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ПЕСНИЧКА ВРСТА
РО БЕРТ ХАС: Чи там Ва шу не дав но об ја вље ну књи гу Дру штве но осво је ње зе мље, 

и зна ју ћи да ће мо во ди ти овај раз го вор, пр во пи та ње ко је ми се на мет ну ло је сте ка ко 
Вам увек по ла зи за ру ком да се ува ли те у то ли ке не во ље?

ЕДВАРД О. ВИЛ СОН: До бри на уч ни ци, баш као и до бри ино ва то ри уоп ште, су пред-
у зи мљи ви, па се сто га упра во њи ма нај че шће де ша ва да се ува ле у не во ље.

Осим то га, од у век сам во лео да за па дам у не во ље. У на у ци не во ље до но се на пре-
дак. А би ло их је на пре тек се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка кад сам се усу дио да 
у књи зи Со ци о би о ло ги ја из не сем те зу да по сто ји људ ска при ро да. По сто ја ла су вре-
ме на кад су дру штве не на у ке, исто као и аме рич ка ле ви ца, за сту па ле ста но ви ште да 
људ ска при ро да не по сто ји, као ни ге нет ски ути цај на људ ско по на ша ње. Су прот ста-
вив ши се овим дог ма ма, за пао сам у сил не не во ље. Јед ном при ли ком је по ли ци ја 
мо ра ла да ме спро ве де кроз зад њи из лаз На уч ног цен тра на Хар вар ду јер се ис пред 
згра де оку пи ла ру ља спрем на да ме лин чу је. Па до бро, не баш да ме лин чу је – са мо 
да тра жи да ме от пу сте са Хар вар да. На Хар вард ском тр гу оку пи ла се дру га гру па 
про те ста на та ко ја је зах те ва ла да ми се да от каз због те мо је опа сне и скан да ло зне 
иде је. Та ко да, је сте, про шао сам кроз то. За то се са да сву да хва ли шем ти ме ко ли ко су 
ме из вр га ва ли јав ном ру глу, и кла дим се да ми не мо же те па ри ра ти. 

ХАС: Не мо гу. На пе сни ке обич но не на ср ћу фи зич ки. Они са мо до би ја ју кри тич ке 
при ка зе за ко је сма тра ју да су пот пу но про ма ши ли су шти ну њи хо вог де ла. А он да се 
пу ше од бе са у при ват но сти сво га до ма. Но, пи та ње људ ске при ро де мо гло би по слу-
жи ти као за ни мљи во по ла зи ште за раз го вор о при род ним и ху ма ни стич ким на у ка ма. 
А на ро чи то о при род ним и ху ма ни стич ким на у ка ма и жи вот ној сре ди ни. У ху ма ни-
стич ким на у ка ма, код де це ко ју са да под у ча ва мла ди на ра штај на уч ни ка, и да ље је 
уко ре ње на сум ња у по сто ја ње би ло ка кве фун да мен тал не људ ске при ро де. И тре ба 
ис та ћи да, гле да но кроз исто ри ју, по сто је ва ља ни раз ло зи за ту сум њу; а то, у мом 
под руч ју, зна чи да су пе сни ци и фи ло зо фи с кра ја осам на е стог и по чет ка де вет на е стог 
ве ка, у до ба про све ти тељ ства и ро ман ти зма, сма тра ли да је при ро да си ла ко ја кон-
сти ту и ше свет огром не јед но став но сти и чи сто те, да је то јед на ре во лу ци о нар на си ла, 
ко ја сто ји на су прот све ко ли кој из ве шта че но сти и кон вен ци ја ма све та ко ји се ру ко во-
ди све то на зо ром у ма ни ру Лу ја XIV. Тре ба ло је да то бу де сил но осло ба ђа ју ћа и де мо-
крат ска иде ја. Већ сре ди ном де вет на е стог ве ка љу ди по пут Марк са го во ри ли су да, 
прем да је иде ја о при ро ди не кад би ла осло ба ђа ју ћа, бур жо а зи ја ју је пре у зе ла с ци љем 
да по ка же же на ма где им је ме сто, да оправ да ро бо вла сни штво и им пе ри ја ли зам, да 
ка же да је хо мо сек су ал ност из о па че на, да ка же да је Бог му шка рац мо но те и стич ке 
ре ли ги је у скла ду с при род ним по рет ком, и та ко да ље, и та ко да ље, та ко да су се раз-
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ло зи за опрез при по ми ња њу иде је да је би ло шта ап со лут но од ре ђе но при ро дом, у 
кул ту ро ло шком сми слу, пре то чи ли у на чи не на ко је о њој го во ри мо би о ло шки.

ВИЛ СОН: Да, би о ло зи ма ни кад ни је би ло ла ко. У пра ву сте, про све ти тељ ски по крет 
се уга сио по чет ком де вет на е стог ве ка. Уга сио се за то што ен ту зи ја сти, ме ђу ко ји ма је 
би ло мно го на уч ни ка, док је на у ка још би ла у по во ју, ни су мо гли да при ка жу ни ка кве 
ре зул та те. Та ко да је, на рав но, ро ман ти чар ски по крет пре у зео при мат. А кад се не што 
на лик про све ти тељ ству по че ло по но во по ја вљи ва ти у два де се том ве ку, по ја ви ло се у 
ве о ма – ка ко да ка жем – не ста бил ном об ли ку ко ји се ла ко дао из ви то пе ри ти. Твр ди ло 
се да су по на ша ње и спо соб но сти ге нет ски пред о дре ђе ни, а то је до ве ло до на стан ка 
еуге ни ке. А из еуге ни ке је про и за шла не са мо фа ши стич ка, не го и со вјет ска вер зи ја. У 
пр вих де сет го ди на по сто ја ња СССР је имао по себ не еуге нич ке ин сти ту те чи ји је основ ни 
за да так био да се кре и ра са вр ше но со ци ја ли стич ко људ ско би ће. Сви смо би ли све до ци 
ка та стро фе ко ју је иза зва ла еуге ни ка. Ни је ни ка кво чу до што су дру штве ни на уч ни ци 
же ле ли да се дис тан ци ра ју од то га. За раз вој по кре та су прот них ста во ва у Сје ди ње ним 
Др жа ва ма нај за слу жни ји је Франц Бо ас. Он је био је дан од нај ве ћих ан тро по ло га свих 
вре ме на – али је чвр сто ве ро вао да је кул ту ра нај ва жни ја од све га. И та ко су дру штве ни 
на уч ни ци – под ути ца јем бо а сов ског по гле да на свет, во де ће лич но сти по пут Рут Бе не-
дикт и Мар га рет Мид – учвр сти ли док три ну ко ја не при зна је ин стинкт, и то је оно че му 
смо се ја и не ко ли ци на дру гих ус про ти ви ли се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка.

ХАС: Та да су Вас, од мах по об ја вљи ва њу Со ци о би о ло ги је, оп ту жи ли да се де тер ми-
ни ста, еуге ни чар...

ВИЛ СОН: Хај де, са мо на ва ли!

ХАС: Ми слим да ћу се ту за у ста ви ти.
Гле да но из књи жев ног и фи ло зоф ског угла, пред мет ове де ба те је пи та ње сло бод-

не во ље, од нос из ме ђу људ ског из бо ра и иде је о по сто ја њу суд би не. По сто ји то ли ко 
пре да ња о ис пу ње њу или не ис пу ње њу суд би не. Љу ди су од у век би ли фа сци ни ра ни 
пи та њем ко ли ко смо и да ли смо уоп ште сло бод ни. Се ћам се јед не пе снич ке ве че ри 
у Сан Фран ци ску ка да је, у то ку пи та ња и од го во ра, јед на озбиљ на мла да же на – се ћам 
се да је би ла у по од ма клој труд но ћи – по ди гла ру ку и пи та ла да ли по сто ји сло бод на 
во ља. Ста ри пе сник Ке нет Рек срот по гле дао је у њу као да је по ма ло по сти ђен за то 
што је оста вио ути сак да би мо гао зна ти од го вор на то пи та ње, а он да је, ве о ма љу ба-
зно, ре као: „То не мо же мо да зна мо, али се мо ра мо по на ша ти као да по сто ји.“ Ми слим 
да је то до бар од го вор. А на ме не је на ро чи то упе ча тљив ути сак оста вио на чин на 
ко ји Ви фор ми ра те од го вор на ово пи та ње. Чи ни се да Ва ша књи га Дру штве но осво-
је ње пре тен ду је да бу де со ци о би о ло ги ја људ ске при ро де, или да се по слу жим Ва шим 
тер ми ном, кон си ли ја ци ја на ту те му. Да ли сам у пра ву што сма трам да кључ ни ар гу-
мент у ве зи с тим, у овој књи зи, кре ће од иде је да је за успех људ ске ево лу ци је, за 
на чин на ко ји је на ша вр ста за вла да ла све том, нај за слу жни је то што смо дру штве на 
би ћа, део чо по ра, и да по сто је два су ко бље на ви ђе ња ево лу ци је дру штве ног по на ша-
ња људ ских би ћа?
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ВИЛ СОН: Ви ми сли те на два су прот на ви ђе ња то га ка ко су се ал тру и зам и на пред-
на дру штве на ор га ни за ци ја за сно ва на на ал тру и стич кој по де ли ра да раз ви ли код 
жи во ти ња. То се рет ко до га ђа, а ко ли ко зна мо до го ди ло се са мо де вет на ест пу та од 
на стан ка жи во та на зе мљи, два де сет ако ра чу на те и људ ска би ћа. У сва ком слу ча ју, до 
тог ни воа – ко ји се, на при мер, мо же ви де ти у ве о ма на пред ном об ли ку код мра ва и 
тер ми та –сти же се ис кљу чи во јед ним ево лу ци о ним пу тем. Пр во је по треб но да жен ке 
од ре ђе не вр сте на пра ве гне здо ко је шти те од на па сни ка и у ко ме по ди жу мла де и 
хра не их док не по ра сту, та ко што иду у по тра гу за хра ном и до но се им је у гне здо. То 
се људ ској вр сти до го ди ло на ни воу раз во ја ко ји на зи ва мо Ho mo ha bi lis, што је би ло 
пре око три ми ли о на го ди на ка да су ови на ши да ле ки пре ци по че ли да кон зу ми ра ју 
ви ше ме са ко је су ло ви ли и са ку пља ли, а то је до ве ло до ства ра ња ло го ри шта, ко ја су 
екви ва лент гне зду, и до ал тру и стич ке по де ле ра да. Ме со се мо гло про на ћи у ко ли чи-
ни ве ћој од јед ног за ло га ја, до но ше но је ку ћи и ал тру и стич ки се де ли ло са они ма 
ко ји су ал тру и стич ки шти ти ли по том ство ло ва ца. Јед на те о ри ја, да на ста вим с оним 
што је ну жно ве о ма по јед но ста вље на вер зи ја, сма тра да је узрок та ко на пред не дру-
штве не ево лу ци је срод нич ка се лек ци ја – срод ни ци ко ји по ма жу срод ни ци ма из по-
боч не ли ни је, као што су бра ћа, се стре и ро ђа ци, а не са мо свом вла сти том по том ству. 
То зву чи увер љи во, али, као што сам ја по ка зао за јед но са гру пом ма те ма ти ча ра и 
струч ња ка из би о ло ги је, ма те ма тич ки гле да но то ни је ис прав но ни ти се сла же са ко-
ра ци ма за ко је по у зда но зна мо да су део на пред не дру штве не ево лу ци је. Но ва те о-
ри ја, при род на се лек ци ја на ви ше ни воа, одр жи ва је на оба ни воа, и у те о ри ји и у 
прак си. Њен кључ ни део је так ми че ње из ме ђу раз ли чи тих ску пи на. Так ми че ње чла-
но ва уну тар исте ску пи не по спе шу је су пар ни штво и ства ра пре пре ку ал тру и стич кој 
са рад њи; так ми че ње из ме ђу раз ли чи тих ску пи на про мо ви ше упра во су прот но код 
чла но ва уну тар сва ке од тих ску пи на. Груп на се лек ци ја је ана те ма за мно ге при ста ли-
це срод нич ке се лек ци је, али се ла ко мо же де мон стри ра ти у при ро ди.

ХАС: Оно што је ве о ма за ни мљи во у ве зи с том иде јом, да с јед не стра не... до пу-
сти те ми да ма ло по ђем тра гом те ди ску си је... Да би људ ски мо зак мо гао на ра сти до 
ве ли чи не ко ја омо гу ћа ва пре ци зно ба ца ње ко пља и по то њи раз вој је зи ка, мо ра те 
ус пе ти да јед ну ве о ма ве ли ку гла ву про гу ра те кроз по ро ђај ни ка нал – ка жем то све стан 
да ни Ви ни ја ни смо мо ра ли то да ра ди мо – и он да до би је те то пре вре ме но ро ђе но 
де те си са ра о ко ме је по треб но го ди на ма па жљи во бри ну ти. А за тим је по треб но да 
жен ка ево лу и ра од ци клич ног естру са до трај ног сек су ал ног ин те ре са и до ступ но сти 
чи ји је циљ ства ра ње по ро ди це ко ја мо же да за шти ти то бес по моћ но би ће. Сто га је 
основ ни ево лу ци о ни циљ пре вас ход но ства ра ње по ро ди це, а за тим и ши ре дру штве-
не гру пе, док је по тре ба за раз ви ја њем ви до ва дру штве ног по на ша ња чи ји је циљ 
за шти та жи во та по сто је ће гру пе ве о ма сна жан ево лу ци о ни под сти цај. 

ВИЛ СОН: Ми слим да сте у пра ву, и да сте об ја сни ли ка ко је људ ски мо зак то ком 
от при ли ке три ми ли о на го ди на до сти гао да на шњи ни во раз ви је но сти. На ра стао је од 
че ти ри или пет сто ти на куб них цен ти ме та ра до да на шњих че тр на ест сто ти на куб них 
цен ти ме та ра. То ком до сти за ња та ко ви со ког ни воа, сте као је огром ну пред ност над 
остат ком жи во та на пла не ти Зе мљи. То до стиг ну ће су ге ри ше да се су шти на људ ског 
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ро да мо ра ла про ме ни ти, као што Ви за кљу чу је те. Из то га про из ла зи ну жност груп не 
се лек ци је – гру па про тив гру пе. Мо ра да је по сто јао ин стинк тив ни на гла сак не са мо 
на по ро ди ци, на то ме ка ко она функ ци о ни ше као гру па, не го и на за јед ни ци и на то ме 
ко ли ко до бро она функ ци о ни ше као дру штве на за јед ни ца. Оно што оче ку је те да ви-
ди те то ком исто ри је, и оно што се за и ста мо же уочи ти, је сте мно штво су ко ба, укљу-
чу ју ћи и смр то но сно на си ље ко је је, из гле да, за штит ни знак на ше вр сте. 

ХАС: Да, пе сни ци ма је од у век би ло за ни мљи во да при ме те ка ко је кул ту ра ко ја се 
раз ви ла по што је чо ве чан ство изу мом пи сма не по врат но пре шло гра ни цу пи сме но сти 
би ла рат нич ка кул ту ра под до ми на ци јом му шка ра ца. Прем да су још од нај ра ни јих 
вре ме на по сто ја ли дру ги об ли ци – мо ли тва, ерот ска же ља. Но, да се вра ти мо глав ној 
иде ји. С јед не стра не има мо груп ну се лек ци ју, а с дру ге стра не си ту а ци ју да се код 
сва ког по је ди ног чла на дру штве не гру пе, не са мо код си са ра већ и свих дру гих жи вих 
ор га ни за ма, ја вља нор мал ни на гон за се бич ном про дук ци јом и ре про дук ци јом соп-
стве ног се ме на, по сва ку це ну.

Зна чи, исто вре ме но по сто је и де лу ју се бич ни ген, ап со лут на ну жност груп не се-
лек ци је и ал тру и зам?

ВИЛ СОН: Тач но та ко, го спо ди не. И то је раз лог, као што сам од у век твр дио, што 
смо не пре ста но у су ко бу. У осно ви на ше при ро де је да бу де мо у су ко бу. Не мо же се 
ус по ста ви ти рав но те жа из ме ђу по сле ди ца груп не се лек ци је ко ја фа во ри зу је ал тру и-
зам – где гру па са ра ђу је – и се бич ног по на ша ња уну тар гру пе, где сва ко гра би нај бо-
ље за се бе уну тар гру пе. И ука зао бих, ако мо гу, да смо са да сти гли на гра ни цу ху ма-
ни стич ких на у ка.

ХАС: Па, сти гли смо до ме ста где за тег ну ти од но си из ме ђу те две ства ри де ли мич-
но ну жно тво ре оно што на зи ва мо све шћу, и мо гућ но шћу из бо ра, сло бод ном во љом 
и мо рал ним жи во том. До шли смо до про дук тив не осци ла ци је из ме ђу дру штве ног 
би ћа и при ват ног, ин ди ви ду ал ног би ћа, у сва ком по је дин цу и у це ло куп ној вр сти.

ВИЛ СОН: Ми на уч ни ци мо же мо у не до глед бр бља ти на ту те му и при ку пља ти по-
дат ке и ства ра ти но ве те о ри је. На по слет ку ће мо има ти са свим чвр сто струк ту ри са ну 
на уч ну ми сао о тој те ми. Али ка кву ће ко рист од то га има ти ху ма ни стич ке на у ке, ако 
ће је уоп ште има ти? Те шко је то пи та ње; но, Ви сте ми упра во ис при ча ли о оно ме чи ме 
се ја ба вим, па је, прет по ста вљам, сад ред на ме не да ка жем не што о оно ме чи ме се 
Ви ба ви те?

ХАС: Био бих Вам за хва лан на то ме. А за пра во сте се већ ти ме по за ба ви ли кад сте 
пи са ли о ево лу ци ји кул ту ре. Јед на од за ни мљи вих ства ри у ве зи са овом иде јом је сте 
што је има ла то ли ко од је ка у умет но сти. Умет ни ци ско ро увек по ла зе од не ке вр сте 
игре за сно ва не на еле мен ти ма ко ји су фик сни и ва ри ја бил ни, од ства ри ко је су из ра-
же не у кон вен ци ја ма, од увре же них об ли ка му зи ке, увре же них ша бло на у ко ме ди ји, 
не про мен љи вог рит ма у по е зи ји, с јед не стра не, и, с дру ге стра не, од од сту па ња од 
тих кон вен ци ја ко ја су до ве ла до но вих на чи на гле да ња и до жи вља ва ња ства ри. У 
не ку ру ку, то је иста она осци ла ци ја из ме ђу осе ћа ња си гур но сти, кад смо део гру пе, 
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и осе ћа ња сло бо де и са мо стал но сти. Фор мал на умет нич ка има ги на ци ја – по лу све сно 
об ли ко ва ње ко је се ја вља кад умет ник ства ра – не пре ста но се су о ча ва с тим про бле мом. 

Су о ча ва се с њим и на ни воу са др жа ја, у по гле ду то га ка ко, у ши рем кон тек сту, за-
ми шља мо свет. Ово је ве ро ват но ме сто на ко јем овај раз го вор по ста је ре ле ван тан за 
жи вот ну сре ди ну и за то где се људ ска вр ста са да на ла зи. За јед но са при ја те љем ко ји 
је ге о хе ми чар и хи дро лог пре да јем увод у сту ди је жи вот не сре ди не ве ли ким гру па ма 
бру цо ша на Бер кли ју и је дан од пр ва два тек ста ко ја им да је мо да про чи та ју (а ко ји је 
про чи тао и Те ди Ру звелт) је сте ка ко Џон Мјур опи су је јед ну ствар но же сто ку олу ју у 
шу ма ма Си је ра Не ва де. Мјур се по пео на нај ви ши усу ка ни бор ко ји је про на шао и 
при ве зао се за ста бло ка ко би мо гао да ужи ва у олу ји и њи ше се на пред-на зад, ди ри-
гу ју ћи њо ме као Бе то ве но вом сим фо ни јом. У тек сту ко ри сти при ли ку да ка же да је 
Дар ви но ву те о ри ју о „оп стан ку нај ја чих“ по гре шно сма тра ти окрут ном. Олу ја шу му, 
за пра во, оја ча ва, а он је све док то га ка ко за ди вљу ју ће си ле при ро де пла не ту оба си-
па ју љу ба вљу, по бољ ша ва ју от пор ност шу ме и од кру же ња угље ни ка ком по ну ју ве-
ли чан стве ну сим фо ниј ску му зи ку. Да кле, ту је овај ек ста тич ни, соч ни текст.

А за тим им да је мо текст Џо ан Ди ди он о то ме ка ко се осе ћа ју љу ди у Лос Ан ђе ле су 
кад про тут ње ве тро ви Сан та Ане. Јед на од пр вих ства ри ко ја се де си је сте по раст сто-
пе уби ста ва, на ро чи то ме ђу брач ним па ро ви ма. Ми слим да ка же да се удво стру чи 
сва ки пут кад ови су ви, слу ђу ју ћи ве тро ви бри шу кроз дра же сна на се ља. Та ко с јед не 
стра не има те ово цр но ло сан ђе ле ско ви ђе ње љу ди као то тал но де тер ми ни са них би ћа, 
би ћа ко ја ни су ни шта ви ше од не срећ не го ми ле Па вло вље вих ре флек са и ре ак ци ја на 
вре мен ске при ли ке, а са дру ге стра не има те ово не ве ро ват но сла вље ње при ро де. 

И та ко се ја вља још јед но пи та ње. Да ли се ова два ви да има ги на ци је по ду да ра ју 
са на чи ни ма на ко је има ги на ци ја функ ци о ни ше у на у ци? Про чи тао сам да је је дан од 
пр вих аме рич ких еко ло га, Фре де рик Кле ментс, из нео ми шље ње да, по сле Дар ви на, 
пра ви на чин да се про у ча ва при ро да је сте да се про у ча ва ју бо га ти од но си из ме ђу 
раз ли чи тих вр ста на да том ме сту, да има сми сла го во ри ти о је зер ском или дин ском 
си сте му као о за јед ни ци, чак као о су пер ор га ни зму. То је би ло, чи ни ми се, у пр вој де-
це ни ји два де се тог ве ка, то ком ере про гре си ви зма.1 Кле ментс је био по ре клом из 
Не бра ске и ишао је у шко лу са Ви лом Ка тер, па је ис по ља вао не ку вр сту со ци ја ли стич-
ке при ро де Сред њег за па да. А за тим је де се так го ди на ка сни је, дру ги би о лог, Хен ри 
Гли сон, об ја вио рад у ко ме је ре као да су Кле мент со ве иде је бе сми сле не. Ми слим да 
је на слов ра да „Ин ди ви ду а ли стич ки кон цепт асо ци ја ци је би ља ка“. У ра ду се за го ва ра 
ста но ви ште да при ро ду чи ни не ми ло срд но над ме та ње вр ста. Да је при ро да на лик 
бер зи два де се тих го ди на, глад на, не за си та, и бес циљ на, али ли не ар на и нео по зи ва по 
пи та њу ре зул та та, и да је иде ја да по сто је би ло ка кви од но си са рад ње у ства ри ла жна 
па ра диг ма. Чи ни се, да кле, да се су коб из ме ђу се бич ног ге на и ал тру и стич ког ге на 
во ди на свим ни во и ма про ми шља ња при ро де. 

ВИЛ СОН: Да, ге ни се у би о ло ги ји обич но сма тра ју се бич ним кад се фо ку си ра мо на 
при род ну се лек ци ју ко ја је ре зул тат су пар ни штва из ме ђу чла но ва исте ску пи не. Ал-

1 Пе ри од ко ји об у хва та по след њу де це ни ју де вет на е стог и пр ве две де це ни је два де се тог ве ка 
у САД и обе ле жен је дру штве ним ак ти ви змом и по ли тич ким ре фор ма ма. (Прим. прев.)
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тру и стич ким ге ни ма сма тра ју се они ко ји се су прот ста вља ју се бич ним ге ни ма та ко 
што под сти чу са рад њу ко ја из и ску је лич но жр тво ва ње ме ђу чла но ви ма исте ску пи не. 
Ипак, у из ве сном сми слу обе вр сте ге на су се бич не. Раз ли ку ју се са мо по ни воу би о-
ло шке ор га ни за ци је на ко ме при род на се лек ци ја де лу је у сва ком од ова два слу ча ја. 
То зна чи да се ин ди ви ду ал ни „се бич ни“ ге ни ши ре пу тем су пар ни штва из ме ђу два 
по је дин ца у гру пи, а „ал тру и стич ки“ ге ни у по је дин ци ма на ста ју су пар ни штвом из ме-
ђу раз ли чи тих гру па ко ји ма да ти по је дин ци при па да ју. 

До пу сти те да са ове те ме пре ђем на при ро ду ху ма ни стич ких на у ка по сма тра них 
из пер спек ти ве би о ло ги је. Мно го пу та сам из нео ми шље ње да су ху ма ни стич ке на у ке, 
а на ро чи то оне из обла сти кре а тив не умет но сти, при род на исто ри ја Ho mo sa pi en sa. 
Опи си за сно ва ни на њи ма при ка зу ју људ ско ста ње и људ ску при ро ду до у нај сит ни је 
де та ље, не пре кид но и у не бро је но мно го си ту а ци ја. Кад се вер бал ни опи си слу же 
не ким но вим сти лом и по ко ра ва ју се основ ним прин ци пи ма људ ске при ро де, кад 
по ве зу ју ста ра се ћа ња, ства ра ју но ве сли ке, и уз бур ка ва ју емо ци је, то на зи ва мо из у-
зет ном књи жев но шћу. Зна ча јан ино ва тор ства ра упе ча тљи ве од но се у при чи ко ја 
опи су је не са мо де та ље од ре ђе ног ме ста и вре ме на, не го и не што што је исти ни то за 
це ло куп но чо ве чан ство и ва жи за сва вре ме на. Ако се ху ма ни стич ке на у ке кру то ру-
ко во де пра ви ли ма књи жев но сти, а дру ге кре а тив не умет но сти је дин стве ним осо би-
на ма јед не вр сте, Ho mo sa pi en sa, као што се чи ни, да ли ће икад на пре до ва ти? Исто се 
пи та ње мо же по ста ви ти и за ху ма ни стич ке на у ке у це ли ни. Да ли по сто ји опа сност да 
ће по ста ти би о ло шке, или шта већ? Шта се де ша ва?

ХАС: Пи са ли сте о ево лу ци о ном по ре клу кул ту ре, и о ево лу ци о ном по ре клу умет-
но сти, и ко ја је њи хо ва вред ност у сми слу при ла го ђа ва ња, што ће нам ре ћи по не што 
о то ме шта ра ди мо кад слу ша мо при че или кад слу ша мо му зи ку, или што ми мо же 
ре ћи не што о то ме шта ра дим кад по ку ша вам да пи шем по е зи ју. Јер ни дру штве ни 
им пе ра тив ни ти се бич ни ге ни сва ки за се бе ни ти за јед но не мо гу да об ја сне по сто ја ње 
има ги на ци је. Мо же се ре ћи да се је зик раз вио из дру штве ног им пе ра ти ва. А да је, за-
тим, се бич ни ген на гнао по је дин це да по же ле да се ис так ну у из ра жај ној упо тре би 
је зи ка и ства ра њу умет но сти и ком по но ва њу и пле су. Та ко је дру штве ни по рив об ли-
ко вао упо тре бу има ги на ци је. То је омо гу ћи ло љу ди ма да де ле сво је не ви дљи ве уну-
тра шње све то ве јед ни са дру ги ма. Че сто раз ми шљам о то ме у ве зи са сно ви ма. Кад су 
про го во ри ли, љу ди су по че ли јед ни дру ги ма да при ча ју сво је сно ве. То им је омо гу-
ћи ло да от кри ју да сва ко са ња, да по сто ји тај па ра лел ни свет ства ра ња зна че ња и 
пу то ва ња ко је се од ви ја у уму док се од ма ра. То је до ве ло до ша ма ни зма и це ло куп ног 
ма гиј ског и ме та фо рич ног реч ни ка. 

ВИЛ СОН: То сте до бро за кљу чи ли. За јед но са ња мо, те као ре зул тат људ ска при ро-
да ства ра кул ту ру ко ја је ши ра и бо га ти ја. А, при ла зе ћи с дру ге стра не раз дел ни це, 
на пре ду је би о ло ги ја и по ве зу је се са ху ма ни стич ким на у ка ма. По све му су де ћи, би о-
ло ги ја тре нут но от кри ва ко ре не дво сми сле но сти ко ја де фи ни ше људ ску при ро ду. 
По ме ну ли смо, на при мер, ве чи ти су коб у људ ском уму из ме ђу са мо жи вог по на ша ња 
у ин те ре су по је дин ца и ди рект них по то ма ка, с јед не стра не, и слу же ња гру пи, с дру ге. 
Ис ход овог су да ра ево лу ци о них си ла ни кад ни је ус по ста ва рав но те же. Ако ин ди ви-
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ду а ли зам од не се пре ва гу, рас па ло би се дру штво. Ако, на су прот то ме, по слу шност 
гру пи од не се пре ва гу, гру па би се пре тво ри ла у ко ло ни ју мра ва. И та ко смо ми кре а-
тив но су ко бље ни, кре ће мо се из ме ђу гре ха и вр ли не, по бу не и ло јал но сти, љу ба ви и 
мр жње.

С јед не стра не ву че нас при род на се лек ци ја на ин ди ви ду ал ном ни воу ко ја де лу је 
на чла но ве ску пи не. Она ум на во ди на его и стич но, чак се бич но по на ша ње, ко је у ве-
о ма из ра же ном об ли ку на зи ва мо гре хом. У су прот ном прав цу ву че нас при род на 
се лек ци ја на груп ном ни воу и на го ни ум на ве ли ко ду шно по на ша ње пре ма гру пи, што 
на зи ва мо вр ли ном. На ше уну тра шње би ће не пре ста но се бо ри са овом уро ђе ном 
ди на ми ком. То је при ча на ших по је ди нач них жи во та, ко ју де ли мо, као што Ви ка же те, 
јед ни с дру ги ма. Пу тем кре а тив них умет но сти де ли мо на ше уну тар ње же ље и бор бу 
чо ве чан ства. Ху ма ни стич ке на у ке нам по ма жу да раз у ме мо и но си мо се са су ко бом 
из ме ђу ова два ни воа ко ја тво ре Ho mo sa pi en sa. То је су коб без раз ре ше ња. И не би 
ва ља ло да се пре ви ше тру ди мо да га окон ча мо. Он је основ на од ли ка на ше вр сте и 
из вор на ше кре а тив но сти. 

ХАС: Аме рич ким пе сни ци ма је од у век би ло те шко да с тим иза ђу на крај. Ро берт 
Фрост има ве о ма ту роб но ви ђе ње при ро де, за ње га је она мрач на, прем да се из да вао 
за ве дрог пе сни ка. А Во лас Сти венс је сма трао да ју је у осно ви не мо гу ће спо зна ти. 
Пи сао је до ста о... овај, не, пи сао је до ста и по и гра вао се с тим што не зна мо да ли наш 
сми сао за ред и ле по ту до ла зи из све та или из ума. Пре ма мом ту ма че њу ње го ве по-
е зи је, чи ни се да сма тра да љу ди све што на у че о ре ду и ле по ти на у че из све та при ро-
де а да за пра во тај свет ни кад не спо зна ју. Кад смо нас дво ји ца пр ви пут раз го ва ра ли 
у јав но сти, се ћам се да сте ре кли: „Сва ка вр ста жи ви у све ту соп стве них чу ла.“

ВИЛ СОН: Па, да. Ла ко је по сле све га за бо ра ви ти да су љу ди би о ло шка вр ста у би-
о ло шком све ту. Сва ка вр ста је раз ли чи та, сва ка је на овај или онај на чин од лич но 
при ла го ђе на би ос фе ри. 

ХАС: То је оста ви ло сна жан ути сак на ме не. Сти венс у јед ној од сво јих по след њих 
пе са ма ка же да нај у зви ше ни јим чи ном при ро де сма тра пти цу ко ја пе ва „без људ ског 
зна че ња, без људ ског осе ћа ња, не по зна ту пе сму“. Иде ја да сва ко ство ре ње има соп-
стве ну ствар ност пре стра ви ла је пе сни ке на по чет ку два де се тог ве ка, на ве ла не ке од 
њих да ми сле да сле по ту ма ра мо – из ба ци ла нас је из удоб не ан тро по цен трич не за-
јед ни це – али је та ко ђе не ким мо дер ним пе сни ци ма омо гу ћи ла да осе те ап со лут ну 
ми сте ри ју ко ја ле жи у ср жи по сто ја ња. До шла је из спо зна је да ни кад не ће мо тач но 
зна ти ка ко пти ца или мрав до жи вља ва ју свет. Ис ти сну ла је има ги на ци ју, а иза звао ју 
је при ти сак на у ке да се одо ма ћи у све ту та ко што ће га спо зна ти. Та иде ја ка же да се 
кре ће мо у све ту ве ли ких си ла и ми сте ри ја, а да са мо на слу ћу је мо њи хо во зна че ње, 
зна че ње то га ка ко је би ти не ко дру го ство ре ње, те сто га и зна че ње соп стве ног би ћа, 
соп стве не лич но сти. Као да смо се, по но во, кре та ли у све ту ве ли ких си ла и ми сте ри ја 
– у не че му што је на лик по гле ду на свет ка кав на ла зи мо код ра них кул ту ра – у не кој 
вр сти по ли те и зма за па њу ју ћих си ла. Пр ви пут кад сам ушао у јед ну гроб ни цу у Ка и ру 
и угле дао оне три хи ља де го ди на ста ре укле са не пти це и ри бе, пот пу но пре ци зно 



135

ура ђе не, и нај ма ња из бо чи на на вра ни ним ле ђи ма, ко ја ни је ни на лик аме рич кој вра-
ни, све пре не се но до нај сит ни јег де та ља – по ми слио сам ка ко су љу ди обра ћа ли па жњу 
на ове ства ри и пе тља ли се са тим си ла ма од са мог по чет ка. На у ка је, де ли мич но за-
хва љу ју ћи стр пљи вом по сма тра њу ко је је уочи ло гр бу на ле ђи ма вра не са Ни ла, де-
ли мич но уз ле ти ма има ги на ци је, а де ли мич но за јед нич ким те сти ра њем и ди ја ло гом, 
на чи ни ла огро ман на пре дак у раз у ме ва њу од ре ђе них ства ри у све ту, али ве шти на 
оних умет ни ка на те ра ла ме је да по ми слим да се од у век на ла зи мо на истом ме сту и 
са истом вр стом зна ња и да смо исто рас тр за ни из ме ђу раз ли чи тих на чи на ви ђе ња 
ства ри. 

ВИЛ СОН: Би о ло ги ја нам је да ла јед ну ствар, иде ју ко ју Нем ци на зи ва ју Um welt, ко-
ја се од но си на свет чу ла око нас и на то ко ли ко је нео би чан људ ски ум. Ми ми сли мо 
да све ви ди мо, али тај ути сак је ла жан. Ми, на при мер, мо же мо да ви ди мо са мо де лић 
елек тро маг нет ног спек тра. И ми сли мо да ви ди мо че ти ри бо је, али то је, зна те, на чин 
на ко ји је са здан оп тич ки ре жањ у мо згу, а чул ни ре цеп то ри ре а гу ју на фре квен ци је. 
Фре квен циј ски им пул си спек тра се ко ди ра ју у мре жни ци. Дру ге жи во ти ње ви де ин-
фра цр ве ну све тлост ко ју ми не ви ди мо, не ке дру ге ви де ул тра љу би ча сту све тлост 
ко ју ми не ви ди мо, а осим то га, ми чу је мо тек де лић фре квен ци ја у дру гим мо да ли те-
ти ма ко је жи во ти ње сва ко днев но ко ри сте. Ако оде те у пра шу му, као што сам ја не дав-
но био у Афри ци, и укљу чи те ре цеп то ре ви со ких фре квен ци ја, као што је ко ле га ура-
дио по мо ћу спе ци јал ног уре ђа ја, мо же те чу ти на де се ти не вр ста зри ка ва ца ка ко се 
огла ша ва ју, а да пре то га ни сте ни зна ли да су сву да око вас. Ско ро сва та ство ре ња, 
кад смо већ код то га, жи ве уз по моћ чу ла ми ри са и уку са. Та два чу ла су им из у зет но 
раз ви је на. То је пот пу но дру га чи ји уни вер зум од оног у ко ме ми жи ви мо. Љу ди, на су-
прот то ме, спа да ју у ма ло број на ауди о ви зу ел на би ћа на пла не ти. Пти це су још је дан 
при мер, и мо жда их баш за то то ли ко во ли мо. Не знам ка ко Ви на то гле да те! Мо жда 
ће нам удру же но зна ње при род них и ху ма ни стич ких на у ка ре ћи ка ко из гле да ствар-
ни жи вот мра ва, или зри кав ца, или ву ка. За ни мљи во је раз ми шља ти о то ме. 

А са да бих, ако мо гу, пре шао на не што што сте по ме ну ли, а то је ве о ма ва жно, где 
смо Ви и ја исто ми шље ни ци: на уз не ми ра ва ју ћу тен ден ци ју, на раз вод ње но или пот-
пу но од су ство при ро де из на ших раз ми шља ња. У оном што се мо же на зва ти ан тро-
по це ном фи ло зо фи јом, има пи са ца ко ји пред ла жу да се пот пу но на пу сти иде ја ди вљи-
не, да она по сто ји са мо у на шој гла ви, и да би не ка ко тре ба ло да пре ста не мо да се 
бри не мо о очу ва њу сре ди не, а да поч не мо да ви ше раз ми шља мо о спа ја њу при ро де 
и чо ве чан ства у не кој вр сти рај ске ба ште и да на тај на чин са чу ва мо би о ди вер зи тет. 
То ме пла ши. А ту иде ју по др жа ва не ко ли ци на љу ди ко ји се бе на зи ва ју кон зер ва ци о-
ни сти ма. По сто ји ли ту озби љан ри зик?

ХАС: Ка ко да не. Знам да Вам је до бро по зна то ста но ви ште Ал да Ле о пол да по том 
пи та њу, а ње гов сте и след бе ник. Он је 1949. твр дио да би људ ска ети ка – Ва шим је зи-
ком ре че но, то би сва ка ко био је дан од глав них до га ђа ја дру штве ног им пе ра ти ва, 
пра ви ла по ве зи ва ња уну тар за јед ни це – тре ба ло да ши ре де фи ни ше сво је по ље и 
ба ви се и остат ком жи во та. А из гле да да Ви ну ди те ево лу ци о не те ме ље за то из но се ћи 
иде ју би о фи ли је, да – да ли би сте то на зва ли ин стинк том? – у сва ком слу ча ју, скло ност 
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жи во ти ња да бу ду фа сци ни ра не жи во ти ња ма. За ди вљу је ме ка ко сте раз ми шља ли о 
то ме у ве зи са, или у исто вре ме ка да и о ра ту и на си љу у људ ским од но си ма, што је 
ва ше ду го го ди шње раз ми шља ње о од но су из ме ђу мо ћи ево лу ци је гру пе и пле мен ске 
за јед ни це и ре ли ги је и ра та; да је за и ста опа сна и там на стра на на ше дру штве не при-
ро де та да увек ства ра мо од нос „ми про тив злих њих“ што је по ве за но са не пре ста ним 
и бес ко нач ним на си љем у исто ри ји чо ве чан ства. Па, не знам шта мо же те ре ћи о то ме, 
у од но су на оно што сте на зва ли но вим про све ти тељ ством. Чи ни се да та иде ја под-
ра зу ме ва на ду да, узев ши у об зир раз не ми сти фи ка ци је мо ћи при сут не у пле мен ској 
за јед ни ци и у од ре ђе ним вр ста ма ор га ни зо ва не ре ли ги је, мо ра мо да ра ди мо на отре-
жње њу од илу зи ја она ко ка ко то ра ди на у ка. А за ни мљи во у ве зи с тим је сте што се 
ху ма ни стич ке на у ке ори јен ти са не на пи та ња жи вот не сре ди не већ слу же тим дис кур-
сом, где се ка же да је на у ка, објек ти фи ка ци јом све та при ро де, уби ла дух у ње му и 
омо гу ћи ла ин ду стриј ској ци ви ли за ци ји да при ро дом ма ни пу ли ше ка ко год по же ли. 

ВИЛ СОН: Па, о то ме се, за си гур но, мо же што шта ре ћи.

ХАС: По сто ји гру па мла дих исто ри ча ра жи вот не сре ди не и кул ту ре ко ји, на су прот 
то ме, твр де да је скло ност ста рог све та да жи во ти ње до жи вља ва ју на на чин ко ји их 
од мах пре тва ра у ме та фо ре за људ ска би ћа – ла во ви су по но сни, зми је су пре пре де но 
зле – ов де ми па да на па мет мо ја ко ле ги ни ца Џо а на Пи ки о то, ко ја сма тра да су у се-
дам на е стом ве ку са раз во јем ем пи риј ске на у ке, љу ди по че ли да го во ре: „Ка ко је то 
би ти мрав?“, „Ка ко би би ло би ти па ук?“ Да су, на су прот то ме, при род не на у ке по че ле 
гле да ти озбиљ ним очи ма ка ко дру га ство ре ња, осим љу ди, жи ве и ни су у њи ма ви де-
ли сим бо ле људ ских ста во ва и при ли ка. Да су при род не на у ке по че ле да про ши ру ју 
круг ин те ре со ва ња то ли ко да об у хва те и сав оста ли жи вот на зе мљи та ко што су по-
ку ша ле да по сма тра ју жи во ти ње и биљ ке као са мо свој не је дин ке. 

Ово се на до ве зу је на наш дру ги раз го вор. Дар вин и Мен дел, про у ча ва ње ор га ни-
за ма у њи хо вој при род ној сре ди ни и раз вој ге не ти ке омо гу ћи ли су нам да се ба ви мо 
бо гат ством ге нет ског ма те ри ја ла из ко јег смо про ис те кли и да раз ми шља мо о то ме 
ко ји се све про це си од ви ја ју. У оба по ља ра да, књи жев ном и на уч ном, хва та ли смо се 
у ко штац с тим – пост мо дер ни пе сни ци се упи њу да сми сле ка ко да пи шу о то ме ка ко 
је о ма ло то га оста ло да се пи ше и ко ли ко су књи жев на и фи ло зоф ска тра ди ци ја до-
при не ле уни ште њу. То је још је дан об лик скеп тич но сти у ху ма ни сти ци. А при род ња ци 
ор га ни зу ју кон фе рен ци је под на зи вом „Ко ју вр сту још мо же мо да са чу ва мо?“ У свом 
кут ку све та, и те ка ко сам све стан раз ли чи тих на чи на на ко је љу ди по ку ша ва ју да при-
хва те иде ју да је „го то во с при ро дом“. Без же ље да на па дам из вр сну књи гу Би ла Ма-
ки бе на, али глав на те за те књи ге је сте да, ако под при ро дом сма тра мо са мо не так ну-
ту при ро ду, он да – из ме ђу ки се ле ки ше и гло бал ног за гре ва ња – ни је оста ло ни шта 
што људ ска би ћа ни су до та кла. „Го то во је с при ро дом“; по ста ли смо, ка ко се у књи зи 
твр ди, за ду же ни за одр жа ва ње ба ште све та. И ту има исти не.

ВИЛ СОН: На је жим се од по ми сли ко ли ко се тај опис по кла па с оним што ја сма трам 
де фе ти змом. А чу јем те ре чи од љу ди ко ји су, зна те, ве о ма обра зо ва ни.
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ХАС: А на ста вак тог ар гу мен та ко ји чу јем гла си да бу ду ћи да је то сад ба шта, мо же-
мо ди ћи ру ке од очу ва ња ди вљи не, јер је ди вљи на, на кра ју кра је ва, по јам ко ји је из-
ми сли ла кул ту ра. То је про да ва ње сла до ле да из пра шу ме љу ди ма у гра до ви ма у свр-
ху про па ган де ко ја има за циљ да оду зме зе мљу се ља ци ма ко ји же ле да по се ку др ве-
ће и уз га ја ју сто ку и за ра ђу ју но вац у пра шу ми. 

ВИЛ СОН: То ми да је при ли ку да при знам: ја сам екс тре ми ста. Ве ру јем у ди вљи ну. 
Био сам та мо. Про у ча вао сам на хи ља де вр ста ко је та мо жи ве, у еко си сте ми ма ко ји су 
не про ме ње ни већ ми ли о ни ма го ди на. Ми слим да ве ру јем, што се вр ста ти че, да их 
још мо же мо са чу ва ти – а све ве ћи број њих по ста ју угро же не вр сте – да нам тре ба ју 
пар ко ви, ве ли ки пар ко ви, мно го ви ше не го што их са да има мо. Ми слим да би што ве-
ћи део зе мљи не по вр ши не тре ба ло да оста не не кул ти ви са на ди вљи на. То не би би ла 
са мо за шти та при ро де – и спа са ва ње вр ста – ми свим си ла ма мо ра мо на сто ја ти да 
са чу ва мо оста так жи вог све та. По не кад чу јем: „Зна те мо жда ће мо мо ра ти да из вр ши-
мо три ја жу. Не ке вр сте су ве о ма угро же не и све ви ше је при ро де ко ја се жр тву је за рад 
раз во ја при вре де и за до во ље ња по тре ба љу ди ко ји жи ве у том под руч ју, та ко да ће мо 
мо ра ти да их из гу би мо.“ Па, ја имам јед ну док три ну: Све их са чу вај те. Не мам на ме ру 
да да јем по ли тич ку из ја ву. Мо ја из ја ва је мо рал не при ро де. Мо ра мо раз ви ти но ву и 
бо љу ети ку да би смо са чу ва ли оста так жи вог све та. 

Све ви ше вре ме на ко је ми је још оста ло по све ћу јем на ци о нал ним пар ко ви ма. По-
се ћу јем на ци о нал ни парк Го рон го са у Мо зам би ку и кон сул ту јем се у ве зи с тим шта 
би се мо гло учи ни ти, јер је парк пре тр пео озбиљ ну ште ту то ком гра ђан ског ра та ко ји 
се во дио од 1977. до 1992. го ди не. Не дав но сам пу то вао по Ју жном Па ци фи ку и про у-
ча вао на ци о нал не пар ко ве и ре зер ва те. То ком оби ла ска сам по др жао и уче ство вао у 
са чи ња ва њу ис црп ног спи ска свих жи во тињ ских вр ста, укљу чу ју ћи и огро ман број 
ин се ка та и оста лих зглав ка ра. Та ко ђе сам члан гру пе ко ја по ти че из мог род ног гра да, 
Мо би ла, у са ве зној др жа ви Ала ба ми, а ко ја на сто ји да та мо на пра ви но ви на ци о нал ни 
парк. Би ће ве о ма про стран за пој мо ве ис точ них Сје ди ње них Др жа ва, и об у хва ти ће 
дел ту два ју ре ка, Мо бил и Тен со, што је дру га по ве ли чи ни дел та у Сје ди ње ним Др жа-
ва ма, као и ду бо ко из бра зда не пла нин ске вен це и кли су ре Цр ве них пла ни на ди рект-
но ка се ве ру. Ис пи ти ва ње јав ног мње ња по ка за ло је да ве ли ка ве ћи на љу ди из ре ги-
о на по др жа ва ини ци ја ти ву, а по зи тив ни сиг на ли сти жу и од Др жав не аген ци је за на-
ци о нал не пар ко ве. Ако Мо бил парк по ста не ствар ност, ти ме ће се за шти ти ти нај ве ћи 
број биљ них и жи во тињ ских вр ста из свих на ци о нал них пар ко ва Аме ри ке. По ка за ло 
се да це ло куп на ини ци ја ти ва, у зе мљи и ино стран ству, има озбиљ не по ли тич ке им-
пли ка ци је. По треб ни су нам сна жни етич ки прин ци пи и об но ва ру звел тов ског ду ха 
ства ра ња и очу ва ња на ци о нал них пар ко ва.

ХАС: Ми слим да је ствар так ти ке да љу ди ко ји ма је ста ло до ових ства ри не тре ба 
увек да бу ду у по зи ци ји да спре ча ва ју сва ки но ви по ку шај ур ба ног ши ре ња на ра чун 
при ро де; мно го је моћ ни је би ти про ак ти ван и ства ра ти но ва ме ста...

ВИЛ СОН: Ту сте пот пу но у пра ву.
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ХАС: Ме та фо ра за то, а ујед но и чи ње ни ца, што је ле по али исто та ко и стра шно у 
овом слу ча ју, је сте де ми ли та ри зо ва на зо на из ме ђу Се вер не и Ју жне Ко ре је, ко ју сам 
не дав но по се тио. Ши ро ка је око три ми ље и про сти ре се од јед не до дру ге стра не 
по лу о стр ва и то је нај де ми ли та ри зо ва ни ји ко мад зе мље на све ту. По сто ји, као што 
зна те, осам вр ста азиј ских ждра ло ва. Сва ка од тих вр ста је угро же на или ско ро угро-
же на, а две се опо ра вља ју за то што зи ми хра ну про на ла зе у де ми ли та ри зо ва ној зо ни, 
ко ја је са свим не на мер но пре тво ре на у на ци о нал ни парк. А ако Се вер на и Ју жна Ко-
ре ја икад ре ше сво је спо ро ве и укло не по след њи ну кле ар ни оки дач Хлад ног ра та, на 
тој ће те ри то ри ји ве ро ват но за по че ти град ња и те две вр сте, ко је су ста ре де сет ми-
ли о на го ди на, за у век ће не ста ти с ли ца зе мље.

ВИЛ СОН: Зар не би би ло сјај но ако би се то под руч је пре тво ри ло у парк? У кон так-
ту сам са Ко ре ан ци ма из Ју жне Ко ре је и из Аме ри ке још од по чет ка ини ци ја ти ве за 
пре тва ра ње де ми ли та ри зо ва не зо не у парк ми ра. И не ки Се вер но ко ре ан ци су ве о ма 
ти хо из ра зи ли ин те ре со ва ње за то. Био би то ве ли ки до при нос при вре ди. И са свим 
сте у пра ву; је сте ли зна ли да су се ле о пар ди вра ти ли?

ХАС: А тре ба раз ми сли ти и о ура га ну Сен ди. Раз ми шљам и о ре ци Хад сон и Ист 
ри ве ру. И о оно ме што ти чи ниш за Атлант ски оке ан и ка ко ће мо иду ћи Ва шим сто па-
ма вас пи та ти на шу де цу та ко да до ма ћин ски бри ну о тим ме сти ма. Учи ће мо их по е зи-
ји и на у ци ка ко би се до ма ћин ски ста ра ли о би о ло шки жи вим ре ка ма и на шим пре о-
ста лим ди вљим пре де ли ма. По што по ста је све ма ње ве ро ват но да ће се ова зе мља 
по за ба ви ти про бле мом по тро шње фо сил них го ри ва, са свим је из ве сно да ће не ко ли-
ко бу ду ћих ге не ра ци ја мо ра ти да се бо ри са по сле ди ца ма. Ако ми не мо же мо да се 
про ме ни мо, мо жда мо же мо обра зо ва ти сле де ћи на ра штај, ко ји ће би ти при ну ђен да 
се про ме ни. 

ВИЛ СОН: Зна те, упра во сте ре кли не што што је из у зет но ва жно. А то је да смо по 
пи та њу за шти те сре ди не... пре ду го би ли у де фан зив ној по зи ци ји. Не бро је но пу та су 
ме озбиљ ни љу ди пи та ли: „Па, за што је би о ди вер зи тет до бар? За што би смо хте ли да 
са чу ва мо све те бу бе и зми је и бог зна шта све не?“ А он да се ја на ђем у си ту а ци ји да, 
као не ки све док од бра не ка квог бед ног кри ми нал ца, на бра јам све мо гу ће раз ло ге 
за што је би о ди вер зи тет ва жан, а то је та ко обес хра бру ју ће. Ако би смо са да кре ну ли 
у офан зи ву, по бе да би, зна те, умно го ме, би ла до сти жна, за то што је ва жна. Ов де се 
ра ди о очу ва њу остат ка жи вог све та, ра ди се о очу ва њу ха би та та у све ту у ко ме је на-
ста ла на ша вр ста. И сма трам да мо ра мо на сту пи ти ве о ма са мо у ве ре но и ја че лу пи ти 
ша ком о сто. Те ди Ру звел те, где си сад?

ХАС: Јед на ак тив ност ко ја во ди ка том ци љу сва ка ко је сте обра зо ва ње, и то на онај 
на чин на ко ји Ви опи су је те на шу дру штве ну ево лу ци ју, а го во ри мо и о ево лу ци ји је-
зи ка, ево лу ци ји му зи ке, и ево лу ци ји пле са као о нео дво ји вом де лу ове ал тру и стич ке 
и ко му ни тар не стра не на шег ге нет ског на сле ђа – да љу ди на у че да се за јед но њи шу, 
да за јед но пе ва ју, при по ве да ју од ре ђе не вр сте при ча ко је су им за јед нич ке – ако сво-
јој де ци не при ча мо те при че, ако њу јор шка де ца не про кр ста ре овим пре де ли ма и 
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не ви де ове се вер но а ме рич ке си са ре и не осе те ди вље ње у њи хо вом при су ству, ако 
не зна ју име на др ве ћа у Цен трал ном пар ку, ка ко ће он да мо ћи да до ма ћин ски упра-
вља ју и ста ра ју се о њи ма?

ВИЛ СОН: Да ли пред ви ђа те мо гућ ност да ће се у ли те ра ту ру, у обра зо ва ње и књи-
жев ност, уба ци ти ви ше ма те ри ја ла из би о ло ги је ко ји би го во рио о то ме ка ква су дру-
га жи ва би ћа на зе мљи и ка ква је при ро да – ствар на при ро да? Чи ни ли вам се да има 
на зна ка или из гле да за то? Или бар да уче о то ме ви ше не го што је то да нас слу чај?

ХАС: На то ме би тре ба ло по ра ди ти. Мо же се по че ти од ди вље ња. За мо ли ли су ме 
да у вр ти ћу мо је уну ке го во рим о по е зи ји. Ни сам знао да ли ћу уме ти, али сам по нео 
књи гу – са бра не Пе сме Ели за бет Би шоп, у ко јој се на ла зи пе сма „Ри ба“ ко ја по чи ње 
ова ко: „Упе цах огром ну ри бу.“ Та ко, отво рих књи гу и ре кох де чи ци: „Са мо по на вљај те 
сти хо ве за мном, до бро? ’Упе цах огром ну ри бу’“, а де ца су, она ко се де ћи на по ду, по-
ди гла по глед, упр ла га у ме не и ре кла: „Упе цах огром ну ри бу.“ А та да – ма ло упро стив-
ши пе снич ке сли ке – ре кох: „Бе ше ве о ма ста ра, а ње на кр љушт“, а они по но ви ше: 
„Бе ше ве о ма ста ра, а ње на кр љушт“, и ја за вр ших: „на лик ру жа ма на ста ром та пе ту“. 
А де чи ца уз дах ну ше: „Ооооо.“

По ми слих да сам их при до био. Је дан де чак по ди же ру ку, а ја ре кох: „Из во ли, ка ко 
се зо веш?“ „Род ни“, од го во ри де чак. А ја ре кох: „Ка жи, Род ни.“ О он ре че: „Мо рам у 
ве-це“. И ни је баш та ко ла ко пре но си ти зна ње, по ми слих.

ВИЛ СОН: Али упра во сте ис при ча ли при чу и то као што се чи ни ло у до бра ста ра 
вре ме на. 

ХАС: Па, ка кве при че ка зу је мо? И шта нам те при че ка зу ју?

ВИЛ СОН: На то ме ће мо мо ра ти да по ра ди мо за јед нич ки сна га ма. Обра зо ва ње не 
тре ба да се са сто ји у то ме да де ци ка же те: „Слу шај те, де цо! Ево ово су осно ве би о ло-
ги је ко је тре ба да на у чи те, и та ко да ље и та ко да ље, ово су основ не чи ње ни це и пој-
мо ви ко је тре ба да зна те.“ Зна ње тре ба не ка ко уоб ли чи ти у при чу. Не знам тач но ка ко 
то тре ба ура ди ти, али мо жда у то ме ле жи но ва моћ на уло га ху ма ни стич ких на у ка.

ХАС: Или не чи је има ги на ци је. Или ви ше раз ли чи тих има ги на ци ја док не от кри је мо 
шта да ра ди мо са све том ко ји ме ња мо из ко ре на, све том ко ји ће нас уби ти и ко ји нам 
да је жи вот. Шта тре ба да се ура ди да би се дру штве ни им пе ра тив о ко јем го во ри те 
про ши рио на оста ли жи ви свет? Има те ли не ки са вет за пе сни ке?

ВИЛ СОН: Ко ло ни зуј те на у ку.

ХАС: У збир ци огле да При че из дру ге ру ке (Out si de Sto ri es), Ели от Вајн бер гер пи ше: 
„Умет ност, ре као је Лу ис Са ли ван, не ис пу ња ва же љу не го је ства ра“. То је ве о ма за го-
нет на те ма за раз ми шља ње. Ми слим да је исти на и јед но и дру го. По сто је же ље ко је 
умет ност за до во ља ва. Ми слим да је Ви ли јам Кар лос Ви ли јамс то имао на уму кад је 
ре као да љу ди сва ког да на уми ру од не до стат ка не че га што се мо же на ћи у по е зи ји. 
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Нај јед но став ни је ре че но, по е зи ја мо же би ти не ко с ким би смо раз го ва ра ли. То зна чи 
да ка да чи та мо наш уну тра шњи свет би ва при знат и за жи вља ва по мо ћу ту ђег уну тра-
шњег све та. Што се ти че на чи на на ко ји умет ност ства ра же љу, то ви ди мо на сва ком 
ко ра ку. Зар по сто ји ико ко је од гле дао филм, пред ста ву или кон церт и иза шао без 
же ље да уто ли не ку не и ден ти фи ко ва ну глад? Нео бич но је да Ели от Вајн бер гер ци ти-
ра Лу и са Са ли ва на. Кад ста не те пред не ку од ње го вих гра ђе ви на и по диг не те по глед, 
или кад се на ђе те, ре ци мо, ис пред про че ља Но тр Да ма, за до во ља ва те же љу ко ју мо-
жда ни сте ни зна ли да има те, али у ва ма се исто вре ме но бу ди не ка но ва глад. Ка жем 
„не и ден ти фи ко ва на“, али од ре ђе на умет нич ка де ла од ли ку ју се не ком вр стом урав-
но те же но сти ко ја ства ра осе ћај за до во ље ња, ме ста за од мор, а по сто је и она дру га 
ко ја су као рас цеп у ва си о ни, ко ја нас ди ра ју у осе тљи во ме сто, про из во де ћи би ло 
ди вље ње или ужас или жуд њу. Прет по ста вљам да за то љу ди ко ји пи шу о есте ти ци 
же ле да на пра ве раз ли ку из ме ђу ле пог и уз ви ше ног. За ни мљи во је на тај на чин раз-
ми шља ти о за до вољ ству ко је пру жа ре ше ње не ког на уч ног или ма те ма тич ког про-
бле ма. С јед не стра не, тај про блем је сад ве ро ват но пре ва зи ђен. А с дру ге стра не, 
мо же се сма тра ти ле пим – „еле гант ним“, јер то је реч ко јом љу ди опи су ју об ја шње ње 
ко је је ујед но и ре ше ње. Ле по та ства ра та ла си ће, баш као и облу так ба чен у во ду, а 
док се ши ре, та ла си ћи уз бур ка ва ју ра до зна лост у дру гим ства ри ма. Естет ски до жи вљај 
не ке Вер ме ро ве сли ке има сли чан ефе кат. Не ка кав па ра докс ми ро ва ња и кре та ња. 
Же ље за до во ље не и про бу ђе не. 

ВИЛ СОН: Го во ри те и у име на у ке. Че сто сам го во рио да се на у ка и умет ност на па-
ја ју на истом кре а тив ном из во ру, што се, ве ру јем, мо же из ра зи ти јед ним афо ри змом: 
иде ал ни на уч ник раз ми шља као пе сник, а ра ди као књи жар.

ХАС: Езра Па унд је по е зи ју од ре дио пр вен стве но као је зич ко ис тра жи ва ње. То је 
је дан на чин на ко ји се по е зи ја и на у ка мо гу по сма тра ти као ана лог не ак тив но сти. 
Прем да то на ро чи то ва жи за по е зи ју кад на по чет ку не ма те ама баш ни ка кву пред ста-
ву ко јим ће те пу тем кре ну ти. А на уч ник кад кре ће са не ким екс пе ри мен том, ве ро ват-
но зна ко јим ће про це ду рал ним пу тем кре ну ти. Са мо не зна ка кве ће ре зул та те до би-
ти. По сто ји ту не ка слич ност. А дру га ствар је, на рав но, то што оп сер ва ци ја во ди ка 
пи та њи ма ко ја за тим во де ка ме то да ма про на ла же ња од го во ра на пи та ња. А још јед-
на слич ност је, прет по ста вљам, та што се мо же те при ље жно др жа ти про це ду ре и опет 
се на ћи у си ту а ци ји да се кључ ни увид – ин ту и ци ја – од го вор – по ја ви као гром из 
ве дра не ба.
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