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ПРЕ О КРЕ ТА ЊА МИ ТА – ЕВО ЛУ ЦИ ЈА МО ТИ ВА  
СЕН КЕ

Пи сац ро ма на на уч не фан та сти ке тра ди ци о нал но има огра ни че ња у по гле ду до-
ми на ци је ам би јен та над ка рак те ри за ци јом. У овом ти пу про зе, пи сац ни шта не сме да 
узи ма као да то. Он или она не мо же да се осло ни на за јед нич ка ис ку ства на ни воу 
сва ко днев ни це ко ју де ли са чи та о ци ма, по што чи та лац при ла зи де лу спре ман да при-
вре ме но по ни шти сво ја ве ро ва ња. Ау тор, за уз врат, мо ра да уло жи не про пор ци о нал-
но ви ше енер ги је да би спо ља шњи свет сво јих ју на ка учи нио ве ро до стој ним – сва та 
пре кла па ња цр ве них мо ра са жу тим не бом и жи вим сте на ма, или би ло шта дру го. У 
исто вре ме, то ме сто је на гла ше но у то ли кој ме ри да по ста је мо пре пла вље ни њи ма, 
та ко да нас ау тор оста вља са др ве ним ју на ци ма од ко јих се не оче ку је ра фи ни ра ност 
ни у ми шље њу, ни у по на ша њу. Та ко оста је мо спо ља, као по сма тра чи ори ги нал ног 
тро ди мен зи о нал ног ефек та, је два до так ну ти јед ним од осно вих по ри ва озбиљ не књи-
жев но сти: да се оно што је обич но учи ни чу де сним. У ве ћем де лу фан та стич не књи-
жев но сти, на гла сак је ис кљу чи во на ег зо тич ном.

Ур су ла К. Ле Гвин је озби љан пи сац, јед на од не ко ли ци не ко ја је про ши ри ла жа нр 
на уч не фан та сти ке, са ка рак те ри за ци јом ко ја је ис тан ча на и сло же на као и у би ло ко-
јем мејнстрим ро ма ну. Она за и ста ства ра ег зо тич не све то ве и стра на би ћа, али на 
та кав на чин да ти све то ви и та би ћа по ја ча ва ју и до дат но ис ти чу на ше до бро по зна те 
пред ра су де пре ма би ло че му стра ном. Сме шта ју ћи сво је бај ке из ван зе маљ ског окру-
же ња, она за о би ла зи цен зо ра у ксе но фо бич ном уму чи та о ца. Уме сто да нам по ну ди 
са мо кли ше ти зо ва ни еска пи зам и ег зо ти ку, Ле Гви но ва је за о ку пље на ши рим им пли-
ка ци ја ма пре ко ко јих до бра књи жев ност ши ри свет ис ку ства чи та о ца. Ипак, она ни је 
пр вен стве но пи сац але го ри ја. Дру гим ре чи ма, иа ко је ње но де ло ар ми ра но ми то ви ма 
и сим бо ли ма, она се не ба ви ожи вља ва њем да тих мит ских кон цеп ци ја. Пре ци зни је 
ре че но, про ди ра њем до ми то по ет ског им пул са, она је ство ри ла но ву ми то ло ги ју, при 
том че сто ра ди кал но ме ња ју ћи сим бо ле из ста ре ми то ло ги је. Кроз мит, она на сто ји 
да на пра ви мост из ме ђу сво је про жи вље не, има ги на тив не ствар но сти и чи та лач ке 
ау то мат ске оту ђе но сти ства ра њем из ве сне вр сте ем па ти је или уза јам ног раз у ме ва ња 
ко је су нај бо љи пи сци од у век бу ди ли у чи та о ци ма – у ме ри да та иста про жи вље на 
ствар ност по ста је део ис ку ства чи та о ца. Ле Гви но ва се су о чи ла са огра ни че њи ма але-
го риј ске шко ле, про ме нив ши ста тич ки сим бо ли зам але го ри је у ди на мич ке сим бо ле 
сна на ја ви ми то ло ги је и пре мо шћа ва ју ћи ти ме рас цеп из ме ђу сво јих фан та стич них 
све то ва и чи та лач ке скеп се. Иа ко мо жда не при сва ја за јед нич ку област сва ко днев ног 
ис ку ства, она не сум њи во при сва ја јед ну од ре ак ци ја на основ не мит ске сим бо ле.

У при лог умет нич кој ве шти ни Ле Гви но ве све до чи то што она че сто узи ма по зна те 
сим бо ле и из о кре ће њи хо ве тра ди ци о нал не вред но сти. Та ква је ње на упо тре ба по зна тог 
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ду а ли зма све тло сти и та ме. По ла жу ћи по ве ре ње у чи та о це да ће се по за ба ви ти емо-
тив ном те жи ном ове сим бо ли ке, она ства ра ли цен цу ве ро до стој но сти за хва љу ју ћи 
ко јој мо же да од га ји чи тав низ сим па тич них ка рак те ри за ци ја. При хва та ње сим бо лич-
ког кон струк та отва ра нам пут да при хва ти мо ње не ка рак те ри за ци је. Ка да Ле Гви но ва 
про би је чи та о чев емо тив ни гард, она узи ма по зна ти сим бол и пре о бра жа ва га, јер 
нам тај сим бол не слу жи са мо за по јед но ста вље не по ла ри за ци је до брог и ло шег, не го 
и да се мо жда по и гра мо на по ла пу та из ме ђу та ме и све тло сти, у под руч ју сен ке. Док 
по де ле цр но/бе ло и та ма/све тлост ука зу ју на ко смич ку по ла ри за ци ју ве ли ких раз ме-
ра, сен ка упу ћу је на ми кро ко смос, или на по ла ри за ци ју као лич но бре ме ко је но си 
по је ди нац. У це ли ни, сен ка са чи ња ва област су мра ка, ко ја укљу чу је ег зи стен ци јал ни 
из бор ко ји пра ти сто пе све чо ве ка.1 У де лу Ле Гви но ве, њен атри бут је „име” или по ље 
из ве сно сти, у по гле ду иден ти те та.

Од озбиљ ног пи сца оче ку је мо до след ност – ко хе зи ју сли ка ко је мо же мо пра ти ти 
из јед не књи ге у дру гу. Та ко ђе оче ку је мо и ме та фи зич ку ком плек сност, ис ка за ну и 
по ја ча ну мо ти ви ма сли ка. Оно што пр о на ла зи мо у де лу Ле Гви но ве је сте па лимп сест 
та квих мо ти ва ко ји се све рас ко шни је и гу шће по на вља ју у на ред ним књи га ма. Део 
овог па лимп се ста је сли ка сен ке ко ја се, ка да се хро но ло шки пра ти кроз ње но ства-
ра ла штво, уо ча ва као спек тар зна че ња ко ја ње ну хо ли стич ку ме та фи зи ку ин спи ри са-
ну та о и змом пре во де у пар ти ку лар но. На јед ном кра ју овог спек тра, сен ка је сли ка 
ми кро ко смо са и озна ча ва ин ди ви ду ал ни ха ос из ко је га се ра чва ју две ста зе, јед на 
ко ја но си не га тив ну ко но та ци ју ха о са у сми слу гу бит ка иден ти те та, об ма не и смр ти, 
док се на дру гој ста зи сен ка и круп ни ја ко смич ка та ма ви де као ха ос из ко јег по тен-
ци јал но мо же да се ро ди жи вот. У ову пло до но сну област по је ди нац сти же тра же ћи 
реч (ко ја да је об лик кон тек сту ал ној, спо ља шњој кон фу зи ји) и име (ко је уоб ли ча ва 
иден ти тет, уну тра шњу кон фу зи ју). На сре ди ни спек тра је јун гов ски из ве де но су о ча-
ва ње са сен ком као по ти сну тим соп ством, као дру го шћу или – по не кад још објек тив-
ни је и на из глед не по пу стљи ви је фик си ра ном – фи гу ром ван зе маљ ца. На дру гом кра ју 
спек тра, сен ка пред ста вља или ста па ње су прот но сти (све тла и та ме) ко је је че сто ве за-
но за др ве ће или шу ме, или се ис ти че ну жност раз два ја ња све тла и та ме, раз два ја ње 
из ко јег се ра ђа нај ди на мич ни ја ин тер ак ци ја. Обич но се то ве зу је за сим бол ји на и 
јан га. Ор ган ска ин тер ак ци ја крај но сти упу ћу је на та о и стич ку це ло ви тост и са чи ња ва 
ба ланс или ста ње ди на мич ке рав но те же ко је се сла ви, ре ци мо, у Књи га ма о Зе мљо
мор ју и но ве ли Свет се ка же шу ма2 (The Word for World is Fo rest ).

По чи ње мо од не га тив ног кра ја спек тра: сен ка и ха ос као ан ти жи вот и гу би так 
иден ти те та. Ро ман у ко јем се у том сми слу нај до след ни је упо тре бља ва мо тив сен ке 
(сен ка као гу би так соп ства) је сте Град оп се на (City of Il lu si ons). Он по чи ње та мом:

1 Иа ко сам са за ни ма њем про чи та ла Do u glas Bar bo ur, “Who le ness and Ba lan ce in the Ha i nish No vels 
of Ur su la K. Le Guin,” Sci en ce Fic tion Stu di es, ур. Mul len & Su vin (Bo ston: Gregg Press, 1976), стр. 146–54, 
сла жем се да су сли ке та ме/све тло сти оно што спа ја раз ли чи те књи ге, али и да ље сто јим иза вла-
сти те ди стинк ци је да се ове сли ке од но се на ма кро ко смос, док сен ка упу ћу је на ми кро ко смос и 
ин ди ви ду ал но. 
2 В. Alan Watts, Tao: The Wa ter co ur se Way (New York: Pant heon, 1975), стр. 20, 26.
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За ми сли те та му. У та ми ко ју гле да мо око сун ца про бу дио се не ми дух. Пот пу но уто
пљен у ха ос, ни је знао ни за ка кав обра зац. Ни је имао је зик, ни је знао да је та ма ноћ... Кроз 
там ну шу му ства ри ћут ке је ту ма рао док га ни је за у ста ви ла ноћ, ја ча си ла. (CI, 1)

Про та го ни ста Фалк не пре ста но би ва за сле пљен, што је сим бол ње го ве не спо соб-
но сти да од ре ди и при хва ти кре а тив не по ла ри те те и, са мим тим, вла сти ти иден ти тет 
уну тар њих. Ње го ва кон фу зи ја јед на ка је оној ко ју има по ре ме ће ни ум. Он се де ли-
мич но опо ра вља у бла го твор ном окру же њу шу ме, ме сту „сен ке и сло же но сти”. По сте-
пе но, ње го во пси хич ко сле пи ло из ла зи на ви де ло, што омо гу ћа ва да се од и гра пло-
до но сна ин тер ак ци ја по сле ко је ће раз ви ти пот пу ну свест о вла сти том иден ти те ту.3 
Али тај за ме так у ро ма ну пе ри о дич но то не у ис кљу чи ву и не при ја тељ ску та му. На 
јед ном ме сту, Фалк упа да у пот пу но мрач ну со бу, у ко јој се на про бу ста вља ње гов 
стр пљи во из гра ђе ни иден ти тет вра ћа њем у сле пи ло и ха ос. Али ово га пу та на у чио је 
да на ђе све тло уну тар та ме (па ра докс ко јем се Ле Гви но ва че сто вра ћа у свом де лу).4 
Ка да га пу сте, он лу та, он је „си ва сен ка што кли зне на за пад кроз хлад ну ди вљи ну”. А то 
слу ти на зло, јер је за пад тра ди ци о нал но сим бо лич ни пра вац смр ти и Фалк ће до слов-
но би ти за сле пљен пре не го што стиг не до кра ја сво је по тра ге. Но, он ће се по но во 
спа си ти, са мо да би опет по то нуо у ду бо ко фи зич ко сле пи ло, у стра шни, вар љи ви 
ла ви ринт све та сен ки Шин га. Тек је у овом де лу ро ма на сли ка сен ке у нај до след ни јој 
ве зи са фраг мен та ци јом иден ти те та, у про зрач ним со ба ма у ко ји ма Фалк сре ће број-
не сен ке, али ни ка да ма те ри ју, та ко да и он гу би из ви да од че га је са здан.5 Фалк се од 
тих хи ме ра спа са ва та ко што по ста је све стан свог дво стру ког иден ти те та по мо ћу хо-
ли стич ког све та, та о и стич ког ка но на ко ји по ста је си ла што из ха о са об ли ку је свет.

У књи зи на пи са ној не ко ли ко го ди на ка сни је, Не бе ски струг (The Lat he of He a ven), 
по но во се ко ри сти сен ка ка ко би се ука за ло на ум ко ји то не у лу ди ло. Уме сто да бу де 
по тра га за све шћу о иден ти те ту, као у мно штву дру гих при ча, Ле Гви но ва се ов де ви ше 
ба ви ин ди ви ду ал ном од го вор но шћу пре ма ко смич кој рав но те жи кроз вла сти те по-
ступ ке.6 Ов де је ма кро ко смос пред ста вљен као ха ос; на ми кро ко смос и ин ди ви ду-
ал но се ука зу је тек по вре ме но, сто га се и сен ка по ја вљу је са мо јед ном. Ко ли ко год 
не зна тан, то је исто вре ме но и сна жан уљез, по што упу ћу је на еска ла ци ју ин ди ви ду-
ал ног лу ди ла у уни вер зал но, у ко је се екс тер на ли зу је ноћ на мо ра су перп си хи ја тра 
Ха бе ра, оте ло вљу ју ћи се као ствар ност ко ја нас окру жу је. Као не га тив на ко но та ци ја 
фраг мен тар но сти ин ди ви дуе, сен ка на ја вљу је без о блич је ха о са, пра зни ну ма кро ко-
смо са и ра за ра ње сре ди шта, ка ко у ин ди ви ду ал ном, та ко и у уни вер зал ном сми слу.

3 У де лу Ле Гви но ве, све тло је че сто по ве за но са уче њем или зна њем у на уч ном сми слу, че га је при-
мер сли ка све ће. Али то за слу жу је по се бан, по дроб ни ји чла нак. Обра ти ти па жњу на при по вет ку 
„Зве зде под на ма” (“The Stars Be low”) из књи ге Два на ест че твр ти ве тра (The Wind’s Twel ve Qu ar ters).
4 Упо ре ди ти ово са Ге до вим за то че њем у Гроб ни ца ма Ату а на (The Tombs of Atuan) или са при зо ром 
де це ко ја се игра ју у за тво ри ма у Чо ве ку пра зних ру ку (The Dis pos ses sed).
5 Упо ре ди ти овај по сту пак са сен ком лу ди ла у по гла вљу „Краљ зи ме” (“Win ter’s King”) из Два на ест 
че твр ти ве тра.
6 Им пли ка ци је јед ног чи на у фа у стов ском сми слу те ма је ко ја се на ши ро ко ис пи ту је у Књи га ма о 
Зе мљо мор ју.
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Иа ко је гу би так иден ти те та об лик смр ти, мо тив сен ке се, по себ но у ра ним ро ма-
ни ма, ко ри сти да пред ска же ствар ну смрт. У том по гле ду, упо тре ба овог мо ти ва код 
Ле Гви но ве по ду да ра се са тра ди ци о нал ни јим, сим бо лич ким зна че њем. За Хал дру у 
Ро ка но но вом све ту (Ro can non’s World), огр ли ца – „око мо ра” – је сте „бре ме и сен ка” 
(RW, III) јер сим бо лич но пред ска зу је смрт ње ног си на. Ка да лу та ли це на пра ве камп, 
сен ка уз иви цу њи хо ве ло гор ске ва тре, иа ко на го ве шта ва му дрост „Ста нов ни ка пе ћи не” 
(„Dwel ler in the Ca ve”), та ко ђе је и гла со но ша смр ти за Мо ги је на. По што је он из ли вен 
пре ма ка лу пу нор диј ског ју на ка, Мо ги је нов фа та ли зам га те ра да је при хва ти. Ну жно 
– и не увек пу ко фа та ли стич ко – при хва та ње смр ти ве ли ка је те ма из Књи га о Зе мљо
мор ју, о че му ће се ка сни је по дроб но рас пра вља ти. У на ред ном ро ма ну, Пла не та из
гнан ства (Pla net of Exi le), сен ка се та ко ђе ко ри сти да би се су ге ри са ла смрт, по себ но 
смрт из за се де. У том кон тек сту упо тре бље на је са мо јед ном, у Гра ду оп се на, по што 
по сле ње га, у по то њим ро ма ни ма, мо тив сен ке по ста је сло же ни ји (под вр га ва ју ћи се 
про ме на ма мо ра). Пред ња стра на сли ке сен ке, као на го ве штај смр ти, је сте смрт ко ја 
се де ша ва при сте рил но сти пу ног све тла без сен ки (о че му ће се ка сни је рас пра вља ти). 

Сен ка и ха ос и та ма, у до бро ћуд ном сми слу у ко јем се пред ста вља ју као ле гло по-
тен ци јал ног жи во та, све сно се ко ри сте у Ле вој ру ци та ме (The Left Hand of Dark ness), 
ма да су и пре те књи ге по сто ја ли на го ве шта ји. По сту па ње с овим мо ти вом мо же се 
са гле да ти као ана лог но ау тор ки ном кре а тив ном, ми то по ет ском про це су, ње ним све-
то ви ма пре не го што им ре чи да ју об лик:

Ан ђе ли зе мље пре да ка у сен ци
Још не на сли ка ној, без ми та, 
Вра ти те се, и без ле пе та кри ла по то ни те
Ме ђу ве тро ве чи јим сте стру ја ма пло ви ли... (Wild An gels, стр. 7)

У Ро ка но но вом све ту, на при мер, Фи ја тка нео би чан плес сен ки:

Пле са чи се раз дво ји ше, њи хо ве сен ке пре тр ча ше бр зо пре ко зи да, рас пле те на ко са 
јед не од њих на трен се за њи ха и за све тлу ца. За вр ши се не ми плес, а пле са чи, што по пут 
све тло сти и сен ке ни име на ни су има ли, ста ја ше мир но. (RW, VII)

Ов де сен ка ука зу је на њи хов кор по ра тив ни ра сни иден ти тет. 
Упра во је у спо ју са име ном мо тив сен ке нај бо га ти ји са ко но та ци ја ма ми кро ко смо са 

као су прот ста вље ног ма кро ко смо су. У Гра ду оп се на, та ма и сен ка су „про стор из ме ђу 
ре чи”, ода ју ћи та ко ути сак пло до но сне, ди на мич не на пе то сти. Ре чи – си ле об ли ко ва-
ња уну тар ха о са, чи но ви све сне кре а ци је – ка сни је про на ла зе свој нај по тент ни ји из раз 
у „име ну”, тај ном та ли сма ну по је ди нач ног ен ти те та ко ји сто ји на су прот пр во бит ног 
ха о са. Раз вој име на и ње го во пре тва ра ње у ка мен те ме љац фи ло зо фи је ми кро ко смо-
са, ин ди ви ду ал ног, кул ми ни ра у кон цеп ту ши фгре то ра (shi fgret hor) из књи ге Ле ва ру ка 
та ме. И опет, те мељ је уда рен у прет ход ним књи га ма. Баш као у пле су без и ме них 
сен ки из Ро ка но но вог све та, Ро ка нон и Кио рас пра вља ју о ва жно сти име на. У од го во-
ру на мит мор ске си ре не о Се мли је вом крат ком, али спек та ку лар ном по ја вљи ва њу 
пред Ро ка но ном у му зе ју ко ји, по сво јој при ро ди, про тив ре чи ми ту, Ро ка нон од ла зи 
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на стра ну пла не ту да ожи ви мит. Та мо от кри ва сво је но во име и но во са ве зни штво у 
име ну Ол хо ра (Лу та ли це), чи ја је суд би на упра во та по тра га. У Гра ду оп се на, Ори је во 
по зи ва ње Фал ка ње го вим бив шим име ном, Ра ме рен, у из ве сној ме ри бу ди тај иден-
ти тет као сен ку соп ства. Али упра во се у име ну Књи га о Зе мљо мор ју нај до след ни је 
ис пи ту је моћ име на у спо ју са сен ком.

У пр вој књи зи из ци клу са о Зе мљо мор ју, Ча роб њак Зе мљо мор ја (A Wi zard of Ear thsea), 
мно го то га се из но си о про це су да ва ња име на; њи ме се уста но вља ва тај но или пра во 
име као не ка вр ста та ли сма на ко ји шти ти истин ски по зив и, са мим тим, пра ви иден ти тет. 
Про та го ни ста Гед је до био име по ча роб ња ку, сво ме учи те љу, то ком „ри ту а ла од ра ста-
ња” ко ји ука зу је на ула зак у из ве сност иден ти те та. Чу ва ри ча роб ња ка из Зе мљо мор ја 
одр жа ва ју рав но те жу у свом све ту спо зна ва њем и чу ва њем пра вих име на свих ства ри:

Ру ка Учи те ља по гле да у дра гуљ ко ји се пре си ја вао на Ге до вом дла ну, бли став по пут 
на гра де из зма је ве ри зни це. Ста ри Учи тељ про мр мља јед ну реч: ‘Толк’ и пред њи ма се 
ство ри ка ми чак, ни ка кав дра гуљ, већ од ло мље ни си ви ко мад ка ме на. Учи тељ га узе, ста
ви на длан и ис пру жи. ‘Ово је ка мен; толк на Је зи ку Исти не’, ре че и бла го по гле да Ге да. 
‘Ко ма дић сте не од ко је је са зда но остр во Рок, ко ма дић не плод не зе мље на ко јој жи ве 
љу ди. Оно је то што је сте. Део све та. Про ме номИлу зи је мо жеш учи ни ти да из гле да као 
ди ја мант – или свет, или му ва, или око, или пла мен…’ Ка мен је тре пе рио и пре ла зио из 
об ли ка у об лик док их је он на бра јао, вра тив ши се на кра ју у об лик ка ме на. ‘Али та ко је 
са мо на из глед. Илу зи ја ва ра чу ла по сма тра ча; те ра га да ви ди и чу је и осе ти да се ствар 
ме ња. Али она не мо же да про ме ни ствар. Да би пре тво ри ла овај ка мен у дра гуљ, мо ра ла 
би да про ме ни ње го во пра во име. А да би то учи ни ла, син ко, чак и у овом ко ма ди ћу све та, 
мо ра да про ме ни чи тав свет. То је из во дљи во. Ствар но је из во дљи во. То је ве шти на Учи
те ља Про ме на, на у чи ћеш то и ти, ка да бу деш спре ман. Али не смеш про ме ни ти ни јед ну 
ствар, ни је дан ка мен чић или зр но пе ска, док не са знаш ка кво ће до бро и зло про из и ћи из 
тог чи на. Свет је у рав но те жи, у Екви ли бри ју му. Ча роб ња ко ва моћ да Про ме ни и Иза зо ве 
мо же да по ре ме ти рав но те жу све та. Опа сна је та моћ. Нај по ги бељ ни ја од свих. Она мора 
да пра ти зна ње и слу жи по тре би. Упа ли ти све ћу зна чи ба ци ти сен ку… (WE, III)

Ка да се рав но те жа по ре ме ти у Нај да љој оба ли (The Fart hest Sho re), тре ћој књи зи 
ци клу са, на сту па гу би так име на из Је зи ка Исти не. Та по шаст се ис ка зу је не са мо кроз 
не спо соб ност да се из го во ре име на ства ри, не го и тај на име на по је ди на ца ко јих се то 
ти че, што је још ва жни је. Дру гим ре чи ма, из бри са ле су се гра ни це из ве сно сти ко је су 
би ле под ра зу ме ва не име ном; тај по крет се илу стру је сли ком све тла (или из ве сно сти) 
ко је се кроз ру пу це ди у та му (или не из ве сност). Јед ном при ли ком, Гед ожи вља ва по-
го ђе ну же ну да ју ћи јој но во, тај но име ка ко би об но вио је згро ње ног иден ти те та. Та 
име на су обич но по ве за на са то тем ским биљ ка ма или жи во ти ња ма или вла да ју ћим 
де мо ни ма ова пло ће ним у об ли ци ма би ља ка или жи во ти ња. Мо гу ће је да ово ука зу је 
на срод ност из ме ђу људ ског и не људ ског, што је до дат но на гла ше но у Ге до вом слу ча-
ју, по што он то ком ше гр то ва ња но си са со бом ду ха у об ли ку па цо ва. Ова очи глед на 
не по ду дар ност са Ге до вим име ном ко је озна ча ва ја стре ба би ва раз ре ше на ка да дух 
па цо ва, сво јом ло јал но шћу и при вр же но шћу, успе да га по вра ти из мр твих. У овој 
епи зо ди Гед по ка зу је спо соб ност да у дру ги ма по бу ди ло јал ност и ода ност, што се 
ко си са по вр шним по но сом и нео б у зда ном хра бро шћу ко ју Гед по ка зу је у мла до сти 
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(ко ју пред ста вља ја стреб). И ње го во пра во име Гед и на ди мак Ја стреб ука зу ју на на-
пе тост у ње му из ме ђу при ме не мо ћи и гла ди да се она стек не. Име ни ма се та ко кри шом 
ука зу је на по тен ци јал ње го вог ка рак те ра. 

Све док ју нак не стек не ин те гри тет, или иден ти фи ка ци ју са сво јим истин ским соп-
ством (син те за ко ја пред ста вља кон фрон та ци ју са сен ком соп ства), он че сто га ји не ла-
год на осе ћа ња пре ма име ну ко јим га сви осло вља ва ју. Принц Арен, чи је име озна ча ва 
мач, не уме спрет но да ба ра та ма чем пре да ка све док се не на у чи од го вор но сти ко је 
но си ње го во ста ра тељ ство, а то под ра зу ме ва и хва та ње уко штац са вла сти тим иден ти-
те том, ко ји је ре пре зен то ван тај ним име ном, Ле ба нен (оско ру ша). Под оско ру шом по ред 
из во ра, на глав ном дво ру Ку ће Ро ка, он се су о ча ва са сво јом суд би ном и за по чи ње по-
тра гу на чи јем кра ју ће по ста ти по след њи краљ Зе мљо мор ја. На том пу то ва њу Арен 
мо ра да иде кроз обла сти у ко ји ма пра во име ни је тај на амај ли ја, не го па сош ко ји ого-
љу је ње го ву ду шу пред све том. Слич ним ис ку ше њи ма под вр га ва се и ју на ки ња дру ге 
књи ге, Гроб ни це Ату а на. У овом ро ма ну ула зи мо у свет сен ки Зе мљо мор ја, у Ату ан, ко јим 
упра вља ју хтон ска бо жан ства су ге стив но на зва на „Без и ме ни”. На гла ша вам су ге стив но, 
јер она ни су по ве за на са укуп ном, не у рав но те же ном та мом. Ју на ки ња Ар ха, ви со ка 
све ште ни ца, но си име ко је озна ча ва не ко га ко је „по је ден”, по што је још у де тињ ству 
мо ра ла да се од рек не свог иден ти те та да би ушла у ви со ке кру го ве све штен ства. Ка сни је, 
уз Ге дов труд, Ар ха вра ћа сво је истин ско име (по што се пре то га су о чи са сен ком свог 
соп ства), али не мо же не ка жње но да му се вра ти док не по бег не из ве чи те та ме и роп ства 
Без и ме них. У ци клу су о Зе мљо мор ју, Ату ан пред ста вља не из ве сност и гу би так иден ти тета. 

Док у Ле Гви но вом све ту Зе мљо мор ја про цес име но ва ња пред ста вља хе ге мо ни ју 
у ада мит ском сми слу, ста ра тељ ство ко је под ра зу ме ва одр жа ва ње рав но те же и хар-
мо ни је, де ло или чин је пре пу но фа у стов ских им пли ка ци ја – оно пре ти рав но те жи. 
Ка да име – ин ди ви ду ал ни ен ти тет – сво јим ин ди ви ду ал ним чи ном мо ћи де лу је на 
окру же ње, на ма кро ко смос, угро же на је ор ган ска, ко смич ка рав но те жа. Оту да је угро-
же но и име, или иден ти тет, јер се све вра ћа у ха ос и не рав но те жу. При кра ју ци клу са, 
ви ди мо да тај но, истин ско име озна ча ва по је дин ца и ње го ва де ла, те да по је ди нац 
мо ра да при хва ти пу ну од го вор ност за сво је по ступ ке.

У Ле вој ру ци та ме, сли ка сен ке се по но во ко ри сти да би се фо ку си ра ло на иден ти-
тет, али је на гла сак са да по не што из ме њен. Уме сто да, као у ци клу су о Зе мљо мор ју, 
бу де област не из ве сног иден ти те та ко ја но си мо гућ ност из бо ра (уто ли ко што по зи ва 
на де ло ва ње или на од го вор ност за учи ње но), он по ста је по ље лич ног ин те гри те та. 
У Кар хај ду, си ро ма шном кра љев ству, иза му шка ра ца иду њи хо ве вла сти те сен ке, док 
у де ка дент ном, со ци ја ли стич ком Ор го реј ну „...сва ко ме од њих је не до ста јао не ки ква-
ли тет, не ка ди мен зи ја би ћа; и ни су успе ва ли да убе де. Ни су има ли чвр сти не. Као да 
иза њих, чи ни ло ми се, ни је оста ја ла сен ка” (LHD, X). (Упо ре ди ти ово са не те ле сно шћу 
и дво стру ко шћу Шин га у Гра ду оп се на). Нај зна чај ни је ста па ње сен ке са ин те гри те том 
је у ре ги о ну шифт гре тор:

„Не што сам по гре шио у пре де лу ши фгре то ра. Из ви ни; не мо гу да учим. Ни ка да ни сам 
са свим раз у мео зна че ње те ре чи.“

„Ши фгре тор? По ти че од ста ре ре чи за сен ку.“ (LHD, XVI II) 
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Иа ко ши фгре тор има ра зно ли ка зна че ња, у ње му као да је са др жан и ре не сан сни 
кон цепт vir tu и келт ски ge as, као и не ка вр ста ори јен тал ног чу ва ња обра за. Дру гим 
ре чи ма, он об у хва та иден ти тет пре ко ко га чо век же ли да бу де пре по знат од стра не 
вр шња ка. Је дан аспект кон цеп та ши фгре то ра от кри ва се ка да еми сар са дру ге пла-
не те, Ген ли Ај, по чи ње да у чо по ру Ор го та на ра за зна је се но ви то при су ство прог на ног 
Естра ве на ко ји се, по пут ду ха Шек спи ро вог Бан ка из Маг бе та, по ја вљу је у Аје вој све сти 
и отва ра му очи пред опа сно шћу по ње гов ин те гри тет ко ју пред ста вља вар ка Ор го-
та на. Ген ли Ај ка сни је то усва ја и иде до крај њих гра ни ца ка ко би опрао до бро име 
сво га при ја те ља – украт ко, да би му пост хум но об но вио сен ку. У на по ру да по ни шти 
Естра ве но во про гон ство, Ај се су прот ста вља лу дом кра љу Ар га ве ну, угро жа ва ју ћи 
та ко вла сти ту ми си ју; али је ка сни је при ну ђен да се пот чи ни зах те ви ма ши рег пла на 
са ве зни штва не го што је при ја тељ ство из ме ђу два по је дин ца.

У јед ном од но ви јих де ла, ме та фо ри сен ке Ле Гви но ва при кљу чу је и ме та фо ру шу ме, 
у сми слу по тен ци ја ла, са име ном или при зна тим иден ти те том. Шу ма је до бро по зна та 
ме та фо ра за под свест: „Сви ми у уму има мо шу ме. Шу ме не ис тра же ног, шу ме бес крај ног. 
Сва ко од нас се из гу би у шу ми, сва ке но ћи, сâм” (WTQ, „Vas ter”). За то што пред ста вља не-
што не струк ту ри са но, сло же ни склоп по тен ци јал них си ла спрем них за деј ство уну тар 
јед ног по је дин ца, шу ма мо же би ти опа сна зо на. Ме ђу тим, ну жно је да по је ди нац за-
ко ра чи у њу, да кре не у тај по ход, у по тра зи за сво јом фраг мен ти са ном лич но шћу. То је 
би ло пре по зна то чак и у преп си хо ло шким тек сто ви ма (у мо дер ном сми слу). У Али си 
у зе мљи чу да, Али са ка же: „Ово мо ра да је шу ма... у ко јој ства ри не ма ју име. Пи там се 
шта ће се де си ти с мо јим име ном ка да одем у њу? Уоп ште не бих во ле ла да га из гу бим.”7

За Али су, шу ма је до бро ћуд но ме сто у ко јем сре ће ла не и са ко јим се ше та. Жи во-
ти ња је се не пла ши све док не иза ђе из шу ме, ка да се оно при се ти њи хо вих име на и 
пред ра су да ко је су по ве за не с њим. Слич но то ме, у Гра ду оп се на, Фалк про на ла зи 
по моћ у шу ми, ко ја је екс тер на ли за ци ја ње го ве под све сти. У шу ми, он са ња и ло ци ра 
са о се ћај ног „Слу ша о ца”, ко ји се по ду да ра са јун гов ским ар хе ти пом му дрог стар ца, 
мен то ра. Слу ша лац је при јем чив за све људ ске умо ве у око ли ни, сто га је и по тра жио 
уто чи ште у шу ми да би се скло нио од чо ве чан ства. За уз врат, он пре но си про ста упут-
ства кроз ха ос под све сти, ета лон вред но сти у по за ди ни ре чи и име на. У „Из ле ту у 
гла ву”, нео бич ној, фраг мен тар ној при по ве ци на пи са ној не ко ли ко го ди на ка сни је, Ле 
Гви но ва кон цеп ту а ли зу је, или ап стра ху је, има жи ни стич ко спа ја ње шу ме, сен ке и име-
на на на чин ко ји се мо же про ту ма чи ти као све сна, па ро дич на ег зе ге за на ве де ног 
ци та та из де ла Лу и са Ке ро ла, или мо жда као па ро ди ја свог вла сти тог ме то да:

Сен ка је ушла у очи док се Зе мља окре та ла око осе. Сен ка је кли зну ла на ис ток и на
ви ше у очи ма дру гих.

„Ми слим“, опре зно ре че ћо рак, „да би тре ба ло да иза ђе мо из сен ке овог, ов де.“ По ка зао 
је на пред мет по ред њих, не што круп но, од до ле мрач но, од го ре рас ко шно зе ле но, чи јег 
се име на ви ше ни је се ћао. Пи тао се да ли сва ко има сво је име, или све зо ву истим име ном. 
А шта је са њим и оста ли ма, да ли они де ле исто име, или сва ко од њих има сво је? „Имам 
осе ћај да ћу се се ти ти ако се уда љим од њих, што да ље“, ре че. (WTQ, „Trip”)

7 Le wis Car roll, The An no ta ted Ali ce (Har mon dsworth, He arts: Pen guin, 1972), ур. Mar tin Gard ner, стр. 225–27.
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У јед ној но ви јој при по ве ци, „Но ва Атлан ти да” („The New Atlan tis”), Ле Гви но ва ко-
ри сти сли ку мо ра да из ра зи те по ве за не сло же но сти.8 Ме та фо ра шу ме у по зни јим 
де ли ма ево лу и ра у пу ни та о и стич ки сим бол, што да је за ма ха чи та вом све ту из ро ма-
на Свет се ка же шу ма, о че му ће се рас пра вља ти ка сни је у кон тек сту хо ли стич ке кон-
струк ци је.

Из сен ке и та ме као ха о са, би ло као ан ти жи во та, ан ти о бли ка или за мет ка из ко га 
се ра ђа ју сви об ли ци, пре ме шта мо се у сре ди ште спек тра и мо ти ве сен ке и та ме по-
сма тра мо у ве зи са пре по зна ва њем дру го сти, стра но га. Они пот па да ју у две ка те го-
ри је, јун гов ске и та о и стич ке. Сен ка је у јун гов ској ка те го ри ји кон цепт под све сног, 
по ти сну тог соп ства. Та ко ђе је по ве за на и са по ла ри за ци јом ани мус/ани ма уну тар 
сва ког по је дин ца, што је за уз врат по ве за но са ин тер ак ци јом ји на и јан га ко ја је у бли-
жој ве зи са та о и змом. По Јун гу, сен ка је тај но соп ство:

Сен ка ни је це ли на под све сне лич но сти. Она пред ста вља не по зна та или сла бо по зна
та свој ства и ква ли те те ега – аспек те ко ји углав ном при па да ју лич ној сфе ри и ко ји би 
исто та ко мо гли би ти и све сни... По себ но се у кон так ту са љу ди ма истог по ла чо век 
са пли ће и пре ко вла сти те сен ке и пре ко сен ки дру гих љу ди.9 

У Ро ка но но вом све ту, „сен ке” ра се Фи и ја, у ко лек тив ном сми слу, је сте ра са Клеј-
фолк. Обе гру пе су осла бље не ти ме што не при зна ју јед ни дру ге. Иа ко су Фи и ја, де ца 
све тла, по ве за на са шу мом из ле че ња, они су и да ље де ца; Клеј фолк су, са дру ге стра-
не, стро ги труд бе ни ци из под зе мља (слич но Мор ло ци ма и Ело ји ма из Вре ме пло ва Х. 
Џ. Вел са) ко ји сла бо це не не ма те ри јал ни свет. Пре не го што по ста не ком плет на ин ди-
ви дуа и пре ра сте у му дра ца, Кио (Ро ка но нов пра ти лац из ра се Фи и ја) мо ра на у чи ти 
да па ти, да по ме ша све тло са сво јом та мом или сен ком. У пр вим књи га ма Ле Гви но ве, 
јун гов ска фи гу ра сен ке се по не кад ова пло ћа ва у јук ста по зи ци ји Ка и на и Аве ља. На 
при мер, у Пла не ти из гнан ства, ван зе маљ цу Ага ту се су прот ста вља пла во ко са вар-
вар ска си ро ти ња: „Ста ја ли су на тре ну так на све тло сти ва тре као дан и ноћ. Агат, та ман, 
се но вит, по ти штен. Умак су ман, пла во кос, пла во ок, бли став” (PE, IV). Умак су ман ка сни-
је уби ја сво га срод ни ка, Укве та, из ло јал но сти пре ма уста но вље ној по ве за но сти, уза-
јам ног при зна ња и при хва та ња дру го га. „Ку ти ја та ме” („Dark ness Box”), јед на од пр вих 
при ча ко ја се ба ви слич ним кон флик том, оним ко ји се за вр ша ва у та ми смр ти и ис-
кљу че њем, уме сто окре пљу ју ћим при зна њем и то ле ран ци јом. У Гра ду оп се на, Фал ков 
ал тер его – или чак Ра ма ре нов его – мо ра на у чи ти да ко ег зи сти ра са све шћу свог 
дру гог соп ства:

Али ни је би ло ин те гри са ња ни ти урав но те жа ва ња два ума и лич но сти ко ја де ле исту 
ло ба њу, још не; он мо ра да ба лан си ра из ме ђу њих, да због јед ног за пре ча ва дру го, и он да 
по том да се вра ћа и чи ни су прот но. Је два је мо гао да се по ме ра, му чи ле су га ха лу ци на
ци је да има два те ла, да се фи зич ки са сто ји из два раз ли чи та чо ве ка. Ни је се усу ђи вао да 
за спи, иа ко је био ис цр пљен; пре ви ше се пла шио бу ђе ња. (CI, IX)

8 Ro bert Sil ver berg, ур., The New Atlan tis (New York: Hawt horn Bo oks, 1975), стр. 71.
9 C. G. Jung, ур., Man and His Symbols (Lon don: Al dus Bo oks, 1974), стр. 168–9. 
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Ка да ко нач но за спи, Ра ма рен до жи вља ва Фал ко ве сно ве, „по пут сен ки и од је ка у 
ње го вом уму”. Ро ман Град оп се на на из ве стан на чин ис тра жу је кон фрон та ци ју сен ке 
и соп ства у нај ек стрем ни јим об ли ци ма, од ко јих је нај тра у ма тич ни је при зи ва ње у свест 
из ла ви рин та ми но та у ра скри ве ног соп ства. Мо же мо осе ти ти да та бор ба ни ка да неће 
би ти раз ре ше на до кра ја: 

Ни је ми се при дру жио, још не,
чки љи у ме не из нео гле да ла.
Ло ба ња је мо ја, за са да

он је дру га,
сме је се очи ма при ја те ља,
принц пра зних ку ћа
и из гу бље них по се да за мном,
и из гу бље них по се да за мном.

Он је брат
и принц и стра нац
из да ле ка до ла зи
да ме срет не; али још се ни смо сре ли.
Па се пла шим да је та ма по пут де те та. 

(Ди вљи Ан ђе ли (Wild An gels), стр. 25)

Ова пе сма от кри ва ка ко се мо тив сен ке, у сми слу ми кро ко смо са, по на вља у де ли ма 
Ле Гви но ве.

Те сти ра ње име на или иден ти те та у Зе мљо мор ју по ти че из ни хи ли стич ке та ме чији 
гла сник – сен ка као ло вац, као ак тив ни не при ја тељ – по при ма об лик су прот ста вљен 
да том пле ну. У ци клу су о Зе мљо мор ју, сен ка је ова пло ће на као чу до ви ште у ло ву. То је 
фа у стов ски, сме ли чин ко ји осло ба ђа сен ку, по ку шај да се вла сти ти иден ти тет на мет не 
окру же њу пре не го што се ис пи та ју гра ни це тог иден ти те та. У Зе мљо мор ју, сен ка соп-
ства је си но ним на са не мо гућ но шћу да се при хва ти ка ко по је ди нач на, та ко и ко смич ка 
смрт ност.

На по чет ку Ча роб ња ка Зе мљо мор ја, у не зре лом по ку ша ју да осво ји моћ и као од-
го вор на по вре ђе ни по нос, Гед је на иви ци да пу сти сво ју сен ку из Под зе мља. По што 
га је из ба вио учи тељ, он од ла зи бро дом по име ну Сен ка, у по тра зи за сла вом и во љом 
да де лу је. Ко нач но, сен ка по чи ње да му ша пу ће. Упо ре до са сти ца њем зна ња у шко ли 
за ча роб ња ке, ра сте му и жеђ, ко ја га на кра ју на ве де да пре кр ши ба ри је ру из ме ђу све-
то ва смр ти и жи во та и пу сти вла сти ту сен ку да хо да све том Зе мљо мор ја:

И он да бле до жу ти овал ме ђу Ге до вим ру ка ма за бли ста. И ра ши ри се, рас це пи у та ми 
из ме ђу зе мље и но ћи, и рас по ри тки во све та. Кроз ње га за си ја стра шно све тло. И кроз 
сјај ну де фор ми са ну пу ко ти ну по ку ља не што згру ша но, по пут цр не сен ке, бр зо и гро зно, 
и ско чи пра во на Ге до во ли це. (WE, IV)

У Ча роб ња ку Зе мљо мор ја, Ге до ва по тра га има за циљ да пра ти у сто пу сен ку и име-
ну је је (од но сно, да је при зна) и ти ме је осло бо ди из свог не зна ња. Ге до ва по тра га је, 



83

по пут ве ћи не њих, обо стра на; сен ка по чи ње да пра ти Ге да, а пре крет ни ца је ка да се Гед 
окре ће пре ма свом про го ни те љу и ко нач но от кри ва да он тра га за кљу чем вла сти тог 
иден ти те та. Гед име ну је сен ку – ко ја но си ње го во име – и та ко јој од у зи ма моћ. То име 
јед ним де лом ука зу је на Ге дов хи брис и по нос, а дру гим, ши ре гле да но, пред ста вља 
при хва та ње вла сти те смрт но сти, с ко јом се ко нач но мо же упо ре ди ти и сâм иден ти тет:

И он по че да ви ди исти ну, да Гед ни је ни из гу био, ни до био, не го да је име ну ју ћи сен ку 
сво је смр ти вла сти тим име ном учи нио се бе це ло ви тим – чо век, ко ји је спо знао сво је 
це ло ви то истин ско соп ство и не мо же га ис ко ри сти ти или за по се сти ни јед на дру га си ла 
осим ње га са мог, и чи ји је жи вот про те као ра ди жи во та са мог, а не у слу жби уни ште ња 
или бо ла, или мр жње, или та ме. (WE, IX)

У Гроб ни ца ма Ату а на, та ма је све про жи ма ју ћа, ко смич ка си ла ко ја се про те же кроз 
под зем ни ла ви ринт Без и ме них, ла ви ринт ко ји се тра ди ци о нал но по ве зу је са гу бит ком 
иден ти те та. Та ма ни је са мо смрт, не го про ду же на смрт ко ја ис кљу чу је но во ра ђа ње, 
по што бо жан ства „је ду” ду ше сво јих жр та ва. У ма кро ко смич ком сми слу, Ату ан је за и-
ста сен ка соп ства Зе мљо мор ја. Ро ђе ње и жи вот су на из глед из јед на че ни са све тлом, 
по себ но кроз ка рак тер Ге да, ко ји је по стао Ар хи маг и но си лац све тла, или раз у ме ва ња. 
Иа ко је Ар ха не вољ на све ште ни ца сфе ре ко ја по ри че жи вот, она се пла ши све тла као 
ча ро ли је ко ја ће под ри ти бес по го вор ну по слу шност го спо да ри ма. Ка да по ста не спо-
соб на да у тре ну са гле да бли ста ву рас кош ла ви рин та ко ји осве тља ва Гед, пу ца шкољ ка 
та ме ко ја окру жу је њен иден ти тет:

Та ма јој је по пут по ве за при ти ска ла очи. Збу ни ло ју је што мо же да ви ди Под гроб ни цу; 
би ла је пре не ра же на. Ра ни је је за њу то са мо био пре део од ре ђен оним што мо же да чу је, 
до дир не ру ком, осе ти као стру ју хлад ног ва зду ха у та ми; као не што огром но; ми сте ри ја, 
ко ја се ни ка да не ће ви де ти. Она ју је ви де ла, и ми сте ри ја је усту пи ла ме сто не ужа су, 
не го ле по ти, још ду бљој ми сте ри ји од ми сте ри је та ме. (TA, „Light”)

Па ра док сал но, сен ка ње ног соп ства ова пло ће на је у све тло сти. Ка да се из ло жи 
све тло сти, уме сто да по ста не мр твач ки по кров, та ма се пре тва ра у ча у ру ко ја пред ска-
зу је но во ра ђа ње. Ује ди њу ју ћи се са све тло шћу, ње на та ма се ме ња од све про жи ма-
ју ће зло во ље до кре а тив не до бро ћуд но сти:

Про бу ди ла се. Уста јој бе ху за тво ре на гли ном. Ле жа ла је у ка ме ној гроб ни ци, под зе мљом. 
Но ге и ру ке јој бе ху умо та не у по кров, ни је мо гла ни да се по ме ра, ни да го во ри. Очај јој беше 
то ли ки да су јој гру ди екс пло ди ра ле и по пут пла ме не пти це раз би ле ка мен и си ну дан – све
тло да на, бле ду ња во у со би без про зо ра… Ни је мно го про шло од из ла ска сун ца, бе ше ве дар 
зим ски дан. Не бо бе ше жућ ка сто, ве о ма про зир но. Го ре ви со ко, то ли ко ви со ко да се од ње 
од би ја ла сун че ва све тлост и го ре ла по пут зла та, кру жи ла је пти ца, со ко или пу стињ ски 
орао. „Зо вем се Те нар“, ре че она, ни ма ло гла сно, и стре се се од хлад но ће и стра ха и ус хи
ће ња, под сун цем оку па ним не бом. „Вра ти ло ми се име. Зо вем се Те нар!” (TA, „Na mes”)

Ва жно је при ме ти ти да при кра ју књи ге не ма ви ше про сте су прот ста вље но сти све тла 
и та ме, или мир ко ко смо са и ма кро ко смо са, не го пре ме ша ња или ста па ња су прот но сти 
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(по мо ћу пр сте на Ерет-Ак беа). У чи та вом ро ма ну Гед је суп тил но при ка зан као но си лац 
све тла „там ног ли ца”, али Ар ха/Те нар ко ја је у по тра зи за иден ти те том увек је оде ве на 
у цр но и по ри че све тлост, све до вр хун ца од лу ке. Ка да ко нач но до не се од лу ку, иа ко 
и да ље оде ве на у цр но, она се са да по ве зу је са лам пом (уме сто са крх ком и дво сми-
сле ном све ћом) и у на став ку пре у зи ма уло гу Бе ле Да ме Гон та. Та ко и у Ге ду и у Те нар 
би ва ју угра ђе ни и све тло и та ма; сва ко мо ра да се из бо ри са сен ком свог соп ства.

У Нај да љој оба ли, до дат но се по ја ча ва те ма сен ке соп ства, као ана лог на при хва та-
њу смр ти. Још је из ра же ни ји раз дор из ме ђу Ге да и ње го ва – уоп ште но ре че но – два 
ал тер ега: цр не му шке фи гу ре Ко ба (ко ји отва ра вра та из ме ђу жи во та и смр ти, али то 
чи ни углав ном из стра ха од вла сти те смр ти) и мла дог обра ће ни ка, прин ца Аре на. (Гед 
по вла чи па ра ле лу из ме ђу вла сти тих де ла и Ко бо вих. Та ко ђе тре ба за па зи ти да оба 
име на но се зна че ње ри бе.) Ов де је бре ме тра га ња за зна њем пре ба че но на Аре на, 
бу ду ћег при вре ме ног кра ља Зе мљо мор ја, ко ји мо ра да про на ђе вла сти ти иден ти тет. 
Он се мо ра су о чи ти са сво јом сен ком пре не го што бу де мо гао да по ста не оте ло тво-
ре ње хар мо ни је Зе мљо мор ја. На су прот ње му, Гед је струч њак ко ји раз у ме из ве сност, 
али та ко ђе мо ра да се под врг не про чи шћа ва њу ду ха:

Ро ђен си да имаш моћ, Аре не, по пут ме не; моћ над љу ди ма, над људ ским ду ша ма; а 
шта ли је то не го моћ над жи во том и смр ћу? Млад си, сто јиш на гра ни ца ма мо гућ но сти, 
на зе мљи у сен ци, у кра љев ству сно ва, и чу јеш глас ко ји ти ка же до ђи. Али ја, ко ји сам 
оста рио, и ра дио оно што сам мо рао, ко ји сто јим на све тло сти да на и гле дам у сво ју 
смрт, у крај свих мо гућ но сти, знам да по сто ји са мо јед на моћ ко ја је ствар на и ко ју вре ди 
има ти. А то је моћ ко ја се не узи ма, не го се при ма. (FS, „Orm Em bar”) 

Гед при зна је гра ни це иден ти те та и при хва та од го вор ност за сво ја де ла, да би сте-
као свој по ло жај у урав но те же ној це ли ни.

Страх од смр ти мно го је не по сред ни ји код ју на ка као што су Арен и Коб. Због тог 
стра ха, Арен је у ис ку ше њу да пре кр ши за кле тву ко ју је дао Ге ду:

Стра шна је за про ђе Аре ну кроз те ло. Се ћао се сво јих сно ва: тре се ти шта, по но ра, ли
ти ца, све тло сти у су мрак. Би ла је то смрт; био је то страх од смр ти. Од смр ти мо ра да 
умак не, мо ра про на ћи пут. А на до врат ку је ста ја ла фи гу ра кру ни са на сен ком, пру жа ју ћи 
ма ју шну све тлост, не ве ћу од би се ра, про плам сај бе смрт ног жи во та. (FS, „Mad man”)

Та сен ка је Аре но ва и ов де је при ка за на опа сни јом јер она са др жи ла жно све тло – или 
ла жни жи вот. Гед за пра во ко ри сти Аре нов страх као ма мац да га до ве де до из во ра 
зла. Исто вре ме но с тим, Арен се мо ра су о чи ти са озбиљ ним по сле ди ца ма:

Зној је из би јао по Аре но вом ли цу и мо рао је да по диг не глас, али ни је по су ста јао. „Бо јао 
сам те се, бо јао сам се смр ти. То ли ко сам те се бо јао да ни сам мо гао да те по гле дам јер 
мо жда уми реш. Ни на шта ни сам мо гао да ми слим, осим да је то био – да је то био на чин 
да се не умре за ме не, да сам мо гао да га на ђем. Али жи вот је све вре ме ис ти цао, као из 
ве ли ке ра не – ка кву си ти имао. Али ово је би ло у све му. И ја ни сам ни шта ра дио, ни шта, 
осим што сам по ку ша вао да се са кри јем од ужа са смр ти...“ Са да је он знао за што му је 
спо ко јан жи вот на мо ру и сун че вој све тло сти на спла во ви ма из гле дао не ствар но, као 
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дру ги жи вот или сан. За то што је у се би знао да је ствар ност би ла пра зна: без жи во та 
или то пло те, бо је или зву ка: без зна че ња... игра илу зи ја у пли ћа ку пра зни не. (FS, „Chil dren”) 

Јед ном при ли ком, Гед је истим тим стра хом по ни зио Ко ба, из во ра зла, а оп се си ја ко ја 
је из то га про и за шла ро ди ла је у ње му же љу да укло ни ба ри је ру из ме ђу жи во та и 
смр ти; оту да осмот ско упи ја ње све тла од стра не та ме. Ко бов чин, ме ђу тим, уме сто да 
ство ри веч ни жи вот, ра ђа пу стош у ко јој се за ма гљу је и гу би сва ки иден ти тет у не кој 
вр сти жи во та-у-смр ти:

„...мо ра ју се пе ња ти пре ко ка ме них зи до ва ка да их за мо лим, све ду ше, пле ми ћи, ча роб
ња ци и по но сне же не; из жи во та у смрт и обрат но, на мо ју за по вест. Све мо ра до ћи ме ни, 
и жи во и мр тво, ме ни ко ји сам умро и жи вим!“

„Где ти они до ла зе, Ко бе? Где ти оби та ваш?“
„Из ме ђу све то ва.“
„Али то ни је ни жи вот, ни смрт. Шта је жи вот, Ко бе?“
„Моћ.“
„Шта је љу бав?“
„Моћ“, те шко по но ви сле пац, слег нув ши ра ме ни ма.
„Шта је све тло?“
„Та ма!“
„Ко је је тво је име?“

„Не мам га.“ (FS, „Dry Land”)

Про ду жа ва ње при ви да жи во та-у-смр ти по ве за но је са смр ћу-у-жи во ту у Ату а ну. У 
оба слу ча ја, не у рав но те же но обо жа ва ње, би ло жи во та или смр ти, је сте тра ве сти ја у 
ко јој ве ну и по је ди нач но и хар мо ни ја при род ног ци клу са. У збу ње но сти, Ге до ва на-
ред ба, да се одр жа ва иден ти тет ко ји је на ђен сје ди ња ва њем жи во та и смр ти, осве-
тља ва пут:

Ре као је Аре но во пра во име, ко је ни ка да пре ни је из го во рио: Ле ба нен. По но во га је ре као: 
Ле ба нен, ово је. И, ти је си. Не ма си гур но сти, и не ма кра ја. Реч мо ра да се чу је у ти ши ни; 
мо ра по сто ја ти та ма да би се ви де ле зве зде. Плес се увек од ви ја над пра зним ме стом, 
над је зи вим ам би сом. (FS, „Chil dren”) 

Та ко се, иа ко уз не што глат ки ји пре лаз не го у Гроб ни ца ма Ату а на, ко но та ци ја та ме 
по но во пре ме сти ла са ни хи ли стич ке зло во ље осу је ће ног по но са и људ ске нео д го-
вор но сти (Коб) на до бро ћуд ност ци клу са жи во та и смр ти. Иден ти тет се об на вља или 
сти че пре ме шта њем са кон фликт них ис ку ше ња зе мље сен ки, у ко јој у изо ла ци ји вла да 
соп ство сен ке, на но во по твр ђи ва ње гра ни це жи во та и смр ти, та ме и све тла.

У за вр шет ку ро ма на, Коб пот пу но уми ре, док Арен, по пут Ге да пре ње га, учи да 
при хва та сво ју смрт ност. Гед на кра ју мо ра да по тро ши сву моћ око ко је се то ли ко 
тру дио да је уве ћа, ка ко би за тво рио рас цеп, про то тип оно га ко ји је отво рио у сво јој 
мла до сти. Тај за вр шни чин од го вор но сти вр ши се из тач ке гле ди шта из ве сно сти иден-
ти те та. Док се Гед вра ћа сво ме за ви ча ју и кон тем пла тив ном жи во ту, ау то кра ти ја сен-
ке се упи ја у соп ство. Кроз три ло ги ју, сен ка – ко ја да је под стре ка Ге до вој по тра зи за 
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из ве сно шћу иден ти те та – не при ја тељ је је ди но ако је изо ло ва на од соп ства у не при-
зна ва њу.

У кон тек сту ди хо то ми је ји на и јан га, соп ство сен ке има не што дру га чи ји на гла сак 
од ко но та ци је при хва та ња вла сти те смрт но сти ко ју но си у ци клу су о Зе мљо мор ју. 
Ов де је при зна ва ње тај ног соп ства на гла ше но сек су ал ним раз ли ка ма. Не ра ди се о 
при зна ва њу соп ства као стра ног, не го о стра ном као соп ству. У из ве сној ме ри, Ген ли 
Ај и Естра вен су нај бо љи при ме ри ове ин тер ак ци је; али они не пред ста вља ју нор му 
у пот пу но сти по што је, у сво јој са мо до вољ но сти, Естра вен на не ки на чин фу зи ја ји на 
и јан га уну тар са мог се бе. То је ње го во бре ме. Оно му за кла ња ду а ли стич ку пер спек-
ти ву ко ју има ње гов при ја тељ. Ме та фи зич ки ре че но, фу зи ја му шког и жен ског нај пре 
се де ша ва у Пла не ти из гнан ства ка да Ро ле ри упо зна је му шког ван зе маљ ца, Ага та: 
„Скло пив ши де сну ша ку, учи ни ло јој се да јој је длан остао пун та ме, на ме сту где јој 
га је до дир нио.” (PE; I) Иа ко је нео бич ност на гла ше на реч ју та ма, она је по тен ци јал но 
не ги ра на при де вом пун; тај по тен ци јал је, за пра во, ис пу њен. Баш као што је пла не та 
Зи ма пред ска за ла Ге те ну у Ле вој ру ци та ме, та ко су и Ро ле ри и Ага та на го ве штај па ра 
из Пла не те из гнан ства. Та ма ка сни је са кри ва њи хо ве љу бав не са стан ке и они ко нач-
но, по пут Ген ли Аја и Естра ве на, успе ва ју у го во ру ума (те ле пат ском ко му ни ци ра њу):

Она, стра нац, стра не кр ви и ума, ни је де ли ла ње го ву моћ или свест о зна њу или ње
го во про гон ство. Ни шта ни је има ла за јед нич ко с њим, али га је упо зна ла и при дру жи ла му 
се у пот пу но сти и од мах је пре ко ра чи ла јаз што их је раз два јао; као да им је упра во та 
раз ли ка, та дру гост, омо гу ћи ла да се срет ну, да се удру же, да се осло бо де. (PE, IX; ис ти-
ца ње мо је)

У Гра ду оп се на, по сто ји ин те ре сант на ва ри јан та ла жне су прот но сти – Естрел од 
Шин га, „си ви об лик си ви ла”, чи ји се но ви ти при вид пред ска зу је не те ле сност и дво стру-
кост ње не ра се. (Ово је слич но ра ни јем опи су Фал ка, пси хо ло шки фраг мен ти са ног, 
ко ји иде ка за па ду). Естрел је ла жна сен ка соп ства – или, у јун гов ском сми слу, ла жна 
ани ма, оту да се она мо ра из бе га ва ти ка да се пре по зна шта она ствар но је сте. Фал ка 
су то ком ње го ве по тра ге упо зо ра ва ли на Естрел; али он не мо же да па зи на та упо зо-
ре ња јер мо ра за се бе пре по зна ти ње ну ла жност.

Иа ко не са др жи сли ку сен ке (осим у спо ме ну том при ме ру), у књи зи Не бе ски струг упо-
тре бљен је мо тив ји на и јан га у Оро вој по тра зи за Хе дер кроз раз ли чи те све то ве сно ва.

Ис пи ти ва ње обра сца ји на и јан га нај бо ље је пот кре пље но у Ле вој ру ци та ме, у 
окру же њу ко је је су прот ста вље но жи во ту (као што је био слу чај са Ага том и Ро ле ри и 
са Ге дом и Ар хом). Ов де Ген ли Ај и Естра вен пре по зна ју сен ку у се би и јед но у дру гом:

...На цр тао сам дво стру ку кри ву љу уну тар кру га и обо јио цр ним по ло ви ну кру га ко ја 
оли ча ва јин, и по том је по ка зао сво ме пра ти о цу.

„Пре по зна јеш ли овај знак?“
Ду го га је по сма трао с нео бич ним из ра зом ли ца, али је на кра ју ре као: „Не.“
„На шли су га на Зе мљи, и у Ха инДа ве нан ту. Ово је јин и јанг. Све тло је ле ва ру ка та ме... 

ка ко то иде? Све тло, та ма. Страх, хра брост. Хлад но ћа, то пли на. Жен ско, му шко. То си 
ти, Те ре ме. Оба и јед но. Сен ка на сне гу.“ (LHD, XIX)
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Ген ли Ај по ку ша ва да убе ди Естра ве на да је ње го ва ра са „оп сед ну та це ло ви то шћу 
као што смо ми оп сед ну ти ду а ли змом”, али от кри ва да Естра вен пре по зна је истин ски 
ен ти тет као ме ша ви ну соп ства и дру го га, до че га Ген ли Ај мо ра му ко трп но да стиг не 
(LHD, XVI). По тра га се не окон ча ва све док Ген ли Ај не по се ти Естра ве нов дом по сле 
смр ти свог при ја те ља и не от кри је да се су прот ста вља не са мо ван зе маљ ској сек су ал-
но сти, не го и ин це сту. У уму Ген ли ја Аја, ова та ма је по ста ла та ма у ко јој ра сте се ме ду ха 
ње го вог при ја те ља. Као и код Ро ле ри и Ага та, ме ђу соб на стра ност се пре тва ра у за јед-
нич ку осно ву. Ро ман пред ста вља до след но, уса вр ше но из о кре та ње мо ти ва сен ке ко ји 
ау то мат ски су ге ри ше не га тив не ко но та ци је смр ти или не ма те ри јал но сти. За јед но са 
кон цеп том ши фгре то ра, та кав мит ски пре о крет обез бе ђен је мо ти вом ји на и јан га.

Крај њи про из вод ова квог из о кре та ња је, ме ђу тим, пре но ше ње ак цен та на та о и стич-
ку ор ган ску це ли ну. У де лу Ле Гви но ве, ова ди на мич на ин тер ак ци ја су прот но сти је сте 
кул ми на ци ја мо ти ва сен ке. То је сла вље нич ки, дру ги крај спек тра сен ка/та ма ко ји смо 
ис тра жи ва ли у овом по гла вљу. Без сен ке, не ма жи во та. За нај бо љу илу стра ци ју ове 
ана ло ги је, мо ра мо се вра ти ти Ле вој ру ци та ме. Ген ли Ај и Естра вен пу ту ју кроз ре ги он 
„не сен ке”, зо ну су мра ка не го сто љу би ву за жи вот:

Сва ка лоп та је би ла из не на ђе ње, кап или тр зај. Без сен ки. Ујед на че на, бе ла, бе шум на 
сфе ра – хо да ли смо кроз огром ну за ле ђе ну ста кле ну лоп ту. Ни че га ни је би ло у лоп ти, 
ни че га из ван ње. Али би ло је пу ко ти на на ста клу... „Страх је ве о ма ко ри стан. По пут та ме; 
по пут сен ке... Су лу до је што нам днев но све тло ни је до вољ но. По треб не су нам сен ке да 
би смо хо да ли.“ (LHD, XIX; ис ти ца ње мо је)

Као и у Зе мљо мор ју, где сен ка укљу чу је и смрт, та је ме ша ви на нео п ход на да би са-
чи ња ва ла жи во твор не тен зи је ор ган ске це ли не. Опет, и у прет ход ним књи га ма по сто-
је на го ве шта ји овог по себ ног зна че ња сен ке – ме сто не сен ке као си но ним за смрт. У 
„Ку ти ји та ме”, град без сен ке и прин че ва со ба без сен ке озна ча ва ју ста ње за ча ра но сти, 
веч ног кон флик та из ме ђу бра ће у тре нут ку веч но сти ко ји се про те же да би се при ла-
го дио том кон флик ту. Ка да сен ке бу ду пу ште не из ку ти је та ме, кон фликт по ста је ко на чан, 
док се исто вре ме но прин цу ко нач но до де љу је ин ди ви ду ал ност. У Ро ка но но вом све ту, 
пр ви на го ве штај гра да као гро зног, па ра зит ског ан ђе ла опи су је се као „чи ста ге о ме-
триј ска пер спек ти ва у не за сен че ној ја сно ћи зо ре”, су ге ри шу ћи та ко од са мог по чет ка 
ње го ву сте рил ност. Упо ре ди ти ово са при чом на пи са ном ка сни је, „Но ва Атлан ти да”, 
у ко јој се из ра ста ње гра да и ства ра ње об но вље ног, пр во бит ног жи во та – Атлан ти да 
ко ја се ра ђа из мо ра Ле те – опи су је сле де ћим ре чи ма: „Рав ни и ан ђе ли се по ја ви ше... 
без сен ки и про зрач ни у рав но мер ној, бли ста вој, пла во зе ле ној све тло сти.”10 Ка да се 
при бли же по вр ши ни и жи во ту, по ја вљу је се и сен ка.

У књи га ма о Зе мљо мор ју, Ле Гви но ва по ку ша ва да об ја сни иде ју рав но те же ко ри-
сте ћи иде ју ма кро ко смич ких по ла ри те та ин тер ак ци је та ме и све тла, док је сен ка у 
ве зи са ми кро ко смич ким пре пли та њи ма уну тар по је дин ца, по себ но у по гле ду при-
хва та ња ин ди ви ду ал не смрт но сти. Од нос ове рав но те же пре ма ин ди ви ду ал ном чи ну 
мо ћи би ће об ја шњен Ге ду ка да поч не да ше гр ту је код ча роб ња ка. Ме ња ње би ло че га 

10 Sil ver berg, New Atlan tis, стр. 83.
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ре ме ти рав но те жу и има од је ка у ко смо су као це ли ни. У Гроб ни ца ма Ату а на, Гед на-
сто ји да упи је соп ство сен ке Зе мљо мор ја, Ату ан; дру гим ре чи ма, тра га за ми кро ко-
смич ким ба лан сом. Али овај ефе кат се по но во оте ло тво ру је кроз по је дин це, по себ но 
кроз Те нар. Ка да Те нар/Ар ха на у чи да при хва ти све тлост, она ће пер со ни фи ко ва ти 
овла да ва ње Зе мљо мор јем и ње ним све том сен ки, и рав но те жа се та ко по но во об на-
вља. Слич но то ме, у Нај да љој оба ли рав но те жа се об на вља у још ве ћој сра зме ри, 
ме ре но људ ским ме ри ли ма Ге да, Аре на и Ко ба – она је ин ди ви ду ал ни чин и су ко бља-
ва ње са од го вор но шћу за чин ко ји са чи ња ва про ме ну и прет њу. С тим се укла па и то 
што лек ци ја о све сти о рав но те жи до ла зи упра во од Ге да, чи ја се му дрост у књи га ма 
о Зе мљо мор ју ра ши ри ла то ли ко да до сег не до те исти не:

Са да маг ти хо ре че: „Ви диш ли, Аре не, да је дан чин ни је, као што мла ди ми сле, по пут 
ка ме на ко ји узмеш и ба циш, па или по го диш или про ма шиш, и то је све. Ка да се ка мен 
по диг не, зе мља је лак ша; ру ка ко ја га но си је те жа. Ка да се ба ци, кру го ви зве зда од го во ре, 
а та мо где по го ди не што или пад не, све мир се про ме ни. Од сва ког чи на за ви си рав но те жа 
це ли не. Ве тро ви и мо ра, сна га во де и зе мље и све тла, све што они чи не и све што зве ри 
и зе ле ни ло чи ни, до бро је учи ње но и пра вед но. Све је то уну тар Рав но те же. Од ура га на и 
пе сме ве ли ких ки то ва до па да осу ше ног ли ста и ле та му ши це, све што они ра де је сте 
уну тар рав но те же це ли не. Али ми, до кле год има мо моћ над све том и јед ни над дру ги ма, 
мо ра мо на у чи ти да ра ди мо оно што лист и ве тар ра де сво јом при ро дом. Мо ра мо на у
чи ти да др жи мо рав но те жу. По што смо ин те ли гент ни, не сме мо да де ла мо у не зна њу. 
По што има мо из бо ра, не сме мо да де ла мо без од го вор но сти. Ко сам ја – иа ко имам та кве 
мо ћи – да на гра ђу јем и ка жња вам, да се по и гра вам са суд би на ма љу ди?... Ра ди са мо оно 
што мо раш, и оно што не мо жеш да ура диш ни на ко ји дру ги на чин.“ (FS, „Ma ge light”)

Аре на из бо ра, као што је то пред ста вље но ше гр ту, чи ни ин те ре сант но по ре ђе ње 
са од лом ком на ве де ним из Ча роб ња ка Зе мљо мор ја. Ве ру јем да ов де има још гра ђе, у 
чвр шћој кон тро ли над урав но те жа ва њем по ру ке и по је ди нач ног гла са го вор ни ка. 
При су тан је и траг ду хо ви то сти у гла су стар ца, што ода је ње го ву свест о не стр пљи во-
сти мла дог чо ве ка. Ху мор ле жи у ње го вом из бо ру сли ка, од екс тра ва гант не сли ке 
ки та до под јед на ко екс тра ва гант не му ши це. У Нај да љој оба ли, ди ја лог се по ме ра од 
екс по зи ци је до ко му ни ка ци је, укљу чу ју ћи и уза јам но пре по зна ва ње.

У Ро ка но но вом све ту, сли ка ис пре пле та ног све тла и та ме, ко ја ука зу је на му дрост, 
оте ло тво ре на је у „Ста нов ни ку пе ћи не” („Dwel ler in the Ca ve”), му дра цу у ко ме су спо-
је не осо би не Фи и ја и Клеј фол ка, две крај ње су прот ста вље не ра се у том све ту и, са мим 
тим, ну жно по ве за не. У Гра ду оп се на, принц – ко ји да је Фал ку та о и стич ки ка нон ко ји 
му омо гу ћу је да ко нач но бу де у рав но те жи из ме ђу сво ја два соп ства – опи сан је да 
по се ду је два „стро га, се но ви та ли ца”. Ме ша ње та ме и све тла у сен ци ов де још јед ном 
ука зу је на му дрост. (Пе тар де ба че не на Шин го ве ва зду хо мо би ле та ко ђе упу ћу ју на 
по сто ја ње све сти о по тре би да се све тло су прот ста ви та ми. „У сен ци пот пу не про па-
сти, за што не би смо ба ца ли пе тар де?” – CI, V)

У Ле вој ру ци та ме, пре пли та ње све тла и та ме је осно ва све га у то ме све ту. На слов 
ко ји сим бо лич ки на гла ша ва та му (по што све тлост но си ко но та ци ју стиг ме не ле ги тим-
но сти) ука зу је на мо гу ћу цен трал ну сла бост ро ма на, при сут ну трун ку про зе ли ти зма. 
По не кад се чи ни да је књи га пам флет мит ског ико но кла зма, при хва та ње та ме и сен ке 
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као до бро ћуд них сли ка, од но сно њи хо ва ре ха би ли та ци ја. То се по себ но од но си на 
рас пра ву из ме ђу сек ти Хан да ра и Јо ме ша на Ге те ну. Уз по моћ Тка ча, сек та Хан да ра је 
сте кла ми стич не уви де син те ти зу ју ћи хи сте рич ну енер ги ју из ин тер ак ци је гру пе не-
при ла го ђе них и не нор мал них. Њи хов циљ је при хва та ње се бе и вла сти тог окру же ња. 
То је лек ци ја слич на оној ко ја се мо ра на у чи ти у Зе мљо мор ју:

„Из гле да, Ген ри, да још увек не схва та те за што смо уса вр ши ли и прак ти ко ва ли Про
ро ко ва ње?“

„Не...“
„Да би смо по ка за ли ко ли ко је пот пу но бес ко ри сно зна ти од го во ре на по гре шна пи та

ња... Јер жи вот по чи ва на не по зна том... не пред ска за ном, не до ка за ном. Не зна ње је те мељ 
ми сли. Не до ка за но је осно ва за сва ки по сту пак. Ако би се до ка за ло да го ре не ма Бо га, не 
би би ло ни ре ли ги је. Ни Хан да ра, ни Јо ме ша, ни бо го ва ог њи шта, ни че га. Али исто та ко, 
и да се до ка же да по сто ји Бог, не би би ло ре ли ги је... Ка жи ми, Ген ри, шта је то што се зна? 
Шта је то си гур но, пред ви дљи во, не из бе жно – је ди но из ве сно што се ти че тво је и мо је 
бу дућ но сти?“

„Да ће мо умре ти.“
„Да. По сто ји са мо јед но пи та ње на ко је се мо же од го во ри ти, Ген ри, и од го вор већ зна мо... 

Је ди но што жи вот чи ни мо гу ћим је сте стал на, не под но шљи ва не из ве сност – то што 
не зна мо шта је сле де ће што ће се де си ти.“ (LHD, V)

Ово из ла га ње је у ви ду об ја шња ва ња, уме сто да бу де дра ма ти зо ва но као у књи га ма 
о Зе мљо мор ју. У кон тра сту с овим (што би мо жда тре ба ло да по слу жи као не у год ни 
под сет ник на хри шћан ски прин цип све тло сти), ри вал ска сек та Јо ме ши ја жи вот са гле-
да ва не као про шлост, са да шњост и бу дућ ност, ко је до ла зе из та ме и вра ћа ју се у њу, 
не го као пу ки тре ну так са да шњо сти, осве тљен Ме ше о вом све шћу ко ја је ана лог на са 
Сун цем по то ме што је она чи ста све тлост и ти ме је не у рав но те же на у ко смич ком сми-
слу. Те о рет ски по сма тра но, су о че ни смо са ве ков ном бор бом из ме ђу ко смо ло ги ја 
па три јар ха та и ма три јар ха та, при че му ова дру га мо жда ви ше од го ва ра ан дро ги ним 
Ге те ња ни на, ко ји сти чу пред ност. Та ма по ста је ма те ри ца жи во та или, као што ка же 
Естра вен, „хва ли те сто га та му и не до вр ше но Ства ра ње” (LHD, XVI II). Као чи та о чев људ-
ски пан дан у књи зи, Ген ли Ај је обра зо ван да са о се ћа са кул ту ром ван зе ма ља ца и са 
ван зе маљ цем у се би ре де фи ни са њем пој мо ва „сен ке” и „та ме” на сва ком ни воу. Али 
то обра зо ва ње се ве ро до стој но при ка зу је упра во кроз ње го ву ин тер ак ци ју са дру ги-
ма, уме сто од лом ци ма са об ја шње њи ма.

У „По љу ви зи је” („The Fi eld of Vi sion”), Ле Гви но ва је раз ви ла иде ју све тло сти ко ја је 
са ма по се би пре ви ше по ра зна за људ ско раз у ме ва ње. Два ко смо на у та има ју ви зи ју 
ра ја, или Бо га, као чи сте све тло сти, те сто га не мо гу да жи ве сво јим нор мал ним чу ли-
ма у све ту. Ов де Чо век сто ји као пре пре ка ис пред ви зи је; на ру ше ност ма кро ко смо са 
по но во се опи су је сен ком: „Мр ља. Сен ка. Не до вр ше ност, па тр љак, пре пре ка. Не што 
пот пу но не ва жно. Раз у меш, ни ка кве вај де не ма од то га што си до бар чо век, чак и ако...” 
(WTQ, „Fi eld”). Ко нач на це на то га је са мо у би ство.

Рав но те жа ле жи упра во у раз ме ни, ис ти ца њу гра ни ца и сва чи јих огра ни че ња; та ко 
да у де лу Ле Гви но ве не пре ста но до би ја мо ту ма че ње, уза јам ну по др шку, све тла и та ме. 
Исто вре ме но, по сто ји тач ка ком про ми са свој стве на хи брид но људ ском (или ње го вим 
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ана ло зи ма); упра во то је под руч је сен ке. Иа ко је у ра ни јим књи га ма сен ка би ла ми кро-
ко смос спа ја ња уо кви рен круп ни јим ма кро ко смич ким по ла ри те ти ма, тач ка ком про-
ми са се у ка сни јим де ли ма из ди же на ни во ма кро ко смо са. То се де ша ва ка да је сен ка 
по ве за на са сли ком шу ме, те у том слу ча ју мо тив сен ке укљу чу је ну жну ин тер ак ци ју 
по ла ри те та. На овом ме сту по себ но ми слим на но ве лу Свет се ка же шу ма. Свет из овог 
ње ног де ла јед но је од нај до след ни јих ве ли ча ња хо ли стич ког све та та о и зма кроз сво ју 
ор ган ску сим би о зу. Људ ска би ћа у овој при чи су па ра зи ти, уље зи ко ји ре ме те рав но-
те жу, док су Ат ше а ни про ду же ци ра се Фи и ја; они су са ми се би до вољ ни у ин ту и тив ној 
ин тер ак ци ји са шу мом. По пут Фи и ја, и они мо ра ју да на у че да се су о че са сво јом ко-
лек тив ном сен ком – дру го шћу – ко ју, у ин те ре сант ном пре о кре ту, пред ста вља ју љу ди. 
Стра но соп ство оте ло тво ре но је исто вре ме но и у Деј вид со ну, уби ци и лу да ку, и у Љу-
бо ву, ан тро по ло гу ко ји кроз ум Сел ве ра бла го на кло но опе ри ше као сен ка, у јун гов ском 
аспек ту. Упив шу сен ку по кој ног Љу бо ва, Сел вер ни је ви ше до бро до шао у сво јој ра си 
и би ва од ње од се чен. То је, ме ђу тим, ну жан ко рак ка ин ди ви ду ал но сти, што зна чи да 
ће Сел вер на у чи ти да бу де од го во ран за сво је по ступ ке. Пред кри зом пре те ћег ге но-
ци да, Ат ше а ни ма је по тре бан во ђа и Сел вер ће упра во то по ста ти. Он сти че му дрост 
(као и Кјо у Ро ка но но вом све ту), али по це ну на ру ша ва ња рав но те же:

Ле пе нон по ло жи сво ју ду гу ру ку на Сел ве ро ву, та ко бр зо и не жно да је Сел вер при мио 
до дир као да ни је по ти цао од стран ца. Зе ле но злат не сен ке ли шћа ја се на тре пе ре ле су 
из над њих.

„Али ви не сме те да се пре тва ра те да има те раз ло га да се по у би ја те. Уби ство не ма 
раз лог“, ре че Ле пе нон, а на ли цу су му би ле стреп ња и ту га, као у Љу бо ва. 

„Оти ћи ће мо. За два да на нас не ће би ти. Ни ко га од нас. За у век. Он да ће шу ме Ат ше 
по но во по ста ти као што су не ка да би ле.“

Љу бов иза ђе из сен ке Сел ве ро вог ума и ре че: „Ја ћу би ти ов де.“
„Љу бов ће би ти ов де“, ре че Сел вер. „И Деј вид сон ће би ти ов де. Обо ји ца. Ка да умрем, 

мо жда ће љу ди по но во би ти као што су би ли пре мог ро ђе ња, и пре не го што си ти до шао. 
Али ми слим да се то ипак не ће де си ти.“ (WW, VI II)

Рав но те жа ово га све та је про ме ње на, нај пре, Деј вид со но вим по чет ним нео д го вор-
ним по ступ ци ма ко ји од је ку ју у ду хов ној и да ле ко се жни јој рав ни у ра си ном при хва та њу 
чи на уби ства ка да је угро жен оп ста нак. Сел ве ро во при зна ва ње Љу бо ва пред ста вља 
чин ну жног при хва та ња дру гог од стра не ње го ве ра се. Шу ма пу на сен ки сли ка је сим-
би о тич ке це ли не, али она ни је не ра њи ва и ни је не под ло жна про ме ни.

Ко ри сте ћи сен ку да би пред ста ви ла ви ше сми сле ност лек ци ја и мо рал ним и пси хич-
ким ап со лу ти ма ко је по је ди нац мо ра да упи је то ком сво је јун гов ске ин ди ви ду а ци је 
или та о и стич ке по тра ге за му дро шћу, као и у пра те ћим сли ка ма све тла и та ме и кроз 
сло же ност шу ме, Ле Гви но ва у сво јим де ли ма при ка зу је ево лу ци ју сво је умет нич ке 
на да ре но сти и ми то по е ти ке. Ње на све ве ћа увер љи вост у ис тра жи ва њу тих тра ди цио-
нал них сли ка, уз вла сти те са мо свој не ме та фо рич ке им пли ка ци је, зна чи да је она све 
ви ше про чи шћа ва ла сво ју умет ност од ра них не склад них на но са про зе ли ти зма. Са да се 
она с ве ћом ра фи ни ра но шћу и ла ко ћом кре ће из ме ђу сли ка про и за шлих из око шта лих 
ча у ра за ста ре лих сим бо ла и њи хо ва пре о бра же на соп ства нам из гле да ју по зна ти је. 
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Спек тар вред но сти ко ји се при пи су је мо ти ву сен ке по ка зу је на ко ји на чин мо дер ни 
ау тор фан та сти ке мо же тра ди ци о нал ној сли ци по да ри ти но во зна че ње сје ди њу ју ћи 
је са но вим сли ка ма ро ђе ним у „сну на ја ви” осве шће ног ми то по ет ског умет ни ка, 
осло бо ђе ног кру то сти на ту ра ли зма.

Из вор ник: Sne ja Gu new, „Mythic Re ver sals: The Evo lu tion of the Sha dow Mo tif“, у: Ur su la K. Le 
Guin, ур. Jo seph D. Olan der и Mar tin Ha rry Gre en berg, Ta plin ger Pu blis hing Com pany, New York, 
1979, стр. 178–199.

(С ен гле ског пре вео Пре драг Ша по ња)


