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„СА МО У СМР ТИ, ЖИ ВОТ“: 
ДИ НА МИ КА СТА РО СТИ У КЊИ ЖЕВ НОЈ ПРО ЗИ 
УР СУ ЛЕ ЛЕ ГВИН1

На шли се у го сти о ни ци Фал стаф и Же на из Ба та. Уз пи во, по чи њу да ево ци ра ју 
успо ме не. „Кад мла до сти се тим се и бур них ве се ља, ср це ми по ско чи и об у зме ме же-
ља“, ка же „до бра Же на“ на миг нув ши са го вор ни ку. „Ја шта“, од го ва ра Фал стаф, гла сом 
про му клим од но стал ги је, „Ми чу смо по ноћ на зво на.“2 Ма да овај вре ме шни пар спа-
да ме ђу не по но вљи ве ли ко ве ен гле ске књи жев но сти, њи хов раз го вор је сте ре о ти пан. 
За ста ре љу де је ти пич но да се че сто при се ћа ју про шло сти. Та ко ђе је ти пич но да су 
бр бљи ви, из ла пе ли, џан гри за ви, по гу ре ни и на глу ви. Али, да ли је баш та ко? Да ли су 
књи жев ни сте ре о ти пи о ста ри јим осо ба ма за сно ва ни на ствар ним за па жа њи ма или 
су ре зул тат про из вољ них дру штве них и књи жев них кон вен ци ја? Да ли се ли ко ви ви-
тал них ста ри јих осо ба би строг ума у књи жев но сти на ла зе у ис тој не у бе дљи вој ка те-
го ри ји као до бро ћуд не све кр ве, ши ро ко гру ди ста но дав ци и при бра ни про фе со ри? 

У са вре ме ним књи жев ним де ли ма ста ри је осо бе су обич но спо ред ни ли ко ви ко ји 
пот кре пљу ју сте ре о тип не при ка зе. Оста ре ли слу га Адам у Ка ко вам дра го са жа ље њем 
кон ста ту је да „ста рост у за пе ћак ба ци“, што је сва ка ко суд би на књи жев них пор тре та 
ста ри јих ли ко ва, ко ји пре че сто би ва ју ба че ни у за пе ћак књи ге, оста вље ни без раз ра-
ђе них де та ља већ са мо са тек на зна че ним кон ту ра ма; тих не ко ли ко пре по зна тљи вих 
по те за чет ки це упра во слу же то ме да на сли ка ју бр бљи ве, из ла пе ле, чан гри за ве, по-
гу ре не и на глу ве стар це. Но, по сто је зна чај ни из у зе ци. У њих спа да ју на уч но фан та-
стич на де ла Ур су ле Ле Гвин.

Бу ду ћи да се на уч на фан та сти ка обич но не сма тра жан ром ко ји се ис ти че увер љи вом 
ка рак те ри за ци јом ли ко ва, не мо же се оче ки ва ти да се на стра ни ца ма ове спе ку ла тив не 
фик ци је про на ђу из ван ред ни пор тре ти ста ри јих осо ба. Од не дав но су, ме ђу тим, де ла 
на уч не фан та сти ке по че ла да се усред сре ђу ју на спе ци фич не про бле ме, а ве ли ка име-
на се у сво јим на уч но фан та стич ним де ли ма ба ве зна чај ним дру штве ним пи та њи ма. 
Ур су ла Ле Гвин, јед на од нај зна чај ни јих спи са те љи ца из жан ра на уч не фан та сти ке и 
јед на од нај та лен то ва ни јих за ка рак те ри за ци ју ли ко ва, у сво јим ро ма ни ма на ро чи ту 
па жњу по све ћу је ру ше њу дру штве них и сек су ал них сте ре о ти па. Дво стру ка до бит ни-
ца пре сти жних на гра да Ху го и Не бу ла,3 Ур су ла Ле Гвин је у на уч ну фан та сти ку уне ла 
ан тро по ло шко ви ђе ње дру гих и стра них кул ту ра. Ћер ка чу ве них ан тро по ло га Ал фре да 

1 На вод је из Ча роб ња ка Зе мљо мор ја. До дат је за рез да би зна че ње би ло ја сни је.
2 Фал стаф из го ва ра ове ре чи и дра ми Хен ри IV, Дру ги део; чин III, сце на 2. (Прим. прев.)
3 И Ле ва ру ка та ме и Чо век пра зних ша ка осво ји ли су обе на гра де.
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и Те о до ре Кре бер, Ле Гви но ва је од ра сла у ам би јен ту у ко ме је кул тур на ан тро по ло-
ги ја би ла на чин жи во та што јој је омо гу ћи ло да вла сти ти спи са тељ ски рад пре тво ри 
у сред ство за ис тра жи ва ње ра зно вр сних не тра ди ци о нал них ста во ва пре ма људ ској 
при ро ди и дру штву. Осим то га, њен отац, ко ји је по жи вео осам де сет пет го ди на, био 
је жи ви при мер не ти пич ног, из ван ред но ви тал ног чо ве ка у по зним го ди на ма. „Се до кос 
бе ше, / це лог мог жи во та, и крат ке се де бра де.“4

У сво јој на уч ној фан та сти ци, та ко, Ур су ла Ле Гвин ис тра жу је не ко ли ко вр ста дру-
штве них струк ту ра, као и не ко ли ко вр ста људ ских би ћа, укљу чу ју ћи и не ко ли ко је дин-
стве них при ме ра ли ко ва у го ди на ма, ме ђу ко ји ма се из два ја ју три на ро чи то жи во пи сна 
и дир љи ва ли ка. Они ни су ни бр бљи ви ни из ла пе ли ни ти по гу ре ни. 

Од по ме ну та три, је дан му шки и је дан жен ски лик ди на мич ни су пор тре ти ста ро сти. 
Волд, ста ре ши на пле ме на у Пла не ти из гнан ства, и Одо, анар хист ки ња у „Да ну уо чи 
ре во лу ци је“, од ли ку ју се ди на мич ном дво сми сле но шћу. У сре ди шту њи хо ве ка рак те-
ри за ци је на ла зи се дра ма тич на тен зи ја из ме ђу су прот но сти, ко ја њи хо вим опи си ма да је 
ду би ну и сна гу, а Вол ду и Одо да ру је упе ча тљи ву ин ди ви ду ал ност. Та тен зи ја из ме ђу 
су прот но сти има и спо ља шњу и уну тра шњу ма ни фе ста ци ју. Вид на је у од но су по је дин-
ца пре ма дру штву и у од но су по је дин ца пре ма вла сти том соп ству. У по гле ду од но са 
пре ма дру штву, Ле Гви но ва от кри ва тен зи ју ко ја вла да из ме ђу же ље за при дру жи ва-
њем и осе ћа ја ан та го ни зма, као и из ме ђу уло ге во ђе и уло ге бун тов ни ка. И Волд и Одо 
су у исти мах и во ђе за јед ни це и из оп ште ни ци из ње, и окру же ни љу ди ма и оса мље ни. 
У по гле ду уну тра шњег од но са пре ма са мом се би, по сто ји тен зи ја из ме ђу осе ћа ја ви тал-
но сти и осе ћа ја ис тро ше но сти, из ме ђу иш че ки ва ња бу дућ но сти и се ћа ња на про шлост, 
као и из ме ђу уче ство ва ња у де ша ва њи ма и оста ја ња по стра ни.

Нај ва жни је од све га, мо жда, с тач ке гле ди шта дру штва, по сто ји тен зи ја из ме ђу тога 
шта ста ри љу ди је су и то га шта мо гу да учи не. Ста ре осо бе мо гу да по кре ну про ме не 
чак и кад са ме не мо гу да се про ме не. Мо гу би ти по кре тач ка си ла зна чај них дру штве-
них до стиг ну ћа, као што су то Волд и Одо, иа ко ни су у ста њу да пси хо ло шки уче ству-
ју у ре зул та ти ма до стиг ну ћа. И Одо и Волд ини ци ја то ри су раз во ја сво јих дру шта ва, 
али исто вре ме но оста ју спу та ни си ла ма ко је су у про шло сти кон тро ли са ле њи хо во 
од ра ста ње. И Одо и Волд до но се пре суд не од лу ке ко је ме ња ју бу дућ ност њи хо вих 
све то ва, али обо је уми ру уо чи ра ђа ња но ве зо ре. Обе при че за вр ша ва ју се смр ћу 
оста ре лог про та го ни сте. Ка ко се смрт при ми че, оба ли ка су у исти мах и пу на жи во та 
и спрем на да до че ка ју смрт. Тен зи ја из ме ђу су прот но сти обе ле жа ва тре ну так њи хо ве 
смр ти баш као што је обе ле жи ла и го ди не њи хо вог жи во та.

Крат ки ро ман Пла не та из гнан ства на стао је ра ни је од дру гог де ла ко је се раз ма тра 
у овом ра ду.5 На пи сан 1966. го ди не, то је дру ги ро ман у на уч но фан та стич ној три ло-
ги ји чи ја се рад ња де ша ва у да ле ком све ми ру на дру гим пла не та ма. При ча је сме ште на 
на пла не ти Ел та нин, где вла да ју су ро ве вре мен ске при ли ке и зи ма тра је пет на ест 
го ди на. Рад њу по кре ће не тр пе љи вост из ме ђу две кул ту ре: при ми тив ног пле ме на 
до мо ро да ца и њи хо вих тех но ло шки на пред ни јих су се да, „да ле ко ро ђе них“ по то ма ка 

4 Из пе сме „Co ming of Age“, у: „Wild An gels“, The Ca pra Chap bo ok Ant ho logy (San ta Bar ba ra, CA, 1979).
5 Pla net of Exi le (New York, 1966); Пла не та из гнан ства, пре ве ли Мир ја на Жив ко вић, Зо ран Жив ко вић, 
Бе о град: На род на књи га: Пар ти зан ска књи га, 1987. (Прим. прев.)
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до се ље ни ка са дру ге пла не те. Ухва ћен у уна кр сну ва тру су ко бље них ра са на ла зи се 
мла ди за љу бље ни пар, Ро ле ри и Ја коб Агат, ко ји игра ју уло ге Ро меа и Ју ли је са срећ-
ним кра јем. Ва жна лич ност ко ја ути че на њи хо ву суд би ну је сте ста рац по име ну Волд. 
Он је и Ро ле рин отац и, као нај ста ри ји од свих, ста ре ши на њи хо вог но мад ског пле ме на. 
Ро ле ри на љу бав пре ма ту ђин цу Ја ко бу из раз је не по ко ра ва ња Вол до вом ау то ри те ту 
и као оца и као по гла ва ра.

Ма да је Волд, као нај ста ри ји у пле ме ну, и да ље био при зна ти по гла вар свог на ро да, 
ње го во вођ ство угро же но је чи ње ни цом да се на ла зи у по од ма клим го ди на ма и да пле-
ме ну пре ти не по сред на опа сност од ин ва зи је. Не са мо да су на пра гу ду гач ке и те шке 
зи ме, већ се и вар вар ске хор де са се ве ра спре ма ју за на пад. Волд је и те ка ко све стан 
сво је ам би ва лент не уло ге у пле ме ну у да том тре нут ку. Од у век се по но сио ти ме што има 
пот пу ну и не при ко сно ве ну кон тро лу, али раз у ме да ће ње гов мла ди ра то бор ни син 
уско ро по ста ти но ви ста ре ши на. У том тре нут ку лич не и пле мен ске кри зе Волд до но-
си пре суд ну и сме лу од лу ку да се при дру жи „да ле ко ро ђе ни ма“ ка ко би за јед нич ки 
од би ли вар вар ске на па да че иа ко је све стан да ће због то га из гу би ти по ло жај вла да ра.

Та ко ђе је знао да је то по след ња од лу ка ко ју је до нео. Мо гао их је по сла ти у рат: али 
у оба слу ча ја Умак су ман ће се вра ти ти као во ђа рат ни ка, те сто га и као нај ја чи во ђа 
ме ђу љу ди ма Аска те ва ра. Вол дов по тез пред ста вљао је ње го ву аб ди ка ци ју. Умак су ман 
ће би ти млад по гла вар. Он ће за тва ра ти круг при уда ра њу ка ме на о ка мен, он ће пред
во ди ти лов це у Зи му, по хо де у Про ле ће, ве ли ка лу та ња за ду гих Лет њих да на. Ње го ва 
Го ди на упра во је по чи ња ла... (36) 

Кад не при ја тељ поч не да на ди ре, овај по но си ти ста рац на ла зи се у по ни жа ва ју ћој 
си ту а ци ји у ко јој мо ра да се скла ња на без бед но ме сто за јед но са же на ма из пле ме на. 
Ни овај пут, ме ђу тим, не ра ди се о из бо ру из ме ђу две ја сно де фи ни са не ал тер на ти ве, 
да ли да оде у скло ни ште или да оста не да се бо ри, не го о тен зи ји из ме ђу су прот но сти. 
Волд при ста је да са же на ма по ђе у збег, али пре то га још јед ном по ка зу је да је пра ви 
рат ник. Сра мо та га је за то што ни је спо со бан да иде у бит ку: „Знао је да ви ше ни је био 
по гла вар; али зар ви ше ни је био му шка рац? Мо ра ли оста ти уз ва тру са бе ба ма и же-
на ма, у ру пи у тлу?” (54)

Не по клек нув ши пред осе ћа јем сра ма, по се же за сво јим оми ље ним оруж јем, те шким 
ко пљем ко јим је не ка да дав но без ичи је по мо ћи убио сне жног де мо на, те га др жи у 
при прав но сти. Се ћа ње на то ју нач ко де ло из про шло сти сто ји из ме ђу ње га и нео по зи-
вог по вла че ња са бој ног по ља. Ука зу је му се, ме ђу тим, при ли ка да ожи ви ста ру сла ву, 
па овај ста рац, на ко јег се мла ди рат ни ци и не оба зи ру, успе ва да за ри је сво је шест 
сто па ду гач ко ко пље гво зде ног вр ха у те ло јед ног од на па да ча. Тај хра бри чин вра ћа 
му са мо по што ва ње, те при ста је, иа ко не ра до, да са же на ма по ђе на без бед но ме сто. 
Осе ћај сра ма ко ји се ја вио због не га тив не сли ке о се би убла жен је тим по след њим 
ју нач ким де лом. Ис по ста вља се да су срам и сла ва у ње го вом слу ча ју нео дво ји ви.

Ка ко у по гле ду фи зич ке спрем но сти, та ко и у по гле ду мен тал не сна ге, Волд та ко ђе 
оте ло вља ва ди ја лек ти ку су прот но сти. У по од ма клим го ди на ма, по не кад ис по ља ва 
не ве ро ват ну ви тал ност док је у дру гим при ли ка ма пра ви оро ну ли ста рац. Док из да је 
ко ман де рат ни ци ма да се су прот ста ве на је зди Га а ла, глас му је „јак и ду бок, на тре ну так 
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ли шен про му кло сти од ста ро сти“ (35). Па ипак, чим се мла ди рат ни ци ра зи ђу, а он 
оста не сам крај ва тре, ви ди мо га по ви је ног под те ре том го ди на: „Остао је згу ре но да 
се ди на уко че ној зад њи ци уз ва тру, зу ре ћи у жу те пла ме но ве као да зу ри у ср це јед ног 
из гу бље ног сја ја, не по врат ну то пло ту Ле та“ (36). Исто та ко, иа ко углав ном хо да спо ро 
и по гу ре но, „укру ће но ву ку ћи сво је не зграп не но ге“ (53), у ста њу је да иде ве о ма ус-
прав ног др жа ња ка ко би за ди вио сво ју су пру гу. („Она је би ла зло вољ на ста ри ца, а он 
бу да ла сти ста рац, али по нос је са чу ван“ (54).)

Вол дов лик је ефект но пси хо ло шки про ду бљен, јер док ис по ља ва све по бро ја не 
кон тра дик тор не осо би не, он их је та ко ђе пот пу но све стан. Зна да је у по гле ду фи зич-
ке сна ге и спрем но сти пра ви ста рац. „Ка да је ви део ка ко стру же но га ма по ка ме њу 
схва ти да тре ба да по слу ша Ага та и по ђе са же на ма на цр но остр во, јер би ов де са мо 
био на те ре ту” (72). Али у ду би ни те ту жне спо зна је, осе ћа и на лет оп ти ми зма. Тај оп ти-
ми зам је, ме ђу тим, за чи њен до зом иро ни је, те иза зи ва код стар ца го рак смех:

Волд се из не на да гла сно за ки ко та и окре те од про зо ра иза ко јег је там не ло. Над жи вео 
је сво је по гла вар ство, сво је си но ве, сво ју ко ри сност и мо рао је да умре на сте ни у мо ру; 
али имао је ве ли ке са ве зни ке, ве ли ки рат ни ци су га слу жи ли – ве ћи од Ага та или би ло ког 
чо ве ка. Олу ја и Зи ма бо ри ли су се за ње га и он ће над жи ве ти сво је не при ја те ље. (74–75)

По што схва ти да има при ро ду, олу ју и зи му, на сво јој стра ни, Волд је по но во у ста њу 
да са гле да ства ри из ши ре пер спек ти ве, те гр ми на же не ау то ри та тив ним гла сом: „Па, 
же не! Да ли је ме со спрем но?“ (74) Ни је ви ше по гла вар чи та вог пле ме на, али је ма кар 
по гла вар жен ске че ља ди. Ни је ви ше ак ти ван рат ник, али ма кар од би ја да па сив но 
че ка је ло. И ма да су ње го ви слав ни под ви зи са да иза ње га, мо же се ра до ва ти но вом 
бу ду ћем ста ту су „ува же ног бив шег ста ре ши не“.

Дра ма тич на тен зи ја у опи су Вол до вог ли ка не је ња ва ни у смр ти. Ње го во те ло на 
по смрт ној ло ма чи опи су је се као „те ло ста р ца ко је су го ди не из об ли чи ле, али ко је је 
и да ље из гле да ло сна жно” (100). Зна чај не ре чи су „и да ље“, јер се њи ма у овом опи су 
оста ре ле осо бе из бе га ва ста тич на и сте ре о тип на фор му ла ци ја „или... или“, а да је се пред-
ност фор му ла ци ји „и... и“. У смр ти Волд је, баш као и за жи во та, и јак и не јак, и жр тва 
го ди на и спо ме ник не по ко ле бљи вом мла да лач ком ду ху јед ног ста р ца. И на по слет ку, 
иа ко Волд не ће до жи ве ти да ви ди ње не ре зул та те, ње го ва хра бра и не се бич на од лу-
ка да му се пле ме удру жи са на ро дом да ле ко ро ђе них про ме ни ће бу дућ ност ње го ве 
пла не те. 

Опи сом ли ка Ла ие Аси ео Одо вра ћа мо се на зе мљу. Ње на при ча у „Да ну уо чи ре-
во лу ци је“ за пра во је про лог ро ма на Чо век пра зних ша ка ма да је при ча на пи са на по сле 
ро ма на.6 По пут сво је ство ри тељ ке, Одо је осно ва ла је дан свет. Анар хи стич ка на се о-
би на Ана рес (ме сец) опи са на у Чо ве ку пра зних ша ка из да нак је ре во лу ци о нар не идео-
ло ги је ко ју је Одо фор му ли са ла ка ко у сво јим ути цај ним тек сто ви ма та ко и у свом 
по ли тич ки ак тив ном жи во ту. У вре ме ка да се рад ња де ша ва, ре во лу ци ја из ко је ће 

6 „The Day Be fo re the Re vo lu tion“ у: The Wind’s Twel ve Qu ar ters (New York, 1976); Ур су ла Ле Гвин, „Дан 
уо чи ре во лу ци је“, Мир ја на Жив ко вић, Зо ран Жив ко вић и Зо ран Јак шић. Ур су ла Ле Гвин, Ха ин ске 
при че, По ла рис, Бе о град, 1995. (Прим. прев.)
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про ис те ћи ко ло ни ја на ме се цу са мо што ни је по че ла и Одо, ду хов на мен тор ка ре во-
лу ци је, же на је од 72 го ди не.

Чи та о ци се са овом ста ри цом пр ви пут сре ћу у ње ном сну и ви де је као де вој ку. 
Одо са ња сво ју бив шу љу бав и „ор та ка“ (у одо њан ском ре во лу ци о нар ном го во ру уме-
сто бра ка ко ри сти се реч ор та клук) на кон че га се бу ди и по но во угле да сво је оста ре-
ло те ло ко је је под се ћа на ста ре, ис тро ше не ства ри ко је по се ду је мо. „Од врат но. Ту жно, 
бед но. Зло. Јад но.“ Ње не ми сли на ја ви рас тр за не су из ме ђу су прот но сти док је Одо 
ра за пе та из ме ђу се ћа ња на про шлост и оно га што ви ди у са да шњо сти. Као же на по 
ко јој је на зван је дан ре во лу ци о нар ни по крет, Одо се бе сма тра и де лом по кре та и 
одво је ном од ње га. Као до бар одо ња нин, на при мер, тре ба ло би да ка же да је са ња ла 
„ор та ка“, а не „му жа“, али та да се за пи та: „Али због че га је, до ђа во ла, мо ра ла да бу де 
до бар одо ња нин?“ Став ко ји за у зи ма пре ма соп стве ном по ли тич ком си сте му у исти 
мах је и спрем ност да уче ству је у ње му и же ља да му се од у пре. 

Одо ис по ља ва слич ну ам би ва лент ност и ка да су у пи та њу ње ни по ступ ци. С јед не 
стра не, же ли да дик ти ра пи сма свом се кре та ру Но и ју ка ко би по ка за ла да још увек 
све др жи под кон тро лом, али исто вре ме но му сва ки пут пре пу шта да он од лу чи ка ко 
ће гла си ти ко нач на вер зи ја. Кад је Нои под се ти на за ка за ни са ста нак са гру пом стра них 
сту де на та, у исти мах се и об ра ду је и оне ра спо ло жи.

Во ле ла је мла де, а од стран ца се увек мо гло не што на у чи ти, али за мо ри ла се од но вих 
ли ца и за мо ри ла се од то га да стал но бу де на ви де лу. Учи ла је од њих, али они ни су учи ли 
од ње; на у чи ли су све што је има ла да их под у чи још дав но, из ње них књи га, из По кре та. 
До ла зи ли су са мо да је ви де, као да је ка ква зна ме ни тост по пут ве ли ког тор ња у Ро да
ре ду, или ка њо на Ту ла е веа. При род на ле по та, спо ме ник.

Љу ти се што је спо ме ник, али не мо же се ре ћи да не про на ла зи и не ко за до вољ ство 
у тој па сив ној но вој уло зи. Ре во лу ци о нар ка је по ста ла „дра га, ста ра го спа“.

То ком це ле при че сли ко вит при каз фи зич ких де та ља пла стич но до ча ра ва чи ње ни це 
ста ро сти. Кад ују тро уста не из кре ве та, Одо с гну ша њем по сма тра вла сти та сто па ла:

Но жни пр сти, са би је ни чи та вим жи во том јеф ти них ци пе ла, би ли су го то во че твр
та сти на ме сти ма где су се до ди ри ва ли, штр че ћи у из бо чи на ма; нок ти су би ли без бој ни 
и без о блич ни. Из ме ђу ко сти ју но жног згло ба, на лик чво ро ви ма, пру жа ле су се фи не, су ве 
бо ре.

Али чак и овај опис оста ре ле ко же обе ле жа ва ам би ва лент ност:

Крат ко, ма ло за рав ње ње у осно ви пр сти ју за др жао је глат ко ћу, али ко жа је би ла бо је 
бла та, а пре пле те не ве не ис пру га ле су згла вак.

И по сле ди це мо жда ног уда ра су кли нич ки пре ци зно на ве де не да се по ка же шта је 
све на ње ном те лу стра да ло, а шта ни је. По го ђе на је са мо де сна стра на:

У де сној ша ци ју је го ли ца ло. По че ша је, а он да је за тре се у ва зду ху, пр ко сно. Та шака 
ни ка да ни је са свим пре бро ди ла кап. Ни ти де сна но га, ни де сно око, или де сни угао уста. 
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Би ли су ле њи ви, не спрет ни, осе ћа ла је го ли ца ње у њи ма. Те ра ли су је да се осе ћа као ро бот 
са крат ким спо јем.

Но, ди на мич на ам би ва лент ност ка рак те ри за ци је ње ног ли ка нај бо ље се од ра жа ва 
у ње ном од но су пре ма уло зи ко ју има на пра гу ре во лу ци је. Одо је би ла у сре ди шту 
по ли тич ке ак тив но сти це лог свог од ра слог жи во та и са да се бо ји да ње на уло га по-
ста је спо ред на. „Ни је то ла ко, ре че она се би као да се прав да, уз на пор се ус пи њу ћи 
сте пе ни штем, при хва ти ти да си из ван све га ка да си би ла у то ме, у са мом сре ди шту, 
то ком пе де сет го ди на.“ У очи ма ње них ода них след бе ни ка она је и да ље у цен тру све-
га, бар као сим бол, узор, али њој са мој му ко трп но ус пи ња ње сте пе ни штем угро жа ва 
ту цен трал ну по зи ци ју. Сли ка ко ју има о се би обе ле же на је рас тр за но шћу из ме ђу 
осе ћа ња са мо са жа ље ња и са мо у зди за ња. 

При каз тен зи је из ме ђу су прот но сти ко ја по сто ји у ли ку Одо усред сре ђу је се на 
ње ну уло гу у тач но од ре ђе ном тре нут ку на ко ји се упу ћу је на сло вом. Чи та вог жи во та 
ра ди ла је на то ме да иза зо ве ре во лу ци ју свет ских раз ме ра. Ра ди ла је, бо ри ла се и пи-
са ла књи ге. Го ди не је про ве ла у за тво ру и по ста ла је ду хов ни во ђа ве ли ке ре во лу ци је 
ко ја тре ба да поч не. Су тра. Али ње на су ко бље на осе ћа ња ти чу се уло ге ко ју има уо чи 
тог од суд ног тре нут ка. Осе ћа и при па да ње и не при па да ње ре во лу ци ји. Пре пу шта се 
ду бо кој, али ира ци о нал ној же љи да иза ђе на ули це иа ко зна да је фи зич ки пре сла ба 
за то. Не дав ни мо жда ни удар на нео је то ли ко ште те да има ути сак да јој вла сти то те ло 
мла та ра око ње као отр ца на оде ћа. Кад иза ђе у шет њу, умор је на те ра да сед не на праг 
јед не ку ће у си ро тињ ској че твр ти, пре сла ба да на ста ви да ље. И док се ди ту, не по мич но, 
за пи та на је над соп стве ним иден ти те том. Ко сам ја?, пи та се.

Би ла је де вој чи ца кра ста вих ко ле на ко ја је се де ла на пра гу и гле да ла на ни же кроз злат
ну из ма гли цу Реч не ули це у вре ли ни по зног ле та, ше сто го ди шња ки ња, ше сна е сто го ди шња
ки ња, же сто ка, луц ка ста де вој ка, оп сед ну та сно ви ма, не дир ну та, не до дир љи ва. Она је 
би ла она. За и ста је би ла не у мор ни рад ник и ми сли лац, али крв ни угру шак у ве ни од у зео 
јој је ту же ну. За и ста је би ла љу бав ни ца, пли вач у бу ји ци жи во та, али Та ви ри, сво јом смр
ћу, од нео је ту же ну са со бом. Ни је оста ло ни шта, за и ста, осим те ме ља. Сти гла је ку ћи; 
ни ка да ни је ни по шла од ку ће. „Пра во пу то ва ње је по вра так.“ Пра ши на, бла то, праг у 
си ро тињ ском кра ју.

По зна ни ца ко ја слу чај но на и ла зи по мо ћи ће Одо да се вра ти ку ћи, али ње но по на-
ша ње пре ма чла но ви ма за јед ни це с ко ји ма де ли ку ћу од јед ном по ста је ре зер ви са но, 
а ње ни од го во ри на њи хо ва пи та ња нео д ре ђе ни. Кад је пи та ју да ли би хте ла да одр жи 
го вор ују тро на дан по чет ка ре во лу ци је, она са мо ка же да не ће би ти та мо. Њен од го вор 
има ду бље зна че ње не го што ико схва та. Као што она са ма сар ка стич но ка же, уз до зу 
цр ног ху мо ра на соп стве ни ра чун, „Ге не рал ни штрајк“ над ја ча ла је „при ват на мо жда на 
кап“. На пор но ус пи ња ње сте пе ни ца ма до со бе за пра во је уз но ше ње у смрт. „Вр те ло 
јој се, али ви ше се ни је пла ши ла па да.“

Одо не ће до жи ве ти да ви ди ре во лу ци ју ко ју је по кре ну ла. Али спољ на иро ни ја 
од раз је уну тра шње тен зи је из ме ђу су прот них по ри ва. Скло на и ка са мо са жа ље ва њу и 
ка са мо у зди за њу, ко ле ба ла се из ме ђу бор бе и пре да је, из ме ђу агре сив ног ан га жо ва ња 
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и па сив не не за ин те ре со ва но сти. Ни је са мо ока ме ње ни спо ме ник, ка ко је мно ги ви де, 
ни ти је у пот пу но сти охо ли, ра то бор ни бун тов ник, ка квом је љу ди зна ју из про шло сти. 
Ни је ни јед но јер је обо је, у исти мах, ње но те ло про па да од по сле ди ца мо жда ног уда-
ра, али она се ус пи ње сте пе ни ца ма; њен бун тов нич ки дух се уз но си у ви си не, али 
на сла ђу је се тре ну ци ма од мо ра. И са ма ци нич но за па жа иро ни ју ове дво стру ке ви зи-
је кад се бе ви ди као „бе на ву ста ри цу ко ја је за по че ла свет ску ре во лу ци ју“.

Одо не ће до жи ве ти да ви ди ре во лу ци ју ко ју је по кре ну ла, ни ти ће Волд, Нај ста ри-
ји, до жи ве ти да ви ди ми ран са жи вот и ме шо ви те бра ко ве из ме ђу свог до мо ро дач ког 
пле ме на и да ле ко ро ђе них, не ће до жи ве ти да ви ди то но во до ба ко је ће до ћи за хва љу-
ју ћи ње му. До стиг ну ћа ових оста ре лих ли ко ва су у су шти ни ду хов не при ро де, те њи хо-
во оста ре ло те ло од кр ви и ме са не мо же да узме уче шћа у њи ма. Као што Одо ка же за 
омла ди ну ко ја је ње не иде је спр о ве ла у прак су: „Они су од ра сли уз на че ло сло бо де 
оде ва ња, сек са и све га оста лог, а она ни је. Она је то са мо из у ме ла. Ни је то иста ствар.“ 
На ви ке ко јих су се др жа ли це лог жи во та с го ди на ма су око шта ле ко ли ко и њи хо ве ста-
ре ко сти. Но, Ле Гви но ва сво јом ис тан ча ном ка рак те ри за ци јом ја сно ис ти че да то ни је 
це ла при ча. Одо и Волд, чак и са јед ном но гом у гро бу, кре а тив ни су и ди на мич ни ми-
сли о ци, сна жни по је дин ци ко ји мо гу про ме ни ти бу дућ ност свог све та. У по след њим 
тре ну ци ма жи во та они се не при се ћа ју про шло сти већ гле да ју у бу дућ ност. Ста рост 
је за њих ди на мич но пре пли та ње су прот но сти, а њи хо ва смрт на ја вљу је но ви по че так. 

Док Вол да и Одо упо зна је мо кад су већ у по зним го ди на ма, тре ћи при мер ди на-
мич ког при ка за ста ро сти у про зи Ур су ле Ле Гвин ти че се ли ка чи ји раз вој пра ти мо од 
де чач ког до ба пре ко ра не мла до сти па све то ду бо ке ста ро сти. То је лик Ге да, Ар хи-
ма га Зе мљо мор ја и про та го ни сте три ло ги је ко ју чи не Ча роб њак Зе мљо мор ја, Гроб ни це 
Ату а на и Нај да ља оба ла.7 Пр ва књи га се фо ку си ра на Ге до ве адо ле сцент ске го ди не 
и до сти за ње пу но лет ства; дру га га пра ти у по тра зи за чу до твор ном амај ли јом; док се 
тре ћа усред сре ђу је на оста ре лог Ге да, не са мо се до ко сог већ за о ку пље ног ми сли ма 
о то ме шта зна чи би ти стар. И ов де је опет у цен тру па жње ди на ми ка су прот но сти, 
али у овом слу ча ју при каз је ви ше сим бо ли чан, ви ше „ми то ло ги зо ван“ и за то ма ње 
за ви си од не по сред ног дру штве ног окру же ња и си ту а ци је. Отуд овај лик оста ре лог 
ча роб ња ка ну ди уни вер зал ни пре не го спе ци фич ни при каз до ба ста ро сти. 

За плет Нај да ље оба ле ва ри ја ци ја је на на ра тив по тра ге. На Ге до вом пу ту пра ти га 
кне же вић Арен, мла дић од око се дам на ест го ди на. Циљ им је да про на ђу ода кле до лази 

7 A Wizard of Earthsea (New York, 1968); The Tombs of Atuan (New York, 1971); The Farthest Shore (New 
York, 1972).
Ур су ла Ле Гвин, Три ло ги ја о Зе мљо мор ју, прев. Мир ја на Жив ко вић и Со ња Ја но ски, Бе о град: са мо-
стал но пре во ди лач ко ау тор ско из да ње Мир ја на Жив ко вић, 1988. Са др жи: Ча роб њак Зе мљо мор ја, 
Гроб ни це Ату а на и Нај да ља оба ла.
Ур су ла Ле Гвин, Зе мљо мор је: Те тра ло ги ја. 2, Ча роб њак Зе мљо мор ја, прев. Со ња Ја но ски и Мир ја на 
Жив ко вић, Бе о град: Фа ми лет, 2002.
Ур су ла Ле Гвин, Ча роб њак Зе мљо мор ја, прев. Миа Ке фер, Бе о град: Кон траст из да ва штво, 2018.
Ур су ла Ле Гвин, Гроб ни це Ату а на, прев. Со ња Ја но ски и Мир ја на Жив ко вић, Бе о град: Фа ми лет, 2002.
Ур су ла Ле Гвин, Гроб ни це Ату а на, прев. Миа Ке фер, Бе о град: Кон траст из да ва штво, 2018.
Ур су ла Ле Гвин, Нај да ља оба ла, прев. Со ња Ја но ски и Мир ја на Жив ко вић, Бе о град: Фа ми лет, 2002.
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зло ко је је за де си ло свет Зе мљо мор ја ко јим ха ра ду хов на ку га по ти ште но сти, због 
че га је ма ги ја из гу би ла моћ, гра ни це се по му ти ле и ства ри из гу би ле сми сао. „У све ту 
по сто ји ру па кроз ко ју ис ти че мо ре. Све тлост се га си.“ Све ука зу је на то да је зло по-
ве за но с тим што су љу ди по це лом све ту од ба ци ли смрт, а ко ла ју и зло слут не гла си не 
да по сто ји мо гућ ност да љу ди жи ве веч но. Гед сма тра да ова пре ко мер на људ ска же-
ља за жи во том пред ста вља прет њу при род ној рав но те жи. По ње му је смрт це на ко ју 
пла ћа мо за жи вот па за то са Аре ном кре ће на пу то ва ње ка за па ду с на ме ром да по-
вра ти рав но те жу у при ро ди та ко што ће вра ти ти смрт. 

Ка ко се кре ћу пре ма за па ду, у прав цу за ла зе ћег сун ца и прав цу ко ји се тра ди ци о-
нал но по ве зу је са смр ћу, ста рац и мла дић раз го ва ра ју о раз ли ка ма из ме ђу ста ро сти 
и мла до сти. Гед об ја шња ва свом мла дом са пут ни ку: „По ку шај па жљи во да би раш, Аре-
не, ка да бу деш мо рао. У мла до сти сам мо рао да би рам из ме ђу жи во та ко ји се са сто ји од 
по сто ја ња и жи во та ко ји се са сто ји од де ла ња. Уско чио сам у овај дру ги као што жа ба 
ска че на му ву. Али сва ко де ло ко је из вр шиш, сва ки твој чин, ве зу је те за се бе и за сво је 
по сле ди це и те ра те да стал но из но ва де лаш. Та да се вр ло рет ко мо жеш на ћи на не ком 
ме сту, у не ком вре ме ну слич ном овом, из ме ђу два чи на, ка да ти је до зво ље но да се 
за у ста виш и јед но став но по сто јиш. Или поч неш да раз ми шљаш о то ме ко си и шта си.“ 
Арен не стр пљи во че ка да сту пи у ак ци ју, али Гед се бе по ре ди са древ ним зма је ви ма, 
ко ји су нај ста ри ји и нај му дри ји ме ђу свим жи вим би ћи ма и ко ји су пре ста ли да де ла ју 
ка ко би мо гли про сто да по сто је. „Они ни шта не чи не; они је су.“

Прем да се Гед мо жда у те о ри ји сла же с тим да је по сто ја ње бо ље од де ла ња, он је 
за пра во у исти мах и ак ти ван и кон тем пла ти ван, и пре дан и ре зер ви сан. Пут на за пад 
је пун аван ту ра и Гед у ви ше на вра та сту па у ак ци ју. Од луч но, хра бро и ма што ви то. 
Пре ру ша ва се да би мо гао нео па же но да иде уна о ко ло и рас пи ту је се; то ком јед не 
мрач не но ћи из ла же се опа сно сти да упад не у за се ду у за ба че ном со бич ку у кра ју 
гра да ко ји је на злом гла су због дро ге; хра бро спа са ва свог мла дог са пут ни ка из ша ка 
опа ких тр го ва ца ро бљем. Ова кви по ступ ци те шко да се мо гу оче ки ва ти од осо бе која 
се са свим од ре кла де ла ња. Сто га се мо же ре ћи да Гед ис по ља ва исту ону ди ја лек тич-
ку тен зи ју из ме ђу же ље за уче ство ва њем и же ље за по вла че њем ко ју смо при ме ти ли 
код Одо и Вол да. С јед не стра не, он ја сно да је пред ност по сто ја њу над де ла њем и 
бу ду ћем кра љу са ве ту је сле де ће: „Чи ни те са мо оно што мо ра те и оно што не мо же те 
учи ни ти ни ка ко дру га чи је.“ С дру ге стра не, Гед и те ка ко спрем но де лу је кад про це ни 
шта је на бо ље учи ни ти у да том тре нут ку. 

Вр ху нац рад ње де ша ва се на кра ју Ге до вог и Аре но вог пу то ва ња на за пад у „су ву 
зе мљу“ мр твих. У нај у да ље ни јем кут ку тог мрач ног, су мор ног пре де ла про на ла зе не-
при ја те ља за ко јим су тра га ли, про на ла зе из вор зла због ко јег је це ло Зе мљо мор је у 
ста њу оча ја. Ту, ис пред ка ме ног зи да ко ји раз два ја свет жи вих од све та мр твих, на и-
ла зе на не ка да шњег ча роб ња ка по име ну Коб ко ји се од ре као чо ве чан ске при ро де 
ка ко би ње го во те ло на ста ви ло да жи ви. Ко бо ва ма ги ја је отво ри ла вра та из ме ђу жи во-
та и смр ти, пре тво рив ши ти ме свет жи вих у свет жи во та у смр ти, где сун че ва све тлост 
не ма сја ја, а жи вот не ма ра до сти. Ко бо во те ло са го рео је змај, али Ко бо ва ду ша пре шла 
је пре ко зи да у зе мљу сен ки где Гед и Арен мо ра ју по ћи за њим. То је су мор но пу то ва ње 
кроз зе мљу у ко јој зве зде сја је али не тре пе ре, где се сен ке са ста ју али не про го ва ра ју 
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и где има са мо пра ши не за пи ће. Али ста рац и мла дић од луч но на ста вља ју пут све док 
се не на ђу пред вра ти ма ко ја раз два ја ју тај и наш свет и ко ја је Коб отво рио зло у по-
тре бив ши ма ги ју. Гед та да упо тре бља ва сву сво ју ма ги ју и ис по ља ва над људ ску сна гу 
крх ког ста рач ког те ла да би за тво рио та вра та. Не ста би лан али сна жан, ма ло се за но-
си, а за тим се ус пра вља. На ре ђу је ја сним гла сом: „Не ка бу де це ла! [...] те сво јим шта пом 
ис цр та по мо ћу ва тре них ли ни ја и пре ко ка пи је од сте на не ку ша ру: ру ну Аг нен, Ру ну 
Свр шет ка, ко ја за тва ра пу те ве и ис цр та ва се на по клоп ци ма ков че га. Ви ше ни је би ло 
ни пу ко ти не ни пра зни не из ме ђу гро ма да. Вра та су би ла за тво ре на.“

На му ко трп ном по врат ку у зе мљу жи вих, ста рост и мла дост тре ба ју јед на дру гу. 
Ста ри ча роб њак мо же да бу де во дич, али фи зич ки ни је до ра стао за дат ку. Мла ди кне-
же вић, ме ђу тим, по ка зу је из др жљи вост ка ква се са мо по же ле ти мо же и у на руч ју 
без бед но пре но си свог учи те ља пре ко гра ни це та ме и на зад у све тлост. Али то ни ка ко 
ни је це ла при ча. Не ра ди се про сто о мла да лач кој сна зи ко ја под у пи ре ста рач ке но ге 
јер мла ди ћу је пре ко по треб на му дрост ко ја до ла зи са мо с го ди на ма. Прем да Арен 
пре но си Ге да на без бед ну стра ну зи да, обо ји ца су у том тре нут ку на су ка на на пу стој 
пла жи на да ле ком за па ду, ве о ма да ле ко од нај бли жег људ ског на се ља. Ако им ни ко 
не при тек не у по моћ, осу ђе ни су на смрт. Али на пла жи су сре ћу пра ста рог му дрог 
зма ја Ка ле си на са ко јим по мо ћу Ге до ве му дро сти успе ва ју да ко му ни ци ра ју на Пра ста-
ром го во ру. Ка ле син се по ну ди да их на ле ђи ма вра ти у ци ви ли за ци ју, те та ко се њих 
дво ји ца из ба вља ју, ја шу ћи на гру бо окло пље ном вра ту ве ли чан стве ног ство ре ња. 

Је дан де таљ у овој сце ни из ба вље ња на ро чи то сли ко ви то илу стру је ди ја лек ти ку 
ста ро сти у опи су Ге до вог ли ка. Док се са пут ни ци пе њу на зма ја, Арен од јед ном угле да 
ма гов штап од ти со ви не ко ји су за бо ра ви ли на пла жи, на по ла за ко пан у пе ску, те по-
се же за њим. Маг га, ме ђу тим, за у ста вља, об ја шња ва ју ћи да је сву сво ју моћ ис тро шио 
у су вој зе мљи мр твих. Штап му ви ше ни је ни од ка кве ко ри сти: „Са да ни сам маг.“ Но, 
тај гу би так ни је без до бит ка. Прем да је из гу био моћ да сво јим шта пом ства ра ма ги ју, 
Гед је по стао му дри ји не го пре. Штап је имао уло гу по сред ни ка из ме ђу ча роб ња ка и 
ово зе маљ ских ства ри, али Гед сад ви ше на ли ку је зма је ви ма што ле те у ви си на ма. У 
очи ма му се са да на зи ра ло „не што слич но под сме ху ко ји је зра чио из Ка ле си но вих 
очи ју“. Ти ме не же лим ре ћи да је Гед из гу био сва ки осе ћај људ ске од го вор но сти. За-
пра во пред сто ји му је дан ве о ма ва жан за да так, а то је да по ста ви Аре на на пре сто 
ко ји му по пра ву при па да. Али сво јом уне ко ли ко тран сцен ден тал ном при ро дом Гед 
ути че на људ ске по ступ ке и кад не по сред но не уче ству је у њи ма. Слич но као Одо и 
Волд, ко ји су иза зва ли од ре ђе не до га ђа је, али ни су мо гли да уче ству ју у њи ма, Гед 
до во ди кне же ви ћа Аре на на пре сто иа ко не ће оста ти да пра ти ње го ву вла да ви ну. 
Ге до во ду хов но вођ ство омо гу ћи ло је да се оства ри древ но про ро чан ство ко је ка же: 
„На сле ди ће мој пре сто онај ко ји бу де жив про шао кроз зе мљу та ме и сти гао на уда-
ље не оба ле да на.“

За вр шна сце на, ко ја при ка зу је ка ко Гед оста вља све за со бом и од ле ће на зма ју 
Ка ле си ну, та ко ђе илу стру је тен зи ју из ме ђу иш че ки ва ња и се ћа ња у оста ре лом ча роб-
ња ку. То ком ду ге и опа сне по тра ге Гед не пре ста но бри не јер зна да је Зе мљо мор ју 
по тре бан вла дар ко ји ће ује ди ни ти кра љев ство док је исто вре ме но за о ку пљен бри-
жљи вим при пре ма њем Аре на за бу ду ћу уло гу кра ља. Још од пр вог су сре та са мла дим 
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кне же ви ћем осе тио је у Аре ну кра љев ски дух ње го вих пре да ка. Већ у пр вом раз го-
во ру под се ћа мла ди ћа да му је су ђе но да бу де краљ и то ком при че увек га осло вља ва 
с по што ва њем до стој ним кра ља. По сма тра но са тач ке гле ди шта Аре но ве бу ду ће вла-
да ви не и по тре бе да се за тво ре вра та из ме ђу све та жи вих и све та мр твих, Гед је у 
пот пу но сти за о ку пљен бу дућ но шћу. У исти мах, ме ђу тим, ми сли му ис пу ња ва ју се ћа-
ња на вла сти ту про шлост, а у не ко ли ко на вра та то ком при че но стал гич но се при се ћа 
по је ди на ца ко ји су од и гра ли ва жну уло гу у ње го вим ра ним ча роб њач ким да ни ма. 
Уто нуо у ми сли, на чам цу ко ји ла га но пло ви на за пад, Гед раз ми шља о Те нар, де вој ци 
ко ја зна чај но фи гу ри ра у Гроб ни ца ма Ату а на, и о свом пр вом учи те љу Оги о ну. Са да се 
у за вр шној сце ни са ста ју се ћа ње и иш че ки ва ње. Гед је клек нуо пред бу ду ћим кра љем 
и по же лео му ду гу и успе шну вла да ви ну, али че жња да се вра ти та мо где је од ра стао 
од во ди га у дру ге кра је ве. 

Ро ман се за вр ша ва та ко што Гед од ле ће на зма ју, што ујед но пред ста вља и смрт и 
но ви жи вот. Ње го ва фи зич ка сна га је ис тро ше на и он ви ше ни је у мо гућ но сти да де ла, али 
ње гов мит ски лет исто вре ме но је и кре та ње на пред и у ви си ну. Ма да му штап оста је 
од ба чен у пе ску, Ге дов дух се ви нуо у не бе са. Као што ка же мла ди краљ Арен кад пер цеп-
тив но опи су је раз ли ку из ме ђу се бе и оста ре лог ма га: „Он вла да ве ћим кра љев ством 
од ме не.“

Бу ду ћи да је Гед сим бо лич на фи гу ра, ча роб њак из све та фан та сти ке, ње го ва им пли-
ци ра на смрт та ко ђе је апо те о за. Али исто вре ме но је и смрт јед ног стар ца, јед но уни-
вер зал но ис ку ство. И као што Гед за жи во та ни је био џан гри зав и раз дра жљив, та ко 
ни Гед на пра гу смр ти ни је ни па те ти чан ни ра стро јен. По пут Вол да ко ји по здра вља 
до ла зак зи ме и Одо ко ја се ус пи ње уз сте пе ни ште, Гед у тре нут ку до ла ска смр ти гле да 
на пред. Баш као и њи ма, и ње му је ста рост би ла ди на ми чан пе ри од, а смрт по зи тив но 
ис ку ство. 

Сто га се мо же ре ћи да у сва три опи са ста ро сти у про зи Ур су ле Ле Гвин по сто ји тен-
зи ја из ме ђу су прот но сти ко ја не пре ста је све до тре нут ка смр ти. Волд, Одо и Гед су у 
исти мах и во ђе за јед ни це и из оп ште ни ци из ње, дру же љу би ви и оса мље ни по је дин ци 
ко ји и отво ре но уче ству ју у дру штве ним де ша ва њи ма и по вла че се у па сив ну ре флек-
си ју у ти ши ни. Осим то га, на фи зич ком ни воу су исто вре ме но и здра ви и на ру ше ног 
здра вља, и ве се ли и де при ми ра ни, и оли че ње сна ге и сли ка сла бо сти. Чак и док се 
кре ћу од се ћа ња на про шлост ка иш че ки ва њу бу дућ но сти, ско ро се не при мет но кре ћу 
од уми ра ња у овом жи во ту ка жи во ту у смр ти. У сва три слу ча ја за јед ни це у ко ји ма жи ве 
ова три ли ка уви ђа ју да у по след њим фа за ма жи во та ови љу ди мо гу зна чај но да до при-
не су за јед ни ци, мо гу да ини ци ра ју про ме не, да про на ђу но ви сми сао. Кад се од рек ну 
жи во та де ла ња у ко рист жи во та по сто ја ња, са мо њи хо во по сто ја ње оне мо гу ћа ва дру-
ги ма да де ла ју. У све то ви ма фан та сти ке и на уч не фан та сти ке ко је је ство ри ла Ур су ла 
Ле Гвин не по сто ји кон цепт од ла ска у ми ро ви ну, ни оба ве зан ни дра го во љан од ла зак.

На уч на фан та сти ка као жа нр од у век се ба ви ла ства ра њем но вих све то ва и пре до-
ча ва њем ал тер на тив них бу дућ но сти. Ова спе ку ла тив на про стор на про јек ци ја у све мир 
и вре мен ска про јек ци ја у бу дућ ност омо гу ћа ва на уч ној фан та сти ци да пру жи објек-
ти ван ко мен тар на наш вла сти ти спа ци јал но и тем по рал но огра ни чен жи вот ов де на 
зе мљи. Пи сцу на уч не фан та сти ке ко ји по се ду је и зна ње из кул тур не ан тро по ло ги је овај 



130

жа нр пру жа мо гућ ност ду бо ког про ми шља ња на те му дру штве них ста во ва ге не рал но, 
а по се би це ства ра при ли ку за раз би ја ње дру штве них сте ре о ти па. Ур су ла Ле Гвин је 
ан тро по ло шки ори јен ти са на спи са те љи ца на уч не фан та сти ке и ње ни екс пе ри мен тал ни 
све то ви пру жа ју дру штве но не кон вен ци о нал не опи се људ ске при ро де. Три ли ка раз-
ма тра на у овом ра ду при ме ри су ста ва пре ма ста ро сти ко ји је не кон вен ци о на лан јер 
пот пу но од ба цу је по пу лар ни сте ре о тип.

Пре че сто се у књи жев ној про зи ста ри је осо бе при ка зу ју као осо бе из ла пе лог ума 
и не ја ког те ла ко је жи ве у про шло сти и не ма ре за са да шњост. Пре че сто су ста ри је 
осо бе исто та ко скрај ну те у за пе ћак при че где по чи ва ју у ми ру сте ре о тип не за по ста-
вље но сти. На су прот то ме, сво јим опи си ма ста рог ча роб ња ка Зе мљо мор ја и дво је 
ста ра ца на че лу дру штва на пла не ти Зе мљи, од но сно пла не ти Ел та нин, Ле Гви но ва 
ну ди но ву сли ку ли ко ва у по зним го ди на ма. Ста рост у про зи Ур су ле Ле Гвин је и ди на-
мич на и ам би ва лент на. Ди на ми ка ста ро сти је жи во твор на ко ли ко и ди на ми ка мла до-
сти, ва жна ка ко за ста ри је осо бе та ко и за њи хо ву за јед ни цу. Осим то га, ди на ми ка 
ста ро сти је дин стве на је и не за ме њи ва, а не про сто про ду же так мла да лач ке ди на ми-
ке. Гед је по тре бан Аре ну исто као што је Одо по треб на мла дим ре во лу ци о на ри ма и 
Волд мла дим рат ни ци ма. Смрт Вол да, Одо и Ге да ни је про сто кул ми на ци ја про це са 
ста ре ња то ком го ди на про ве де них дре ма ју ћи на сун цу. Кре шен до је ве сник ти ши не. 
„Са мо у смр ти, жи вот.“ 

Из вор ник: Char lot te Spi vack, „Only in Dying, Li fe: The Dyna mics of Old Age in the Fic tion of 
Ur su la Le Guin“, Mo dern Lan gu a ge Stu di es, св. 14, бр. 3, 1984, стр. 43–53.

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


