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МО ЈЕ ПРИ ЧЕ ПО КРЕ ЋЕ НЕ ШТО ДРУ ГО
Ур су ла К. Ле Гвин по се ду је не ке осо би не ле ген де. Она је ау тор ка ро ма на ко ји чи не 

те мељ мо дер не на уч не фан та сти ке и фан та сти ке; она пи ше нео бич но му дро и гра ци-
о зно, упа дљи во ути чу ћи на стил и те ма ти ку ових спе ку ла тив них жан ро ва још од кра ја 
ше зде се тих; до бит ни ца је мно гих књи жев них на гра да, а про те клих два на ест го ди на 
из но ва по се ћу је, и то на фа сци нан тан на чин, фик ци о нал ни ми ље ко ји је по кре нуо 
ње ну ра ну по пу лар ност ко ја још увек тра је...

Ле Гви но ва је оства ре на на ви ше по ља: као пе сник, есе ји ста, пре во ди лац, пи сац за 
де цу, илу стра тор, мејнстрим пи сац, али њен из ра зи ти ге ни је ле жи у до ме ну фан та сти ке 
и на уч не фан та сти ке. То до вољ но до ка зу ју ње на два ве ли ка ци клу са књи га, ци клу си о 
Зе мљо мор ју (Ear thsea) и Еку ме ну (Eku men). Зе мљо мор је, цар ство са ста вље но од мно штва 
остр ва, под зем не ма ги је, зма је ва и ча роб ња ка, де ли кат не аро ган ци је и рас про стра ње-
не по ни зно сти, пр во бит но је от кри ве но у кључ ним на сло ви ма Ча роб њак Зе мљо мор ја 
(A Wi zard of Ear thsea, 1968), Гроб ни це Ату а на (The Tombs of Atuan, 1971) и Нај да ља оба ла 
(The Fart hest Sho re, 1972), а ка сни је су до да ти на сло ви Те ха ну (Te ha nu, 1990), При че Зе мљо
мор ја (Ta les From Ear thsea, 2001) и Дру ги ве тар (The Ot her Wind, 2001). Еку мен ски или Ха-
ин ски ци клус пред ста вља ком плек сну на уч ну фан та сти ку, про же ту уто пиј ским прет по-
став ка ма и ан тро по ло шким ре флек си ја ма. Пр во бит ну три ло ги ју ду жих по ве за них но-
ве ла – Ро ка но нов свет (Ro can non’s World, 1966), Пла не та из гнан ства (Pla net of Exi le, 1966) 
и Град оп се на (City of Il lu si ons, 1967) – пра ти ли су ро ма ни Ле ва ру ка та ме (The Left Hand of 
Dark ness, 1969), Чо век пра зних ша ка (The Dis pos ses sed, 1974), Свет се ка же шу ма, але го риј-
ска пред ста ва Ви јет нам ског ра та (The Word for World is Fo rest, 1976), и не ко ли ко ис так ну тих 
при ча збир ке Два на ест че твр ти ве тра (The Wind’s Twel ve Qu ar ters, 1975). У ско ри је вре-
ме, не пре кид ну ви тал ност Еку мен ског ци клу са као ла бо ра то ри је за со ци о ло шке и род-
не ми са о не екс пе ри мен те по ка зу ју збир ке при ча Ри бар уну тра шњег мо ра (A Fis her man 
of the In land Sea, 1994), Че ти ри пу та до опро шта ја (Fo ur Ways to For gi ve ness, 1995) и 
Ро ђен дан све та (The Birt hday of the World, 2002), те ро ман При ча ње (The Tel ling, 2000). 
Ро ма ни ове ау тор ке ко ји не при па да ју по ме ну тим ци клу си ма, као што су Не бе ски струг 
(The Lat he of He a ven, 1971) и Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи (Al ways Co ming Ho me, 1985), та-
ко ђе има ју ве ли ку вред ност, али ка ко њен ско ри ји рад ма хом об ра ђу је те ме Еку ме на 
и Зе мљо мор ја, на те те ме се и овај раз го вор при род но усме ра ва.

Са Ур су лом Ле Гвин сам раз ме нио пи сма у но вем бру и де цем бру 2001. го ди не, у иш-
че ки ва њу пу бли ка ци је ње не но ве збир ке при ча, Ро ђен дан све та и дру ге при ча, ко ју је 
аме рич ки из да вач „Хар пер Ко линс“ об ја вио у мар ту 2002. Ле Гви но ва је пи сац суп тил ног, 
али сна жног ста ва, и пи та ња ко ја сам јој по ста вио би ла су на мер но про во ка тив на. Она 
је од го во ри ла енер гич но шћу ко јом сам се и на дао, ки ди шу ћи на мно ге мо је прет по став-
ке љу ба зном ди дак тич но шћу по ко јој је и по зна та. Да кле: ако не ка од ових пи та ња 
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де лу ју на ив но или гру бо, мо лим те, за пам ти, чи та о че, да су она по сво јој при ро ди 
жр тве на, и због све га то га би се мно ги сло жи ли са њи хо вом пре ми сом. Про за Ур су ле 
Ле Гвин по кре ће ми шље ње, а мно га од тих ми шље ња мо ра ју би ти су прот на од ње них.

Ник Ге верс: Об ја ви ли сте че ти ри но ве и ва жне књи ге – При ча ње, При че Зе мљо-
мор ја, Дру ги ве тар и Ро ђен дан све та и дру ге при че – за ма ње од две го ди не, а ме ђу 
њи ма су и Ва ши пр ви ро ма ни на кон ро ма на Те ха ну, те је ово Ваш мо жда и нај плод ни ји 
пе ри од још од се дам де се тих. Че му ду гу је те ту про дук тив ност?

Ур су ла Ле Гвин: Тај ефе кат огром не мар љи во сти ре зул тат је нео бич но сти из да-
вач ке ин ду стри је. Го ди на ма сам пи са ла пра те ћи свој уо би ча је ни тем по, али ни сам 
би ла си гур на где да об ја вим сво је ру ко пи се (из раз ли чи тих раз ло га: ме ња ли су се 
уред ни ци, мо ји аген ти, итд.). Мој но ви из да вач, Хар корт, ка да је пот пи сао уго вор са 
мном, био је спре ман да у вр ло крат ком ро ку штам па све што сам им по ну ди ла, али 
он да се мој ста ри из да вач, Хар пер, од јед ном се тио да сам и да ље жи ва. Та ко сам до шла 
до че ти ри књи ге у две го ди не (пет, ако ра чу на мо Ми ша То ма [Tom Mo u se], ду го од ла-
га ну књи гу за де цу, ко ја из ла зи у мар ту).

Две но ве књи ге чи не при че ко је сам пи са ла де ве де се тих, али ко је ни сам укљу чи ла 
у сво је збир ке ко је су та да об ја вље не – Ри бар уну тра шњег мо ра, От кљу ча ва ње ва зду ха 
(Un loc king the Air, 1996), Си ро уд (Se a road, 1991) и Че ти ри пу та до опро шта ја. (По след ње 
две су, као збир ке улан ча них крат ких при ча, за ме не ско ро исте као ро ма ни. Слич но 
то ме, књи га При че Зе мљо мор ја ни је ро ман, али без пре ки да пре но си те му ци клу са 
Зе мљо мор ја од ро ма на Те ха ну до ро ма на Дру ги ве тар.) За тим, ро ма ни При ча ње и Дру
ги ве тар об ја вље ни су је дан за дру гим кра јем де це ни је. Је дан је до шао по ла ко, дру ги 
бр зо.

Н. Ге верс: За штит ни знак Ва шег ра да по след ње де це ни је био је по вра так и ре ви
ди ра ње ори ги нал ног Ха ин ског ци клу са и ци клу са Зе мљо мор је. Не би тре ба ло го во ри ти 
пре у ра ње но, али да ли ми сли те да сте са да за вр ши ли са овим ци клу си ма, да сте их 
ко нач но за о кру жи ли?

У. Ле Гвин: Вра ћа ла сам се ци клу су Зе мљо мор је и ре ви ди ра ла га, раз ја шња ва ју ћи 
од ре ђе не не ја сно ће. Што се ти че све та Еку ме на, чи ни ми се да је он са мо до дат но 
ис тра жен.

Не знам да ли сам ишта од то га за вр ши ла. Сва ка ко не Еку мен ски ци клус ко ји не ма 
об лик и, сто га, ни свој крај.

Чи ни ми се да, по свој при ли ци, из бе га вам да из ве дем за кључ ке, ре че она вр лу да-
во и дво сми сле но. Во лим да вра та оста вим отво ре на.

Н. Ге верс: Ва ша нај но ви ја де ла ода ју ути сак по мир љи во сти: не ра ди се о ком про
ми су из ме ђу па три јар ха та и ти ра ни је, већ о спа ја њу му шких и жен ских еле ме на та 
ко ји су се чи ни ли одво је ним у де ли ма Ва шег сред њег пе ри о да ра да, по пут ро ма на Стал-
но се вра ћа ју ћи ку ћи и Те ха ну. Да ли сте омек ша ли? Или Вам се на про сто про ме нио 
иде о ло шки фо кус?
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У. Ле Гвин: Хва ла вам – до па да ми се та фор му ла ци ја „по мир љи вост, али не ком-
про мис“.

Али, пи там се за што сте уо чи ли да су му шки и жен ски еле мен ти „одво је ни“ у ро-
ма ну Те ха ну, али не и у Ча роб ња ку Зе мљо мор ја и Нај да љој оба ли, књи га ма у ко ји ма 
не ма жен ских ју на ка ко ји но се би ло ка кву ва жност. Зар од сут ност не под ра зу ме ва 
одво је ност?

Ро ман Те ха ну је по че так пра вог по ми ре ња. Пр ви ко ра ци су увек нај те жи.
Што се ти че му шких и жен ских еле ме на та у ро ма ни ма Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи, мој 

став је да су у тој књи зи, од свих мо јих на сло ва, по нов ни су сре ти, са рад ња и хар мо-
ни ја ме ђу по ло ви ма (ма кар за пле ме Кеш) до сти гли мо жда и нај ви ши ни во. На рав но, 
то не ће при ме ти ти љу ди ко ји опи су ју хар мо ни ју ме ђу по ло ви ма са мо као ре зул тат или 
су пер и ор но сти или до ми на ци је јед ног по ла над дру гим. Ти љу ди ин си сти ра ју на то ме 
да се дру штво Ке ша опи ше као „ма три јар хат“, што не ма ни ка квог сми сла. Очи глед но 
је да је њи хо ва ло ги ка сле де ћа: ако ни је па три јар хат, он да мо ра би ти ма три јар хат. Хи-
је рар хиј ска ор га ни за ци ја те шко уми ре, зар не?

Што се ти че омек ша ва ња – во ле ла бих да бу дем до бра осо ба без пред ра су да, али 
не же лим да омек шам до ни воа сен ти мен тал но сти. Као кру шке ко је тру ну из ну тра. 
Ви ше бих во ле ла да бу дем ка бер не. Са мо што би то зна чи ло да бих мо ра ла го ди на ма 
да оста нем за тво ре на у бо цу...

Што се ти че иде о ло ги је, не ка иде до ђа во ла. Сва иде о ло ги ја.

Н. Ге верс: Ово пи та ње је у скла ду са прет ход ним: Ваш стил се ме њао то ком вре
ме на, од бо га тог ми то ло шкоеп ског ре ги стра до све де не, пре ци зно из о штре не дик ци је 
Ва ше про зе осам де се тих. Са да се чи ни да се ове две крај но сти спа ја ју, сме њу ју ћи се или 
ме ња ју ћи се у стил ском по ми ре њу. Ко ли ко је та фу зи ја на мер на?

У. Ле Гвин: Ни шта што ра дим ни је пот пу но на мер но. Али ја ра дим на сво јој спи са-
тељ ској ве шти ни вр ло на пор но и све сно. На зву ку, то ку, пре ци зно сти, ве за ма и им-
пли ка ци ја ма сво јих ре чи.

Н. Ге верс: Као упе ча тљив кон траст из ме ђу ори ги нал них ро ма на ци клу са Зе мљо
мор је и Еку мен ског ци клу са, са јед не стра не, те њи хо вих но ви јих на ста ва ка, са дру ге, 
на ме ће се про ме на од де ло ва ња ка по сма тра њу код по то њих: ро ма ни При ча ње и Дру-
ги ве тар ви ше су кон тем пла тив ни и дис кур зив ни не го што их по кре ће за плет. За што 
је то та ко?

У. Ле Гвин: Ве ро ват но за то што сам ула зи ла у се дам де се те го ди не жи во та ка да сам 
их пи са ла. По сто ји не што што у људ ском те лу око се дам де се те го ди не по кре ће – сна жно, 
че сто и за по вед но – про ме ну са де ло ва ња на по сма тра ње. Де ло ва ње у се дам де се тој 
обич но до во ди до че стих ја у ка. По сма тра ње, ме ђу тим, мо же да бу де за до во ља ва ју ће. 
Ка ко ни ка да ни сам би ла си гур на где мо је те ло за вр ша ва, а по чи ње мој ум, или обр ну то, 
не из не на ђу је ме што је ста ње јед ног од то дво је до ве ло до слич ног ста ња код дру гог. 

Би ло ка ко би ло, ни ка да ни сам на пи са ла ро ман ко ји по кре ће за плет. Ди вим се за-
пле ту из да ле ка, и то без за ви сти. Ја то не ра дим; ни ка да то ни сам ра ди ла; не же лим 
то да ра дим; не мо гу. Мо је при че по кре ће (по при лич но спо ро и не ис прав но, са па у-
за ма за ди вље ње очи глед но не бит ној де ко ра ци ји) не што дру го.
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Н. Ге верс: Још од ро ма на Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи, као да про па ги ра те ап со лут
ну јед но став ност жи вот ног сти ла: јав ног, аграр ног, одр жи вог. Дру штво Ке ша из тог 
ро ма на жи ви на тај на чин, а та кви су и љу ди са пла не те О, та кав је и Гед, ко ји на остр ву 
Гонт у пен зи ји чу ва ко зе и уз га ја ре пу, и дру ги. Али, зар ни је ова иде ја сен ти мен тал но 
но стал гич на, а у по гре шним ру ка ма (Пол Пот) и при лич но опа сна?

У. Ле Гвин: Да ли мо же мо да по но ви мо пи та ње? У ње му се на ла зи је дан искон ски 
про блем, али не мо гу да по ну дим од го вор на пи та ње у тој фор ми; оно са мо ну ди од-
го вор или се уру ша ва. Тер ми ни ко је ко ри сти те су иде о ло шки обо је ни и ме ђу соб но 
кон тра дик тор ни. „Одр жив“ жи вот ни стил је „сен ти мен тал но но стал ги чан“?

Чо век у не ин ду стриј ској при вре ди ко ји ви ше не ма из вор при хо да, али мо же да 
ко ри сти ма ли по сед зе мље, чу ва ко зе и (жао ми је, али не се ћам се да се у се ри ја лу о 
Зе мљо мор ју по ја вљу је ре па [репа је би ла ре то рич ка фи гу ра – Н. Г.]) га ји по вр ће, жи-
ви ну и во ће. Шта дру го пред ла же те да ра ди да би мо гао да с вре ме на на вре ме не што 
и по је де?

На рав но да би са мо по сто ја ње не ин ду стриј ске при вре де мо гло да се сма тра оним 
што Ви де фи ни ше те као „сен ти мен тал но но стал гич но“.

Пи та ње но стал ги је зах те ва ду бље ис тра жи ва ње. Ве лик део фан та стич не и на уч но-
фан та стич не књи жев но сти тра жи ин спи ра ци ју у при вид но не про мен љи вој људ ској 
че жњи за „мир ним кра љев ством“, вр том ко ји нам је Вол тер пред ла гао да уз га ја мо. 
Али у та квом раз го во ру мо ра мо ко ри сти ти ре чи па жљи во и с по што ва њем. 

Сва ко од би ја ње да се зло у по тре ба све та од стра не не про ми шље не и по гре шно при-
ме ње не тех но ло ги је при хва ти као по жељ на/не из бе жна мо же се озна чи ти као лу ди зам. 
Све пра ве ал тер на ти ве ин ду стриј ском ка пи та ли зму мо гу се од ба ци ти, и од ба цу ју се, 
као „но стал ги ја“.

Сви иде а ли су по при лич но опа сни. Сви иде а ли сти су опа сни: Пол Пот, Жан-Жак 
Ру со, Џе фер сон, Ле њин, Оса ма бин Ла ден, Фра ња Аси шки.

Мо же, ме ђу тим, да ва ри ра шта је у опа сно сти и у ка квој је опа сно сти.
А мо жда и по сто ји не ка раз ли ка – суп тил на, али кру ци јал на – из ме ђу иде а ли ста и 

иде о ло га.

Н. Ге верс: Суд би на Зе мље у Ха ин ском ци клу су ни је баш апо ка лип тич на, али је при
лич но мрач на, уни ште на и те о крат ска, ка ко је на го ве ште но у ро ма ну Чо век пра зних 
ша ка и де таљ ни је опи са но у при чи „Пле шу ћи до Га на ма“ (“Dan cing to Ga nam”) и ро ма ну 
При ча ње. Ко ли ко је ова пред ста ва слич на Ва шим ствар ним оче ки ва њи ма ве за ним за 
бу дућ ност пла не те?

У. Ле Гвин: Не знам. По не кад ми се чи ни да по ку ша вам да су је вер но из бег нем зло 
ти ме што го во рим о ње му; сва ка ко не сма трам да је мо ја про за про роч ка. Ипак, то ком 
це лог свог од ра слог жи во та, по сма тра ла сам ка ко не по врат но, не по пра вљи во и не-
мар но уни шта ва мо свој свет – иг но ри шу ћи сва ко упо зо ре ње и за не ма ру ју ћи сва ку 
до бро на мер ну ал тер на ти ву, те же ћи ка „ра сту“ и не по сред ној за ра ди. Те шко је 2001. 
го ди не жи ве ти у Сје ди ње ним Др жа ва ма и осе ћа ти ика кву ду го роч ну на ду по во дом 
не у мо љи ве упо тре бе тех но ло ги је ко ја све ви ше екс пло а ти ше и уни шта ва: не то ли ко ви ше 



56

по во дом оруж ја, у овом тре нут ку, већ по во дом тех но ло ги је ко ја би мо гла и тре ба ло 
да бу де ко ри сна и про дук тив на – из во ри го ри ва, по љо при вре да, ге нет ско ин же њер-
ство, чак и ле ко ви. А ми се, на рав но, и да ље раз мно жа ва мо.

Успон фун да мен та ли стич ке фрак ци је код при пад ни ка свих ве ра на све ту ко ји се 
де сио то ком по след ње две или три де це ни је, као и спрем ност мно гих да по ве ру ју у 
то да је фун да мен та ли зам исто што и ве ра, до ве ли су до мрач них ви зи ја те о крат ског 
дру штва. 

Мо гла бих да ис так нем да је не срећ на Зе мља ко ју на го ве шта вам у не ким де ли ма 
Ха ин ског ци клу са мо гла да бу де тек мра чан про лаз на пу ту ка Зе мљи у да ле кој бу дућ-
но сти ко ја се ви ди у мо јој нај оп ти ми стич ни јој књи зи, Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи. Ве ру-
ју ћи у то да не ма мо дру гу бу дућ ност од оне ко ју од ли ку ју ви со ко тех но ло шки раз вој, 
тре нут на екс пан зи ја, ур ба ни за ци ја и не ми ло срд на екс пло а та ци ја при род них и људ ских 
ре сур са – ве ру ју ћи да мо ра мо на ста ви ти да жи ви мо као што са да жи ви мо – љу ди че-
сто по сма тра ју ту књи гу као на зад ну. Она то ни је. Она по сма тра, али не гле да уна зад. 
Она пред ста вља ра ди ка лан по ку шај раз ми шља ња ван ак ту ел них прет по став ки и 
нео до бра ва ња тих прет по став ки. Она пред ста вља по ку шај да се при ка же истин ски 
зре ло дру штво. Да се за ми сли „вр хун ска тех но ло ги ја“ чи ји прин ци пи не под сти чу раст, 
већ хо ме о ста зу. Да не по ну ди ме ха нич ки, већ ор ган ски мо дел кул ту ре.

Н. Ге верс: Ро ман При ча ње мо же се чи та ти као на уч но фан та стич на але го ри ја 
по ло жа ја Ти бе та на ца под ки не ском вла шћу, или, на ши рем пла ну, але го ри ја су зби ја ња 
тра ди ци о нал не му дро сти под кор по ра тив ним ко му ни змом, што се де ша ва у це лој Ки ни. 
Да ли то зна чи да је та ква тра ди ци о нал на му дрост (ко ја је по при ро ди те о крат ска у 
Ти бе ту) не по гре ши ва, или по ште ђе на кри ти ке?

У. Ле Гвин: За пра во, ни је реч о ти бе тан ском бу ди зму, већ о то ме шта се де си ло са 
прак сом и уче њем та о и зма под Мао Це дун гом, што је и био пр вен стве ни под стрек за 
ту књи гу. Шо ки ра ло ме је ка да сам са зна ла да би две и по хи ља де го ди на ста ро шти во, 
ко је са би ра ми сли, ве ро ва ња, ри ту а ле и умет ност, за де сет го ди на мо гло би ти – да 
за пра во је сте би ло – бу квал но уни ште но, а шо ки ра ло ме је и то што ни сам зна ла за 
то, прем да се то де си ло то ком мог од ра слог жи во та. Про га ња ла ме је гро зо та, али и 
мо је ду го трај но не зна ње о то ме. Мо ра ла сам да пи шем о то ме, из соп стве ног боч ног 
угла по сма тра ња.

Не знам за што пи та те да ли то „зна чи“ да је би ло ко ја тра ди ци о нал на му дрост, или 
би ло ко ја те о кра ти ја, не по гре ши ва или по ште ђе на кри ти ке. Тра ди ци ја при ча ња у 
исто и ме ном ро ма ну за и ста се на ме ће као флек си бил на и при лич но до бро ћуд на тра-
ди ци ја, ве о ма при влач на ју на ки њи из чи је тач ке гле ди шта се ро ман по сма тра, али она 
и ја и они пре пу шта мо па пи да бу де не по гре шив. У При ча њу не по сто ји чак ни све штен-
ство: по сто је са мо љу ди ко ји пре у зи ма ју ри ту ал не функ ци је у од ре ђе ним тре ну ци ма. 
У тој тра ди ци ји не ма бо га, бо го ва, хи је рар хиј ског обо жа ва ња или мо ли тве. По што је 
она у по сте пе ном про це су от кри ва ња то га, и по што се ра ди о вр ло оште ће ној тра ди-
ци ји ко ја се тре нут но на ла зи у иле га ли и је два др жи у жи во ту, Са ти не ма основ по ком 
мо же да је кри ти ку је, али не ма ни ма ка кав кон кре тан раз лог да то ра ди. Но, она и 
да ље тра жи ре ли ги о зност ка кву је по зна ва ла на Зе мљи, а ко је се га ди и ко јој не ве ру је 
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из ду би не ду ше. Си гур но ро ман не при ка зу је Уни стич ку те о кра ти ју ко ја вла да Зе мљом 
као не што што је му дро, не по гре ши во и ван до ма ша ја кри ти ке?

Ва ше пи та ње зву чи као да сте све вре ме ми сли ли на „ти бе тан ски бу ди зам“ и да 
ни сте ве ро ва ли у оно што сам Вам пре до ча ва ла у ро ма ну. То је при мер за што је за 
прак су „при ча ња“ нео п ход но мно го ве жбе... јер она под ра зу ме ва слу ша ње...

Н. Ге верс: Ро ман Дру ги ве тар на по кон за вр ша ва про цес опо зи ва ња или од ми ца ња 
– што је за по че то ро ма ном Те ха ну и збир ком при ча При че Зе мљо мор ја – од пре ми са 
пр во бит не три ло ги је Зе мљо мор ја: са ма ма ги ја је у зна чај ној ме ри обе сна же на. Ка ко на
ме ра ва те да се са да чи та ју пр ве три књи ге? У њи хо вом спон та ном ве ли чан ству, да то 
та ко опи ше мо, или са на кнад ним са зна њи ма?

У. Ле Гвин: Је ли, Ник, а ка да сте Ви пре ста ли да ту че те сво ју же ну?
Прет по став ке ко је сте из не ли у пр вој ре че ни ци пи та ња су на про сто по гре шне, што 

зна чи да ја не мо гу да од го во рим на пи та ње, већ са мо да уз вр тим но вим пи та њи ма.
За што ка же те да је ма ги ја обе сна же на у по след ње три књи ге ци клу са Зе мљо мор-

је? На осно ву че га? Јер Гед – по је ди нац, чо век ко ји је на пу стио сво ју моћ зна ју ћи шта 
чи ни и за што то чи ни – ви ше не по се ду је спо соб ност ма ги је? Зар се Шко ла на Ро у ку 
за тво ри ла? Зар су Пра ста ре си ле умр ле? Зар су зма је ви сле те ли? Зар Ве ли ки мај стор 
Устрој ства ни је и да ље у свом Га ју Су шти не и зар Гај Су шти не ни је ста бил но и ве чи то 
сре ди ште све та?

Не ћу да ка жем ка ко „на ме ра вам“ да се књи ге чи та ју; ни ти имам ни ти же лим ни ка-
кву кон тро лу над сво јим чи та о ци ма, осим, на рав но, ути ца ја са мих при ча. Раз ли чи ти 
љу ди ће чи та ти мо је три ло ги је на дру га чи ји на чин, и та ко би то тре ба ло да бу де. Пр ва 
три ло ги ја је при јем чи ви ја де ци, и мо гу да ста ну на то ме, па да се вра те књи га ма ка да 
од ра сту и на ста ве са дру гом три ло ги јом.

Али да дру га три ло ги ја обе сна жу је, или опо зи ва, или по би ја пр ву, ја је не бих на-
пи са ла.

Дру га три ло ги ја про ши ру је пр ву, ко ја је ве о ма моћ на, али огра ни че на, јер из о ста-
вља пре ви ше са др жа ја из свог фик тив ног све та.

Дру га три ло ги ја не ме ња ни шта у пр вој. Она по сма тра ап со лут но исти свет дру га-
чи јим очи ма. Ско ро да га по сма тра, ре кла бих, ко ри сте ћи оба ока уме сто јед ног.

Све књи ге ма хом пред ста вља ју фик ци о нал на ис тра жи ва ња мо ћи. Пр ве три по сма-
тра ју моћ углав ном из угла моћ них. Дру ге три по сма тра ју моћ из угла оних ко ји је не 
по се ду ју, или оних ко ји ви де соп стве ну моћ као јед ну од илу зи ја смрт но сти.

Н. Ге верс: По сма тра ју ћи при че збир ке Ро ђен дан све та, ви ди мо да је при ча „Ста ра 
Му зи ка и ро би ње“ (“Old Mu sic and the Sla ve Wo men”) на ста вак при по вед ног ци клу са о 
пла не ти Ве рел из збир ке Че ти ри пу та до опро шта ја. Да ли ова при ча пред ста вља пе ти 
пут до опро шта ја на осно ву слич ног обра сца или се она раз ли ку је у сво јој су шти ни од 
ра ни јих при ча о пла не та ма Ве рел и Је о ве?

У. Ле Гвин: Хва ла што по ста вља те пи та ња и о но ви јим на сло ви ма. Мно ги љу ди то 
не ра де, а ме не за ма ра да од го ва ра на пи та ња о ро ма ни ма ко је сам на пи са ла пре три-
де сет го ди на! На рав но, раз ви ла сам ле пе и јед но став не од го во ре на она не из бе жна 
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пи та ња о њи ма, али по ма ло за муц ку јем ка да го во рим о но ви јим на сло ви ма. При ча 
„Ста ра Му зи ка и ро би ње“ је сте пе ти пут до опро шта ја ко ји ни сам на пи са ла на вре ме 
да бих га увр сти ла у ту збир ку. Ова при ча је, ме ђу тим, не што мрач ни ја од пр ве че ти ри. 
(Ви де ти ра ни је по ме ну те ста во ве о иде а ли сти ма.) Она пред ста вља жа ље ње над ужа-
си ма ра та. Ста рим ра то ви ма, но вим ра то ви ма. Го ји ним ра то ви ма. На шим ра то ви ма.

Уз гред, на по кон сам до шла до на сло ва књи га као што су Че ти ри пу та до опро
шта ја и Си ро уд – ра ди се о при ча ма ко је су при род но по ве за не истим ме стом и/или 
те мом и/или ју на ци ма. Та књи га је збир ка улан ча них при ча, ко ја пра ти ана ло ги ју са 
Ба хо вим сви та ма за ви о лон че ло. Зби р ка улан ча них при ча је до вољ но че ста фор ма, 
на ро чи то у на уч ној фан та сти ци, да бих ја же ле ла (са мо се на дај!) да бу де пре по зна та 
као та ква – а не да се озна ча ва или од ба цу је као зби р ка при ча, а на ро чи то не као „пре-
пра вље на“ збир ка. Же ле ла бих да се на њу гле да као на пра ву и не за ви сну про зну 
фор му ко ја је за ми шље на као та ква, а не да су при че са мо спо је не за јед но, и да има 
соп стве ну ин три гант ну и ком плек сну есте ти ку.

Н. Ге верс: При ча „Од ра ста ње у Кар хи ди“ (“Co ming of Age in Kar hi de”) је ди рек тан, 
али нео че ки ван по вра так у по став ку ро ма на Ле ва ру ка та ме. Да ли је она на ста вак тог 
по зна тог ро ма на или ви ше ан тро по ло шка фу сно та ко ја иде уз њу?

У. Ле Гвин: Па, крат ка при ча не мо же да бу де на ста вак ро ма на, али мо же да по ти че 
из ње га (se qu i tur) – зар не? Ако је фу сно та, не бих је на зва ла ан тро по ло шком ко ли ко 
сек су ал ном. Чи ни ло ми се да је крај ње вре ме да до кра ја уђе мо у „ке мер-ку ћу“. Са 
ло кал ним во ди чем уме сто са јед ним јад ним на пе тим Зе мља ни ном ко ји по ку ша ва да 
схва ти шта се де ша ва и ко јег све то уз не ми ру је... Ро ман Ле ва ру ка та ме пру жа чи та о-
цу вр ло ма ло при ли ке да ис ку си ка ко је то би ти дво по лан, јер је Естра вен ма хом у 
со ме ру; ту се на ла зи јед на крат ка, али кру ци јал на сце на у ко јој се по ја вљу је ке мер, и 
то ма хом из Ген ли је ве тач ке гле ди шта. Же ле ла сам да ис тра жим то као при род но, уни-
вер зал но ис ку ство, уме сто као чуд но, ту ђин ско ста ње. Те 1968. го ди не, ме ни и ве ћи ни 
чи та ла ца би ла је по треб на тач ка гле ди шта Ген ли ја Аја да би им по сре до ва ла чуд но ва-
тост. Ми слим да нам са да то ни је по треб но. (Si mu o ve len te, ep pur si mu o ve!)6

Н. Ге верс: Но ве ла „Пи та ње Се гри ја“ (“The Mat ter of Seg gri”) мо жда је и нај ек спе ри мен
тал ни ји текст Ва шег Ха ин ског ци клу са, али и на ро чи то ра ди ка лан и дир љив по глед на 
од но се ме ђу по ло ви ма. Шта је ин спи ри са ло та кву по став ку у ко јој не ма му шка ра ца и 
Ва шу од лу ку да упо тре би те то ли ко мно штво на ра тив них гла со ва?

У. Ле Гвин: Не пре ста но сам чи та ла о то ме ко ли ко се труд ноћâ са жен ском де цом 
пре ки да у Ин ди ји, Ки ни и дру гим дру штви ма где су је ди но му шка де ца вред на ро ђе ња, 
и о бу ду ћем ви шку му шка ра ца и мањ ку же на уко ли ко се тај тренд на ста ви. Мо ја из о-
па че на ма шта раз ма тра ла је ту по став ку још ви ше и до ве ла до огром ног ви шка же на, 
што је, у би о ло шком сми слу, на рав но мно го прак тич ни је, али у људ ском сми слу...? Па, 
ту за пра во по чи ње да ра ди ма шта. Ства ра ју ћи при чу. Мно штво при ча. Оно ли ко при ча 
ко ли ко има љу ди... Сто га, ве ро ват но, и на ста је мно штво гла со ва.

6 Итал. „Окре ће се по ла ко, али ипак се окре ће.“ (Прим. прев.)
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У мно гим де ли ма на кон осам де се тих ко ри сти ла сам мно го стру кост на ра тив них 
гла со ва на раз ли чи те на чи не. Са да већ гле дам на ту мно го стру кост као на кључ но 
сред ство при по ве да ња. Та ко ђе, она, па ра док сал но, мо же да до ве де и до са же то сти; 
ме ни је фор ма но ве ле вр ло дра га. У „Пи та њу Се гри ја“ по сто ји до вољ но ма те ри ја ла за 
ро ман, али је ме ни би ло дра же да ова но ве ла оста не кра ћа, алу зив ни ја, су ге стив ни ја. 
Би ло ми је до ста ро ма на у ко ји ма је дан глас са мо ме ље ли ме ље...

Н. Ге верс: При че о пла не ти О – „Пла нин ски пу те ви“ (“Mo un tain Ways”) и „Нео да бра
на љу бав“ (“Un cho sen Lo ve”) – (као и ра ни је об ја вље на „Дру га при ча“ [“Anot her Story”]) 
од ви ја ју се у дру штву ко је је по де ље но из ме ђу две на пред не по ло ви не и у ко јем вла да 
из ра зи то ком пли ко ван брач ни си стем. Да ли би та кав че тво ро чла ни хе те рохо мо сек
су ал ни спој био мо гућ у прак си? Или је пак тај se do re tu си стем ми са о ни екс пе ри мент, 
са ти рич ки или па ро диј ски кон структ?

У. Ле Гвин: Па, пи шу ћи ове при че, гле да ла сам на тај se do re tu си стем као на чи сто 
ми са о ни екс пе ри мент – из ра зи то при јат но сред ство за ис тра жи ва ње људ ских од но са 
и осе ћа ња. Ни сам га баш сма тра ла са ти рич ким. Ми смо то ли ко до бри да оте жа мо жи-
вот се би са ми ма, по нај ма ње из ми шља њем ско ро не мо гу ћих оби ча ја. Мо но гам ни 
хе те ро сек су ал ни брак ко ји тра је до кра ја жи во та то ли ко је нео бич на ин сти ту ци ја да 
се на ње гов ра чун чак не вре ди ни ша ли ти. Али, на рав но, ако учи ни те брак још те жим 
не го што је сте, укљу чив ши че тво ро љу ди уме сто дво је, као и хо мо сек су ал ност уз хе-
те ро сек су ал ност, он по ста је још за ни мљи ви ји. Бар ме ни. Али ме ни су сви ком пли ко-
ва ни кул ту ро ло шки кон струк ти и оби ча ји за ни мљи ви ји. На кра ју кра је ва, ја сам ћер ка 
ан тро по ло га.

Пи та те да ли би se do re tu си стем мо гао би ти мо гућ у прак си. Не знам. Да ли је мо-
но гам ни хе те ро сек су ал ни брак мо гућ у прак си? Не знам. Мој су пруг и ја га прак ти ку-
је мо већ че тр де сет осам го ди на, али је то мо жда са мо сре ћа, и ма ло ве жбе.

Н. Ге верс: Да ли је при ча „Ро ђен дан све та“ (“The Birt hday of the World”) јед на мо гу ћа 
ре ин тер пре та ци ја шпан ског осва ја ња Пе руа? Да ли је и та при ча део Ха ин ског ци клу са?

У. Ле Гвин: Од ре ђе ни аспек ти дру штва у тој при чи су по зајм ље ни од Ин ка у Пе руу, 
а ап со лут ност и из не над ност дру штве не про па сти под се ћа ју на оно што се де си ло 
цар ству Ин ка по до ла ску Шпа на ца, али то не би тре ба ло на би ло ко ји на чин да бу де 
ко мен тар тог дру штва и тог до га ђа ја. Прет по ста вљам да је де ли мич но у пи та њу мо је 
раз ми шља ње о та ко ђе бит ној не по сто ја но сти на ших кул тур них кон структâ. А искре-
но не знам да ли је та при ча део Еку мен ског ци клу са. Мо гла би би ти.

Н. Ге верс: Ко су за Вас нај бо љи тре нут но ак тив ни пи сци на уч не фан та сти ке – како 
фе ми ни стич ки ау то ри бли ски ва ма, та ко и дру ги?

У. Ле Гвин: Да ли пр во тре ба да на бро јим фе ми ни стич ке ау то ре бли ске се би, а он да... 
ан ти фе ми ни стич ке пи сце ко ји ми ни су бли ски? Хај де, Ник, да ма ло иза ђе мо из тих 
ка лу па. Уко ли ко фе ми ни зам као иде ја под ра зу ме ва то да су раз ли ке из ме ђу по ло ва, 
ван чи сто фи зи о ло шких раз ли ка, за ни мљи ва те ма за ис тра жи ва ње, али да ни су још 
увек утвр ђе не, те да сто га не пред ста вља ју чврст оквир ко ји дру штво мо же да ко ри сти 
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да би про пи са ло или за бра ни ло не ку скло ност или ак тив ност – јер ми слим да се о 
то ме ра ди – он да ја ве ро ват но ових да на и не чи там не фе ми ни стич ке пи сце на уч не 
фан та сти ке. А Ви? Би ло ка ко би ло, не во лим ни да по ку ша вам да по ну дим од го вор на 
пи та ње ко га нај ви ше во лим, јер увек из о ста вим љу де ко је бих же ле ла да по ме нем, и 
он да се по сле нер ви рам. До зво ли те ми да из бег нем од го вор на ово пи та ње, у ре ду?

Н. Ге верс: Већ ду же вре ме пи ше те фа сци нант не „ин тер пла не тар не“ со ци о ло шке 
пор тре те. Ка да пла ни ра те да их увр сти те збир ку Пре се да ња (Chan ging Pla nes)? И 
ко ји су још про јек ти пред Ва ма?

У. Ле Гвин: Хва ла Вам на овом пи та њу, и хва ла што те при че на зи ва те фа сци нант-
ни ма. Бо ја ла сам се да ће оне раз бе сне ти чи та о це. Оне су сва ка ко при ме ри за мо је 
огром но нео бра ћа ње па жње на рад њу. Оне ће мо жда збу ни ти не ке мо је кри ти ча ре 
ко ји сма тра ју да мо је пи са ње има по тен ци јал за ху мор на ни воу олов ног ин го та. У 
сва ком слу ча ју, ру ко пис је го тов; са да је у ру ка ма аге на та, из да ва ча, уред ни ка, су ђа ја, 
фу ри ја, ко га год. На дам се да ће ова збир ка би ти об ја вље на.

Али тер мин пре се да ње не под ра зу ме ва исто оно што је под ра зу ме ва ло пре 11. 
сеп тем бра ове го ди не, зар не?

Тре нут но на пор но ра дим на пре во ду при лич но ве ли ког де ла по е зи је чи ле ан ске 
пе сни ки ње Га бри је ле Ми страл. На кон то га, qu i en sa be? 

Из вор ник: Nick Ge vers. “Dri ven By A Dif e rent Cha uf e ur: An In ter vi ew With Ur su la K. Le Guin”. 
https://www.sfsi te.com/03a/ul123.htm

(С ен гле ског пре вео Дра ган Ба бић)


