју се слу чај ним, не си гур ним и при ми тив ним. За то Хе те ро то пи јан ци тво ре дру-
га чи је за јед ни це од по ро ди це, пле ме на или на ро да. То су, на при мер, за јед ни це ме-
ста, уве ре ња, иде ја, па си је, или по сла. Знам град у ко јем жи ве љу ди ко ји има ју сја јан му-
зич ки укус и та мо шњи жи вот вр ти се обич но око му зи ке. Хе те ро то пи јан ци пот пу но 
дру га чи је раз у ме ју та ко ђе реч „по ро ди ца“. Код њих по ро ди цу мо гу да тво ре, на при-
мер, јед на ста ри ја же на и ње них два на ест ма ча ка. Или три при ја те љи це плус парт нер 
јед не од њих, јер су сви па си о ни ра ни ма кро би о ти ча ри. Или два хо мо сек су ал на па ра 
ко ји ста ну ју у се це сиј ској ви ли о ко јој во де ра чу на. У овом слу ча ју и ви ла је члан по ро-
ди це. Та ко схва ће не „по ро ди це“ жи ве у до ме ну ши рих струк ту ра, ба зи ра них, та ко ђе, 
на за јед нич ким иде а ли ма и слич ном ми шље њу – струк ту ра ко је сло ве за дру штве не 
за јед ни це. Дру штве не за јед ни це не гу ју сво је ви зи је жи во та. Јед не, на при мер, ре а ли зу ју 
хри шћан ске иде а ле, дру ги ма су бли же анар хи стич ке ко му не. Дру ге пак су за јед ни це 
ко је су ре ши ле да жи ве по узо ру на сред њо ве ков не бе гун ке. Има ју већ два гра да и 
не ко ли ко се ла на јед ној ре ци. Хе те ро то пи јан ци не мо ра ју да при ста ју на упро сеч ње-
но, стал но уса гла ша ва но до бро ко је је за мно ге сум њи во. 

Та дру штва тво ре Уни ју ко ја је ко ор ди ни ше, ко ја, као над ре ђе ни си стем ег зе кви ра 
већ по ме ну ти устав ни прин цип – сло бо де пре ме шта ња љу ди и не при мо ра ва ња ни ко-
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га да оста не у та квом са ста ву ко ји не ис пу ња ва ње го ва оче ки ва ња. Као што је по зна то, 
пр ви члан уста ва уни је по сту ли ра о то ме да људ ско би ће има ап со лут но и нео ту ђи во 
пра во да се пре ме шта и да би ра ме сто на ста њи ва ња, као и да жи ви у скла ду са сво јим 
иде а ли ма, уко ли ко они не угро жа ва ју сло бо ду дру гог чо ве ка. 

6. Људ ска по пу ла ци ја је по де ље на ма њеви ше јед на ко на два по ла. 
Та кво гле ди ште ва жи за при род но и има го ле му по др шку ми то ло шке на ра ци је; 

сву да је рас про стра ње но. Та два по ла тре ба да се уза јам но до пу њу ју – је дан је по ко-
ран, дру ги до ми нан тан, је дан је осе ћа јан, дру ги ин те лек ту а лан, и та ко да ље. Огром ну 
уло гу ов де је од и грао ста ри мит о ком пле мен тар но сти по ло ва. Та ду а ли стич ка по де-
ла пре но си се на при пи си ва ње ро да ства ри ма, по ја ва ма или ре чи ма. 

Ве ћи на са вре ме них ци ви ли за ци ја са гра ђе на је на том ду а ли стич ком те ме љу. По-
де ла на два по ла чи ни се ду бо ка и све про жи ма ју ћа. Та ди хо то ми ја је основ ни је зик опи-
си ва ња све та – же на и му шка рац по ста ју ка ри ка у бес ко нач ном лан цу дру гих двој ста-
ва: дан – ноћ, ва тра – во да, да – не, го ре – до ле. Та не ве ро ват на иде ја иг но ри ше све 
то што је из ме ђу по ло ва. Сле па је на сва ки кон ти ну ум.

Хе те ро то пи јан ци се ве о ма чу де та квом при сту пу ства ри јер и са ми до жи вља ва ју 
пол не као ду а ли зам, већ као кон ти ну ум; у ње му је ме сто за мно га мо гућ на „до ка па-
ва ња“ оним што је му шко и жен ско (при че му „му шко“ и „жен ско“ не ма ју спе ци јал не 
ве зе са же ном и му шкар цем).

Љу ди су раз ли чи ти, а свет ком пли ко ван – гла си дру ги члан уста ва Хе те ро то пи ја-
на ца. Због то га се уз др жа ва ју од ме ха нич ког спа ја ња би о ло шких цр та са пси хо ло шким, 
де фи ни шу то као „би о ло ги зам“ и тре ти ра ју слич но као ми сек си зам.

7. Же на ви ше при па да при ро ди, а му шка рац – ци ви ли за ци ји. 
Та кав по глед се про вла чи за пра во у сва кој епо хи, мо жда са мо за до би ја ма ло дру-

га чи ју ни јан су. Обра зла же се на мет ну тим ко но ти ра њем ме сеч ног ци клу са с ме се че-
вим ме на ма или с труд но ћом и по ро дом. Да нас, при хва та ју ћи то гле ди ште, ста вља се 
ак цент на ме но па у зу и на ње не по сле ди це, док се ан дро па у за го то во пот пу но иг но-
ри ше. Још пре две ста пе де сет го ди на оп ште схва та ње је би ло да је при ро да пси хич-
ких по ре ме ћа ја код же не у сво јој су шти ни те ле сна и по ве за на с бо ле сти ма ма те ри це; 
му шке пси хич ке бо ле сти, ме ђу тим, пре су по ти ца ле „из ду ха“. 

Ка ко сам схва ти ла, Хе те ро то пи јан ци не ма ју у том по гле ду јед но ду шна схва та ња 
и, спо ља гле да но, ба лан си ра ју – као што то они већ зна ју – из ме ђу двој но сти: по не кад 
се ина те у то ме да, кад је реч о при пад ност при ро ди или кул ту ри, он да ме ђу по ло ви-
ма не ма ни ка кве раз ли ке. Ци клу си по сто је под јед на ко ка ко у жи во ту же не, та ко и у 
жи во ту му шкар ца. По ро ђај и труд но ћа при па да ју при ро ди исто као и еја ку ла ци ја. 

Мо же се та ко ђе при хва ти ти да сплет ка ре ње ко је се обич но при пи су је же на ма, и 
на ко је му шкар ци пре зри во гле да ју, пред ста вља ин те грал ни део ус по ста вља ња дру-
штве них ве за и пре но ше ња ин фор ма ци ја. Вер бал ност же на ис пу ња ва ла је и ис пу ња-
ва огром ну кул ту ро тво рач ку и ци ви ли за циј ску уло гу. Иза жен ске вер бал но сти кри ју 
се је зич ке спо соб но сти, без ње не би би ло мо гућ но пре но ше ње тра ди ци је или раз-
вој за на та, она од и гра ва до ми нант ну уло гу у обра зо ва њу де це. 



58

Дру ги твр де да је му шка рац ви ше тај ко ји при па да при ро ди, а же на кул ту ри и ци-
ви ли за ци ји. Уте ме љу ју сво ју те зу по зи ва ју ћи се на сла би је кон тро ли са ну сек су ал-
ност или агре си ју код му шка ра ца, сла би је је зич ке та лен те и огра ни че ну спо соб ност 
за раз ме ну ин фор ма ци ја, као и на дру га ис тра жи ва ња ко ји ма у по след ње вре ме 
при бе га ва на у ка. Му шка рац по ве за ни ји с при ро дом ја вља се, та ко ђе, у ми то ви ма и 
на род ној кул ту ри Хе те ро то пи ја на ца – хе рој увек под ле же емо ци ја ма, де лу је спон та-
но, не план ски, у ве ћој ме ри ру ко во ђен је по тре бом ри ва ли за ци је, ње го ва по на ша ња 
че сто су ин стинк тив на. Же ни пак, као што сам већ по ме ну ла, тра ди ци о нал на ми то-
ло ги ја при пи су је ци ви ли за циј ску функ ци ју: ко му ни ка ци ју, за нат, кул ту ру сва ко днев-
ног жи во та, очу ва ње стал но сти тра ди ци је. Ка да Хе те ро то пи јан ци ма го во риш да по-
сто је ме ста где љу ди сма тра ју дру га чи је, то њих ве о ма за ба вља. 

Па жња: на вод но на се вер ном остр ву Хе те ро то пи је жи ви дру штве на за јед ни ца у ко јој 
се сек су ал на раз ли ка иг но ри ше, не ви дљи ва је и тре ти ра се као пот пу но нео чи глед на.

8. Раз мно жа ва ње је до бро и по жељ но. 
Го во ре о то ме за по ве сти мно гих ве ли ких ре ли ги ја, на ро чи то оних ко је уче ству ју 

у упра вља њу све том и ко је су па три јар хал не, да кле, спо ља гле да но, та кве ко је тре ти-
ра ју људ ска би ћа ин стру мен тал но. (На рав но да по сто је та ко ђе ре ли ги је и ре ли гиј ске 
стру је ко је не де ле то уве ре ње, на при мер бу ди зам или гно сти ци зам.) Ро ђе ње је увек 
ра до сно, сла ви се и це ле бри ра. По се до ва ње де це је при род но и до бро. Без дет ност 
је не са вр ше ност, мањ ка вост, па то ло ги ја. С грд ним нео до бра ва њем гле да се да нас на 
Ки ну и на де мо граф ске ре гу ла ци је ко је огра ни ча ва ју по том ство на јед но де те. Очи то 
је да сва ко мо же да се раз мно жа ва до ми ле во ље, чак и ако не ма мо гућ ност да че сти то 
вас пи та сво је по том ство. Сва ка иде ја овла да ва ња над том сти хи јом бу ди бес ка ко на 
де сној, та ко и на ле вој стра ни. За си гур но је у пи та њу и то да при род ни при ра штај 
обез бе ђу је функ ци о ни са ње ак ту ел них си сте ма. 

У Хе те ро то пи ји се сма тра да док не бу ду ре ше ни основ ни про бле ми у све ту – глад, 
од су ство обра зо ва ња, бе да, бо ле сти, пре на се ље ност не ких ре ги о на, на си ље – ро ђе ње 
пре тре ба да на во ди на ту жно раз ми шља ње не го на ра дост. Ви ше би се по др жа ва ло 
усва ја ње већ по сто је ће де це, оно би би ло бла го чо веч но и оно би би ло по вод за ра дост. 
Ро ди те љи пак ко ји се од лу чу ју да има ју де цу, тре ба да бу ду по ста вље ни за гра ђан ски 
узор.

У Хе те ро то пи ји ни је та ко ла ко раз мно жа ва ти се. Тре ба да уве риш дру штво у ко-
јем жи виш да си до вољ но од го во ран, да имаш ме ста за де те и при хо де да га из др жа-
ваш. Ро ди тељ ство је при ви ле ги ја. Че каш у ре ду за до зво лу. Ро ђе ње се кон тро ли ше. 
Од гој већ ро ђе не де це у ве ли кој ме ри по ма жу дру штво и Уни ја. Са ма чи ње ни ца да је 
не ко де те опло дио и на свет га до нео не да је му власт над ма лим чо ве ком. Де ца ни су 
вла сни штво ро ди те ља, та ко да је и њи хо во вас пи та ва ње у ве ли кој ме ри пре пу ште но 
дру штве ној кон тро ли. Ни ко ов де чак ни је ни чуо о на си љу пре ма де ци. 

У Хе те ро то пи ји се не ви ди ве за из ме ђу сек са и по се до ва ња де це. На то се за бо ра-
вља. Секс има за за да так да до но си за до вољ ство и гра ди ве зу. 

Исто та ко на ју жном остр ву Хе те ро то пи је по сто ји дру штво у ко јем је раз мно жа-
ва ње пот пу но та бу и зи ра но. Ни је та бу секс, не го упра во раз мно жа ва ње. Та мо вла да 



етос са мо о гра ни ча ва ња. Пре кра сно, до сто јан стве но и гра ђан ски је од у ста ти од по-
се до ва ња де це чи је је за че ће тре ти ра но као кикс, не у ме шност да овла даш сво јим 
ин стинк ти ма, као асо ци јал но и нео д го вор но по на ша ње. Без дет не по ро ди це по ста-
вља ју се за узор. Пред са мо пол но са зре ва ње при ме њу је се оп шта при вре ме на сте-
ри ли за ци ја, ко ја се по том мо же об у ста ви ти у на ро чи тим слу ча је ви ма кад је не ко 
упо ран и кад по ло жи од го ва ра ју ће ис пи те. 

9. Ре ли ги ја је за јед нич ко до бро, при па да ко лек тив ном и за ко но дав ном де
ла њу. 

Та ко је функ ци о ни са ла ре ли ги ја у на шој исто ри ји – гра ди ла је дру штва а чак и др-
жав не струк ту ре, до при но си ла је ства ра њу иден ти те та, спа ја ла је и раз два ја ла. 

У Хе те ро то пи ји у чи та вој исто ри ји до ми ни рао је дру га чи ји по глед на ре ли ги ју: 
би ла је по у ну тар ње на и тре ти ра на као при ват на сфе ра. Ин спи ра ци ја за Хе те ро то пи-
јан це би ле су атин ска де мо кра ти ја и не ке стру је про све ти тељ ства. Са да су ипак ства-
ри оти шле мно го да ље. Ре ли ги о зност је не што нео бич но ин тим но – од нос пре ма ре-
ли ги ји под се ћа на наш од нос пре ма сек су: љу ди го во ре о то ме у шта и ка ко ве ру ју 
са мо нај бли жи ма, и са мо ша па том уз све ће. По не кад се не ко на пи је и ис тр тља све 
или на ср тљи ви па па ра цо на пра ви сни мак се ле бри ти ја ко ји се ушу ња ва у храм у сум-
њи вом квар ту. Сви зна ју да се то ра ди, али не ка ко о то ме ни је ред да се го во ри. А тек 
о де та љи ма – без даљ њег. 

10. Смрт је оно што пра ви пот пу ни ис ко рак из жи вог пси хо ло шког и дру
штве ног про сто ра; не зна се шта с њом чи ни ти. Смрт је нај бе ско ри сни ја по ја ва 
у на шем жи во ту. 

С тре нут ком смр ти Хе те ро то пи ја нац гу би пра во сво ји не над сво јим жи во том. Ње-
гов жи вот по ста је за јед нич ко до бро и сва до ку мен та, сли ке, сним ци, за пи си и оста-
вље ни пред ме ти оста ју ди ги та ли зо ва ни и ста вље ни на Ин тер нет. Та ко већ ге не ра ци-
ја ма уна зад се чи ни (пре то га су уло гу Ин тер не та вр ши ле спе ци јал не не кро те ке), та ко, 
да кле, са вре ме ни Хе те ро то пи ја нац има при ступ сви ма ко ји су жи ве ли пре ње га. То је 
ве ли ки, огро ман и му дар из вор зна ња о све ту – жи во ти дру гих. 

Слич но је и са мр твим те ли ма. Под ле жу кре ма ци ји, а прах се до си па у це мент но-
во по диг ну тих згра да, пу те ва и мо сто ва. Са мо смо трен у бес ко нач ном по хо ду би ћа 
кроз вре ме, по кој ни ка је увек ви ше не го жи вих и при сут ни су у сви ма уна о ко ло. До-
бро је има ти по не кад свест да си у пре кра сном мо сту ко ји по ве зу је оба ле ре ке, или 
да се у зи до ви ма но ве шко ле на ла зи че сти ца не ког бли жњег. То чи ни да Хе те ро то пи-
јан ци има ју вр ло ли чан од нос пре ма сво јим гра до ви ма. И уоп ште се не бо је смр ти. 

Не ка ових де сет из ло же них инерт них те за ко је се под вр га ва ју сум њи бу ду схва ће-
не као по зив на игру. А по што нам се очи глед ност све та бес по моћ но на ме ће сва ког 
ју тра, ре кло би се да је број тих те за огро ман. Од ве ли ких ства ри до пот пу но ма лих. 
Чим мо жеш да по ми слиш да је бо ље, то од мах и зна чи да је бо ље. 

(С пољ ског пре ве ла Ми ли ца Мар кић)
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