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АМЕ РИЧ КА НА УЧ НА ФАН ТА СТИ КА И ДРУ ГИ
Је дан од ве ли ких ра них со ци ја ли ста је ре као да је ста тус же на у јед ном дру штву 

при лич но по у здан по ка за тељ сте пе на ци ви ли зо ва но сти у том дру штву. Ако је ово 
тач но, он да би ве о ма ни зак ста тус же на у на уч ној фан та сти ци тре ба ло да учи ни да се 
за пи та мо је ли на уч на фан та сти ка уоп ште ци ви ли зо ва на.

По крет же на је ве ћи ну нас учи нио све сним чи ње ни це да је на уч на фан та сти ка или 
пот пу но иг но ри са ла же не или их пред ста вља ла као ври шта ве лут ке ко је чу до ви шта 
си лу ју истог тре нут ка – или усе де ли це-на уч ни це ко ји ма је пол од у зет хи пер тро фи јом 
ин те лек ту ал них ор га на – или, у нај бо љем слу ча ју, ода не же ни це или љу бав ни це оства-
ре них хе ро ја. Му шки ели ти зам нео б у зда но ди вља на уч ном фан та сти ком. Али, да ли 
је у пи та њу са мо му шки ели ти зам? Ни је ли „пот чи ња ва ње же на“ у на уч ној фан та сти ци 
са мо симп том це ли не ко ја је ау то ри тар на, обо жа ва моћ и сил но је уско груд на?

Пи та ње ко је се ов де по ста вља је сте пи та ње Дру гог – би ћа ко је је дру га чи је од те бе. 
Ово би ће мо же би ти дру га чи је од те бе по свом по лу; или по свом го ди шњем при хо ду: 
или по на чи ну на ко ји го во ри и обла чи се и ра ди ства ри; или по бо ји сво је ко же, или 
по бро ју сво јих но гу и гла ва. Дру гим ре чи ма, по сто ји сек су ал ни Ту ђин, и дру штве ни 
Ту ђин, и кул ту ро ло шки Ту ђин, и ко нач но ра сни Ту ђин.

Да кле, шта је с дру штве ним Ту ђи ном у на уч ној фан та сти ци? Шта је са, да ис ко ри-
сти мо марк си стич ки тер мин, „про ле те ри ја том“? Где су они у на уч ној фан та сти ци? Где 
су си ро ма шни, љу ди ко ји на пор но ра де и иду на спа ва ње глад ни? Је су ли они ика да 
осо бе у на уч ној фан та сти ци? Не. Они се по ја вљу ју као не пре глед не ано ним не ма се 
ко је бе же од огром них слу за вих ку гли из ка на ли за ци је Чи ка га, или уми ру у ми ли јар-
да ма од за га ђе ња или ра ди ја ци је, или као без лич не вој ске ко је у бит ку во де ге не ра ли 
и др жав ни ци. У ра ту и вра ча њу по на ша ју се као ста ти сти у школ ској пред ста ви Прин ца 
чо ко ла де. С вре ме на на вре ме, ме ђу њи ма се на ђе и ко је пр са то де вој че ко је има ту 
част да на њу обра ти па жњу ка пе тан Ко ман де вр хов них Зе мља на, или ме ђу по са дом 
све мир ског бро да бу де ту и не ки нео бич ни ста ри ку вар, са шкот ским или швед ским 
ак цен том, ко ји пред ста вља Му дрост или Обич ни Жи ваљ.

Љу ди у на уч ној фан та сти ци ни су љу ди. Они су ма се ко је по сто је са јед ном свр хом: 
да их во де њи хо ви над ре ђе ни.

Са дру штве ног ста но ви шта, ве ћи на на уч не фан та сти ке је не ве ро ват но ре гре сив на 
и не ма што ви та. Сва та Га лак тич ка цар ства, пре пи са на од Бри тан ске им пе ри је из 1880. 
Све те пла не те – са по 80 три ли о на ми ља из ме ђу њих! – за сно ва не као рат нич ке на-
ци је-др жа ве, или као ко ло ни је ко је тре ба тла чи ти, или их ћу шну ти пре ма са мо ра зво ју, 
што ће учи ни ти ми ло срд но Зе маљ ско цар ство – Те рет бе лог чо ве ка из но ва и из но ва. 
Ро та ри клуб на Ал фа Кен та у ру, до тле то иде.
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Шта је са кул ту ро ло шким и ра сним Дру гим? Ово је Ту ђин ког сви рас по зна ју као 
ту ђи на, ко ји тре ба да бу де те ма на уч не фан та сти ке. Па, у ста рој пет па рач кој на уч ној 
фан та сти ци све је ве о ма јед но став но. Је ди ни до бар ту ђин је мр тав ту ђин – би ло да је 
он Ал де ба риј ски чо век-бо го мољ ка или зу бар Не мац. Ова тра ди ци ја и да ље цве та: 
по гле дај те при чу Ла ри ја Нај ве на „Не по сто ја ни Ме сец“ (у збир ци Сви бес ко нач ни пу
те ви, 1971), ко ја има сре ћан крај – а у ко јој Аме ри ку, укљу чу ју ћи Лос Ан ђе лес, ни је 
по го дио со лар ни бле сак. На рав но да је не ко ли ко ми ли о на Евро пља на и Ази ја ца спр же-
но, али то ни је ва жно, то за пра во чи ни свет ма ло без бед ни јим за де мо кра ти ју. (За ни-
мљи во је да је жен ски лик у ис тој при чи при лич но без мо зга: је ди на ње на функ ци ја је 
да ка же „О?“ и „У!“ па мет ном и сна ла жљи вом ју на ку.)

За тим по сто ји дру га стра на истог нов чи ћа. Ако др жиш да је не ка ствар пот пу но 
дру га чи ја од те бе, твој страх од ње мо же се ис по љи ти као мр жња или стра хо по што-
ва ње – пи је тет. Та ко до би је мо сва она му дра и дра же сна би ћа ко ја из во ле спа си ти 
Зе мљу од ње них гре ха и про па сти. Ту ђин ка за вр ши на пи је де ста лу у бе лој спа ва ћи ци 
и са вр лим сме шком – баш као „до бра же на“ у вик то ри јан ском до бу.

У Аме ри ци, би ће да је Стен ли Вајн ба ум из ми слио са о се ћај ног ту ђи на, у Мар сов ској 
оди се ји. Отад, пре ко љу ди по пут Си ри ла Кор нблу та, Те да Стар џо на и Кор двеј не ра 
Сми та, на уч на фан та сти ка је по че ла да се по ла га но од ми че од обич ног ра си зма. Ро-
бо ти – ту ђин ска ин те ли ген ци ја – по че ла је да се по на ша фи но. Код Сми та, до ста за ни-
мљи во, ра сни ту ђин се ком би ну је са дру штве ним ту ђи ном, у „Под љу ди ма“, и њи ма је 
до зво ље но да по диг ну ре во лу ци ју. Ка ко су ту ђи ни по ста ја ли са о се ћај ни ји, та ко су то 
по ста ја ли и ју на ци. По че ли су да има ју емо ци је, по ред ла сер ских пи што ља. За и ста су 
по че ли да по ста ју ско ро па људ ска би ћа.

Уко ли ко по рек не те би ло ка кву на кло ност пре ма дру гој осо би или дру гој вр сти 
осо бе, ако об зна ни те да је она пот пу но дру га чи ја од вас – као што су му шкар ци ура-
ди ли же на ма, и кла се кла са ма, и на ци је на ци ја ма – мо же те је мр зе ти или учи ни ти 
бо жан ством; али у оба слу ча ја ус кра ти ли сте јој ду хов ну јед на кост и људ ску ре ал ност. 
Од ње сте на чи ни ли ствар, спрам ко је је је ди ни мо гу ћи од нос – од нос мо ћи. И та ко сте 
фа тал но оси ро ма ши ли сво ју ствар ност. Ви сте у ства ри оту ђи ли се бе.

Ова тен ден ци ја је осо би то ја ка у аме рич кој на уч ној фан та сти ци. Је ди на дру штве на 
про ме на пред ста вље на у ве ћем де лу на уч не фан та сти ке би ла је ка ау то ри та ри зму, до-
ми на ци ји моћ не ели те над не у ким ма са ма – по не кад пред ста вље не као упо зо ре ње, али 
че сто при лич но као при го дан слу чај. Со ци ја ли зам се ни ка да не сма тра ал тер на ти вом, 
а де мо кра ти ја је у до број ме ри за бо ра вље на. Вој не вр ли не узи ма ју се као етич ке. Бо гат-
ство се сма тра пра вед ним ци љем и лич ном вр ли ном. Ком пе те тив ни ка пи та ли зам сло-
бод ног тр жи шта пред ста вља еко ном ску суд би ну чи та ве га лак си је. Уоп ште но, аме рич ка 
на уч на фан та сти ка је пре у зе ла стал ну хи је рар хи ју над ре ђе них и под ре ђе них, са бо га тим, 
ам би ци о зним, агре сив ним му шкар ци ма на вр ху, на кон ко јих сле ди ве ли ка пра зни на, и 
за њом, на дну си ро ма шни, нео бра зо ва ни, без лич не ма се и све же не. Це ла сли ка је, ако 
мо гу та ко ре ћи, чуд но ва то „не а ме рич ка“. То је са вр ше на хи је рар хи ја ба бу на, са ал фа 
муж ја ком на вр ху, ко јег с по што ва њем би ска ју, с вре ме на на вре ме, ње го ви под ре ђе ни.

Је ли ово спе ку ла ци ја? Је ли има ги на ци ја? Је ли екс тра по ла ци ја? Ја то зо вем без-
ум ним ре гре си ви змом.
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Ми слим да је вре ме да пи сци на уч не фан та сти ке – и њи хо ви чи та о ци! – пре ста ну 
да ма шта ју о по врат ку у до ба кра љи це Вик то ри је, и да поч ну да ми сле о бу дућ но сти. 
Во ле ла бих да ви дим ба бун ски иде ал за ме њен ма лим људ ским иде а ли змом, и не ким 
озбиљ ним раз ма тра њем та ко ду бо ко ра ди кал них кон це па та по пут Сло бо де, Јед на ко сти 
и Брат ства. И се ти те се да око пе де сет три по сто Брат ства чо ве ка чи ни Се стрин ство же на.

Из вор ник: Ur su la Le Guin, „Ame ri can SF and The Ot her“, The Lan gu a ge of the Night. New York: 
Har per Pe ren nial, 1993, стр. 93–96.

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


