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НА КО ЈОЈ САМ ЈА, ЗА ПРА ВО, СТРА НИ?
Гра ни ца има две стра не. Она је спо на, праг, пре ла зни про стор ко ји но си сву опа-

сност и на ду ли ми нал но сти.
С пред ње стра не, са јанг стра не гра ни це, хра бро кро чиш где ни ко пре те бе ни је, 

гу раш на пред, као олуј ни фронт, као рат ни фронт. Ни шта пред то бом ни је ствар но. То 
је пра зан про стор. „Ни је си гур но да је Бри та ни ја по сто ја ла док ја ни сам оти шао та мо“, 
на пи сао је Ју ли је Це зар. Тра же ћи зла то, при па ја ју ћи све пред со бом, уве ћа ваш свој 
свет.

Дру га стра на гра ни це, јин стра на, је сте ме сто где жи виш, ствар ни свет, пун свет. А 
они до ла зе. Ни си би ла си гур на да су по сто ја ли док не до ђу. Они ни су љу ди из твог 
све та, али га пре у зи ма ју. И ка ко је твој свет за њих бе зна ча јан док га не пре тво ре у 
свој, та ко си и ти у опа сно сти да из гу биш сво је зна че ње док жи виш ме ђу њи ма.

На пра гу гра ни це је ме сто где је мој отац, ан тро по лог, ра дио на те ре ну, ме ђу ру-
ше ви на ма кул ту ра, ру и на ма је зи ка, љу шту ра ма бес крај не ра зно ли ко сти ко ју је раз-
ве ја ла мо но кул ту ра, сло мље ним или ско ро сло мље ним то ко ви ма.1 Пост гра ни чар, 
бе ли чо век ко ји учи о ка ли фор ниј ским ин диј ским кул ту ра ма и је зи ци ма у пр вој по ло-
ви ни два де се тог ве ка, по ку ша ва ју ћи да спа се зна че ње. Да на у чи и ис при ча при че 
ко је би се у су прот ном из гу би ле. Је ди но ору ђе ко је је по зна вао био је пре вод, за пи си 
на је зи ку осва ја ча, је зик на у ке. Де ло им пе ри ја ли зма. Чин људ ске со ли дар но сти.

Мо ја мај ка се на до ве за ла на ње гов рад сво јом би о гра фи јом је ди ног пре жи ве лог 
са гра ни це, по след њег кул ту ро ло шки не а си ми ло ва ног ста ро се де о ца Ка ли фор ни је, 
по име ну Иши.2

Уро ђе на или сте че на, спо соб ност уче ња не по зна тих зна че ња и не мо гућ ност да се 
зна чај при пи ше са мо јед ној стра ни гра ни це, об ли ко ва ле су мо је пи са ње. Аме ри кан ци 
сма тра ју бу дућ ност гра ни цом, пра зним про сто ром ко ји тре ба при по ји ти и ис пу ни ти. 
У мо јим де ли ма на уч не фан та сти ке бу дућ ност је већ пу на; она је мно го ста ри ја и ве ћа 
од на ше са да шњо сти; а ми смо у њој ту ђи ни. Мо је фан та зи је ис тра жу ју упо тре бу мо ћи 
као умет ност, а ње ну зло у по тре бу као до ми на ци ју; оне пле шу та мо-ам о по ми сте ри-
о зној ли ни ји из ме ђу оно га што ми сли мо да је ствар но и оно га што ми сли мо да је из ма-
шта но. Ка пи та ли зам, ко ји увек мо ра да иде на пред, да се увек ши ри, ства ра ко нач ну 
из ми шље ну гра ни цу. Мо ја ре а ли стич на фик ци ја је углав ном о љу ди ма са јин стра не 
ка пи та ли зма – до ма ћи ца ма, де ци, ко но ба ри ца ма, би бли о те ка ри ма, вла сни ци ма оту жних 
ма лих хо те ла.

1 Ме ђу де ли ма Ал фре да Л. Кре бе ра су и При руч ник ка ли фор ниј ских Ин ди ја на ца (Ва шинг тон: Ин сти тут 
Смит со ни јан, 1925) и При ро да кул ту ре (Чи ка го: Уни вер зи тет у Чи ка гу, 1952).
2 Те о до ра Кре бер, Иши у два све та: би о гра фи ја по след њег ди вљег Ин ди јан ца у Се вер ној Аме ри ци 
(Бер кли: Уни вер зи тет Ка ли фор ни је, 1961).
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Све док жи виш у све ту ко ји вред ност по сма тра са мо као до бит, као про фит, све ту-
-као -гра ни ци ко ји не ма вред ност сам по се би, не ма сво ју пу но ћу, жи виш у опа сно сти 
да из гу биш сво ју вред ност. То је тре ну так ка да поч неш да слу шаш гла со ве с дру ге 
стра не и да по ста вљаш пи та ња о не у спе ху и та ми.

Ја сам уну ка аме рич ке гра ни це; по ро ди ца мо је мај ке се се ли ла и ку по ва ла и об ра-
ђи ва ла и под ба ци ва ла и на ста вља ла, по сву да, од Ко ло ра да до Оре го на. Мо је на сле ђе 
су ди вље жи та ри це ко је су Шпан ци по се ја ли на бр ди ма Ка ли фор ни је и цр ве на кла са-
ча окру га Ма лур. То су усе ви ко је је мој на род по се јао, а ја жа њем. Ту су мо ја по ља 
злат ног кла сја.

Из вор ник: Ur su la Le Guin, „Which Si de Am I on, Anyway?“, A Jo u r nal of Wo men Stu di es, св. 17, 
бр. 3, 1996, стр. 27–28.

(С ен гле ског пре ве ла Сла ђа на Ста мен ко вић)


