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РЕ ДУ КО ВА ЊЕ СВЕ ТА У ДЕ ЛУ УР СУ ЛЕ ЛЕ ГВИН
Убун да на об лич ја, ута ба ни снег и зно ја ва ли ца, све тиљ ке упа ље не усред да на, ми-

стри ја за све ча не при ли ке и за вр шни ка мен по де шен на ме сто... Та ко сту па мо у свет 
ро ма на Ле ва ру ка та ме, у је дан дру га чи ји свет, ко ји, ме ђу тим, по пут свих из ми шље них 
све то ва, нео до љи во под се ћа на овај ствар ни – са мо што у овом слу ча ју мо жда ма ње 
асо ци ра на Ај зен штај но ву Ве ли ку мо сков ску кне же ви ну, а ви ше на не ка кав еским ски 
ви со ки сред њи век. Ис под ове ег зо тич не по вр ши не кри је се пак низ „жан ров ских 
дис кон ти ну и те та“, ко ји ука зу ју на то да је ро ман са чи њен од хе те ро ге не ску пи не на-
ра тив них мо ду са ве што по сла га них и ис пре пле та них та ко да чи не вир ту ел ну ан то ло-
ги ју ра зно вр сних при по ве дач ких по сту па ка. За то се у ро ма ну ме ша ју пу то пис (ко ји 
пру жа ан тро по ло шке по дат ке), па стиш ми та и по ли тич ког ро ма на (схва ће ног у ужем 
сми слу као при каз дра ма тич них двор ских сплет ки), кон вен ци о нал на на уч на фан та-
сти ка (ха ин ско ко ло ни зо ва ње дру гих све то ва, све мир ски брод у ор би ти око ге тен ског 
сун ца), ор ве лов ска дис то пи ја (за ро бље ни штво на Тре ћем до бро во љач ком до бру и 
за во ду за пре о бу ку), пу сто ло ви на (бек ство пре ко гле че ра), те, на по слет ку, мо жда чак 
и не што на лик мул ти ра сној љу бав ној при чи (уз бу ђе ње због ус по ста вља ња ве за из ме-
ђу две кул ту ре и две вр сте).

Иа ко ова кви дис кон ти ну и те ти у струк ту ри ро ма на све до че о ефект но сти Ле ве руке 
та ме у по ре ђе њу са де ли ма ко ја ни су ка дра да при ме не ви ше од јед ног или два по ме-
ну та по ступ ка, они исто вре ме но до во де у пи та ње је дин ство ро ма на у це ли ни. У на став ку 
тек ста же лим да обра зло жим ка ко се по сти же те мат ска ко хе рент ност ко ја не ма мно-
го ве зе са са мим за пле том, али би до не кле мо гла да ра све тли про цес из град ње све та у 
при по вед ној про зи уоп ште. По сма тра но из те мат ског угла, у ро ма ну се из два ја ју че ти ри 
раз ли чи те те ме, а нај у пе ча тљи ви ја и нај о чи глед ни ја ме ђу њи ма од но си се на хер ма фро-
дит ске пол не ка рак те ри сти ке ста нов ни ка Ге те на. Упр кос то ме, „зва нич на“ по ру ка де ла 
ни је у ве зи са том те мом не го се ти че дру штве но-исто риј ског ис пи ти ва ња кар хид ских 
ин сти ту ци ја и спо соб но сти тог и би ло ког дру гог дру штва да по ве де све оп шти ор га ни-
зо ва ни рат. За тим, сва ка ко мо ра мо по ме ну ти нео бич ни еко ло шки си стем ко ји усло вља-
ва од ре ђе ни на чин жи во та, што Ле ву ру ку та ме чи ни не ком вр стом ан ти-Ди не; и, на-
по слет ку, ту су ми то ло ги ја и ре ли ги ја жи те ља пла не те, ода кле по ти че и на слов књи ге.

Са да се по ста вља пи та ње да ли мо же мо на ћи не што што об је ди ња ва све ове те ме или, 
што би би ло још бо ље, да ли мо же мо да из дво ји мо не ке основ не струк тур не слич но сти 
ме ђу њи ма. Поч ни мо од кли ме на пла не ти Ге тен (ко ју Еку мен зо ве Зи ма), за ко ју пр ви 
мо бил ка же да је по пут ле де ног до ба ко је не по го ду је раз во ју људ ског об ли ка жи во та:

Вре мен ске при ли ке на Зи ми то ли ко су не по год не и та ко бли зу гра ни це под но шљи во
сти, чак и за њих са ме и по ред из у зет не при ла го ђе но сти на хлад но ћу, да мо жда ко ри сте 

ВРТ

Фре де рик Џеј мсон



108

свој бор бе ни дух да би се бо ри ли про тив зи ме. Уз гред ни на ро ди, ра се ко је тек што жи во
та ре, рет ко су ка да рат нич ки на стро је ни. На кра ју кра је ва, пре о вла ђу ју ћи чи ни лац у 
жи во ту Ге те ња на уоп ште ни је секс, ни ти би ло ко ја дру га људ ска ствар; то је њи хо ва 
при род на сре ди на, њи хов хла дан свет. Ов де је чо век су о чен са не при ја те љем ко ји је окрут
ни ји чак и од ње га са мог.1

Но, то ни је је ди на мо гу ћа ко но та ци ја екс трем но хлад них вре мен ских при ли ка; мо тив 
хлад но ће мо же има ти и дру го, ду бље, скри ве но сим бо лич ко зна че ње ко је је мо жда нај-
бо ље илу стро ва ти по мо ћу па ра ле ли зма са сим бо ли ком троп ских вре мен ских усло ва 
у но ви јој на уч ној фан та сти ци, на ро чи то у ро ма ни ма Џ. Г. Ба лар да. До жи вљај вру ћи не 
се у њи ма опи су је као осе ћај рас пли ња ва ња те ла у око ли ну, осе ћај гу бит ка ја сне гра-
ни це ко ја раз два ја те ло од оде ће и окол них пред ме та и ко ја вам да је ау то но ми ју и сло-
бо ду да се не сме та но кре ће те, и као осе ћај све ве ће кон та ми на ци је и ле пљи во сти при 
кон так ту фи зич ког ор га ни зма са по вр ши на ма ко је га окру жу ју, вла жним ва зду хом ко ји 
га на та па, пал ми ним ли шћем ко је га ши ба. Ти ме се ства ра ути сак да је са ма џун гла, ко ја 
ни је ни на лик или је пак пот пу на су прот ност Вор дсвор то вој при ро ди, не ка кво огром но 
и стра но те ло ко је пре ти да ће упи ти на ша те ла, при че му је мо жда нај а лар мант ни ји 
из раз тог стра ха у на уч ној фан та сти ци је зи ва сце на из ро ма на До ле под зе мљу Ро бер та 
Сил вер бер га,2 у ко ме про та го ни ста про на ла зи људ ских пар ко ји је још увек у жи во ту, 
али у чи јем тор зу се по пут чу до ви шних фе ту са ме шко ље лар ве не по зна тог па ра зи та. 

Тај гу би так фи зич ке ау то но ми је – дра ма ти зо ван по сред ством при род ног окру же-
ња џун гле у ко јој се рас та че све што је европ ско – ту ма чи се по том као знак гу бит ка 
пси хич ке ау то но ми је, што се у књи жев но сти при ка зу је ка нон ском па ра диг мом мо-
рал ног па да, опи ја ња ви ски јем и оп штег про па да ња ју на ка у троп ској ко ло ни ји. (За 
на ше ис тра жи ва ње зна чај ни ји је од нос екс трем не вре ли не и сек су ал не анк си о зно сти, 
што је на ро чи то из ра же на те ма у де ли ма ко ја об ра ђу ју сли чан ма те ри јал, али ни су из 
жан ра на уч не фан та сти ке већ до ла зе из пе ра ка то лич ких ро ма но пи са ца по пут Гре ја ма 
Гри на и Фран соа Мо ри ја ка, код ко јих по и сто ве ће ње вре ли не и сек су ал них му ка адо-
ле сцент ског до ба пру жа ви ше не го до вољ ну мо ти ва ци ју за по то њу не у тра ли за ци ју 
сек су ал но сти код глав них ли ко ва.)

Ба лар до во де ло зна чај но је и због то га што фи зич ко и мо рал но про па да ње тран-
спо ну је у ве ли ки иде о ло шки мит ен тро пи је у ко ме се исто риј ски пад Бри тан ске им-
пе ри је про јек ту је у ви ду огром ног ко смич ког успо ра ва ња ка ко са мог ко смо са та ко и 
мо ле ку ла ко ји га са чи ња ва ју.3 Због те иде о ло шке по ру ке те шко је оте ти се ути ску да 
је сим бо ли ка вре ли не у овом слу ча ју на ро чи то за пад њач ког и ет но цен трич ног ка рак-
те ра. То ме ће, уко ли ко је по треб но, по све до чи ти Во не га то ва Ко лев ка за ма цу,4 у ко ме се 

1 Ур су ла Ле Гвин, Ле ва ру ка та ме, прев. Зо ран Жив ко вић, стр. 53–54; у на став ку ће се на во ди ти 
бро је ви стра ни ца у са мом тек сту. (Прим. прев.)
2 На слов ро ма на је алу зи ја на Би бли ју, Књи га Про по вед ни ко ва 3: 21, „Ко зна да дух си но ва људ ских 
иде го ре, а дух сто ке да иде до ле под зе мљу?” (Прим. прев.)
3 Ен тро пи ја је, на рав но, ве о ма ка рак те ри сти чан мит ко ји је ство ри ла бур жо а зи ја кра јем де вет на-
е стог ве ка (нпр. Хен ри Адамс, Велс, Зо ла). За де таљ ни ју пот кре пу овог ту ма че ња, ви де ти мој рад 
„In Re tro spect“, Sci en ceFic tion Stu di es, 1 (1974), стр. 272–276.
4 У но ви јем пре во ду Сврач је но ге. (Прим. прев.)
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пре ме шта њем фо ку са рад ње са се ве ра др жа ве Њу јорк на Ка ри бе и са де ху ма ни зо ва-
них аме рич ких на уч ни ка на ве се ло и скеп тич но вер ско уче ње бо ко но ни зма, ука зу је 
на сла бо при кри ве но ис пи ти ва ње од но са из ме ђу моћ не Аме ри ке и зе ма ља Тре ћег 
све та, из ме ђу ре пре си је и на уч них исти на ка пи та ли стич ког све та, као и на но стал гич-
но и при ми ти ви стич ко ево ци ра ње пра ве људ ско сти ко ја се мо же на ћи у ста ри јој и 
јед но став ни јој кул ту ри. За о ку пље ност вре ли ном, страх од зно је ња као од сво је вр сног 
рас та ка ња вла сти тог би ћа, у том би се слу ча ју мо гла из јед на чи ти са под све сним стра-
хом од му ко трп ног ра да на троп ским план та жа ма (ана лог на сим бо ли ка у аме рич кој 
кул ту ри мо же се на ћи у на чи ну на ко ји се рад у фа бри ка ма на се ве ру зе мље кроз 
исто ри ју ре флек ту је у фар мер ка ма и рад ним ко шу ља ма на шег бо га тог дру штва). Ко-
шмар ни опи си жи во та у тро пи ма, сто га, из ра жа ва ју скри ве ни страх од не за ми сли ве 
и не ис ка зи ве прет ње ко ју све ти на Тре ћег све та пред ста вља на шем про спе ри тет ном 
и при ви ле го ва ном жи во ту, те ну де но ви и нео че ки ва ни оквир за ту ма че ње ле де не 
кли ме Ге те на у про зи Ур су ле Ле Гвин.

У скла ду с тим ту ма че њем хлад но ћу на пла не ти Зи ма не тре ба пр вен стве но схва-
ти ти као не го сто љу би ву при ро ду, не по год ну за људ ски жи вот, већ као сим бо лич ко 
про гла ше ње ау то но ми је ор га ни зма и фан та стич но рас ки да ње прак тич но свих ве за 
те ла са при род ним окру же њем или еко си сте мом. Хлад но ћа изо лу је, а хлад но ћа на 
Ге те ну слу жи да ли ко ви ма (и чи та о ци ма) на гла си ко ли ко су фи зич ки одво је ни, изо ло-
ва ни са мо сто је ћи по је дин ци чи ја на је же на ко жа по ста је сво је вр сни спољ ни омо тач 
док пла не та око ва на ле дом при си ља ва ор га ни зам да се осла ња на соп стве не уну тра-
шње из во ре енер ги је, пре тва ра ју ћи ти ме сва ког по је дин ца у са мо о др жи ву ви со ку пећ. 
Ге тен се та ко ука зу је као по ку шај да се у кре а тив ној има ги на ци ји ство ри екс пе ри мен-
тал но окру же ње у ко јем је наш од нос са окол ним све том по јед но ста вљен до крај њих 
гра ни ца и у ко ме је на ша по ве за ност са окру же њем пу тем ви ше стру ке и про ме њи ве 
чул не пер цеп ци је дра стич но ап стра хо ва на да нам то мо жда обез бе ђу је је дан свеж 
по глед на еле мен тар ну при ро ду људ ске ствар но сти.

Сма трам да је ва жно на гла си ти ову ког ни тив ну и екс пе ри мен тал ну функ ци ју на ра-
ти ва ка ко би смо је раз ли ко ва ли од дру гих, ко шмар ни јих при ка за ста ња у ко ме је свест 
пот пу но од се че на од спо ља шњег све та (као на при мер опис „по лу жи во та“ мр тва ца у 
Уби ку Фи ли па К. Ди ка). Зна ча јан по тен ци јал на уч не фан та сти ке ле жи упра во у то ме 
што пру жа мо гућ ност кре и ра ња екс пе ри мен тал них ва ри ја ци ја на ше ис ку стве не ствар-
но сти; а осми шља ва ње пол них ка рак те ри сти ка Ге те ња на је и са ма Ле Гви но ва опи са ла 
баш у сти лу „ми са о ног екс пе ри мен та“ у тра ди ци ји ве ли ких фи зи ча ра: „Ајн штајн је про-
пу штао зрак све тло сти кроз лифт у по кре ту; Шре дин гер је ста вио мач ку у ку ти ју. Код 
ме не не ма ни лиф та, ни мач ке, ни ку ти је. Екс пе ри мент се из во ди и пи та ња по ста вља ју 
у уму.“5 Али при се ти мо се да је и „озбиљ на књи жев ност“ не ка да ис ти ца ла исте та кве 
ци ље ве. Ма ко ли ко да је пре ва зи ђе но Зо ли но по и ма ње на сле ђа и ма ко ли ко да је на ив-
на ње го ва фа сци ни ра ност екс пе ри мен тал ним ис тра жи ва њем Кло да Бер на ра, на ту-
ра ли стич ка кон цеп ци ја екс пе ри мен тал ног ро ма на за пра во је, уо чи по ја ве мо дер ни зма, 

5 Ur su la K. Le Guin, „Is Gen der Ne ces sary“, у: Au ra ra: Beyond Equ a lity, ур. Su san Ј. An der son и Von da 
McIn tu re (Gre en wich, CT, 1976).
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по твр ђи ва ла ког ни тив ну функ ци ју књи жев но сти. То што ова тврд ња ви ше ни је увер-
љи ва са мо ука зу је на то да нам да на шње окру же ње – це ло куп ни си стем ка сног мо но-
по ли стич ког ка пи та ли зма и по тро шач ког дру штва – из гле да пот пу но на ме сту и да је 
у ње му пост ва ре ње то ли ко све о бу хват но и не у ни шти во да озбиљ ни умет ник ви ше 
не ма сло бо ду да се по и гра ва с њим ни ти да осми шља ва екс пе ри мен тал не ва ри ја ци је.6 
Мо гућ но сти ко је је жа нр на уч не фан та сти ке имао то ком исто ри је књи жев но сти у те-
сној су ве зи са по ме ну тим ста њем па ра ли зе у та ко зва ној озбиљ ној књи жев но сти. 
Оп ште при хва ће ни „нео збиљ ни“ или пет па рач ки ка рак тер на уч не фан та сти ке су штин-
ска је ка рак те ри сти ка ко ја овом жан ру омо гу ћа ва да се осло бо ди ти ра ни је „прин ци па 
ствар но сти“ ко ји се као не ки вид цен зу ре на ме ће ви со кој умет но сти; не спу тан, овај 
„па рак њи жев ни“ об лик мо же та да да пре у зме на се бе за да так и оба ве зу да нам пру жа 
ал тер на тив не вер зи је све та не за ми сли ве игде дру где. (Об ја шње ње пре ма ко јем јед ну 
од нај ва жни јих тра ди ци о нал них функ ци ја књи жев но сти са да оба вља жа нр на уч не 
фан та сти ке чи ни се увер љи вим јер у са вре ме ној „ле пој књи жев но сти“ – на при мер, у 
де ли ма То ма са Пин чо на – вид ни су све број ни ји по ку ша ји да се у књи жев ни ро ман 
по но во уне су пре ђа шње фор мал не мо гућ но сти.) 

Глав не тех ни ке ко је се упо тре бља ва ју у при по ве дач ком екс пе ри мен ту у ко ме на-
уч на фан та сти ка си сте мат ски ва ри ра ем пи риј ску и исто риј ску ствар ност све та ко ји нас 
окру жу је обич но се под во де под ка те го ри је ана ло ги је и екс тра по ла ци је.7 Ту ма че ње 
екс пе ри мен тал не еко ло ги је Ур су ле Ле Гвин ко је ов де из ла же мо, ме ђу тим, ука зу је на 
по сто ја ње тре ће и са свим раз ли чи те тех ни ке ва ри ја ци је ко ју на ме ра ва мо да из ло жи мо 
у на став ку ана ли зе. При род ну сре ди ну на Ге те ну мо гу ће је, на рав но, ту ма чи ти као екс-
тра по ла ци ју јед ног го ди шњег до ба на Зе мљи, те ње го во раз ви ја ње пре ма за ко ни ма 
ње го ве уну тра шње ло ги ке да би се на кра ју до ве ло до екс трем них гра ни ца – као, на 
при мер, ка да Пол и Кор нблут у Ре кла мо кра ти ји до пла не тар них раз ме ра до во де тен-
ден ци ју агре сив ног ре кла ми ра ња, вид ног већ у ра ним фа за ма раз во ја по тро шач ког 
дру штва 1952. го ди не; или ка да Бра нер у ро ма ну Сле по ста до ка та стро фал но убр за ва 
већ по сто је ћи про цес за га ђе ња жи вот не сре ди не. Но, ипак сма трам да је то по нај ма ње 
за ни мљив аспект екс пе ри мен та ко ји из во ди Ле Гви но ва, а ко ји се за сни ва на прин ци пу 
си сте мат ског ели ми ни са ња, сво је вр сног хи рур шког од стра њи ва ња ем пи риј ске ствар-
но сти на лик про це су он то ло шког раз вод ња ва ња у ко ме се пре о бил но мно штво све-
га по сто је ћег, све га што на зи ва мо ствар но шћу, на мер но про ре ђу је и пле ви за хва том 
ра ди кал ног ап стра хо ва ња и по јед но ста вљи ва ња за ко ји ћу од са да упо тре бља ва ти 
тер мин ре ду ко ва ње све та. А кад се јед ном упо зна мо с при ро дом овог по ступ ка, он да 
нам не мо гу про ма ћи ефек ти ко је има на оста ле те мат ске обла сти у ро ма ну, као на 
при мер упа дљи во од су ство дру гих жи во тињ ских вр ста на Ге те ну. Из о ста нак ево лу-
ци је чи та вих ко ла жи во ти ња мо же се, на рав но, об ја сни ти хи по те зом да су ко ло ни за-
ци ја Ге те на и сек су ал не ано ма ли је жи те ља пла не те ре зул тат не ког за бо ра вље ног 
би о ло шког екс пе ри мен та пр во бит не ха ин ске ци ви ли за ци је, али то об ја шње ње не 

6 Те о ри ју о слич ном ре ду ко ва њу мо гућ но сти у жан ру исто риј ског ро ма на из ла жем у Mar xism and 
Form (Prin ce ton, 1971), стр. 248–252. 
7 Ви де ти Dar ko Su vin, „On the Po e tics of the Sci en ce Fic tion Gen re“, Col le ge En glish, бр. 34 (1972), стр. 
372–382, и „Sci en ce Fic tion and the Ge no lo gi cal Jun gle“, Gen re, 6 (1973), стр. 251–273. 
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убла жа ва не при јат ност ко ју осе ћа мо због не до стат ка: „На Зи ми не по сто је дру штве ни 
ин сек ти. Ге те ња ни, за раз ли ку од Зе мља на, не де ле свој свет са тим древ ним дру штви-
ма, тим не бро је ним гра до ви ма ма лих, бес пол них рад ни ка, ко ји по се ду ју је ди но на гон 
за по слу шно шћу ску пи ни, це ли ни“ (97).

Ова си ту а ци ја је, ме ђу тим, до крај њих гра ни ца до ве де на тек у Чо ве ку пра зних ша ка 
(1974), јед ном од на ред них ро ма на Ле Гви но ве ко ји пру жа спек та ку ла ран при мер пла-
не те (зва не Ана рес) на ко јој људ ска вр ста прак тич но не ма би о ло шких парт не ра:

Си ту а ци ја је ве о ма нео бич на, би о ло шки го во ре ћи. Ми, Ана ре ша ни, не при род но смо 
из дво је ни. На ста ром све ту по сто ји осам на ест ко ла коп не них жи во ти ња; има кла са као 
што су ин сек ти, са то ли ко вр ста да их уоп ште ни су из бро ја ли, а не ке од тих вр ста има
ју чак на ми ли јар де чла но ва. По ми сли са мо: ма ку да по гле дао, све са ме жи во ти ње, дру га 
ство ре ња, ко ја де ле зе мљу и ва здух са то бом. Та мо би се не у по ре ди во ви ше осе ћао као део.8

Отуд Ше ве ко ва за па ње ност ка да, по до ла ску на Урас, схва ти да га по сма тра ли це 
ко је „ни је би ло људ ско ли це... ду гач ко по пут ње го ве ру ке и са бла сно бе ло. Из оног што 
су по свој при ли ци би ле но здр ве дах је из ла зио у мла зе ви ма па ре, а ту је, ужа сно и не-
по гре ши во, ста ја ло и јед но око”. Но, не по сто ја ње круп них жи во ти ња на Ана ре су, по пут 
ма гар ца ко ји је у овом слу ча ју уз не ми рио Ше ве ка, не га тив ни је од раз јед ног мно го 
по зи тив ни јег из о стан ка, из о стан ка са мог дар ви нов ског ци клу са жи во та, не по сто ја ње 
ни пре да то ра ни жр та ва: то је знак да су људ ска би ћа са вла да ла исто риј ски де тер ми-
ни зам и да је на њи ма са ми ма да ис ку ју соп стве не суд би не. У Чо ве ку..., та ко, прин цип 
ре ду ко ва ња све та по ста је иза бра но сред ство раз ра ђи ва ња при ка за јед не уто пи је. На 
Ге те ну, ме ђу тим, тај прин цип има тра гич не по сле ди це, а ха ин ски екс пе ри мент слу чај но 
је по кре нуо ево лу ци ју за мор чи ћа ви ше не го што је ци ља но уста но вио ве ли ку дру-
штве ну ла бо ра то ри ју ре во лу ци је и ко лек тив ног са мо о дре ђе ња:

Ва ша ра са је за стра шу ју ће са ма на овом све ту. Ов де не ма дру гих си са ра. Не ма дру гих 
ам би сек су ал них вр ста. Чак не ма ни до вољ но ра зум них жи во ти ња ко је би се мо гле при пи
то ми ти као кућ ни ме зим ци. Та је дин стве ност мо ра да оста вља тра га на ваш на чин 
ми шље ња (...) би ти та ко уса мљен на јед ном не го сто љу би вом све ту, то мо ра да ве о ма, 
мо жда од суд но ути че на ваш све ко ли ки на зор. (129)

Ипак, ду бље зна че ње та квих де та ља, као и струк тур ни прин цип ко ји де лу је пу тем 
њих, ја сни је ће се ука за ти тек на кон што уо чи мо слич не обра сце у дру гим те мат ским 
обла сти ма ро ма на, као што је, на при мер, ре ли ги ја на Ге те ну. У скла ду са ан ти те тич ком 
ком по зи ци јом ро ма на, жи те љи Ге те на по де ље ни су на две глав не на ци о нал не и те ри-
то ри јал не је ди ни це зва не Кар хи да и Ор го ре ин и њи ма од го ва ра ју две су прот ста вље не 
ве ро и спо ве сти: ор гот ски јо ме шки култ, ко ји је не ка вр ста је ре си или из дан ка пр во бит-
не кар хид ске хан да ре слич но као што је хри шћан ство про и за шло из ју да и зма. Је ме шка 
ре ли ги ја про по ве да све у куп ност зна ња и ти ме од ра жа ва Ме ше о во ми стич но ис ку ство 
из ко јег је по ста ла и у ко ме су све у куп но вре ме и све у куп на исто ри ја са гле да ни у јед ној 

8 Ур су ла Ле Гвин, Чо век пра зних ша ка, прев. Зо ран Жив ко вић, На род на књи га / Пар ти зан ска књи га, 
Бе о град, 1987.
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за сле пљу ју ћој исто вре ме но сти по сто ја ња: на гла сак на зна њу, ме ђу тим, ука зу је на 
по зи ти ви стич ку цр ту ко ја, мо же се ре ћи, при ста је ко мер ци јал ном дру штву Ор го ре и на 
као што је про те стан ти зам при ста јао по че ци ма ка пи та ли зма у За пад ној Евро пи. За наш 
ар гу мент, ме ђу тим, зна чај ни ја је кар хид ска ре ли ги ја: хан да ра је, на су прот сек ти ко ја 
је про и за шла из ње, уро ње на у ми сти ку мра ка и не-зна ња па ра лел них дра стич ном ре-
дук ци о ни зму ге тен ске кли ме. Њен ду хов ни циљ је сте да ум од ба ци све што ни је ап со-
лут но нео п ход но и ти ме се све де на не ку основ ну, упро шће ну функ ци ју:

Упра жња ва ли су хан дар ску ди сци пли ну при сут но сти, што пред ста вља сво је вр стан 
транс – хан да ра те, ко ји све пре тва ра ју у од реч ност, на зи ва ју то ста ње не транс; ди сци
пли на се за сни ва на гу бље њу се бе (на уве ћа њу се бе?) пу тем из у зет не чул не при јем чи во сти 
и све сно сти. Иа ко је ова тех ни ка крај ње су прот на ве ћи ни тех ни ка ми сти ци зма, она је 
ве ро ват но ипак ми стич ка ди сци пли на, чи ја је свр ха до сти за ње ис ку ства има нен ци је. 
(32)

След стве но то ме, основ на свр ха об ре да про ри ца ња – дра ма ти зо ва ног у јед ном 
од нај у пе ча тљи ви јих по гла вља ро ма на – је сте да пу тем од го ва ра ња са мо на од го во-
ри ва пи та ња о бу дућ но сти „пока[же] са вр ше ну бес ко ри сност зна ња од го во ра на по-
гре шна пи та ња“ (39), па у крај њој ли ни ји чак и бес ко ри сност по ста вља ња би ло ка квих 
пи та ња. Ка сни је ће мо по ку ша ти да ка же мо не што о то ме ка ква би мо гла би ти пра ва 
свр ха и зна чај по гре шних пи та ња или оних на ко ја је не мо гу ће од го во ри ти; али се ова 
ми стич на ва ло ри за ци ја не зна ња са свим си гур но умно го ме раз ли ку је од отво ре не 
љу бо пи тљи во сти о по слов ним пи та њи ма ко ја је при јат но из не на ди ла иза сла ни ка по 
до ла ску у Ор го ре ин. 

А сад је вре ме да ис пи та мо ка ко функ ци о ни ше на ша прет по став ка о основ ном 
струк тур ном прин ци пу Ле ве ру ке та ме у кон тек сту по ме ну тог при ка за јед не ам би сек-
су ал не вр сте – шта ви ше, ам би сек су ал ног дру штва – што је нај у пе ча тљи ви ја и нај о ри-
ги нал ни ја од ли ка ро ма на. Очи глед на де фа ми ли ја ри за ци ја с ко јом се су о ча ва про се чан 
чи та лац ни је баш у ду ху ли бе рал не и кон тра кул тур не тра ди ци је на уч не фан та сти ке 
на ста ле из му шког пе ра по пут Фар ме ра или Стер џе на. Уме сто да ка же мо да ро ман 
ува жа ва све об ли ке сек су ал ног по на ша ња, чи ни се при клад ни јим да ис так не мо (као 
што то чи ни и Ле Гви но ва у дру гим при ли ка ма) фе ми ни стич ку ди мен зи ју ње ног ро ма-
на и на чин на ко ји се у ње му де ми сти фи ку ју са ме пол не уло ге. Глав на ствар у по гле ду 
ге те њан ске сек су ал но сти је сте то што пол на уло га не ути че на све оста ле аспек те 
жи во та, као што то чи ни код љу ди, већ је су зби је на и укро ће на, све де на на крат ки 
пе ри од ме сеч ног ци клу са кад су, као и оста ле жи во тињ ске вр сте, Ге те ња ни у „те ра њу“ 
или „ке ме ру“. Због то га пр ви иза сла ник ко га је Еку мен по слао на Ге тен на гла ша ва 
„ути сак оту ђе но сти“ ко ји Ге тен иза зи ва код би ћа са „нор мал ном“ сек су ал но шћу:

Ако до ђе до упу ћи ва ња пр вог мо би ла, ва ља га упо зо ри ти на то да ће му по нос би ти 
по го ђен, осим ако ни је ве о ма са мо у ве рен или се ни лан. Му шка рац же ли да му се му шкост 
по шту је, а же на да јој се жен стве ност це ни, ма ко ли ко би ли по сред ни и та на ни ти зна ци 
по што ва ња и це ње ња. На Зи ми то не по сто ји. Чо век се по шту је и це ни са мо као људ ско 
би ће. У пи та њу је гро зно ис ку ство. (53)
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Та кав при каз са со бом сва ка ко до но си по те шко ће (као на при мер то што за ме ни це 
у ен гле ском не из о став но но се ин фор ма ци је о ро ду), и ау тор ка то отво ре но при зна је 
у по ме ну том члан ку.9 Без об зи ра на то, про пу сти чи та ла ца ни су ну жно и ау тор ки ни 
про пу сти, а оп ште при сут на тен ден ци ја сту де на та да Ге те ња не опи су ју као „бес пол не“ 
го во ри нам о огра ни че њи ма ко ја род ни сте ре о ти пи на ме ћу њи хо вој има ги на ци ји. 
Уме сто да уки не по сто ја ње по ло ва, би о ло ги ја на Ге те ну уки ну ла је по ти ски ва ње сек-
су ал но сти:

Бу ду ћи да је при ро да ве о ма стро го од ре ђи ва ла и огра ни ча ва ла сек су ал ни на гон Ге те
ња на, дру штво га, у ства ри, и ни је мно го спу та ва ло: ту је би ло знат но ма ње пот чи ња
ва ња сек са про пи си ма, ње го вог су зби ја ња, по ти ски ва ња не го у би ло ком би сек су ал ном 
дру штву за ко је знам. Уз др жа ва ње пред ста вља у пот пу но сти до бр о во љан из бор; за до
во ља ва ње на го на са свим је при хва ће но. Сек су ал ни страх и сек су ал на осу је ће ност из у зет но 
су рет ки. (97)

Ау тор ка у ства ри и те ка ко во ди ра чу на да не ка же да су ти љу ди про сто ев ну си 
већ, на су прот то ме, на сто ји да при ка же ка ко би из гле да ли ев ну си у том дру штву, што 
и чи ни у јед ној на ро чи то за стра шу ју ћој епи зо ди ко ја се од и гра ва на ка жње нич ком 
до бру на ко ме се ко ри сте дро ге у свр ху спу та ва ња ке ме ра.

Шта ви ше, при зор јав не ке мер ске ку ће (за јед но са сек су ал ном не спу та но шћу уто-
пи је у Чо ве ку) тре ба ло би да иза зо ве оду ше вље ње нај за гри же ни јих при ста ли ца уче ња 
Шар ла Фу ри јеа или за го вор ни ка сло бод ног сек су ал ног по на ша ња. Но, раз лог из о стан-
ка та кве ре ак ци је тре ба по тра жи ти у јед ном дру гом, при лич но дру га чи јем зна че њу 
ко је об ја шња ва ре ак ци ју мо јих сту де на та и у ко ме се по но во сре ће мо са оним што 
смо на зва ли ре ду ко ва њем ствар но сти. Јер иа ко Ле Гви но ва у пот пу но сти не из ба цу је 
секс из ро ма на, мо же се ре ћи да из ба цу је све што је про бле ма тич но у ве зи с њим. У 
су шти ни, фи зи о ло ги ја Ге те ња на ре ша ва про блем сек су ал ног по ри ва ко ји ни јед но 
људ ско би ће по пут нас до са да ни је ус пе ло да ре ши углав ном због то га што људ ска 
по жу да ни је би о ло шки усло вље на за раз ли ку од „нор мал ног“ или ин стинк тив ног жи-
во тињ ског на го на. По жу да се кон стант но сма тра скан да ло зном упра во за то што за њу 
не по сто ји аде кват но „ре ше ње“ – про ми ску и тет, по ти ски ва ње или упа ри ва ње под јед-
на ко су не под но шљи ви, та ко да би је ди но на чин на ко ји функ ци о ни ше те ло Ге те ња на 
и огра ни ча ва по жу ду на не ко ли ко да на ме сеч ног ци клу са мо гао де ли мич но сма њи ти 
про блем. Код њих се по жу да мо же пот пу но укло ни ти из свих оста лих људ ских де лат-
но сти, што нам он да до зво ља ва да те де лат но сти по сма тра мо у њи хо вом основ ном, 
не по му ће ном об ли ку. Та да по но во, у про јек ци ји по жу де, то јест, кон струк ци ји ге те-
њан ске ам би сек су ал но сти, про на ла зи мо да је на де лу про цес струк тур но ана ло ган 
већ опи са ном по ступ ку ре ду ко ва ња све та, то јест, он то ло шком раз вод ња ва њу: екс-
пе ри мен тал ном ства ра њу има ги нар не си ту а ци је пу тем од стра њи ва ња еле ме на та 
ствар но сти, пу тем дра стич ног су зби ја ња ка рак те ри сти ка људ ске сек су ал но сти, што 

9 Ви де ти фу сно ту 3. На не ке од про бле ма ко је Ле Гви но ва не при ме ћу је, као на при мер син хро-
ни зо ва ње ке ме ра и кон ти ну и те та пол них уло га код сек су ал них парт не ра, ука зу је Ста ни слав Лем 
сво јом бес пре кор ном ло ги ком у „Lost Op por tu ni ti es“, SF Com men tary, бр. 24, стр. 22–24.
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са мо по се би не из о став но ства ра усло ве за сна жан уплив фан та сти ке. Прем да је те шко 
за ми сли ти свет у ко ме не по сто ји сек су ал ност, та кво при жељ ки ва ње за пра во је искон-
ска људ ска фан та зи ја, сна жна ско ро ко ли ко и те жња за оства ре њем свих сек су ал них 
же ља. А шта би у Ле вој ру ци мо гло би ти не ко оп шти је сим бо лич но зна че ње та квог 
при жељ ки ва ња от кри ће мо тек кад от кри је мо ка кав је од нос из ме ђу тог при жељ ки-
ва ња и дру ге глав не те ме ро ма на, а то је при ро да дру штве ног уре ђе ња Ге те ња на, 
на ро чи то њи хо ва спо соб ност ра то ва ња. 

На пр ви по глед се чи ни да је па ра ле ли зам ов де очи гле дан и да, на овом ни воу, 
је ди ни циљ ре ду ко ва ња све та мо же би ти ин сти ту ци о нал но ра то ва ње ко је се још није 
раз ви ло у кар хид ском фе у дал ном си сте му. Це ло куп но де ло Ур су ле Ле Гвин из ра зи то 
је па ци фи стич ког ка рак те ра, а ње на но ве ла Свет се ка же шу ма (као и Ол ди сов ро ман 
Мрач не све тло сне го ди не) нај ве ћа је осу да ко ја је у жан ру на уч не фан та сти ке из ре че на 
на ра чун аме рич ког ге но ци да у Ви јет на му. Упр кос то ме, ра ди се ви ше о етич кој не го 
о дру штве но-еко ном ској ви зи ји им пе ри ја ли зма, а по след њом се ре че ни цом за на си ље 
оп ту жу је чак и осло бо ди лач ки рат ко ји се упра во успе шно окон чао: „’Мо жда ће на кон 
мо је смр ти љу ди би ти она кви ка кви су би ли пре но што сам се ја ро дио, пре но што сте 
ви до шли. Али сум њам у то.’“10 Али ако оправ да но на си ље не по сто ји, ка сно по под не 
и су мрак ци ви ли за ци је на зе мљи ће би ти упра во она муч на дис то пи ја ко ју су пи сци 
на уч не фан та сти ке од у век пред ви ђа ли. 

Ту истин ски ли бе рал ну ви ше не го ра ди кал ну по зи ци ју код Ле Гви но ве на гла ша ва 
и ње на скло ност ка по ли тич ки не у трал ним и па сив ним ју на ци ма, као и ње на ва ло ри-
за ци ја ан ти по ли тич ког, ан ти ак ти ви стич ког ста ва, што се ви ди на при ме ри ма кар хид-
ске ре ли ги је, ми ро љу би вих оби ча ја и на ви ка „кри чи ја“ или Ше ве ко вој скло но сти ка 
оса ми и раз ми шља њу. Оно што ње ну по зи ци ју чи ни дво сми сле ни јом и за ни мљи ви јом 
је сте то што де ла Ур су ле Ле Гвин од ба цу ју ин сти ту ци о на ли за ци ју на си ља, а не на си ље 
као та кво: ни шта нас у Чо ве ку не шо ки ра та ко као сце на у ко јој Ше ве ка до бе све сти 
ис пре би ја чо век из нер ви ран ти ме што им име на зву че слич но: 

„Ти си је дан од оних сит них про фи те ра ко ји иду у шко лу да би са чу ва ли чи сте ру ке“, 
ре че чо век. „Од у век сам же лео да ми не ко од вас до пад не ша ка.“

„Не на зи вај ме про фи те ром“, ре че Ше век, али овој рас пра ви ни је би ло су ђе но да оста
не са мо на ре чи ма. Он се пре са ми ти од Ше ве то вог из не над ног удар ца. Но, бу ду ћи да је 
имао ду же ру ке и да је био жу стри ји не го што му је про тив ник оче ки вао, ус пео је да за да 
не ко ли ко про тив у да ра ца; па ипак, на кра ју је био над ја чан. Не ко ли ко љу ди за ста ло је да 
ви ди у че му је ствар, уве ри ло се да је по сре ди по ште на, прем да не и за ни мљи ва бор ба и 
про ду жи ло сво јим пу тем. Про сто на си ље ни је их ни вре ђа ло ни при вла чи ло. Ше век ни је 
за тра жио по моћ, та ко да се це ла ствар ти ца ла са мо ње га. Кад је до шао к се би, ле жао је 
на ле ђи ма на там ном тлу из ме ђу два ша то ра.

Дру гим ре чи ма, Уто пи ја ни је ме сто где се чо ве чан ство осло бо ди ло на си ља, већ 
ме сто ко је ни је оп те ре ће но мно го број ним де тер ми ни зми ма (еко ном ским, по ли тич-
ким, со ци јал ним) ко ји ма је то ком исто ри је би ло под врг ну то; то је ме сто на ко ме је 

10 Ур су ла Ле Гвин, Свет се ка же шу ма, прев. Зо ран Жив ко вић, Из да вач ки за вод „Ју го сла ви ја“, Бе о град, 
1980, стр. 104.
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чо ве чан ство из ми ри ло ра чу не са сво јим древ ним ко лек тив ним фа та ли зми ма упра во 
за то да би има ло сло бо ду да чи ни шта му је во ља на пла ну ме ђу соб них од но са – би ло да 
се ра ди о на си љу, љу ба ви, мр жњи, сек су или би ло че му дру гом. Све је још у при ми тив-
ној фа зи, не ра фи ни са но и не кул ти ви са но, и као та кво – као опис по врат ка еле мен тар-
ној пре не го не кој бе а ти фи ко ва ној ег зи стен ци ји – ви ше до при но си ве ро до стој но сти 
ви зи је Ле Гви но ве не го ијед но об ја шње ње еко ном ске и дру штве не ор га ни за ци је ко је 
се мо же на ћи у Чо ве ку.

Оно што нам ли чи на кон вен ци о нал ни ли бе ра ли зам код Ле Гви но ве (иде о ло шки 
сум њив ко ли ко и ли бе ра ли зам на ко ји „ли чи“) у ства ри је тра ди ци ја у сти лу Џе фер со на 
и То роа упо тре бље на про тив ис так ну тих по ли тич ких ка рак те ри сти ка им пе ри ја ли стич-
ког ли бе ра ли зма ко ји да нас чи ни до ми нант ну иде о ло ги ју Сје ди ње них Др жа ва. На то 
нај ја сни је ука зу је њен ро ман Не бе ски струг (1971), јер се упра во та ко ту ма че су прот ста-
вље не на ра ви та о и стич ки па сив ног Ора и ње го вог ам би ци о зног пси хи ја тра Хеј бе ра, 
оп сед ну тог пла но ви ма за сва ко ја ке ре фор ме и по бољ ша ња:

Вред ност во ље за мо ћи је упра во у то ме што ра сте. Оства ре ње је ње но по ни ште ње. 
Да би оп ста ла, во ља за мо ћи мо ра ја ча ти са сва ким но вим по стиг ну ћем, чи ме то по стиг
ну ће по ста је тек је дан ко рак на пу ту до сле де ћег. Са по ра стом мо ћи, ра сте и апе тит. 
А по што ни је би ло гра ни це Хеј бе ро вој мо ћи над Оро вим сно ви ма, без гра нич на је би ла и 
ње го ва од луч ност да по бољ ша овај свет.

За то се мо же ре ћи да је па ци фи стич ка скло ност Ле ве ру ке та ме део ши рег од ба ци-
ва ња ди на ми ке мо ћи ко ја је ори јен ти са на ка не пре ста ном ра сту и ко ја ка рак те ри ше 
ли бе ра ли зам са вре ме не Аме ри ке, чак и кад нам се учи ни да па ра ле ле ко је по вла чи 
из ме ђу ин сти ту ци о на ли зо ва ног ра то ва ња, цен тра ли за ци је и фи зич ке агре си је пред-
ста вља ју ти пич но ли бе рал не вр сте пре о ку па ци ја. 

Ја бих, ме ђу тим, хтео да из не сем тврд њу да су ис под ове зва нич не те ме ра та по 
ро ма ну ту и та мо ра за су ти де та љи ко ји ука зу ју на то да по сто ји је дан мно го бит ни ји 
по ку шај има ги на тив не пре ра де исто ри је. Ко ји се то чи та лац, и не зна ју ћи за што, ни је 
на шао под ути ском опи са це ре мо ни је по ста вља ња за вр шног ка ме на ко јом за по чи ње 
ро ман: „Зи да ри су до ле ста ви ли у по крет елек трич ни че крк и ка ко се краљ пе ње увис, 
за вр шни ка мен лу ка га пре ти че, ве зан ужа ди ма, а за тим би ва по диг нут до вр ха, по де-
шен на ме сто и угла вљен го то во бе шум но, иа ко пред ста вља ве ли ки блок од јед не 
то не, у пра зни ну из ме ђу два сту ба, пре тва ра ју ћи их у је дан, у је дин стве ну тво ре ви ну, 
у лук“ (4); или опи са тр го вач ког ка ра ва на ко ји пр вог да на ле та кре ће ка утвр ђе ном 
се ве ру „два де сет ма сив них ка ми о на слич них де ре гли ја ма, ти хих мо то ра, на гу се нич-
ном га зу, тво ре ћи јед но ред ни низ кроз ду бо ке ули це Ерен ран га оп то че не сен ка ма 
сви та ња” (27)? Про цес екс тра по ла ци је у на уч ној фан та сти ци, на рав но, не ма ни ка кво 
зна че ње уко ли ко се њи ме не из дво је де та љи по пут ових, де та љи у ко ји ма се јед ни 
на спрам дру гих од ме ра ва ју и на раз ли чи те на чи не ком би ну ју хе те ро ге ни и кон тра-
дик тор ни еле мен ти ис ку стве ног све та ка ко би се од њих скло пи ли пи кант ни мо за и ци. 
Ро ман се ја сно за сни ва на пре ми си да се ра ди о фе у дал ном или сред њо ве ков ном 
дру штву ко је по зна је елек трич ну енер ги ју и слу жи се ма шин ском тех но ло ги јом. Упо-
тре ба ма ши на се, ме ђу тим, раз ли ку је од на ше: „Ме ха нич ко-ин ду стриј ско до ба изу ма 
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у Кар хи ди тра је већ нај ма ње три хи ља де го ди на и то ком тих три де сет ве ко ва они су 
уса вр ши ли из вр сне и еко но мич не на пра ве за цен трал но гре ја ње ко је ра де на па ру, 
елек трич ну стру ју и оста ла на че ла; али оне се не по ста вља ју по ку ћа ма“ (16). Екс тра-
по ла циј ска про јек ци ја се, чи ни ми се, усло жња ва због огром ног вре мен ског пе ри о да 
и древ не при ро де кар хид ске на у ке и тех но ло ги је, чи ме се у пр ви план не ис ти че то-
ли ко шта се де ша ва ако ком би ну је мо или спо ји мо раз ли чи та исто риј ска раз до бља из 
ствар не исто ри је на ше зе мље ко ли ко се ис ти че шта се не де ша ва. При мер Кар хи де 
је на да све зна ча јан баш због то га што се ни шта не де ша ва, дру штве ни по ре дак је 
не про ме њен од пам ти ве ка и кад је про на ђе на стру ја – ма ка ко то на ма би ло нео бја шњи-
во и не схва тљи во – њен про на ла зак ни је имао ама баш ни ка квог ути ца ја на ста бил ност 
дру штва ко је је у осно ви ста тич но, без исто риј ског кре та ња.

Мо же се, на рав но, рас пра вља ти о уло зи на у ке и тех но ло ги је у раз во ју та ко зва ног 
За па да (што ће ре ћи ка пи та ли стич ких зе ма ља За пад не Евро пе и Се вер не Аме ри ке). 
Са марк си стич ког ста но ви шта, до раз во ја на у ке је до шло услед про тив реч но сти у 
про из вод њи и услед кван ти та тив ног на чи на раз ми шља ња ко је је при ро ђе но мла дом 
тр жи шном си сте му; с дру ге стра не, ан ти марк си стич ка исто ри о гра фи ја на гла ша ва 
пре суд ну уло гу тех но ло ги је и про на ла за ка то ком про це са ко ји је стра те шки по стао 
по знат као ин ду стриј ска ре во лу ци ја (ви ше не го ка пи та ли зам). Би ло ка ко би ло, та ква 
би раз ли ка у ми шље њу би ла не мо гу ћа да тех но ло ги ја и ка пи та ли зам ни су та ко не рас-
ки ди во по ве за ни са на шом вла сти том исто ри јом. Ле Гви но ва у сво јој про јек ци ји Кар-
хи де ту ве зу ка те го рич но и дра ма тич но пре се ца: 

То ком та че ти ри хи ља ду го ди шта из у мље ни су и уве де ни у упо тре бу елек тро мо тор, 
ра дио, ме ха нич ки раз бој, са мо ход на во зи ла, по љо при вред не ма ши не и све оста ло, чи ме 
је на ста ја ло ма шин ско до ба, по сте пе но, без ин ду стриј ске ре во лу ци је, без ика кве ре во
лу ци је уоп ште. (54)

Шта ово го во ри ако не да је Кар хи да по ку шај да се за ми сли не што на лик За па ду 
ко ји ни кад ни је ис ку сио ка пи та ли зам? По сто ја ње мо дер не тех но ло ги је у су штин ски 
фе у дал ном по рет ку зна чи да је има ги на ци ја упо сле на упра во с тим ци љем, али и с 
на ме ром да се оце ни успе шност чи та ве опе ра ци је: то што усред све ко ли ког кр зна и 
ши фгре то ра не ким чу дом по сто ји тех но ло ги ја са сво јим сим бо лич но ти хим и ми ро-
љу би вим бру ја њем је сте до каз да Кар хи да ни је још је дан у ни зу при ме ра фе у дал не 
на уч не фан та сти ке не го пра ви при каз ал тер на тив ног све та, све та у ко ме се – чуд ном 
игре суд би не? – ка пи та ли зам ни кад ни је де сио. 

Те шко је из бе ћи за кљу чак да је по струк ту ри и оп штем ду ху овај по ку шај за ми-
шља ња исто ри је За па да без ка пи та ли зма сро дан по ку ша ју већ опи са ног за ми шља ња 
људ ске би о ло ги је без сек су ал не же ље; јер уну тра шња ди на ми ка тр жи шног си сте ма у 
су шти ни је та ко ја у ка лен дар ски, се зон ски, ци клич ни тем по прет ка пи та ли стич ких 
дру шта ва уно си гро зни ча вост и вре ње ко је се не кад на зи ва ло на прет ком. По и сто ве-
ће ње пол ног на го на као не под но шљи ве, ско ро па из ли шне жи вот не ком пли ка ци је са 
ка пи та ли змом као бо ле сном те жњом за про ме ном и бе сми сле ним на го ном за раз во јем, 
ле жи у осно ви ро ма на и сна жно је под ву че но са мим при по вед ним по ступ ком – то јест 
ре ду ко ва њем све та – чи ји је циљ да се из о ста вља њем обе по ја ве по стиг не уто пи ја. 
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Кар хи да ни по што ни је уто пи ја, ни ти је Ле ва ру ка та ме у том сми слу пра во уто пиј-
ско де ло. Шта ви ше, по ста је ја сно да је тај ра ни ји ро ман по слу жио као по ли гон за 
уве жба ва ње по сту па ка ко ји су тек у Чо ве ку... ци ља но упо тре бље ни за ства ра ње уто-
пи је. Тек у по то њем ро ма ну је ре ду ко ва ње све та пре ра сло у хи по те зу о нео дво ји во сти 
уто пи је и оскуд но сти. Отуд је одо њан ска ко ло ни за ци ја ја ло вог Ана ре са при мер нај-
пот пу ни је при ме не овог по ступ ка у књи жев но сти док у исти мах пред ста вља сна жну 
и пра во вре ме ну кри ти ку на ра чун са вре ме них по ку ша ја да се аме рич ко из о би ље и 
по тро шач ка ро ба пред ста ве као вр хун ски при мер то га ка ко „нај бо ље дру штво“ тре ба 
да из гле да.11 

Не же лим да ка жем да су све ве ли ке уто пи је у исто ри ји књи жев но сти кон стру и са-
не има ги на тив ним за хва том ко ји сам на звао ре ду ко ва њем све та. Шта ви ше, мо жда је 
ма сив но по тро шач ко окру же ње ка сног ка пи та ли зма из и ски ва ло баш ову књи жев ну 
и има ги на тив ну стра те ги ју, ко ја се по том раз ви ла и у по ли тич ко ста но ви ште. Па та ко 
у ро ма ну Ве сти ни од ку да Ви ли ја ма Мо ри са ју нак ко ји из де вет на е стог ве ка до ла зи у 
по се ту бу дућ но сти за бе зек нут је об ри си ма при род ног све та ко ји се по но во ука зу ју 
ис под све бле ђег пе ча та мрач ног ин ду стриј ског ме тро по ли са, и са ма име на на ре ци 
про ме ни ла су об лик и уме сто оту жног слен га са да ево ци ра ју пеј за же ли ва да, па ди на 
и ре чи ца, ко је су се то ли ко ду го гу ши ле под тро то а ри ма стам бе них згра да и би ле са-
те ра не у ка на ли за ци о не од во де, а ко је са да из ра ња ју на све тло да на:

Лон дон, онај Лон дон о ко јем сам чи тао и ко ји су на зи ва ли мо дер ним Ва ви ло ном људ
ске ци ви ли за ци је, као да је не стао [...] А што се ти че ве ли ких мрач них ме ста ко ја су не
ка да, као што нам је по зна то, би ла цен три фа брич ке про из вод ње, та ме ста су, баш као 
и це ла зи да на пу сти ња Лон до на, не ста ла; бу ду ћи да се ту од ви ја ла са мо „про из вод ња“ 
и ни шта ви ше, те да им је је ди на свр ха би ла да слу же шпе ку ла ци ја ма на бер зи, та ме ста 
су оста ви ла још ма ње тра га сво га по сто ја ња не го ли Лон дон [...] Са свим су прот но од 
оче ки ва ног, би ло је ве о ма ма ло зна ко ва кр че ња зе мљи шта, прем да се мно го гра ди ло, у 
ма њим гра до ви ма. Њи хо ва пред гра ђа, уко ли ко их је уоп ште и би ло, ста па ла су се са окол
ном при ро дом, а у њи хи вом цен три ма са да је би ло до вољ но про сто ра и љу ди су мо гли да 
се кре ћу а да се не оче шу јед ни о дру ге; али по сто ја ли су гра до ви ко ји су још увек има ли ули це, 
тр го ве и пи ја це; баш ти гра ди ћи нам да нас омо гу ћа ва ју да стек не мо пред ста ву о то ме ка ко 
су из гле да ли гра до ви не ка да дав но, – ми слим, кад су би ли у пу ном сја ју.12

Мо ри со ва уто пи ја пра ви је про то тип естет ски и ли бид но ори јен ти са не ви зи је дру-
штва, за раз ли ку од тех но ло шки и ин же њер ски ори јен ти са не ви зи је по пут Бе ла ми је-
вог ро ма на У го ди ни 2000: осврт на го ди ну 1887. Мо ри со ва ви зи ја је сто га ви ше у сти лу 
Фу ри јеа не го Сен Си мо на, ви ше пред ска зу је вред но сти но ве ле ви це не го со вјет ског 

11 Бу ду ћи да ће Чо век пра зних ша ка, као нај ва жни је уто пиј ско де ло по сле Ски не ро вог ро ма на 
Вал ден II, си гур но игра ти зна чај ну уло гу у по ли тич ким раз ма тра њи ма, ва жно је ис пи та ти опис 
Ана ре са као „анар хи стич ке“ Уто пи је. Њи ме Ле Гви но ва без сум ње на сто ји да на пра ви раз ли ку 
из ме ђу де цен тра ли зо ва не ор га ни за ци је Ана ре са и кла сич ног со вјет ског мо де ла, не узи ма ју ћи у 
об зир при то ме зна чај ко ји „од у ми ра ње др жа ве“ има и у марк си зму – што је по ли тич ки циљ ја сно 
из ра жен у кул тур ној ре во лу ци ји и екс пе ри мен тал ним ко му на ма у Ки ни, као и у ра зним об ли ци ма 
рад нич ког са мо у пра вља ња у дру гим зе мља ма. 
12 Wil li am Mor ris, News from Now he re (Lon don, 1903), стр. 91, 95, 96. 
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цен тра ли зма; то је ви зи ја у ко јој пре по зна је мо про цес раш чи шћа ва ња пре тр па ног 
сме тли шта ка пи та ли зма, као и за до вољ ство сво је руч ног си сте ма тич ног од стра њи ва-
ња ма се згра да из за кр че не ур ба не ге о гра фи је. Да ли та ква има ги на тив на про јек ци ја 
им пли ци ра и по др жа ва ми ли тант ни по ли тич ки став? У Мо ри со вом слу ча ју, да; али у 
на ше вре ме ра ди се о ми ли тант но сти еко ло шке по ли ти ке уоп ште. Ка зао бих да су 
„не-на се ља“ тек ме ста крат ко трај ног пре да ха, про ла зног олак ша ња од не из бе жне 
све при сут но сти ка сног ка пи та ли зма. Њи хо ва иди лич на, али пак еле гич на, љуп кост, 
њи хо ви па стел ни то но ви, или пре ће би ти па те тич но при бе жи ште ко је пру жа ју од 
за ча ђе не вик то ри јан ске сва ко дне ви це, нај при клад ни је од ра жа ва Мо ри сов под на слов: 
Ве сти ни од ку да: „до ба ми ра“. Као да је, на кон ве ли ке бор бе да се, ма кар са мо у има-
ги на ци ји, осло бо ди мо ин фек ци је на ших умо ва, вред но сти и на ви ка све при сут ним 
по тро шач ким ка пи та ли змом, по што се из не на да и упр кос свим оче ки ва њи ма про био 
до на ра тив ног про сто ра ко ји је ра ди кал но дру га чи ји, не у пр љан ни чим што је ка рак-
те ри са ло на ше ста ре жи во те и што нас је та да за о ку пља ло, наш дух је ди но мо гао да 
ле жи та мо за ди хан у но во на ста лој ти ши ни, пре слаб, не до ра стао, за би ло шта дру го 
осим да на из ма ку сна ге не тре ми це по сма тра по но во из гра ђе ни свет око се бе. 

Део ча ри Ле ве ру ке та ме, као и дво сми сле ност крај ње по ру ке ро ма на, сва ка ко 
из ви ре из при гу ше не же ље ко ја се осе ћа у ње му за слич ним уто пиј ским „ми ром“, за 
не ким са вр ше ним „не-на се љем“ где жи ви за јед ни ца ко ја ни је на му ка ма ни због сек-
су ал ног по ри ва ни ти исто ри је, ни због кул тур них не по треп шти на ни ти све та ис пу ње ног 
пред ме ти ма из ли шним за људ ски жи вот. Но, не сме мо за кљу чи ти раз ма тра ње а да не 
из не се мо за па жа ње да у том по гле ду ро ман са др жи и соп стве ну кри ти ку.

Слу жи на част сна зи ства ра лач ке има ги на ци је што је по ста ви ла оквир ро ма на ко-
ји до зво ља ва да се исто ри ја по што би ва из ба че на не том вра ти и то са тра гич ним 
по сле ди ца ма; што Кар хи да, про јек то ва на као дру штве ни по ре дак без раз во ја, по чи ње 
да се раз ви ја са по чет ком са мог на ра ти ва. То је, ве ру јем, пра во зна че ње мо ти ва ис прав-
ног и по гре шног пи та ња ко је је прет ход но по ме ну то и ко је у на став ку ка же сле де ће: 
„[н]аучити на ко ја се пи та ња не мо же од го во ри ти, а не да од го во ри те на њих: ово уме ће 
је нај по треб ни је у вре ме ни ма по тре са и та ме“ (84). Ни је слу чај но то што се овај прин-
цип на во ди не по сред но на кон јед не дру ге, да ле ко прак тич ни је ди ску си је о по ли ти ци 
и исто риј ским про бле ми ма:

Раз у ме се, ако окре не те ле ђа Ми шно ри ју и ста не те да се уда ља ва те од ње га, и да ље 
се на ла зи те на пу ту за Ми шно ри. […] Тре ба да по ђе те не где дру где; мо ра те има ти дру га
чи ји циљ; тек он да иде те дру гим пу тем. Је геј у дво ра ни три де сет тро ји це да нас: „Не у мо
љи во се су прот ста вљам за бра ни из во за жи та у Кар хи ду, као и ду ху су пар ни штва ко ји 
сто ји иза све га то га.“ Са свим ис прав но, али он не ће скре ну ти са пу та за Ми шно ри иду ћи 
у том прав цу. Мо ра да по ну ди не ку дру гу мо гућ ност. И Ор го ре ин и Кар хи да мо ра ју да од у
ста ну од пу та ко јим се са да кре ћу, без об зи ра на смер; мо ра ју по ћи не где дру где, пре ки ну ти 
круг. (83–84)

Али, на рав но, пра во ал тер на тив но ре ше ње ове ди ле ме и је ди ни мо гу ћи на чин да се 
пре ки не вр зи но ко ло у ко ме је ди но по сто ји из бор из ме ђу фе у да ли зма и ка пи та ли зма, 
ве о ма се раз ли ку је од ли бе рал ног „ре ше ња“ ко је да је спи са те љи ца и ње ни ју на ци у 
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ви ду ус по ста вља ња Еку ме на ко ји игра уло гу га лак тич ких Ује ди ње них на ци ја. У ис ку-
ше њу смо да се за пи та мо ни је ли стра те ги ја не по ста вља ња пи та ња („Чо ве чан ство се“, 
твр ди Маркс, „увек [бави] оним про бле ми ма ко је мо же да ре ши“) за пра во на чин на 
ко ји уто пиј ска има ги на ци ја на сто ји да спре чи фа тал ни по вра так упра во у оне исто-
риј ске окол но сти из ко јих тре ба да про на ђе из лаз. Ако је то тач но, он да нај ду бља 
те ма Ле ве ру ке та ме Ур су ле Ле Гвин ни је уто пи ја са ма по се би не го на ша не мо гућ ност 
да је уоп ште за ми сли мо.

Из вор ник: Fre de ric Ja me son, „World Re duc tion in Le Guin: The Emer gen ce of Uto pian Nar ra ti ve“ 
(1975), у: Ar che o lo gi es of the Fu tu re: The De si re Cal led Uto pia and Ot her Sci en ce Fic ti ons. Lon don, New 
York: Ver so, 2007, str. 267–280.

(С ен гле ског пре ве ла На та ша Камп марк)


