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УР СУ ЛА К. ЛЕ ГВИН, ЊЕ НА МЕЈ И ЊЕН ЛАВ
У књи жев ном опу су Ур су ле К. Ле Гвин (УКЛ) мо гу се про на ћи при че ра зно ли ког 

ка рак те ра, фор ме и са др жа ја, од кла сич но уоб ли че них до екс пе ри мен тал них, од ре-
а ли стич ких до фан та стич ких, од при ча за од ра сле ко је мо гу да чи та ју де ца до при ча 
за де цу ко је мо гу да чи та ју од ра сли. У не ки ма го во ре све мир ски бро до ви, у не ки ма 
жи во ти ње. У не ки ма биљ ке. У го то во сви ма го во ре и љу ди. Не ки су жи ве ли дав но, 
не ки жи ве са да, не ки ће тек жи ве ти. Ула га њем мно го тру да и ве шти не у де це ни је књи-
жев ног пре га ла штва и бор бе за рав но прав ност бу ду ћег (или не ког из ме ште ног, боч ног) 
вре ме на у од но су на са да шње и про шло, УКЛ је ус пе ла да у књи жев ност уне се при че 
бу ду ћих на ро да та ко да их чи та о ци при ма ју као не што што је би ло, не што што чи ни 
део на ше тра ди ци је, че га се ин ди ви ду ал но и/или ко лек тив но се ћа мо. Чи та ју ћи о љу-
ди ма ко ји још ни су ту, за јед но с њом ми про ми шља мо о се би, ко ји са да је смо, и о 
они ма ко ји су би ли пре нас. Та ко ње на бу ду ћа ан тро по ло ги ја – или, бо ље, ан тро по ло-
ги ја бу дућ но сти – по ни шта ва вре ме као ка те го ри ју и са оп шта ва нам да исти не о чо-
ве ку и све ту ко је књи жев ност уме да пре не се ни су за ви сне од фи зич ких ди мен зи ја, то 
јест да при па да ју ван ди мен зи о нал ној има ги на ци ји ко ја не при зна је огра ни ча ва ју ће 
по де ле на ре а ли стич не (ве за не за са да шњост) и не ре а ли стич не жан ро ве (де лом ве-
за не за про шлост, а сва ка ко за бу дућ ност). Сва ка при ча је из ми шље на, и оне сме ште не 
у кон текст ко ји по зна је мо или – ве ро ват ни је – са мо ми сли мо да по зна је мо ни су сто га 
ни по че му ре ле вант ни је од оних сме ште них у не по сто је ћи, на слу ће ни, (не)ствар но сни 
оквир. Све је то део ве ли ке и да нас мо жда већ за ста ре ле рас пра ве о вред но сти и зна-
ча ју жан ра у са вре ме ној књи жев но сти, али ва жно је на по ме ну ти ма кар део ар гу мен-
та ци је ко ја је не двој бе но би ла ве о ма зна чај на за раз вој иде ја УКЛ и њи хо ву књи жев ну 
ре а ли за ци ју. 

Књи га ко ја мо жда на нај бо љи на чин де мон стри ра по ме ну ту ан тро по ло ги ју бу дућ-
но сти у опу су УКЛ је сте њен ро ман Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи, об ја вљен 1985, ко ји пред-
ста вља је дин стве ну ме ша ви ну фраг мен тар ног ро ма на, ан то ло ги је на род них при ча и 
пе са ма и ан тро по ло шке сту ди је о бу ду ћем на ро ду, ко ји, по сле кра ха са вре ме не ци-
ви ли за ци је, у нео д ре ђе ном бу ду ћем вре ме ну жи ви на под руч ју Ка ли фор ни је. На ви ше 
од пет сто ти на стра ни ца пред чи та о ци ма се од мо та ва још не ре а ли зо ва но вре ме, ко је 
они, до ду ше, осе ћа ју као већ про жи вље но и на тај на чин ства ра ју ве зу из ме ђу тог ис-
ку ства и сво је са да шњо сти (УКЛ на по чет ку књи ге ја сно да је до зна ња да је по ла зи шна 
на ра тив на тач ка са да шњи тре ну так, она ве што по су вра ћу је ан тро по ло шки прин цип 
и, уме сто на про шлост, при ме њу је га на бу дућ ност). Књи га, из ме ђу оста лог, ин тен зив-
но об ра ђу је од нос чо ве ка и при ро де, чо ве ко ву (зло)упо тре бу тех ни ке и тех но ло ги је, 
пред но сти и опа сно сти на прет ка, пи та ња дру штве них и ин ди ви ду ал них вред но сти, 
да кле, те ме ко је че сто фи гу ри ра ју у фан та стич кој (и иној) књи жев но сти. Ме ђу тим, угао 
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ко ји УКЛ за у зи ма – не то ли ко по са др жа ју ко ли ко по фор ми (уки да ње по тре бе за ли-
не ар ним чи та њем и охра бри ва ње ин ту и тив ног ода би ра ре до сле да на ра тив них сег-
ме на та, па ра ле ле с лек си ко ном или ен ци кло пе ди јом) – ни је уо би ча јен за кла сич ну 
фан та сти ку и у том све тлу би се то шти во, ако би смо мо ра ли да га сме сти мо у не ку од 
по зна тих фи о ка, мо гло под ве сти под пост мо дер но, ма да би то уне ко ли ко ума њи ло 
ње го ву ши ри ну и сва ка ко нас уда љи ло од ау тор ки них на ме ра. Срећ ног ре ше ња, чи ни 
се, не ма.

Чи та ју ћи и дру га де ла УКЛ из сред њег пе ри о да ње ног ства ра ла штва, по себ но из 
осам де се тих, при ме ћу је мо да се та де це ни ја из два ја из остат ка ње не ка ри је ре, и то упра-
во због ау тор ки не же ље да опе ри ше из ван за да тих жан ров ских гра ни ца, али и ин тер-
них од ред ни ца свог ства ра ла штва (ха ин ски ци клус, Зе мљо мор је, Ор си ни ја и сл.). Тих 
го ди на до ла зи до бла гог од ма ка од ми ну лог ра да и ја вља се же ља за екс пе ри мен том 
у са др жи ни и фор ми. Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи до бар је при мер за то, али јед на ко је 
сна жан и збир ка при ча и пе са ма Цу ре из Ба фа ла и дру га жи во тињ ска при су ства (Buf a lo 
Gals and Ot her Ani mal Pre sen ces), об ја вље на 1987. го ди не.

Збир ка Цу ре из Ба фа ла и дру га жи во тињ ска при су ства са др жи де сет при ча и де-
вет на ест пе са ма, а гла со ви ко ји нам се у тим де ли ма обра ћа ју ма хом при па да ју жи во-
ти ња ма и, у не ким слу ча је ви ма, биљ ка ма. При че су че сто на гра ни ци бај ке, ба сне и 
на род не при по ве сти, и у не ки ма од њих при ме тан је – од но сно, при мет ни ји не го 
ина че – ути цај та о и стич ког све то на зо ра (као и у Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи). У пред го-
во ру за збир ку, УКЛ по ми ње да кри ти ча ри и те о ре ти ча ри рет ко озбиљ но раз ма тра ју 
при че и пе сме у ко ји ма глав ну уло гу игра ју жи во ти ње, свр ста ва ју ћи их ола ко у при че 
за де цу, ко је, очи глед но, не сма тра ју вред ним па жње. У та квим при ча ма је че сто при-
сут на не ка вр ста по у ке, по че му, за и ста, је су срод не при ча ма за де цу, као и на род ним 
при по ве сти ма, по што се њи хо ва вред ност че сто огле да упра во у ис ти ца њу раз ли ка 
из ме ђу вр ста, раз ли ка из ме ђу чо ве ка и оно га што ни је чо век – што до во ди до од ре-
ђе ног мо рал ног за кључ ка. Ме ђу тим, тај за кљу чак, ако се ве што утка у при чу (а то је 
ис кљу чи во пи та ње уме шно сти пи сца, а не при по вед ног ме ха ни зма као та квог), не би 
тре ба ло од ба ци ва ти као не што при ме ре но је ди но књи жев но сти за де цу. Упра во је 
за слу га фан та стич ке књи жев но сти што је та кву вр сту при че успе шно на ме ни ла и зре-
лом чи та о цу, што је бај ку и ба сну „ап деј то ва ла“ и „ап греј до ва ла“ за од ра сле. Ка ко 
би смо от кри ли или бар по ку ша ли да от кри је мо шта зна чи би ти чо век, мо ра мо се 
освр ну ти на ње га и на ње гов свет из по зи ци је оних ко ји то ни су... У овим при ча ма ста-
во ви жи во ти ња, њи хо во по на ша ње и све то на зор пред ста вља ју стан дард, и упра во 
пу тем тог јед но став ног пре ме шта ња тач ке гле ди шта у ста њу смо да ис так не мо сво је 
спе ци фич но сти, мо жда по себ но сво ју одво је ност од при ро де, као и чуд но ва тост и 
нео бич ност. 

У окви ру те зби р ке, ду же при че се че сто из два ја ју као нај у спе ли је („Цу ре из Ба фа ла, 
хо ће те ли иза ћи ве че рас“, „Про стра ни ја од цар ста ва и спо ри ја“), док се ме ђу кра ћи ма 
из два ја ју „Она им од у зи ма име на“, „Шре дин ге ро ва мач ка“, „Ау тор за пи са на се ме ну 
ба гре ма“, „Пра вац пу та“. У том са зве жђу ве ћих и ма њих „хи то ва“, при ча „Меј и њен лав“ 
мо гла би ла ко да про ђе не за па же но, због свог ти хог, еле гич ног то на, али упра во она 
ве о ма до бро осли ка ва на ве де не од ли ке ства ра ла штва УКЛ из тог пе ри о да. 
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При ча „Меј и њен лав“ де лом се од и гра ва у из ма шта ној бу ду ћој до ли ни На – што 
би тре ба ло да бу де да ле ки по то мак са да шње ка ли фор ниј ске до ли не На па – та ко да је 
тач но сво јом по ло ви ном сме ште на у свет ро ма на Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи. УКЛ у 
пред го во ру ка же да је при ча на ста ла у вре ме пи са ња те књи ге, из же ље да не ка ко из 
до ли не На па из свог де тињ ства, да кле из са да шњо сти или бли ске про шло сти, до спе 
у до ли ну На, у да ле ку бу дућ ност. Очи то, же ле ла је да пре мо сти јаз из ме ђу вре мен ских 
пла но ва, тра жи ла је ве зу ко ја ће те пла но ве по ни шти ти. И про на шла ју је упра во у 
за на ту ко јим се ба ви – у пи са њу. Јер при ча „Меј и њен лав“, из ме ђу оста лог – или мо жда 
из над оста лог – го во ри о пи са њу, о при по ве да њу. А у ду ху збир ке у ко јој је об ја вље на 
пред ста вља при чу-есеј, то јест по уч ну при чу за од ра сле. У њој се ру ши че твр ти зид и 
оства ру је ја сан кон такт с чи та о цем, али по сто ји и ди рект на ве за из ме ђу ау то ра и ли-
ко ва, због че га де лом функ ци о ни ше и као ау то би о граф ска при по вест, ако да мо се би 
за пра во да у на ра тор ки ви ди мо баш УКЛ. Пре ма ре чи ма ау тор ке, ова при ча јој је по-
мо гла да на пи ше Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи, иа ко на кра ју ни је до спе ла у ро ман – Меј 
има соп стве ну ку ћу, ко ја ни је са свим у до ли ни На па или у до ли ни На и „је ди но је лав тај 
ко ји не про ме њен пре ла зи из исто ри је у сан“. УКЛ ка же да је, док је пи са ла, сле ди ла 
тра го ве пла нин ског ла ва – тра го ве пра ве зве ри, а не тра го ве Ко јо та, тра го ве пре ва-
ран та (жен ка ко јо та је јед на од про та го нист ки ња при че „Цу ре из Ба фа ла, хо ће те ли 
иза ћи ве че рас“, а ко јот је чест лик у тра ди ци о нал ним при ча ма се вер но а ме рич ких 
Ин ди ја на ца). Дру гим ре чи ма, ово ни је при ча у ко јој нај ве ћу умет ност пред ста вља при-
кри ва ње умет но сти, већ она у ко јој је ве за из ме ђу ствар ног и фик тив ног екс пли цит на. 

По што је у при чи чи та о ци ма два пу та ис при чан исти до га ђај, ло гич но је – и ис прав но 
– по ми сли ти да се су шти на на ла зи у раз ли ка ма из ме ђу те две вер зи је. Не би то би ло 
пр во де ло УКЛ ко је по чи ва на та квим осно ва ма. Раз ли ка је ов де до слов на, фор мал на, 
ви дљи ва у са мом тек сту, на од штам па ној стра ни ци, али је и пре не се на, сим бо лич ка, 
од но си се на ду бљу раз ли ку из ме ђу чо ве ка (то јест, ње го вог нај ве ћег про из во да – ци-
ви ли за ци је) и све та при ро де, све та у ком је он не кад оби та вао, али од ког се уда љио. 
УКЛ се и у ра ни јим де ли ма, па и у оним нај по зна ти јим, ба ви ла рас ко лом из ме ђу чо ве ка 
и ње го вог окру же ња (до вољ но је про чи та ти раз го во ре из ме ђу Естра ве на и Ген ли ја 
Аја у Ле вој ру ци та ме или пра ти ти по вра так у ци ви ли за ци ју ју на ка ра ни јег ро ма на Град 
илу зи ја), али то ком осам де се тих, с ду бљим про до ром та о и зма у ње но ства ра ла штво 
(што се у на ред ној де це ни ји од ра зи ло на де ла из ха ин ског уни вер зу ма као што су збир-
ка Че ти ри пу та до опро шта ја и ро ман При ча ње), пи та ње чо ве ко вог оту ђе ња од при-
ро де, ње го вог сво је вољ ног из гнан ства из ње, по ста ло је још ак ту ел ни је. При ча Меј и 
њен лав кон стру и са на је око тог ја за. Лак ше или те же уоч љи ве раз ли ке из ме ђу вер зи ја 
от кри ва ју сло же ност тог од но са, али го во ре и о од но су умет но сти, то јест књи жев но-
сти, пре ма тој про бле ма ти ци.

Шта зна чи јед на ва ри јан та, а шта дру га? Нај јед но став ни је ре че но, пр ва вер зи ја до га-
ђа ја, ко ју при ча не и ме но ва на на ра тор ка, очи глед но у бли ској ве зи с про та го нист ки њом, 
ста ри цом по име ну Меј, пре не та нам је из угла ци ви ли за ци је као чо ве ко вог про дук та, 
док дру га вер зи ја за ју на ки њу има Ки шо стај ку, ста ри цу ко ја при па да за ми шље ној бу-
дућ но сти, а јед на ко би мо гла при па да ти и дав ној про шло сти, у ко јој су ин ди јан ска 
пле ме на жи ве ла уну тар све та, не из ван ње га. Ка ко и са ма ау тор ка ис ти че, за јед нич ки 
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име ни тељ обе ју вер зи ја је сте пла нин ски лав, ко ји је до шао да умре на ста ри чи ном 
има њу, у све ту љу ди. Или то мо жда и ни је са свим свет љу ди?

При ча се, да кле, осла ња на ни јан се (све до не што бом ба стич ни јег кра ја). Нај ви дљи-
ви ја се огле да у то ме што је пр ви део при че за ми шљен као не ка вр ста из ве шта ја о 
до га ђа ју, а дру ги као бе ле три стич ка об ра да до га ђа ја. На ра тор ка, исти ни за во љу, на гла-
ша ва да је и пр ва вер зи ја при че тек пре при ча ва ње пре при ча ва ња, али ипак мо же мо 
да прет по ста ви мо да се до га ђај од и грао та ко, мо же мо ту ва ри јан ту, бар услов но, 
узе ти као „ствар ну“, као не што што се до го ди ло, па нам је о то ме ис при ча но, док дру-
гу вер зи ју мо же мо да по сма тра мо као од го вор на ту ствар ност, као оно што нам ну ди 
књи жев ност. Чим се за ђе у дру ги сег мент, на гла ше ни ји по ет ски је зик да је нам до зна-
ња да се ра ди о из ма шта ној при по ве сти: „... по ље ко је је си ро мах орао, а бо га таш 
жњео.“ На во ђе ње по да тка да пла нин ски лав при па да сед мој ку ћи хо ро ско па на ро да 
из бу ду ће до ли не На та ко ђе на гла ша ва чи ње ни цу да дру га вер зи ја спа да у „фикшн“. 
Јер, ако по гле да мо ле ген ду у Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи, сед мој ку ћи та ко ђе при па да ју 
обла ци и сно ви, не у хва тљи ви фе но ме ни, ствар ма ште. На мно гим ме сти ма се ис ти че 
ду бља ве за из ме ђу љу ди у све ту Ки шо стај ке и њи хо ве не по сред не око ли не: „...ле жи 
у де бе лој сен ци смо кве ко ју је ту пре око сто ти ну го ди на за са ди ла ње на ба ка.“ Та смо-
ква по сто ји и у пр вом де лу, али ту се са мо на во ди да је др во за са ђе но у вре ме кад је 
по диг ну та ку ћа, от при ли ке око Ме ји ног ро ђе ња. Ето фи но пот цр та не раз ли ке: у све ту 
са вре ме ног чо ве ка ва жан је по сед, има ње, сте че но бо гат ство, пре ма ње му се од ре-
ђу је све оста ло, не по ми ње се ко је по са дио др во, оно је ту тек не ка кав пред мет уз 
ку ћу. За раз ли ку од то га, у до ли ни На чак и др во смо кве до би ја исто ри ју, ко ја је не рас-
ки ди во по ве за на с исто ри јом љу ди. 

Ду бља ве за Ки шо стај ке с око ли ном ви дљи ва је и у ње ном раз ми шља њу о раз ло-
зи ма због ко јих је пла нин ски лав од лу чио да се по ја ви на има њу – лав је мо жда гла сник, 
мо жда има не што да пре не се њој или ње ним су гра ђа ни ма. Пла нин ски ла во ви су, зна-
чи, не ка ко у ста њу да ди рект но ко му ни ци ра ју с љу ди ма. Не је зи ком љу ди, већ на на чин 
ко ји је, очи то, уни вер зал ни ји од је зи ка, мо жда и ста ри ји од ње га. Ки шо стај ка у сво јим 
раз ми шља њи ма по ка зу је још јед ну осо би ну ко ју Меј не ма: де лу је са мо стал ни је, про-
ми шље ни је и, ако хо ће мо, му дри је. Она мо жда ни је си гур на због че га је лав до шао, 
али не по во ди се за оним што јој го во ре дру ги. Не ће се ру ко во ди ти са ве том ком ши-
ни це и та ко, по сред но, пре су ди ти ла ву. Она, за пра во, по ку ша ва да ко му ни ци ра с њим, 
обра ћа му се ди рект но („Вра ти ћу се, ла ве“), пе ва му, ну ди му сво је дру штво, иа ко га се 
пла ши го то во јед на ко као и Меј. Ни у јед ној од вер зи ја при че, до ду ше, не сен ти мен та-
ли зу је се од нос из ме ђу чо ве ка и при ро де – у обе је ве о ма ја сно да би лав, да је здрав, 
био опа сан по чо ве ка, да је он би ће ко је не по зна је мо до вољ но и ко је тре ба из бе га-
ва ти. Сва ко има свој пут и ти пу те ви не мо ра ју баш че сто да се пре пли ћу. Али сад су 
се укр сти ли и ту ле жи про блем. Меј га ре ша ва та ко што по зи ва у по моћ при пад ни ке 
свог све та, љу де ко ји не уме ју ни шта осим да уби ју жи во ти њу. Она ка же: „Ни сам же ле-
ла да га устре ле. Али ни сам зна ла ка ко да по мог нем. А мо ра ла сам да стиг нем до Ру же.“ 
У све ту љу ди праг ма тич ни раз ло зи увек од но се пре ва гу, не ма ме ста ем па ти ји. За раз-
ли ку од ње, Ки шо стај ка од лу чу је да не по зо ве адо ле сцен те да јој по мог ну, јер би се 
мо гло де си ти да не ки од њих за пу ца ју и уби ју ла ва, са мо да би се хва ли ли ка ко су 



141

спа сли ста ри цу од си гур не смр ти. У до ли ни На, та вр ста хра бро сти се из гле да не це ни 
мно го. Она оли ча ва одва ја ње чо ве ка од све та или, још го ре, ње го во не ги ра ње све та 
чи ји је не из бе жно део. 

Још је дан де таљ се ис ти че као ва жна раз ли ка. Ре че ни ца: „Опет је ле гао, ти хо, брун-
да во јек нув ши, го то во као бо ле сно де те, па се за гле дао жу тим очи ма у Ки шо стај ку, 
са гле дав ши је дру га чи је не го би ло ко до тад“ – го во ри о то ме да су Ки шо стај ка и лав у 
овој вер зи ји јед на ки. Ов де је реч о су сре ту, пре пли та њу два рав но прав на све та – или 
два рав но прав на де ла истог све та – док се у пр вом при ча њу чи ни да је пла нин ски лав 
упао, не по зван, у свет ста ре Меј. Ов де Ки шо стај ка не под ра зу ме ва да је то ње на те ри-
то ри ја, не по ла же пра во на њу, све сна је то га да је де ли с ла вом и да ће мо ра ти не ка ко 
да се до го во ре о усло ви ма су жи во та, ма ко ли ко кра так био. 

Оно што је у при чи, ме ђу тим, не по бит но, оно што озна ча ва кон стан ту – је сте упра во 
пла нин ски лав, и ва пај те не срећ не жи во ти ње ни је слу чај но у оба сег мен та иден ти чан. 
У оба све та пла нин ски лав ће уги ну ти; раз ли ка је у то ме ка ко, под ко јим усло ви ма – да ли 
ће ту смрт дик ти ра ти чо век или при ро да – и та раз ли ка, иа ко до во ди до истог кра ја, 
зна чај на је. У њој ле жи исти на ве ћа од оне оли че не у смр ти жи во ти ње. Фи на ле при че, 
њен за кљу чак, го во ри нам ви ше о то ме: дру га вер зи ја, иа ко из ми шље на, из ма шта на, 
не ће из ме ни ти чи ње ни це, не ће про ме ни ти су шти ну ствар но сти, лав ће сва ка ко уги-
ну ти, али уз ње го ву смрт ће мо, кроз умет ност, до би ти још не што, оно што нам жи вот 
че сто оду зме. При чу ко ју на ра тор ка „вра ћа“ тет ки Меј („То је и да ље тво ја при ча, тет ка 
Меј; то је био твој лав“) УКЛ вра ћа сви ма на ма, по ка зу ју ћи на све га не ко ли ко стра ни ца 
да књи жев ност се би мо же да при у шти лук суз опле ме њи ва ња на шег све та за не ма ре-
ном ху ма но шћу и за бо ра вље ном са о се ћај но шћу.

Ову при лич но ди рект ну по у ку, ме ђу тим, ре ла ти ви зу је и обо га ћу је сим бол ји на и 
јан га, чи је је при су ство у при чи сна жно: у из ве штај ној вер зи ји до га ђа ја ипак по сто је 
сум њи ви еле мен ти (на са мом по чет ку, на ра тор ка рас пре да о то ме да ли је по сре ди 
био рис или пла нин ски лав – ни ко тач но не зна: Меј при чу „шти му је“ по свом на хо ђе њу), 
док из ма шта на вер зи ја у се би но си искру ду бље спо зна је ко ја, за пра во, пре ва зи ла зи 
пи та ње фак то гра фи је (што је у сјај ном са гла сју са увод ном ре че ни цом Ле ве ру ке та ме 
и по сма тра њем Исти не као ства ри ма ште). Цр на или бе ла по у ка, сто га, не по сто ји: 
та о и зам и по сле дич но УКЛ са оп шта ва ју нам да рав но те жа (ко ју мо же мо про ши ри ти 
на по јам исти не) ле жи у не са вр ше но сти ма, ва ри ја ци ја ма, фа зним по ме ра ји ма, игри, 
јер, на по слет ку, иа ко ис при ча на у две ва ри јан те, при ча о ста ри ци и пла нин ском ла ву 
ипак је са мо јед на. Ње на ле по та ле жи у то ме што мо же би ти ис при ча на на без број 
на чи на.


