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ПРО ШЛОСТ, СА ДА ШЊОСТ И БУ ДУЋ НОСТ – 
ПРИ ЧА О ПРИ ЧА ЊУ УР СУ ЛЕ ЛЕ ГВИН

So what we ha ve is the words that tell what hap pe ned and what hap pens.
What was and is... If we don’t say the words, what is the re in our world?

Le Guin 2003: The Tel ling, стр. 45

На уч на фан та сти ка све до не дав но ни је че сто би ла пред мет про у ча ва ња на уч них 
и струч них ра до ва из обла сти књи жев но сти и дру гих ху ма ни стич ких на у ка. Си ту а ци ја 
се по след њих го ди на ме ња и ис тра жи ва чи све че шће од лу чу ју да се по за ба ве и де ли-
ма ко ја при па да ју овом жан ру. Ве ру је мо да је ово зна чај но јер се ква ли тет на на уч на 
фан та сти ка на шег до ба „при бли жа ва са вре ме ној ва ри јан ти фи ло зоф ске при че“ (Су вин, 
1965: 557), и сто га има и обра зов ну функ ци ју (Su vin, 1972: 381). На уч на фан та сти ка ства-
ра сми сао „...ука зу ју ћи на чи та о че во ов де-и-са да“ (Су вин, 2009: 129), а чи та лац до би ја 
мо гућ ност да сво ју са да шњост до жи ви као дав ну про шлост (Mo u lan, 2000: 26) и та ко 
са гле да свет у ко ме жи ви из дру га чи јег, но вог угла. Са мо са та ко ве ли ке дис тан це – а 
ов де се ра ди и о вре мен ској и о про стор ној дис тан ци – мо же мо ре ал но да са гле да мо 
соп стве ну ствар ност (Ri e der, 2008: 35; Ro berts, 2000: 20). Из тог раз ло га, на уч на фан та-
сти ка по сти лу под се ћа на ре а ли зам, те је нео п ход но да пи сац на ве де ве ли ки број 
де та ља све та ко ји опи су је ка ко би до жи вљај чи та о ца био ре а ли стич ни ји, и сто га се, 
на не ки на чин, на уч но фан та стич ни текст чи та и до жи вља ва као ре а ли сти чан текст 
(Ro berts, 2000: 18). Ро ма ни и при по вет ке ко ји при па да ју овом жан ру не ба ве се са мо 
пу ким по дра жа ва њем ствар но сти, већ на во де чи та о ца на по ста вља ње пи та ња и про-
ме не. У при ча ма, но ве ла ма и ро ма ни ма Ур су ле Ле Гвин про на ла зи мо све ове ка рак-
те ри сти ке ква ли тет ног на уч но фан та стич ног де ла.

Са ма Ур су ла Ле Гвин ка же да се у сво јим на уч но фан та стич ним и уто пиј ским де ли-
ма ба ви „бу ду ћом исто ри јом“. На уч ну фан та сти ку во ли због то га што она „...укљу чу је 
сле де ће вр ли не: жи вот ност, про стра ност и тач ност за ми шља ња; раз и гра ност, ра зно-
вр сност и сна гу ме та фо ре; сло бо ду од кон вен ци о нал них књи жев них оче ки ва ња и 
ма ни ри за ма; мо рал ну озбиљ ност; ду хо ви тост; сјај и ле по ту“ (Ле гвин, 2013: 12–13). У 
окви ру жан ра на уч не фан та сти ке она ак це нат ста вља на ме ђу људ ске од но се ме ђу 
сво јим ју на ци ма и ко му ни ка ци ју као глав ни на чин за пре ва зи ла же ње раз ли ка ме ђу 
њи ма. Глав ни ли ко ви, ко ји су углав ном из гна ни ци са соп стве них све то ва, до спе ва ју у 
пот пу но не по зна то окру же ње уда ље но све тло сним го ди на ма. Као та кви, без ика квих 
прет ход них по знан ста ва, ути ца ја, без ика квог при ват ног вла сни штва, упо зна ју се са 
раз ли чи то сти ма све та на ко ји су до спе ли, су о ча ва ју се са соп стве ним пред ра су да ма 
и сте ре о ти пи ма, и не ки од њих успе ва ју да их пре ва зи ђу, а не ки не.
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Ра ди се о ро ма ни ма, но ве ла ма и крат ким при ча ма ко ји при па да ју та ко зва ном ха-
ин ском ци клу су, и они го во ре о по ку ша ју уда ље них пла не та да се ује ди не у Еку мен1 
или Ли гу све то ва. Ха ин ци су нај ста ри ја ра са у ко смо су, ко ја је дав но на се ли ла мно ге 
све то ве ко ји су би ли по год ни за жи вот, та ко да сви ста нов ни ци овог све ми ра по ти чу 
од истих пре да ка, са истог ево лу ци о ног ста бла (Жив ко вић, 1987: 16). Они су се раз ви-
ја ли у раз ли чи тим прав ци ма хи ља да ма го ди на на раз ли чи тим, уда ље ним пла не та ма, 
а ау тор ка се у на ве де ном ци клу су ба ви њи хо вим су сре ти ма и ме ђу соб ним од но си ма. 
При че и ро ма ни се за сни ва ју на мо ти ви ма пу то ва ња и пр вог кон так та (Жив ко вић, 
1987: 15) из ме ђу ових кул тур но и би о ло шки раз ли чи тих ра са, а ба ве се упра во јед ном 
од нај ва жни јих те ма на уч не фан та сти ке – пре ва зи ла же њем гра ни ца из ме ђу раз ли чи-
тих кул ту ра и све то ва, ка ко оних усло вље них кул ту ром, пси хич ким или фи зич ким 
од ли ка ма људ ских би ћа, та ко и оних, по себ но ка рак те ри стич них за овај жа нр, раз ли-
ка из ме ђу људ ског и не људ ског (Га ври ло вић, 2008: 102). Љи ља на Га ври ло вић ци ти ра 
Ур су лу Ле Гвин, ко ја ка же да је не мо гу ће иза ћи из сво је кул ту ре, дис тан ци ра ти се од 
ње, али да је на на ма да по ку ша мо то да учи ни мо (Га ври ло вић, 2008: 94).

По след њи ро ман Ур су ле Ле Гвин ко ји при па да ха ин ском ци клу су је сте При ча ње и он 
је об ја вљен 2000. го ди не. За овај ро ман ау тор ка је до би ла На гра ду „Ло кус“ за нај бо љи 
на уч но фан та стич ни ро ман 2001. го ди не. У овом де лу ау тор ка се ба ви ла ва жно шћу 
ко му ни ка ци је у ви ду пре но ше ња зна ња љу ди ма, јер је то је ди ни на чин да људ ска вр ста 
оп ста не и пре не се оно што је на у чи ла ге не ра ци ја ма ко је до ла зе.

Ово је њен пр ви ро ман у ко ме је глав ни лик же на, Са ти, ко ја жи ви на пла не ти Те ра 
на ко јој су на вла сти вер ски фа на ти ци, а жи вот је ве о ма те жак и опа сан. Са ти про у ча ва 
исто ри ју, а чи ни се да Ур су ла Ле Гвин че сто би ра ово за ни ма ње за сво је глав не ју на ке, 
јер им по зна ва ње исто ри је омо гу ћа ва да упо ре де дру штво у ко ме жи ве са све том у 
ко ји су до пу то ва ли, али и са свим оним дру штви ма ко ја су про у ча ва ли то ком свог 
обра зо ва ња.

На по чет ку при че са зна је мо о Са ти ној по ро ди ци, ко ја се из Ин ди је пре се ли ла у 
Ка на ду, где се те шко укла па ју ста ри ји чла но ви по ро ди це. Раз ли ке су то ли ко ве ли ке, 
по чев од кли ме, пре ко кул ту ре до оби ча ја, да им се чи ни као да су се пре се ли ли на 
дру гу пла не ту. Са ти на парт нер ка Пао, са ко јом је пла ни ра ла за јед нич ку бу дућ ност, 
по ги ну ла је у јед ном од те ро ри стич ких на па да. Ка ко би по бе гла од та квог жи во та и 
ру жних успо ме на ко је је про га ња ју, Са ти се при ја вљу је да као по сма трач Еку ме на оде 
на пла не ту Ака. Као и мно ги дру ги ју на ци у де ли ма Ур су ле Ле Гвин, она оста вља сво ју 
по ро ди цу, ко ја не ће ви ше би ти жи ва кад она стиг не на сво је од ре ди ште, и са свим са-
ма, без ико га и иче га, пра зних ша ка сти же на но ву пла не ту. На пла не ти Ака су се то ком 
ње ног ду го го ди шњег пу то ва ња од и гра ле огром не про ме не, и то је са да то та ли тар но 
дру штво ко је је за бра ни ло сва ку ре ли ги ју, и ко јим упра вља та ко зва на Кор по ра ци ја, 
ко ја ин си сти ра са мо на раз во ју ин ду стри је, а за бра ње но је про у ча ва ти кул ту ру и исто-
ри ју ста ре др жа ве. На пла не ти Ака ва жни су са мо про из вод ња и на пре дак еко но ми је, 
на у штрб оног зна ња ко је је по сто ја ло у пре дин ду стриј ском пе ри о ду, а ко је се са да 

1 Од ста ро грч ког из ра за οἰκουμένη, на ен гле ском је зи ку ecu me ne – чи тав по зна ти, на се ље ни свет, 
свет у ко ме се мо же жи ве ти.
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сма тра су је вер јем. Ово дру штво је не ка нео бич на ме ша ви на ка пи та ли стич ког и со ци-
ја ли стич ког си сте ма, а Са ти, ко ја је по бе гла од дру штва оп сед ну тог ре ли ги јом, сти же 
у дру штво у ко ме је сва ка ре ли ги ја за бра ње на. Она од мах уви ђа да су ова два си сте ма 
ве о ма слич на, на ро чи то у глав ном гра ду др жа ве, Дов за ну, у ко ме она бо ра ви по свом 
за дат ку. У су шти ни, „...Са ти је са мо јед ну дис то пи ју за ме ни ла дру гом“ (Ber nar do и 
Murphy, 2006: 84), и она већ на по чет ку при че при ме ћу је да би ло ко ја вр ста ис кљу чи-
во сти не до но си ни шта до бро.

Са ти се не до па да жи вот у но вом све ту, сву да у гра ду су гу жве, са свих стра на бом-
бар ду ју је на пад ни сло га ни у ра зним об ли ци ма, као и бу ка ко ја ни ка да не пре ста је. 
Хра на јој не при ја јер је ве штач ка, ни шта се не је де све же, већ је све спа ко ва но и уна-
пред при пре мље но. Ста нов ни ци глав ног гра да су ве о ма за у зе ти и не пре ста но не куд 
жу ре. Сви су оде ве ни у уни фор ме, и за сва ко за ни ма ње по сто је стро го од ре ђе не бо је, 
ни ка кво ис по ља ва ње ин ди ви ду ал но сти ни је до зво ље но. Ипак, она се тру ди да бу де 
објек тив на и да не до зво ли се би као на уч ни ку да то што јој се не до па да ути че на њено 
раз ми шља ње: „По гре шно је што је до пу сти ла да јој осу је ће ност за ма гли раз ми шља ње 
и за па жа ње. По гре шно је што је под ле гла пред ра су да ма. Гле дај, слу шај, бе ле жи: по сма-
трај. То је [...] њен по сао“ (Ле гвин, 2002: 11), да кле, она ће се тру ди ти да бу де објек тив на. 

Књи ге се на овом све ту уни шта ва ју, а у упо тре би су са мо ка се те са сни мље ним 
упут стви ма раз не вр сте, са ко јих ста нов ни штво учи са мо о свом дру штву и ус пе си ма. 
По сто ји са мо та ко зва на мо дер на књи жев ност за слу ша ње, ко ја је на пи са на у скла ду 
са стро гим пра ви ли ма ко ја је про пи са ла Кор по ра ци ја. Ка ко су књи ге ко је се ба ве исто-
ри јом уни ште не, Са ти, ко ја је тре ба ло да про у ча ва књи жев ност и је зик, не мо же да се 
ба ви оним због че га је до шла. Ста ри је зи ци су за бра ње ни, и сви ко ри сте ха ин ски и дов-
зан ски, та ко да ни шта осим то га не мо же да про у ча ва. Ве о ма јој је не при јат но да про во ди 
вре ме у глав ном гра ду ове др жа ве, у ко ме су љу ди на лик ка ри ки ра ним ја пи јев ци ма 
ко ји не же ле да ко му ни ци ра ју са оста ли ма уко ли ко то ни је ве за но за по сао, сви су ве о-
ма за у зе ти и не пре ста но у жур би. Сву да су ис пи са не па ро ле ко је тре ба да под стак ну 
љу де да што ви ше ра де, на при мер: На пред у бу дућ ност или Про из во ђа чипо тро ша чи 
Аке мар ши ра ју ка зве зда ма (Ле гвин, 2002: 10).

Је зи ку је у овом де лу по све ће на по себ на па жња, и мо же мо да уо чи мо из ве сне 
слич но сти са Чо ве ком пра зних ша ка. На при мер, као што у Чо ве ку пра зних ша ка ста-
нов ни ци Ана ре са не ко ри сте уо би ча је ни по здрав ка да не ко га срет ну, већ раз го вор 
за по чи њу из го ва ра њем свог име на, ов де се не одо бра ва вер бал но за хва љи ва ње, 
по здра вља ње, опра шта ње. Дов зан ци сма тра ју да су ова кви из ра зи „...фо сил ни оста ци 
при ми тив ног ли це мер ја, пред ста вља ли су ка ме не спо ти ца ња у искре ним од но си ма 
из ме ђу про из во ђа ча и по тро ша ча“ (Ле гвин, 2002: 39), та ко да и ов де је зик од сли ка ва 
јед но то та ли тар но дру штво. Са ти за кљу чу је да ова за бра на оста вља пра зни не у ко му-
ни ка ци ји, и не мо же да се на вик не на ова ко не при ро дан ток раз го во ра, ко ји за по чи ње 
упа дљи вим ћу та њем (Ле гвин, 2002: 59). 

Са ти са оп шта ва еку мен ском иза сла ни ку, Тон гу Ову, да ни је ни тре ба ло да до ла зи 
на ову пла не ту, јер на њој оно што је она учи ла ни је на це ни: „Об у ча ва ла сам се у лин гви-
сти ци и књи жев но сти. На Аки је пре о стао са мо је дан је зик и не ма ни ка кве књи жев-
но сти. Же ле ла сам да бу дем исто ри чар. Ка ко то мо гу да бу дем на све ту ко ји је уни штио 
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сво ју исто ри ју?“, а Тонг јој од го ва ра да ће је по сла ти на пу то ва ње у уну тра шњост 
кон ти нен та, и са ве ту је јој да бе ле жи све што ви ди или про чи та, би ло да су у пи та њу 
слич но сти или раз ли ке, јер је то је ди ни на чин да са зна ју и на у че не што о жи во ту ван 
гра до ва (Ле гвин, 2002: 23, 25), где он оче ку је да ће пра ви ла по на ша ња би ти ма ње 
стрикт на. Еку мен ски иза сла ник је тек по сле две го ди не и пре ко осам де сет мол би ус-
пео да до би је до зво лу да се по сма трач по ша ље ван гра да да про у ча ва на чин жи во та, 
те не ма пред ста ву шта ће она та мо на ћи, а ве ру је да је у пи та њу не ка вр ста сек те, 
не ки оста ци за бра ње не ре ли ги је, и она кре ће у се о ску сре ди ну, у Ок зат-Оз кат.

Ау тор ка нам ка же да то ком бо рав ка у глав ном гра ду Са ти ни је ус пе ла ни са ким да 
ус по ста ви при сни ји од нос, да се спри ја те љи. Она је има ла ути сак да ни су у пи та њу пред-
ра су де пре ма њој као ту ђин ки, већ да је у пи та њу са мо спе ци фи чан, би ро крат ски на чин 
жи во та у ко ме се љу ди не збли жа ва ју. Глав на ју на ки ња ка же да Акан ци ни су „уз не ми ре-
ни стран ци ма као та квим“ (Ле гвин, 2002: 30), али већ на реч ном бро ду ко јим пу ту је у 
уну тра шњост, она уо ча ва раз ли ку у по на ша њу. Сви при сно раз го ва ра ју из ме ђу се бе 
и са њом, а то је упра во оно што јој је би ло по треб но – да се осе ћа као да ту при па да.

Са ти је прет по ста ви ла да ће не ко би ти по слат да је кон тро ли ше на пу то ва њу, и 
уо ча ва чо ве ка од че тр де се так го ди на ко ји је очи глед но слу жбе ник Кор по ра ци је оде вен 
у од го ва ра ју ће бо је. Ово је Мо ни тор ко ји ће је пра ти ти то ком чи та вог бо рав ка у уну-
тра шњо сти. Мо ни то ру ни је ја сно због че га би она ода бра ла да по се ти ову ди вљи ну, а 
не раз ви је ни део др жа ве са од ма ра ли шти ма и уре ђе ним га здин стви ма, а Са ти од го ва ра 
да је ве ћи део ње ног све та пу стош, јер су га Те ра ни зло у по тре бља ва ли и уни шти ли, 
та ко да во ли при ро ду са мно го „про сто ра за огром но ра зно вр сје“ (Ле гвин, 2002: 36), 
да кле, ко ја об у хва та све раз ли чи то сти ко је мо гу по сто ја ти на јед ном све ту. Мо ни тор 
је упо зо ра ва да јој се та раз ли чи тост ве ро ват но не ће до па сти, да су ста нов ни ци овог 
не у ре ђе ног де ла др жа ве гру би и опа сни, дру га чи ји од оних у гра до ви ма (Ле гвин, 2002: 
36–37). 

Кад стиг не на од ре ди ште, Са ти про на ла зи стан код јед ног де ча ка и ње го ве тет ке у 
ин ва лид ским ко ли ци ма, и сме шта се у див ну ша ре ну со бу. Ве че ра је по пр ви пут све же 
при пре мље на и уку сна, и она има по тре бу да се де ча ку за хва ли, али зна да то ни је 
по жељ но по акан ским пра ви ли ма по на ша ња. Ме ђу тим, де чак се њој пр ви обра ћа са 
„јо зе“, што је у гра ду за бра ње ни из раз ко ји озна ча ва ро ђа ка, не ко га са ким смо у срод-
ству, а што Кор по ра ци ја сма тра за сер вил но осло вља ва ње, и Са ти већ та да уо ча ва да 
ће жи вот ов де би ти мно го дру га чи ји. Ни ко јој не тра жи иден ти фи ка ци ју, ко ја се у глав-
ном гра ду не пре ста но про ве ра ва, а жи вот је мно го ти ши и мир ни ји, не ма бу ке и жур бе 
ко је су ка рак те ри стич не за глав ни град. Са ти по ла ко по чи ње да се на ви ка ва на то да 
ов де ва же дру га чи ја пра ви ла, и при ла го ђа ва ње за по чи ње ти ме што се сво јим до ма-
ћи ни ма за хва љу је на љу ба зно сти и уч ти во их осло вља ва. 

Ов де она има мно го вре ме на за раз ми шља ње о слич но сти ма и раз ли ка ма из ме ђу 
два све та, и за кљу чу је да је у су шти ни си ту а ци ја ве о ма слич на оној на Те ри, са мо што 
су ов де вер ни ци про го ње ни, а не про го ни те љи. Са ти се пи та: „Све тов ни те ро ри сти 
или све ти те ро ри сти, у че му је раз ли ка?“ (Ле гвин, 2002: 51). 

Ка ко Кор по ра ци ја ин си сти ра на ве жба њу, на здра вом те лу, сви ста нов ни ци су оба-
ве зни да се учла не у гру пе за ве жба ње, и Са ти по ла зи са сво јом до ма ћи цом Изи е зи у 
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јед ну ве о ма нео бич ну гру пу за ве жба ње. Они се у ства ри ба ве не ком вр стом ме ди та-
ци је, у скла ду са ста рим уче њем на овој пла не ти, све док не на и ђе кон тро ла, ка да 
по чи њу ужур ба но да ска чу и да се ба ца ју ру ка ма и но га ма ка ко би је за ва ра ли. Ов де 
се ста нов ни штво на сва ки на чин тру ди да очу ва ста ри на чин жи во та, што Са ти по ла ко 
уви ђа. Са за бра ње ним пи смом пр ви пут се сре ће у ма лој про дав ни ци код ло кал ног 
тра ва ра. Зи до ви су ис цр та ни и ис пи са ни тек стом, и она схва та да то ни су ре кла ме већ 
ре цеп ти за спра вља ње ме ле ма, ба ја ли це и ра зни ци та ти. Про да вац јој по кла ња кре му 
за одр жа ва ње „ко ре“, на мер но упо тре бив ши из раз ко ји се ко ри сти ка да је у пи та њу 
др во, и док јој об ја шња ва ка ко да је ко ри сти, он упо ре ђу је чи та во људ ско те ло са др ве-
том (Ле гвин, 2002: 47–48). При ли ком ове по се те, Са ти схва та да се ста ро акан ско зна ње 
ов де још увек на не ки на чин чу ва и не гу је. 

У раз го во ру са сво јом до ма ћи цом, Са ти се рас пи ту је о ча ју ко ји јој спре ма ју за до-
ру чак, и до ма ћи ца Изи е зи јој по ми ње древ на пра ви ла о ко ји ма су не кад при ча ли 
ста ри љу ди, по ко ји ма се у ор га ни зам уно си ло оно што му обез бе ђу је рав но те жу (Ле гвин, 
2002: 55). Са ти схва та да се ови љу ди се ћа ју не че га што је у гра ду пот пу но за бо ра вље-
но, али још увек не зна о че му се тач но ра ди. Она ску пља хра брост и сво јој до ма ћи ци 
са оп шта ва да би во ле ла да про чи та не ку ста ру књи гу, да на у чи не што о њи хо вој про-
шло сти. До ма ћи ца јој ка же да, иа ко је мно го то га за бра ње но, љу ди пам те, и да ће је 
упу ти ти на оне ко ји су обра зо ва ни и од ко јих мо же не што да на у чи, и та ко по чи ње 
Са тин су срет са При ча њем, то ком ко га ће она на у чи ти ка ко да слу ша и ка ко да учи слу-
ша ју ћи дру ге. 

Са ти по ла ко упо зна је сло же ну акан ску кул ту ру, При ча ње, ко је у се би са др жи све 
зна ње ко је они по се ду ју, од ре ли ги је, исто ри је, ле че ња до је зи ка и по е зи је, ко је се 
пре но си пу тем при ча ко је при ча ју учи те љи спе ци ја ли зо ва ни за од ре ђе ну област, при ча 
ко је су ис пре пле та не и чи не јед ну не пре глед ну це ли ну. Она се на свом пу то ва њу сре-
ће са раз ли чи то сти ма у од но су на сво ју кул ту ру и свет из ко га је по те кла, и по ку ша ва 
и из њих да учи. Овај свет јој се до па да, као и ве ћи на љу ди ко је у ње му сре ће, са свим 
раз ли ка ма на ко је на и ла зи. По сле свих раз о ча ра ња са ко ји ма се сре ла у ра ни јем жи-
во ту, Са ти ће При ча ње при хва ти ти као сво ју кул ту ру и са њом се сје ди ни ти.

За При ча ње су за ду же ни ма зо ви, а они су не што из ме ђу све ште ни ка, учи те ља, 
док то ра и на уч ни ка: де лу ју увек у па ро ви ма, и хе те ро и хо мо сек су ал ним, и оста ју за-
јед но за цео жи вот (Ber nar do и Murphy, 2006: 78). Маз је реч ко јом се из ра жа ва по што-
ва ње у јед на ко сти, и њи хо ва ве шти на је при ча ње, док је ве шти на јо зо ва слу ша ње. И 
ма зо ви и јо зо ви на гла ша ва ју да јед ни без дру гих не би мо гли да по сто је, да не би 
има ли зна ча ја (Ле гвин, 2002: 95), и у овом де лу овог све та сва чи ја се уло га у дру штву 
под јед на ко це ни.

Са ти по ку ша ва да од тра ва ра ко ји јој је по кло нио кре му до би је ин фор ма ци је о 
нат пи си ма на ње го вим зи до ви ма, јер Еку мен за ни ма све што не ки свет мо же да их 
на у чи, а они ве ру ју да је „ко ри сно зна ње са да шњо сти уко ре ње но у про шло сти“ (Ле гвин, 
2002: 75). Тра вар са да чи та во људ ско зна ње упо ре ђу је са др ве том, ко је се са сто ји од 
ста бла, гра на, ли шћа, цве ћа, све су то при че ко је мо же мо ис при ча ти, али ко рен пред-
ста вља при че ко је не мо же мо и не уме мо да ис при ча мо, ко рен је оно што се не ви ди. 
Он јој об ја шња ва да је ко рен у ства ри пла ни на, та ко је ве ли ко то зна ње ко је се не ви ди. 
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У да на шње вре ме, све зна ње на овој пла не ти се др жи у тај но сти, а не ка да су де ца учи ла 
да пи шу и чи та ју, при че су се при ча ле гла сно, ни шта се ни је кри ло, док се са да све мо ра 
ра ди ти тај но. Ипак, он ка же да се При ча ње ни ка да ни је окон ча ло, а у ње го вој су шти ни 
на ла зи се „[м]истерија по чет ка, ко ре на све та, та ме“ (Ле гвин, 2002: 76–77). Сти ца ње 
обра зо ва ња је не пре кид но, те ма о ко ји ма су го во ри ли је мно го, и она схва та да њи-
хо во зна ње пред ста вља бес крај ну џун глу ко ја се са сто ји од мно го раз ли чи тих обла сти 
и те ма, ре чи и му зи ке (Ле гвин, 2002: 87). При ча ње је, об ја шња ва ли су јој ка сни је ма зо ви, 
оно због че га смо ов де, пре но ше ње зна ња ко је по сто ји, ко је има мо, оста ли ма; њи хо-
ве при че „при ча ју свет“ (Ле гвин, 2002: 107), јер су љу ди нео бич не жи во ти ње ко је су 
из гу би ле сво ју при ро ду, мо ра ју да при ча ју, да уче и раз ми шља ју о то ме ка ко се кре ћу 
кроз жи вот: „Да кле, ка ме њу, биљ ка ма и жи во ти ња ма са свим је до бро без при ча ња, 
али не и љу ди ма. [...] Јер наш по сао је сте упра во то – да се ста ра мо о ства ри ма, да се 
ста ра мо јед ни о дру ги ма“ (Ле гвин, 2002: 110–111), а љу ди без при ча ња не уме ју да иду 
кроз жи вот ка ко тре ба, за не ма ру ју при ро ду, за га ђу ју око ли ну, по вре ђу ју се бе и на но-
се зло јед ни дру ги ма, све ту у ко ме жи ве (Ле гвин, 2002: 110–111), да кле, без ко му ни ка-
ци је ме ђу љу ди ма не мо же да се на пре ду је. За ни мљи во је да Са ти уо ча ва да При ча ње 
ни ка да не го во ри о ло шим по ја ва ма из бли же про шло сти, о оно ме што је до ве ло до 
не га тив них про ме на у дру штву, и ма зо ви јој об ја шња ва ју да при ча ју са мо о оно ме што 
се од ви ја ка ко тре ба, а не о оно ме што иде по гре шним пу тем (Ле гвин, 2002: 137). При-
ча ње се ба ви исти ном, пат њом и ле по том, и ма зо ви за кљу чу ју да оно има слич но сти 
са ха ин ским про у ча ва њем исто ри је, ко јом се ба ви и Са ти (Ле гвин, 2002: 151).

Са ти је уско ро за кљу чи ла да је ово је дан из у зе тан на род са огром ним зна њем, 
ко ји је до зво лио да га ли ше чи та ве ње го ве кул ту ре и зна ња за то што је при хва тио да 
опо на ша дру штво ко је је моћ ни је са мо због то га што је овла да ло ле те њем кроз све мир: 
„При ста ли су да по рек ну це ло куп ну вла сти ту кул ту ру и да оси ро ма ше жи во те за рад 
’Мар ши ра ња ка зве зда ма’“ (Ле гвин, 2002: 93). Она се пи та да ли се то до го ди ло са мо 
за то што је пр ви по сма трач Еку ме на до шао на ову пла не ту, јер је то ве ро ват но био 
из у зет но упе ча тљив до га ђај за на род ко ји се ра ни је ни је су срео са ту ђи ни ма, и упо ре-
ђу је са овим про паст цар ста ва Ин ка и Асте ка. Ин ке и Асте ци су до зво ли ли да њи хо ви 
кул ту ра, је зик и бо го ви бу ду уни ште ни, са ми су их се од ре кли ка да су до њи хо ве зе мље 
сти гли пр ви до шља ци из Шпа ни је. Она искре но ве ру је да је про цес про ме не по чео са 
пр вим кон так том, и због то га са да ве ру је да ју је Тонг по слао у ово ис тра жи ва ње ка ко 
би са зна ли не што о пла не ти Ака пре не го што су на њу сти гли Пр ви по сма тра чи (Ле гвин, 
2002: 93–94). 

Еку мен на сто ји да оно га ко за тра жи не ку ин фор ма ци ју, зна ње, увек упу ти у оно 
што зна, јер они ве ру ју да је „ус кра ћи ва ње зна ња увек по гре шно“, ме ђу тим, ов де Са ти 
до да је ка ко они про све ћу ју „ни же, на зад не све то ве“, и у тре нут ку схва та шта је из го-
во ри ла, уви ђа да не мо же са свим по бе ћи од свог по ре кла. Ипак, она уо ча ва гре шку и 
ис пра вља је из ви нив ши се слу ша о ци ма због оно га што је ре кла (Ле гвин, 2002: 163).

Са ти уско ро до би ја при ли ку да на ста ви уче ње на пла ни ни Си лонг, где се у пе ћи на-
ма чу ва ју књи ге скри ве не од вла сти, и кре ће са гру пом пра ти ла ца на ду го пу то ва ње 
до ове пла ни не. Ка да от кри ју да их је Мо ни тор пра тио на Си лонг и до жи вео те шку 
по вре ду због ко је не мо же да се кре ће, са пут ни ци јој са ве ту ју да по раз го ва ра са њим. 
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Они сма тра ју да се Мо ни тор ње пла ши, јер ће мо жда убе ди ти Еку мен да ста не на стра ну 
ма зо ва, а да бу де про тив Кор по ра ци је ко ја је на вла сти. Они јој са ве ту ју да раз го ва ра 
са њим ка ко би чу ла „шта има да ис при ча“ (Ле гвин, 2002: 153). Са ти се тру ди да бу де 
објек тив на, и иа ко је про га њао и њу и ње не при ја те ље, иа ко пред ста вља све оно про-
тив че га се она бо ри, она му ка же: „Мр зим рев ност у ко ју ти ве ру јеш. Али по ку ша ћу 
да не мр зим те бе“, јер мр жња ра за ра осо бу ко ја не ко га мр зи (Ле гвин, 2002: 166). Са зна-
је да се он зо ве Ја ра и да су му пре ци би ли ма зо ви. Они јед но дру гом при ча ју о свом 
од ра ста њу, и то ком тог ду гог раз го во ра раз ви ја ју не ку вр сту при сно сти. Са ти му об ја-
шња ва да јед но зна ње не ис кљу чу је дру го, и да ни јед но зна ње не тре ба про гла си ти 
ло шим, не све тим (Ле гвин, 2002: 172–173). Ис по ста вља се да су њи хо ви жи во ти има ли 
мно го слич но сти. Он јој об ја шња ва ка ко су пр ви до шља ци из Еку ме на до шли да их 
по зо ву да им се при дру же, али да су до шли да слу ша ју, а не да им го во ре шта да ра де, 
и тим бро дом је по сла то мно го ма те ри ја ла о пла не ти Ака, ко ји је, ме ђу тим, из гу бљен 
ка да су на Те ри Уни сти пре у зе ли власт и пре ки ну ли сва ки кон такт са Еку ме ном. По том 
је сти гао дру ги брод, на ко ме је би ло пе де се так љу ди, ко ји су ре кли да ће Те ра усту-
пи ти сво је зна ње Аки. Ме ђу до шља ци ма су би ли ин же ње ри и дру ги струч ња ци ка ко би 
их на у чи ли да не ра де ства ри „на ста ре, не зна лач ке на чи не“ и да из ме не чи тав на чин 
раз ми шља ња, по глед на жи вот и свет око се бе. Би ли су то пр ви ко ра ци у „[м]арширању 
ка зве зда ма“. Са ти је схва ти ла да су Акан ци мно го жр тво ва ли за зна ње ко је су до би ли, 
јер је „дар зна ња имао на се би при ка че ну це ну“, као што је увек слу чај (Ле гвин, 2002: 
187–188) – Акан ци су се од ре кли чи та ве сво је кул ту ре ка ко би при гр ли ли тех но ло шки 
на пре дак ко ји су до не ли ту ђи ни, по пут мно гих на ро да на на шој пла не ти ко ји су у пот-
пу но сти пре у зе ли вред но сти и кул ту ру осва ја ча.

Ипак, Са ти по сле Ја ри не по ги би је и пре го во ра са вла сти ма из Дов зе за кљу чу је да 
кул ту ра ове пла не те, упр кос пр вом ути ску, „ни је око ми та, вој на, агре сив на, ни ти про-
гре сив на. [...] Она је во до рав на, тр го вач ка, дис кур зив на и хо ме о ста тич ка“, и Са ти ве ру је 
да ће ус пе ти да се на го де са вла сти ма и да де кри ми на ли зу ју При ча ње, да са чу ва ју 
књи ге у за ме ну за зна ња ко ја до би ја ју од Еку ме на. По ку ша ће да их убе де да би бли о-
те ка у пла ни ни Си лонг вре ди исто ко ли ко и сва ка ин фор ма ци ја ко ју они мо гу до би ти 
од Еку ме на. Ово ће мо ра ти да се од ви ја по сте пе но, а про цес ће би ти ду го тра јан, као 
и све про ме не у де ли ма Ур су ле Ле Гвин. Са ти зна да ће мо ра ти да на пре ду је ма лим ко-
ра ци ма и по ла ко, и уз по моћ иза сла ни ка са Еку ме на кре ће у пр ве пре го во ре са вла сти-
ма (Ле гвин, 2002: 197–199). Бер нар до и Мар фи сма тра ју да је уоч љи во ко ли ко се Са ти 
из ме ни ла, и она од крот ке, по ву че не де вој ке пре ра ста у сна жну же ну ко ја се бо ри за оно 
у шта ве ру је (Ber nar do и Murphy, 2006: 80–81). Крај при че је, као што је то уо би ча је но 
за Ур су лу Ле Гвин, „дво сми слен, али ис пу њен на дом“ (Ber nar do и Murphy, 2006: 86). 

Мо же мо да за кљу чи мо да се Ур су ла Ле Гвин у овом де лу ба ви ла ко му ни ка ци јом, али 
на ма ло дру га чи ји на чин не го у сво јим оста лим де ли ма. Ко му ни ка ци ја се ов де по ја вљу-
је као на чин пре но ше ња зна ња на ред ним ге не ра ци ја ма, јер уко ли ко за не ма ре про-
шлост и оно што је ра ни је на у че но, људ ска би ћа не мо гу да оп ста ну ни на јед ној пла не ти. 
Тех но ло шки на пре дак је не ми но ван, али он са со бом до но си ума ње ње ди рект ног 
кон так та ме ђу љу ди ма, што је још из ра же ни је у да на шње вре ме не го у тре нут ку ка да 
је ово де ло на ста ло. Без раз го во ра, без усме ног пре но ше ња зна ња, без При ча ња, љу ди 
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пре ста ју да бу ду љу ди, са оп шта ва нам Ур су ла Ле Гвин, а на пре дак по сва ку це ну са 
со бом до но си и мно ге не га тив не по ја ве. При ча ње је, по пут др ве та, са ста вље но из 
мно гих де ло ва ко ји не мо гу да функ ци о ни шу јед ни без дру гих, и прем да је ово зна ње 
не пре глед но и не си сте ма ти зо ва но, оно је за оп ста нак људ ске вр сте нео п ход но. Љу ди 
су без При ча ња из гу бље ни и не зна ју ку да иду, не по шту ју раз ли чи то сти, уни шта ва ју 
јед ни дру ге, али и при ро ду око се бе, што до во ди и до уни шта ва ња чи та вих све то ва. 
Ка ко ау тор ка под вла чи у овом де лу, основ ни за да так на ше вр сте је сте да бри не мо 
јед ни о дру ги ма и о све ту у ко ме жи ви мо, а то мо же мо да на у чи мо са мо ако ко му ни-
ци ра мо јед ни са дру ги ма, са мо кроз При ча ње. 
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