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ДА ЛИ ЈЕ РОД НЕО П ХО ДАН?
Сре ди ном 1960-их, по крет же на тек што се по но во по кре тао, на кон пе де се то го ди-

шње па у зе. До го дио се спон та ни раз вој по ли тич ког ми шље ња. Осе ти ла сам га, али 
ни сам зна ла да је то био раз вој по ли тич ког ми шље ња, ми сли ла сам да са мо не што 
ни је у ре ду са мном. Сма тра ла сам се бе фе ми нист ки њом: ни је ми би ло ја сно ка ко мо-
же те би ти ра зум на же на, а да не бу де те фе ми нист ки ња; али ни ка да ни сам кро чи ла ван 
по зи ци је ко ју су нам осво ји ле Еме лин Панк херст и Вир џи ни ја Вулф.1

От при ли ке 1967, по че ла сам да осе ћам из ве сну не ла го ду, по тре бу да кро чим ма ло 
да ље, мо жда, на сво ју ру ку. Хте ла сам да де фи ни шем и раз у мем зна че ње сек су ал но сти 
и зна че ње ро да, у свом жи во ту и на шем дру штву. Мно го се то га на ку пи ло у под све-
сном – и лич ном и ко лек тив ном – ко је се или мо ра осве сти ти или ће, у су прот ном, 
по ста ти де струк тив но. Би ла је то иста по тре ба, ми слим, ко ја је на ве ла Де Бо во ар да 
на пи ше Дру ги пол, и Фри дан да на пи ше Жен ску ми сти ку, и ко ја је исто вре ме но на ве ла 
Кејт Ми лет и дру ге да на пи шу сво је књи ге, и да ство ре но ви фе ми ни зам. Но, ја ни сам 
би ла те о ре ти чар, по ли тич ки ми сли лац или ак ти ви ста, ни ти со ци о лог. Ја сам би ла и 
је сам спи са те љи ца. Раз ми шља ла сам сто га да на пи шем ро ман. Тај ро ман, Ле ва ру ка 
та ме, је сте за пис мо је све сти, про цес мог раз ми шља ња.

Са да, ка да смо сви2 пре шли на ни во по ви ше не све сти о овим ства ри ма, мо жда би 
мо гло би ти од ин те ре са освр ну ти се на ту књи гу, ви де ти шта је она ура ди ла, шта је 
по ку ша ла да ура ди, и шта је мо гла да ура ди, уто ли ко пре што је то „фе ми ни стич ка“3 
књи га. (До зво ли те да по но вим по след њу ква ли фи ка ци ју, још јед ном. Чи ње ни ца је да 
пра ва те ма књи ге ни је фе ми ни зам или пол или род или би ло шта те вр сте; ка ко ја то 
ви дим, то је књи га о из да ји и вер но сти. Због то га је јед на од ње не две до ми нант не 
гру пе сим бо ла ис црп на ме та фо ра зи ме, ле да, сне га, хлад но ће: зим ског пу то ва ња. 
Оста так ове ди ску си је ти ца ће се са мо по ло ви не, ма ње по ло ви не, књи ге.)4

Од ви ја се на пла не ти по име ну Ге тен, чи ји се људ ски ста нов ни ци раз ли ку ју од нас 
по сво јој пол ној фи зи о ло ги ји. Уме сто на ше не пре кид не сек су ал но сти, Ге те ња ни има ју 

1 Фе ми ни зам је не мер љи во, и му ко трп но, уве ћао сво је осно ве и оја чао сво ју те о ри ју и прак су 
про те клих два де сет го ди на; али да ли је ико за пра во на пра вио не ки по мак на кон Вир џи ни је Вулф? 
Сли ка, ко ја им пли ци ра иде ал „на прет ка“, ни је иста она ко ју бих ја са да ко ри сти ла.
2 До бро, по при лич но мно го нас, у сва ком слу ча ју.
3 Скло ни те зна ке на во да, мо лим вас.
4 Ова на по ме на је пре на гла ше на; осе ћа ла сам се де фан зив но и огор че но што су кри ти ча ри ин-
си сти ра ли да при ча ју са мо о ње ним „род ним про бле ми ма“, као да је то био есеј, а не ро ман. „Чи-
ње ни ца је да пра ва те ма књи ге...“ Ово је пра зна при ча. Отво ри ла сам Пан до ри ну ку ти ју и же сто ко 
по ку ша ва ла да је за тво рим. „Чи ње ни ца је“, ме ђу тим, да по сто је дру ги аспек ти књи ге ко ји су по ве-
за ни са ње ним пол ним/род ним аспек ти ма при лич но нео дво ји во.
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пе ри од па ре ња ко ји се зо ве ке мер. Ка да ни су у ке ме ру, они су сек су ал но не ак тив ни и 
им по тент ни; та ко ђе су и ан дро ги ни. По сма трач у књи зи опи су је ци клус:

У пр вој фа зи ке ме ра [...] осо ба оста је у пот пу но сти дво пол на. Род и пол на моћ не 
сти чу се у из дво је но сти. [...] Сек су ал ни на гон је, ме ђу тим, стра хо ви то јак у тој фа зи и 
др жи на узди чи та ву лич ност... Ка да по је ди нац на ђе парт не ра у ке ме ру, до ла зи до да-
љег под сти ца ња хор мо нал ног лу че ња (по гла ви то до ди ром; ми ри сом?), све док се у 
јед ном од парт не ра не ус по ста ви пот пу на му шка или жен ска хор мо нал на пре ва га. 
Ге ни тал ни ор га ни по ста ју та да из бо че ни или уву че ни, већ пре ма то ме ко ји је пол пре-
ваг нуо, пред и гра узи ма ма ха и дру ги парт нер, под стак нут овом про ме ном, пре у зи ма 
су прот ну сек су ал ну уло гу. (Без из у зе та ка? [...]) [...] Нор мал не осо бе не ма ју ни ка кву 
пред о дре ђе ност за јед ну или дру гу сек су ал ну уло гу у ке ме ру; они не зна ју да ли ће 
би ти му шкар ци или же не и у том по гле ду не ма ју мо гућ ност из бо ра... Кул ми на ци о на 
фа за ке ме ра [...] тра је од два до пет да на то ком ко јих су сек су ал ни на гон и спо соб ност 
на вр хун цу. Она се окон ча ва при лич но на гло, а у слу ча ју да ни је до шло до за че ћа, 
осо ба се вра ћа у фа зу со ме ра [...] и цео ци клус по чи ње по но во. Ако је парт нер имао 
жен ску уло гу и за труд нео, ње го ва хор мо нал на ак тив ност се, раз у ме се, на ста вља и та 
осо ба оста је жен ско [...] Са пре стан ком до је ња же на се вра ћа у со мер и по но во по ста-
је пот пу но дво пол но би ће. Не до ла зи до ус по ста вља ња ни ка кве фи зи о ло шке на ви ке, 
та ко да мај ка не ко ли ко де це мо же да бу де и отац не ко ли ко де це.5

За што сам из ми сли ла ове нео бич не љу де? Не са мо да би књи га, на по ло ви ни, са-
др жа ла ре че ни цу „Краљ је био тру дан“ – иа ко при зна јем да ми је та ре че ни ца дра га. 
Не, сва ка ко не, да бих Ге тен пред ло жи ла као мо дел за чо ве чан ство. Ни сам при ста ли-
ца ге нет ске мо ди фи ка ци је људ ског ор га ни зма – не на на шем тре нут ном ни воу раз у-
ме ва ња. Ни сам пред ла га ла ге те њан ску сек су ал ну по став ку: ко ри сти ла сам је. Она је 
би ла хе у ри стич ки мо дел, ми са о ни екс пе ри мент. Фи зи ча ри се че сто ба ве ми са о ним 
екс пе ри мен ти ма. Ајн штајн ис па ли све тло сни зрак кроз лифт у по кре ту, Шре дин гер 
ста ви мач ку у ку ти ју. Не ма лиф та, не ма мач ке, не ма ку ти је. Екс пе ри мент се из во ди, 
пи та ње се по ста вља, у уму. Ајн штај нов лифт, Шре дин ге ро ва мач ка, мо ји Ге те ња ни, 
је су са мо на чин раз ми шља ња. Они су пи та ња, не од го во ри; про цес, не ста ње ми ро-
ва ња. Јед на од кључ них функ ци ја на уч не фан та сти ке, ми слим, је сте упра во ова вр ста 
по ста вља ња пи та ња: обр та ње уста ље них на чи на раз ми шља ња, ме та фо ре за оно за 
шта наш је зик не ма још увек ре чи, екс пе ри мен ти у ма шти.

Су бје кат мог екс пе ри мен та, да кле, би ло је не што ова ко: Због на ше ве ков не дру-
штве не усло вље но сти, те шко је ви де ти ја сно шта, по ред чи сто фи зи о ло шке фор ме и 
функ ци је, за и ста раз ли ку је му шкар це и же не. По сто је ли ствар не раз ли ке у тем пе ра-
мен ту, спо соб но сти, та лен ту, мен тал ном про це су, итд.? Ако по сто је, ко је су? Са мо 
ком па ра тив на ет но ло ги ја ну ди, за сад, би ло ка кав чврст до каз на ту те му, али он је не-
пот пун и че сто про ти ву ре чан. Је ди ни те ку ћи дру штве ни екс пе ри мен ти ко ји су истин ски 
ре ле вант ни су ки бу ци и ки не ске ко му не, али они су пре ви ше не у бе дљи ви – и о њи ма 
је те шко до би ти не при стра сне ин фор ма ци је. Ка ко от кри ти? Па, увек мо же мо да ста-
ви мо мач ку у ку ти ју. Мо же мо да по ша ље мо из ми шље ног, али кон вен ци о нал ног, исти на 

5 Ци тат је пре у зет из пре во да Зо ра на Жив ко ви ћа у из да њу „Со ла ри са“ из 2003. го ди не. (Прим. прев.)
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при лич но уо бра же ног, мла ди ћа са Зе мље у из ми шље ну кул ту ру у ко јој не по сто је 
род не уло ге због то га што не по сто ји ап со лут но ни ка ква фи зи о ло шка пол на дис кри-
ми на ци ја. Укло ни ла сам род да от кри јем шта оста је. Шта год да је оста ло би ло би, по 
свој при ли ци, јед но став но људ ско. Де фи ни са ло би област ко ју де ле и му шкар ци и 
же не.

И да ље ми слим да је ово би ла од лич на иде ја. Али, као екс пе ри мент, би ла је тра-
ља ва. Сви ре зул та ти би ли су не из ве сни; ка да би смо, не ко дру ги или ја, по но ви ли екс-
пе ри мент се дам го ди на ка сни је, ве ро ват но6 би дао при лич но дру га чи је ре зул та те. 
На уч но, ово не ужи ва ве ли ки углед. То је у ре ду; ја ни сам на уч ни ца. Ја играм игру у 
ко јој се пра ви ла стал но ме ња ју.

Ме ђу овим сум њи вим и не из ве сним ре зул та ти ма, по стиг ну тим док сам ми сли ла, 
и пи са ла, и пи са ла, и ми сли ла, о сво јим из ми шље ним љу ди ма, три ре зул та та ми се 
чи не при лич но за ни мљи вим.

Пр во: од су ство ра та. То ком три на ест хи ља да го ди на за бе ле же не исто ри је Ге те на 
ни је би ло ра та. Чи ни се да су љу ди јед на ко сва дљи ви, ком пе те тив ни и агре сив ни као 
и ми; има ју сва ђе, уби ства, атен та те, за ва де, пљач ке и та ко да ље. Али ни је би ло ни јед-
не ве ли ке ин ва зи је но мад ских на ро да, по пут Мон го ла у Ази ји или бе ла ца у Но вом 
све ту: де лом за то што су ге те њан ске по пу ла ци је, чи ни се, ста бил не у ве ли чи ни, не 
кре ћу се у ве ли ким ма са ма, ни ти бр зо. Њи хо ве ми гра ци је су спо ре, ни јед на ге не ра-
ци ја не иде мно го да ле ко. Они и не ма ју но мад ске на ро де, ни ти дру штва ко ја жи ве од 
ши ре ња и агре си је над дру гим за јед ни ца ма. Ни су ни фор ми ра ли ве ли ке, хи је рар хиј ски 
во ђе не на ци је-др жа ве, це ли не ко је се да ју мо би ли са ти а ко је су кључ ни фак тор мо-
дер ног ра та. Основ на је ди ни ца ши ром пла не те је гру па две до осам хи ља да љу ди 
ко ја се зо ве ог њи ште, струк ту ра ко ја је за сно ва на ма ње на еко ном ској по год но сти, а 
ви ше на сек су ал ној по тре би (мо ра би ти дру гих у ке ме ру у исто вре ме), и са мим тим је 
ви ше пле мен ска не го ур ба на по при ро ди, иа ко је пре сву че на и прот ка на на кнад ним 
ур ба ним обра сцем. Ог њи ште те жи да бу де ко му нал но, не за ви сно и до не кле ин тро-
верт но. Ри вал ства из ме ђу ог њи шта, као и из ме ђу по је ди на ца, ка на ли шу се у дру штве но 
одо брен об лик агре си је ко ји се зо ве ши фгре тор, кон фликт без фи зич ког на си ља, који 
под ра зу ме ва над ме та ње, чу ва ње и гу бље ње обра за – кон фликт ко ји је ри ту а ли зо ван, 
сти ли зо ван, кон тро ли сан. Ка да ши фгре тор не успе, мо же би ти фи зич ког на си ља, али 
оно не по ста је ма сов но на си ље, већ оста је огра ни че но, лич но. Ак тив на гру па оста је 
ма ла. Ра си па ју ћи тренд јед на ко је јак као и ко хе зив ни. Исто риј ски гле да но, ка да су се 
ог њи шта оку пи ла у на ци је из еко ном ских раз ло га, ће лиј ски обра зац је и да ље до ми-
ни рао над цен тра ли зо ва ним. Мо гу да по сто је и краљ и пар ла мент, али ау то ри тет 
ни је на мет нут то ли ко уз по моћ си ле ко ли ко ко ри шће њем шиф ге то ра и ин три ге, и био 
је при хва ћен као оби чај, а да се ни је при бе гло па три јар хал ним иде ја ма бо жан ског 
пра ва, па три от ске ду жно сти, итд. Ри ту а ли и па ра де би ли су да ле ко ефек тив ни ји аген-
ти ре да не го вој ске и по ли ци је. Кла сна струк ту ра је би ла флек си бил на и отво ре на; 
вред ност дру штве не хи је рар хи је би ла је ма ње еко ном ска не го естет ска, и ни је би ло 
огром не раз ли ке из ме ђу бо га тих и си ро ма шних. Ни је би ло роп ства ни слу га. Ни ко 

6 Из бри ши те реч „ве ро ват но“ и на пи ши те „си гур но“.
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ни је по се до вао ни ко га. Ни је би ло по крет не имо ви не. Еко ном ска ор га ни за ци ја је би ла 
ви ше ко му ни стич ка или син ди кал на не го ка пи та ли стич ка, и би ла је рет ко ви со ко цен-
тра ли зо ва на.

То ком ро ма на, ме ђу тим, све ово се ме ња. Јед на од две ве ли ке на ци је ове пла не те 
по ста је истин ска на ци ја-др жа ва, све са па три о ти змом и би ро кра ти јом. До сег ну ла је 
др жав ни ка пи та ли зам и цен тра ли за ци ју мо ћи, ау то ри та тив ну вла ду и тај ну по ли ци ју; 
и на иви ци је да иза зо ве „пр ви свет ски рат“.

За што сам по ка за ла пр ву сли ку и при ка за ла је у про це су про ме не у дру га чи ју? 
Ни сам си гур на. Ми слим да је то за то што сам по ку ша ва ла да при ка жем ба ланс – и 
де ли кат ност ба лан са. За ме не, „жен ски прин цип“ је, или је бар исто риј ски био, у осно-
ви анар хиј ски. Он це ни ред без при ну де, вла да оби ча јем, не си лом. Му шки прин цип 
је тај ко ји уво ди ред си лом, ко ји гра ди струк ту ре мо ћи, ко ји пи ше, спро во ди и кр ши 
за ко не. На Ге те ну, ова два прин ци па су у ба лан су: де цен тра ли за ци ја на су прот цен тра-
ли за ци ји, флек си бил ност на су прот ри гид но сти, кру жност про тив ли не ар но сти. Али, 
ба ланс је не си гур но ста ње, и у тре нут ку ро ма на, ба ланс ко ји је на ги њао ка жен ском 
пре ва љу је се на дру гу стра ну.7

Дру го: од су ство екс пло а та ци је. Ге те ња ни не си лу ју свој свет. Они су раз ви ли ви со ку 
тех но ло ги ју, те шку ин ду стри ју, ау то мо би ле, ра дио, екс пло зи ве итд., али то су учи ни ли 
ве о ма спо ро, упи ја ју ћи сво ју тех но ло ги ју ра ди је не го да пу сте да их она пре пла ви. Они 
уоп ште не ма ју мит о На прет ку. Њи хов ка лен дар увек зо ве тре нут ну го ди ну Пр вом 
го ди ном, и бро је уна зад и уна пред ода тле.

При том, чи ни се да је оно што сам по но во тра жи ла био ба ланс: енер гич на ли не ар-
ност „му шког“, гу ра ње на пред до гра ни ца, ло гич ност ко ја не по зна је гра ни це – и кру-
жност „жен ског“, вред но ва ње стр пље ња, зре ло сти, прак тич но сти, под но шљи во сти. 
Мо дел за овај ба ланс, на рав но, по сто ји и на Зе мљи: ки не ска ци ви ли за ци ја то ком прет-
ход них шест ми ле ни ју ма. (Ни сам зна ла кад сам на пи са ла књи гу да се па ра ле ла про-
те же и до ка лен да ра; Ки не зи исто риј ски ни кад ни су има ли ли не ар ни ка лен дар ски 
си стем као онај ко ји по чи ње ро ђе њем Хри ста.)8

7 На са мом за чет ку це ле књи ге, би ла сам за ин те ре со ва на за пи са ње ро ма на о љу ди ма у дру штву 
ко је ни ка да ни је има ло рат. То је би ло пр во. Ан дро ги ни ја је би ла дру га. (Узрок и по сле ди ца? По-
сле ди ца и узрок?)
Са да бих на пи са ла овај па ра граф ова ко: ...„Жен ски прин цип“ је исто риј ски анар хиј ски; то јест, 
анар хи ја се исто риј ски иден ти фи ку је као жен ска. Сфе ра до де ље на же ни – „по ро ди ца“ на при мер 
– је сте под руч је ре да без при ну де, вла да ви на оби ча јем, не си лом. Му шкар ци су се би до де ли ли 
струк ту ре дру штве не мо ћи (и оним ма ло број ним же на ма ко је при ма ју у њих под му шким усло ви-
ма, по пут кра љи ца, пре ми јер ки); му шкар ци во де ра то ве и скла па ју при мир ја, му шкар ци пи шу, 
спро во де и кр ше за ко не. На Ге те ну, два по ла ри те та ко ја уви ђа мо кроз кул ту ро ло шку усло вље ност 
као му шки и жен ски ни су ни јед но, ни дру го, и они су у ба лан су: кон сен зус с вла шћу, де цен тра ли-
за ци ја с цен тра ли за ци јом, флек си бил ност с ри гид но шћу, кру жност с ли не ар но шћу, хи је рар хи ја с 
мре жом. Али то ни је не по кре тан ба ланс, не ма та квог не чег у жи во ту, и у тре нут ку ро ма на, он се 
опа сно кла ти.
8 Бо љи мо дел мо гла би би ти не ка од аме рич ких кул ту ра пре осва ја ња, прем да не оних хи је рар-
хиј ских и им пе ри ја ли стич ких ко је су пре ма на шим хи је рар хиј ским и им пе ри ја ли стич ким стан-
дар ди ма на зи ва ни „ви со ким“. Про блем са ки не ским мо де лом је тај што је њи хо ва ци ви ли за ци ја 
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Тре ће: од су ство сек су ал но сти као не пре кид ног дру штве ног фак то ра. То ком че ти-
ри пе ти не ме се ца, ге те њан ска сек су ал ност не ма уоп ште уде ла у ње го вом дру штве ном 
жи во ту (осим уко ли ко је осо ба труд на); пре о ста лу пе ти ну она њи ме до ми ни ра у пот-
пу но сти. То ком ке ме ра, сва ко мо ра да има парт не ра, то је им пе ра тив. (Је сте ли ика да 
жи ве ли у ма лом ста ну са мач ком у те ра њу?) Ге те њан ско дру штво пот пу но при хва та 
овај им пе ра тив. Ка да Ге те ња нин мо ра да во ди љу бав, он во ди љу бав, и сви од ње га и 
оче ку ју да то ра ди, и то одо бра ва ју.9

Али ипак, људ ска би ћа су људ ска би ћа, ни су мач ке. Упр кос на шој не пре кид ној сек-
су ал но сти и на шем ин тен зив ном са мо при пи то мља ва њу (до ма ће жи во ти ње има ју 
тен ден ци ју да бу ду про ми ску и тет не, ди вље жи во ти ње се ве зу ју у па ро ве, фа ми ли јар-
не су или пле мен ске у свом па ре њу), ми смо ве о ма рет ко истин ски про ми ску и тет ни. 
Има мо си ло ва ња, да се раз у ме мо – ни јед на нам дру га жи во ти ња ни је рав на у то ме. 
Има мо ма сов на си ло ва ња, ка да вој ска (му шка, на рав но) по ко ра ва; има мо про сти ту-
ци ју, про ми ску и тет ко ји кон тро ли ше еко но ми ја; и по не кад ри ту ал ни ис по вед нич ки 
про ми ску и тет ко ји кон тро ли ше ре ли ги ја; али, уоп ште узев, чи ни се да смо из бе гли 
истин ску сло бо ду. У нај бо љу ру ку, до де љу је мо га као на гра ду ал фа му шкар цу, у од ре-
ђе ним си ту а ци ја ма; је два да је не кад до зво љен же ни без дру штве не ка зне. Чи ни ло би 
се, мо жда, да зре ло људ ско би ће, му шко или жен ско, ни је за до вољ но сек су ал ном 
на гра дом без фи зич ке ве зе, и у ства ри мо же би ти упла ше но од то га, су де ћи по огром-
ној ра зно ли ко сти дру штве них, за кон ских и ре ли гиј ских кон тро ла и санк ци ја спро во-
ђе ним над њим у свим људ ским дру штви ма. Секс је ве ли ка ма ги ја, и сто га не зре ло 
дру штво, или пси ха, по ста вља ве ли ке та буе у ве зи с њим. Зре ла кул ту ра, или пси ха, 
мо же да ин те гри ше те та буе и за ко не у уну тра шњи етич ки ко декс ко ји, иа ко до зво ља-
ва ве ли ку сло бо ду, не до пу шта да се дру га осо ба тре ти ра као обје кат. Али ма ко ли ко 
он био ира ци о на лан или ра ци о на лан, увек по сто ји ко декс.

Због то га што Ге те ња ни не мо гу да има ју сек су ал ни од нос осим у слу ча ју да су оба 
парт не ра вољ на, због то га што не мо гу да си лу ју или бу ду си ло ва ни, схва ти ла сам да би 
има ли ма ње стра ха и кри ви це у ве зи са сек сом не го што их ми има мо; али то је ипак њи-
хов про блем, на не ки на чин ви ше не го наш, због екс трем не, екс пло зив не, им пе ра тив не 
фа зе па ре ња. Њи хо во дру штво би мо гло има ти кон тро лу над њом, иа ко би се мо гло 
кре та ти лак ше не го ми од ста ди ју ма та буа до етич ког ста ди ју ма. Та ко је основ но уре ђе ње, 
схва ти ла сам, у сва кој ге те њан ској за јед ни ци, уре ђе ње ку ће ке ме ра, ко ја је отво ре на за 
сва ко га у то ку ке ме ра, ста ро се де о ца или стран ца, ка ко би мо гао да на ђе парт не ра.10 

ин сти ту ци о на ли зо ва ла и прак ти ко ва ла му шку до ми на ци ју јед на ко ду бо ко као дру ге „ви со ке“ 
ци ви ли за ци је. Ја сам ми сли ла на та о и стич ки иде ал, не на прак се по пут про да је мла де и ве зи ва ње 
сто па ла, за ко је смо на у че ни да их сма тра мо не ва жним, ни ти на ду бо ку ми зо ги ни ју ки не ске кул-
ту ре, ко ју смо на у че ни да сма тра мо нор мал ном.
9 Са да бих овај па ра граф на пи са ла ова ко: ...То ком че ти ри пе ти не ме се ца, сек су ал ност не ма ни ка квог 
уде ла у дру штве ном по на ша њу јед ног Ге те ња ни на; пре о ста лу пе ти ну, она кон тро ли ше по на ша ње 
у пот пу но сти. То ком ке ме ра, сва ко мо ра да има парт не ра, то је им пе ра тив. (Је сте ли ика да жи ве ли 
у ма лом ста ну са мач ком у те ра њу?) Ге те њан ско дру штво пот пу но при хва та овај им пе ра тив. Ка да 
Ге те ња ни мо ра ју да во де љу бав, они во де љу бав, и сви дру ги то и оче ку ју и одо бра ва ју то.
10 Чи тај: ...ка ко би мо гли да на ђу сек су ал не парт не ре.
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Он да по сто је раз не оби чај не (не за кон ске) ин сти ту ци је, по пут гру пе за ке мер, гру пе 
ко ја би ра да се са ста не то ком ке ме ра на ре дов ној ба зи; ово је не што по пут при мат ског 
пле ме на, или груп ног бра ка. Или по сто ји мо гућ ност да се за ку ну на ке мер, што је брак, 
пар за чи тав жи вот, лич на ода ност без за кон ских санк ци ја. Та ква ода ност има ја ко мо-
рал но и мен тал но зна че ње, али не кон тро ли шу је цр ква или др жа ва. Ко нач но, по сто је 
два за бра ње на чи на, ко ји би мо гли би ти та бу или не за кон ски или јед но став но пре зре ни, 
у за ви сно сти од то га у ком се ре ги о ну Ге те на на ла зи те: пр во, не спа ру је се са ро ђа ци ма 
раз ли чи те ге не ра ци је (они ма ко ји би мо гли би ти ваш ро ди тељ или де те); дру го, мо же 
се па ри ти, али не и за ве то ва ти на ке мер, са сво јим бра том или се стром. Ово су ста ре 
за бра не ин це ста. Оне су та ко уоп ште не ме ђу на ма – и с до брим раз ло гом, веру јем, не 
то ли ко ге нет ским ко ли ко пси хо ло шким – да се чи ни да су јед на ко ва лид не и на Ге те ну.

Осе ћам да су, да кле, ова три „ре зул та та“ мог екс пе ри мен та до вољ но ја сно и успе-
шно раз ра ђе на, иа ко ни шта ни је де фи ни тив но у ве зи са њи ма.

У дру гим обла сти ма где сам стре ми ла ма кар слич ним мо гу ћим ре зул та ти ма, са да 
ви дим не у спех да се ства ри раз ра де, или да се ја сно из ра зе. На при мер, ми слим да 
сам кре ну ла лак шим пу тем ка да сам ко ри сти ла по зна те струк ту ре вла да ви не по пут 
фе у дал не мо нар хи је и мо дер не би ро кра ти је за две ге те њан ске др жа ве ко је су по став-
ка ро ма на. Сум њам да би ге те њан ске вла де, на ста ле од ће лиј ског ог њи шта, ли чи ле на 
би ло ко је на ше у то ли кој ме ри. Мо гле би би ти бо ље, мо гле би би ти го ре, али би сва-
ка ко би ле раз ли чи те.

Још ви ше жа лим због од ре ђе не пла шљи во сти и не спрет но сти ко је сам по ка за ла 
у пра ће њу пси хич ких им пли ка ци ја ге те њан ске фи зи о ло ги је. Са мо, на при мер, же ле ла 
бих да сам по зна ва ла Јун гов рад ка да сам на пи са ла ову књи гу: та ко бих мо гла бо ље 
да од лу чим да ли Ге те ња ни има ју и ани мус и ани му, или не ма ју ни јед но, или има ју само 
је дан ани мум.11 ...Али глав ни не у спех у овој обла сти, ко ји спо ми њу че сте кри ти ке које 
до би јам, је сте да Ге те ња ни из гле да ју као му шкар ци, уме сто као љу ди-же не.

Ово се по те же де лом због из бо ра за ме ни це. Ја Ге те ња на осло вља вам са „он“ због тога 
што пот пу но од би јам да са ка тим ен гле ски је зик из ми шља ју ћи за ме ни цу за „ње га/њу “.12

11 Још је дан при мер (а Јунг с овим не би по мо гао, пре би од мо гао) је сте то што сам при лич но не по-
треб но ве за ла Ге те ња не за хе те ро сек су ал ност. То је на ив но праг ма ти чан по глед на секс ко ји ин-
си сти ра да сек су ал ни парт не ри мо ра ју би ти су прот ног по ла! У сва кој ку ћи ке ме ра хо мо сек су ал на 
прак са би, на рав но, би ла мо гу ћа и при хва тљи ва и до бро до шла – али се ни ка да ни сам се ти ла да 
ис тра жим ову оп ци ју; а не до ста так на жа лост им пли ци ра да је сек су ал ност са мо хе те ро сек су ал на. 
Због ово га ве о ма жа лим.
12 Ово „пот пу но од би ја ње“ из 1968. ре ви ди ра но 1976. па да, у пот пу но сти, већ у не ко ли ко на ред них 
го ди на. Још увек не во лим да из ми шљам за ме ни це, али са да их пре зи рем ма ње од та ко зва них 
ге не рич ких за ме ни ца он/ње га/ње гов, ко је за и ста ис кљу чу ју же не из дис кур са; и ко је су би ле изум 
му шка ра ца гра ма ти ча ра, јер је до 16. ве ка у ен гле ском је зи ку за ме ни ца за ге не рич ку јед ни ну била 
они/њих/њи хов, као што је и да ље у ен гле ском и аме рич ком ко ло кви јал ном го во ру. Тре ба ло би 
их вра ти ти и у пи са ни је зик, и пу сти ти це пи дла ке и ве шта ке да ци че и тр тља ју на ули ци.
У сце на ри ју за Ле ву ру ку та ме ко ји сам на пи са ла 1985. за Ге те ња не ко ји ни су труд ни или у ке ме ру 
ко ри сти ла сам из ми шље не за ме ни це а/уна/асов, на пра вље не пре ма бри тан ском ди ја лек ту. Ка да 
би би ле штам па не, оне би из лу де ле чи та о ца, прет по ста вљам; али ја сам на глас чи та ла де ло ве 
књи ге ко ри сте ћи их и пу бли ка је би ла са вр ше но за до вољ на, осим што су ис та кли да су бје кат ска 
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„Он“ је ге не рич ка за ме ни ца, до ђа во ла, у ен гле ском је зи ку. (За ви дим Ја пан ци ма 
ко ји, ка ко ми је ре че но, за пра во има ју он/она за ме ни цу.) Али не сма трам то на ро чи то 
ва жним.13

За ме ни це не би уоп ште би ле ва жне да сам би ла па мет ни ја у по ка зи ва њу „жен ске“ 
ком по нен те ге те њан ских ли ко ва у ак ци ји.14

На жа лост, за плет и струк ту ра ко ји су се по ја ви ли док сам осми шља ва ла књи гу 
ста ви ли су ге те њан ског про та го ни сту, Естра ве на, ско ро ис кљу чи во у уло ге за ко је смо 
кул ту ро ло шки усло вље ни да их опа жа мо као „му шке“ – пре ми јер (тре ба нам ви ше од 
Гол де Ме ир и Ин ди ре Ган ди да раз би је мо сте ре о тип), по ли ти кант, прог на ник, бе гу нац 
из за тво ра, во зач сан ки... Ми слим да сам ово ура ди ла за то што сам при ват но би ла 
оду ше вље на гле да њем, не му шкар ца, већ чо ве ка-же не, ка ко ра ди све ове ства ри, и 
то са за ма шним ве шти на ма и шме ком. Али, за чи та о ца, из о ста ви ла сам пре ви ше. Не 
мо же те ви де ти Естра ве на као мај ку, са сво јом де цом,15 у би ло ко јој уло зи ко ју ми ауто-
мат ски опа жа мо као „жен ску“: и сто га, те жи мо да га ви ди мо као му шкар ца.16 Ово је ве-
ли ка гре шка у књи зи, и ја мо гу са мо да бу дем за хвал на оним чи та о ци ма, му шкар ци ма 
и же на ма, чи ја је во ља да уче ству ју у екс пе ри мен ту до ве ла до то га да са ми по пу не тај 
не до ста так сво јом ма штом, и да ви де Естра ве на она ко ка ко сам га ја ви де ла,17 као му-
шкар ца и же ну, слич ног и раз ли чи тог, ту ђин ског и са свим људ ског.

Чи ни се да му шкар ци, че шће не го же не, до пу ња ва ју мо ја де ла уме сто ме не: ми слим 
да је то за то што су му шкар ци вољ ни ји да се док чи та ју иден ти фи ку ју са си ро ма шним, 
збу ње ним, де фан зив ним Ген ли јем, Зе мља ни ном, и сто га уче ству ју у ње го вом бол ном 
и по сте пе ном от кри ва њу љу ба ви.18

Ко нач но, по ста вља се пи та ње, да ли је ова књи га јед на уто пи ја? Ме ни се чи ни да при-
лич но ја сно она то ни је; не пред ста вља ни ка кву прак тич ну ал тер на ти ву са вре ме ном 
дру штву, по што је ба зи ра на на из ма шта ној, ра ди кал ној про ме ни људ ске ана то ми је. 
Све што књи га по ку ша ва да ура ди је сте да отво ри ал тер на тив ну пер спек ти ву, да про-
ши ри ма шту, без ика квих де фи ни тив них пред ло га у по гле ду то га шта би се из те но ве 
пер спек ти ве мо гло ви де ти. Оно што по нај ви ше по ру чу је, ве ру јем, је сте не што по пут 
овог: уко ли ко би смо би ли дру штве но ам би сек су ал ни, ако би му шкар ци и же не би ли 
пот пу но и су штин ски јед на ки у сво јим дру штве ним уло га ма, јед на ки за кон ски и еко-

за ме ни ца „а“ ко ја се из го ва ра као „ах“ зву чи ису ви ше као „ја“ ка да се из го во ри са ју жњач ким ак-
цен том.
13 Ово са да сма трам ве о ма ва жним.
14 Да сам схва та ла ка ко су за ме ни це ко је сам ко ри сти ла об ли ко ва ле, усме ра ва ле, кон тро ли са ле 
мо је раз ми шља ње, мо жда бих и би ла „па мет ни ја“.
15 Из бри ши те „ње го вом“.
16 Мо лим вас ста ви те „га“ под зна ке на во да.
17 Чи тај: ...као ја.
18 Са да ово ви дим ова ко: му шкар ци су по ка зи ва ли тен ден ци ју да бу ду за до вољ ни књи гом ко ја им 
је омо гу ћа ва ла без бе дан пут у ан дро ги ни ју и на зад, из кон вен ци о нал но му шке пер спек ти ве. Али 
мно ге же не су же ле ле да то оде да ље, да се усу ди ви ше, да ис тра жи ан дро ги ни ју из жен ске пер-
спек ти ве, као и из му шке. За пра во, књи га то и ра ди уто ли ко што ју је на пи са ла же на. Али ово је 
отво ре но при зна то са мо у по гла вљу „Пи та ње по ла“, са је ди ним жен ским гла сом у књи зи. Ми слим 
да су же не оправ да но тра жи ле ви ше хра бро сти од ме не и ри го ро зни ју раз ра ду им пли ка ци ја.
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ном ски, јед на ки по сло бо ди, од го вор но сти и са мо по у зда њу, он да би дру штво би ло 
мно го дру га чи ја ствар. Шта би мо гли би ти на ши про бле ми, бог све ти зна; знам са мо 
да би смо их има ли. Али чи ни се из глед ним да наш глав ни про блем не би био онај 
ко ји је сад: про блем екс пло а та ци је – екс пло а та ци је же не, сла бих, зе мље. На ше про-
клет ство је оту ђе ност, одво је ност јан га од ји на.19 Уме сто по тра ге за ба лан сом и ин те-
гра ци јом, по сто ји бор ба за пре власт. На по де ла ма се ин си сти ра, ме ђу за ви сност се 
по ри че. Ду а ли зам вред но сти ко ји нас уни шта ва, ду а ли зам су пер и ор ног/ин фе ри ор ног, 
вла да о ца/по да ни ка, вла сни ка/по се до ва ног, ко ри сни ка/ис ко ри шће ног, мо гао би усту-
пи ти ме сто оно ме што се ме ни чи ни као, са ове тач ке, здра ви ји, сми сле ни ји, пер спек-
тив ни ји мо дел ин те гра ци је и ин те гри те та.

1975, ре ви зи ја 1988.

Из вор ник: Ur su la Le Guin, „Is gen der Ne ces sary? Re dux“, The Lan gu a ge of the Night. New York: 
Har per Pe ren nial, 1993, стр. 155–172.

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

19 – и мо ра ли за ци ја јан га као до брог, а ји на као ло шег.


