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АН ДРО ГИ НИ ЈА, АМ БИ ВА ЛЕН ЦИ ЈА И  
АСИ МИ ЛА ЦИ ЈА У ЛЕ ВОЈ РУ ЦИ ТА МЕ

Уко ли ко је ко ли чи на на уч не па жње ко ју не ка књи га до би ја би ло ка кав по ка за тељ 
ње ног ква ли те та, Ле ва ру ка та ме је на до бром пу ту да по ста не кла сик на уч не фан та-
сти ке.1 Ме ђу тим, упр кос ра ши ре но сти и ван ред ном ква ли те ту ско ри је кри ти ке, два 
аспек та Ле ве ру ке та ме за до би ла су ма ње па жње не го што за слу жу ју. Пр ви се од но си 
на ау тор кин по ку шај да уви ди све им пли ка ци је ан дро ги ни је, да за ми сли ка ко би ам би-
сек су ал ност ути ца ла на кул ту ру, по ли тич ке ин сти ту ци је и лич не од но се ме ђу љу ди ма. 
Из гле да да Ле Гви но ва има да ра да до ђе до за кљу ча ка (ве ро ват но пу тем чи сте ин ту-
и ци је) ко ји код дру гих љу ди чи не срж њи хо вог жи вот ног де ла. Она ка же, на при мер, 
да ни је чи та ла Јун га пре пи са ња Ле ве ру ке та ме, иа ко је на чин на ко ји она при ме њу је 
ан дро ги ни ју у скла ду са мно го то га што је Јунг имао да ка же.2 За пра во, уви ди у ан дро-
ги ни ју у Ле вој ру ци та ме има ју сво ју по твр ду у ду гој тра ди ци ји ан дро ги ни је у ми ту и 
књи жев но сти. Сто га ће мо се у пр вом де лу овог по гла вља освр ну ти на тра ди ци ју ан-
дро ги ни је и на па ра ле ле из ме ђу ње и Ле ве ру ке та ме. Та кве па ра ле ле, прем да мо жда 
ин те ре сант не са ме по се би по бор ни ци ма ове те ме, зна чај не су углав ном због то га што 
ука зу ју на кључ ну чи ње ни цу о на чи ну на ко ји је ан дро ги ни ја ко ри шће на у Ле вој ру ци 
та ме. Ов де ан дро ги ни ја има дво стру ку ва лент ност: исто вре ме но пред ста вља обе ћа ње 
и прет њу, упад и упот пу ња ва ње. 

Дру ги аспект од но си се на ван ред но је дин ство књи ге. Де ли мич но због ње не нео-
бич не на ра тив не струк ту ре – ме ша ви не ми то ва, ле ген ди, на ра ци је у пр вом ли цу и 
на уч них бе ле жа ка – Ле ва ру ка та ме је би ла на па да на као ме ха нич ка и дог мат ска.3 По 
мом ми шље њу, ово је пот пу но по гре шно гле да ње. Оно на ста је из за блу да о из во ру 
је дин ства. Је дин ство Ле ве ру ке та ме про из ла зи из ди ја лек тич ког од но са из ме ђу ње них 
де ло ва; а ва жан део ове ди ја лек ти ке је ам би ва лент ност ан дро ги ни је. По сма тра ју ћи 
уло гу ко ју ам би сек су ал ност има у ге тен ској кул ту ри и у сре ди шњем од но су из ме ђу 

1 За кри тич ке тек сто ве по себ но зна чај не за те му овог по гла вља вид. 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, 1 (1974), стр. 164–173; 
ко мен та ри Ле Гви но ве о ве зи из ме ђу та оа и ње ног ра да, Sci en ce Fic tion Stu di es, 2 (1976), стр. 45; Re fail 
Nu del man, “An Ap pro ach to the Struc tu re of Le Gu in’s SF”, Sci en ce Fic tion Stu di es, 2 (1975), стр. 210–220; 
и Mar tin Bic kman, “Le Gu in’s Left Hand od Dark ness: Form and Con tent“, Sci en ce Fic tion Stu di es, 4 (март 
1977), стр. 42–47.
2 Le Gvin, “Is Gen der Ne ces sary?”, у: Au ro ra: Beyond Equ a lity, ур. Von da N. McIntyre и Su san Ja ni ce An der-
son (Gre en wich, Conn; Faw cett, 1976), стр. 137. Цео овај есеј је зна ча јан јер Ле Гви но ва у ње му ди ску-
ту је о свом ви ђе њу на стан ка Ле ве ру ке та ме, као и о то ме ка ко она схва та зна че ње ове књи ге.
3 Ви де ти нпр. Da vid Ket te rer, New Worlds for Old: The Apo calyptic Ima gi na tion, Sci en ce Fic tion and Ame
ri can Li te ra tu re (Blo o ming ton: In di a na Univ. Press, 1974), стр. 76–90.
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Ген ли ја Аја и Естра ве на, пот пу но је оправ да на аси ми ла ци ја раз ли чи тих на ра тив них 
фраг ме на та у ује ди ње ну струк ту ру.

Освр ни мо се са да на крат ко на тра ди ци ју ан дро ги ни је. Ова ко скра ћен при каз ну-
жно је не пра ве дан пре ма сло же но сти те ме, а чи та лац се по зи ва да кон сул ту је раз не 
дру ге из во ре ра ди пот пу ни је об ра де те ме.4 Ан дро ги ни ја се пр во бит но по ја вљу је као 
осо бе ност древ них ко смо го ни ја, под јед на ко за пад них и ис точ них. Ови ми то ви обич-
но за ми шља ју ве ли ке ен ти те те ко ји су по сто ја ли пре на стан ка све та као сек су ал но 
не из ди фе рен ци ра не; раз два ја ње на му шко и жен ско озна ча ва крај мит ског вре ме на 
и по че так сва ко днев не ствар но сти. Ка сни, со фи сти ци ра ни при мер ове мит ске тра ди-
ци је је сте при ча ко ју Ари сто фан при по ве да у Пла то но вој Го зби, у ко јој окру гла ство ре ња 
са осам екс тре ми те та би ва ју пре се че на на по ла јер су до вољ но моћ на да за пре те бо-
го ви ма. Од се че не по ло ви не по ста ју људ ска ра са и сва ки део про во ди жи вот у па те-
тич ној по тра зи за сво јом од се че ном по ло ви ном. Са жа лив ши се, бо го ви им ства ра ју 
ге ни та ли је ка ко би две по ло ви не, ка да се срет ну, мо гле да се сек су ал но спо је у по ку ша ју 
да по но во оства ре сво је пр во бит но је дин ство. Ово зна че ње ан дро ги ни је као ста ња 
из гу бље ног при мор ди јал ног је дин ства до спе ло је у хри шћан ство кроз ми стич ну тра ди-
ци ју у ко јој је Адам био за ми шљен као ан дро ги но би ће, ство ре но по при ли ци ан дро ги-
ног Бо га. Раз два ја ње овог пр вог ан дро ги ног људ ског би ћа на му шко и жен ско – Ада ма 
и Еву – би ло је по ве за но са Па дом и по то њим из го ном из Ра ја.

Та кве ин тер пре та ци је хри шћан ског ми та осна жи ле су хер ме тич ку тра ди ци ју, уко-
ре ње ну у ис точ ном ми сти ци зму, и ре зул ти ра ле су ал хе миј ском ди сци пли ном. У не ком 
сми слу, ал хе ми ја се мо же по сма тра ти као по ку шај да се, пу тем удру же ног ма те ри јал-
ног и ду хов ног про чи шће ња, по вра ти из гу бље на ан дро ги ни ја оте ло тво ре ног Ду ха. 
Под сна жним ути ца јем про у ча ва ња хер ме тич ких и ал хе миј ских тек сто ва, Карл Јунг је 
по ку шао да по ми ри ову мит ску и ми стич ку тра ди ци ју са сва ко днев ном ствар но шћу 
су ге ри шу ћи да су ал хе ми ча ри – у сво јој бес ко нач ној по тра зи за Ка ме ном му дро сти, 
Ре би сом, та квим ко ји би исто вре ме но био и ма те ри ја и дух, и му шко и жен ско – за-
пра во оства ри ва ли про јек ци је соп стве ног не све сног ума. То је Јун га на во ди ло на за-
кљу чак да је не све сни ум био су про тан пол од све сног ума: не све сно је за му шкар ца 
ње го ва ани ма (од жен ског об ли ка грч ке ре чи за дух); за же ну то је њен ани мус (од го-
ва ра ју ћи му шки об лик те ре чи).5 

Од Пла то на до Јун га, ове ин тер пре та ци је ми та има ју за јед нич ку осо би ну: им пли-
ци ра ју да је ан дро ги ни ја по ве за на са осе ћа њем це ло ви то сти, упот пу ње но сти, и да 

4 Ком плет на вер зи ја крат ког при ка за ко ји сле ди са др жа на је у N. B. Hayles, “The Am bi va lent Ideal: 
The Con cept of An dro giny in En glish Re na is san ce Li te ra tu re”, нео бја вље на вер зи ја док тор ске ди сер-
та ци је, Univ. od Roc he ster, 1976. Ме ђу ва жним из во ри ма ко ји су кон сул то ва ни ра ди сту ди је су 
Ma i re Del co urt, Her map hro di te: Mi tes and Ri tes of the Bi se xu al Fi gu re in Clas si cal An ti qu ity, прев. Jen ni fer 
Nic hol son (Lon don, Stu dio Bo oks, 1961), L. S. A. M. von Ro mer, “Uber die An drogynis he Idee des Le bens”, 
у: Ja hr buch für Se xu el le Zwis hen stu fen, 2 (Le ip zig, 1903), стр. 707–941; Wayne Me eks, “The Ima ge of the 
An drogyne : So me Uses of the Symbol in Early Chri sti a nity”, Jo ur nal of the Hi story of Re li gi ons, 13 (1974), 
стр. 166–208; и са бра на де ла К. Г. Јун га (Prin ce ton Univ. Press).
5 C. G. Jung, Psycho logy and Al chemy, Col lec ted Works, том 12, дру го из да ње, прев. R. F. C. Hull (Prin-
ce ton Univ. Press, 1968).
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по ср ну ли чо век жу ди за том из гу бље ном це ло ви то шћу про во де ћи жи вот, ка ко Пла тон 
ка же, у же љи и стре мље њу ка це ли ни. Али овој ин тер пре та ци ји ан дро ги ни је су прот-
ста вља се дру га тра ди ци ја, нај о чи ти је ка да је ан дро ги ни ја на пу сти ла кра љев ство 
ми та и ушла у свет сва ко дне ви це. На при мер, Ли ви је, ко мен та ри шу ћи ро ђе ње де те та 
нео д ре ђе ног по ла, бе ле жи да су та ква де ца сма тра на ло шим зна ме њем и би ла су 
прог на на и оста вље на да умру.6 У том ду ху су и при год ни ми то ви ко ји опи су ју ме та-
мор фо зу из чо ве ка у ан дро ги на, као што је Ови ди је ва при по вест о тран сфор ма ци ји 
Хер ма фро ди та у би сек су ал но би ће, ни у же ни ни у му шкар ца, већ у обо је.7 Очи глед но 
је да је јед на ствар за ми шља ти ан дро ги ни ју као из гу бље но при мор ди јал но ста ње 
би ћа, а дру га ствар за ми шља ти тран сфор ма ци ју ко ја се де ша ва у су прот ном сме ру, 
као не што што би за и ста мо гло да се до го ди у те лу му шка ра ца и же на ка кве по зна је мо. 
Ова вр ста тран сфор ма ци је ће мно го ве ро ват ни је иза зва ти не ла год ност јер угро жа ва 
си гур ност на шег соп ства. Она на ме ра ва да про ме ни при ро ду на шег би ћа; при до да-
ва ње (или пре по зна ва ње) еле мен та дру гог по ла ко ји би нас учи нио ан дро ги ним мо же 
се схва ти ти као про ди ра ње ту ђи на у соп ство. Чак и Јунг, прем да пре по зна ва ње не-
све сног сма тра из у зет но зна чај ним и крај ње обо га ћу ју ћим, упо зо ра ва да све сни ум, 
ка да спо зна да не пред ста вља то тал ност пси хе, мо же тим уви ђа њем за ћи у пер ма-
нент но лу ди ло или смрт.

Сто га је ан дро ги ни ја, ка ко на ла зи мо у ми то ви ма, ле ген да ма и исто ри ји, у осно ви 
ам би ва лент на; она мо же би ти схва ће на или као уве ћа ва ње и упот пу ње ње соп ства 
или као об лик са мо у ки да ња, про ди ра ња ту ђи на у соп ство. Би ло да је све сна ове спе-
ци фич не тра ди ци је или не, Ле Гви но ва упо тре бља ва ам би сек су ал ност Ге ти ња на на 
не ве ро ват но сли чан на чин. У јед ну ру ку, нео бич на ге тен ска сек су ал ност мо же би ти угро-
жа ва ју ћа, пред ста вља ју ћи оно што је на уз не ми ру ју ћи на чин ту ђин ско, док би, у дру гу 
ру ку, мо гла да се схва ти као сим бол це ло ви то сти ко јој чо век мо же да те жи, али је ди но 
ме та фо рич ки да је до сег не – из гу бље но ста ње са вр шен ства. Као што на слов Ле ва рука 
та ме им пли ци ра, сва ка ру ка ево ци ра при су ство и прет по ста вља сли ку оне дру ге. 

Од под сти цај ног члан ка Да гла са Бар бо ра о ути ца ју та о и стич ке ми сли на ра не ра-
до ве Ле Гви но ве, укљу чу ју ћи и Ле ву ру ку, оп ште је при знат зна чај Та оа за све то на зо ре 
Ле Гви но ве.8 Та о и стич ка ви зи ја ко ја ути че на све ха ин ске ро ма не Ле Гви но ве по себ но 
се ти че про бле ма и по тен ци ја ла свој стве ног ан дро ги ни ји, јер та о и стич ко ве ро ва ње 
да це ло ви тост про из ла зи из кре а тив не тен зи је из ме ђу ду ал но сти омо гу ћу је да ам би-
ва лен ци ја свој стве на ан дро ги ни ји као та квој по ста не осно ва но ве син те зе, без ма ло 
об у хва та ју ће це ли не. Ам би ва лент на ре ак ци ја ко ју сек су ал но раз дво је на ра са (по пут 
Ген ли је ве или на ше) има пре ма ан дро ги ни ји, жуд ња за њом и од бој ност, по ста ју, у 
кон тек сту хо ли стич ког ви ђе ња Та оа, дру ги низ ду ал но сти ко је су об у хва ће не и пре вла-
да не на ста лом це ло ви то шћу. Ова но ва це ло ви тост не под ра зу ме ва ни ин кор по ри ра ње 

6 Ti tus Li vus, Livy, прев. Evan Sa ge (Cam bri ge: Har var de Univ. Press, 1935), том VII, књ. xxvii, 32, стр. 359.
7 Ovid, Sha ke spe a re’s Ovid, Be ing Art hur Gol ding’s Tran sla tion of the Me ta morp ho sis, ур. W. H. D. Ro u se 
(Lon don, Cen ta ur Press, 1961), књ. IV. Ам би ва лент ност по так ну та Ови ди је вом при чом не дво сми сле-
на је у ра ном ен гле ском пре во ду То ма са Пин да: Tho mas Pe end, The Ple a sant Fa ble of Her map hro di tus 
and Sal ma cis (Lon don, 1565). 
8 Bar bo ur, pas sim.
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ни укла ња ње ту ђо сти. С тим у ве зи, она се раз ли ку је од по зи тив ног но стал гич ног 
аспек та ан дро ги ни је ко ји ви ди дру гог као из гу бље ни део се бе и жу ди за ин кор по ри-
ра њем дру гог уну тар се бе. Та ко ђе се раз ли ку је и од не га тив ног аспек та ан дро ги ни је 
ко ји при ступ дру гог соп ству са гле да ва као раз лог за уз бу ну. Сми сао ни је у по ри ца њу 
ту ђи на, би ло та ко што ће мо га при хва ти ти као део соп ства или та ко што ће мо га одво-
ји ти од соп ства. С об зи ром на то да ту ђин оста је дру ги, јед ном ка да ње го ву дру гост 
при зна мо и раз у ме мо, она мо же сту пи ти у кре а тив ну тен зи ју са соп ством, а из ове 
тен зи је мо же на ста ти но ва це ло ви тост.

Та о и стич ка ви зи ја це ло ви то сти ко ја је оте ло тво ре на у Ле вој ру ци та ме та ко ну ди 
на чин да при хва ти ам би ва лент ност ан дро ги ни је и исто вре ме но је пре вла да. За хва-
љу ју ћи све о бу хват ној при ро ди ове ви зи је, ду ал но сти ко је се ис тра жу ју ни су огра ни-
че не на му шкост и жен скост; оне та ко ђе укљу чу ју све тлост и сен ку, мит и ствар ност, 
на пре до ва ње и стаг ни ра ње. Што је мо жда нај ва жни је за по тре бе на шег ис тра жи ва ња, 
у сре ди шњем од но су Естра ве на и Ген ли ја Аја, основ на ду ал ност про из ла зи из Ја и Ти, 
из се бе и ту ђи на. У јед ном сми слу, хо ли стич ко ви ђе ње ко је про ис ти че из овог осо би-
тог скло па ду ал но сти мо же се по сма тра ти као сна жан, ши рок при каз све та ко ји би се 
мо гао об зна ни ти јед ној ан дро ги ној ра си. У дру гом сми слу, спе ци фич на те ма ан дро ги-
ни је укљу че на је у оп шти ју те му – и пре вла да на њо ме – те му о то ме шта зна чи ви де ти 
свет као це ли ну. Да би смо раз у ме ли ка ко се ова те ма об ли ку је, пр во ће мо раз ма тра ти 
ма кро свет де ла, тен зи је и ду ал но сти при сут не у ге тен ској кул ту ри, а он да се окре ну ти 
ми кро све ту, уда ру ових си ла на два чо ве ка, Ген ли ја Аја и Естра ве на. 

Од свих ге тен ских ин сти ту ци ја, култ хан да ре мо жда је нај бли жи оте ло тво ре њу 
хо ли стич ке ви зи је Та оа. У хан дар ском на чи ну ми шље ња од цен трал ног зна ча ја је кон-
цепт ду ал но сти у кре а тив ној тен зи ји (V).9 Хан дар ска мо ли тва „Сла ва нек је та ми и 
не за вр ше ном По ста њу“10 из раз је хан дар ског ве ро ва ња да, ка ко би смо ви де ли, то 
из и ску је не са мо све тлост већ и сен ку; да би смо по сто ја ли, то зах те ва не са мо ру ко-
во ђе ње ства ра њем већ и мо гућ ност ха о са. Са до брим ан тро по ло шким сми слом за то 
ка ко се про цес име но ва ња од ра жа ва на кул ту ро ло шке прет по став ке, Ле Гви но ва 
пре ко хан да ра та име ну је пред ме те не ги ра ју ћи њи хо ве су прот но сти. На при мер, хан-
да ра те на зи ва ју сво је ри ту ал но ста ње сна жне чул не пер цеп ци је и фи зич ке не по крет-
но сти „не транс“. Естра вен, ко ји је хан да ра та, ка рак те ри стич но на зи ва Ор го рејн сво јом 
„не зе мљом“. Овај на чин име но ва ња им пли ци ра да ствар мо же би ти спо зна та са мо 
кроз сво ју су прот ност. Спој су прот но сти ко ји ле жи иза хан дар ског име но ва ња по ја-
вљу је се у њи хо вој фи ло зо фи ји као па ра докс. Нај ви ши сте пен зна ња ко јем хан да ра те 
мо гу те жи ти је не у пу ће ност, а свр ха њи хо вог уче ња је „не у че ње“. Та кви па ра док си 
ука зу ју на то да де фи ни са ти не што као ап страк ци ју, са му по се би, зна чи по гре шно је 
пред ста ви ти. За хан да ра те, су шти на је не што што про из ла зи из кре а тив не тен зи је 
из ме ђу ду ал но сти, не не што што оби та ва у из дво је но сти.

9 Le Guin, The Left Hand of Dark ness (New York, Ace Bo oks, 1969), пе то по гла вље. Рим ски бро је ви у 
за гра ди на кон ци та та ука зу ју на број по гла вља.
10 Сви ци та ти из књи ге да ти су пре ма пре во ду Дар ка Ту ше вља ко ви ћа (Ур су ла К. Ле Гвин, Ле ва ру ка 
та ме, Кон траст, Бе о град, 2019).
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На су прот фи ло зо фи ји кар хид ских хан да ра та сто је ве ро ва ња јо ме шта. Јо меш, зва-
нич на ре ли ги ја Ор го реј на, на ста ла је ка да је Про рок Ме ше био при ну ђен да од го во ри 
на пи та ње „Шта је сми сао жи во та?“ Је дан члан гру пе Про ро ка се убио; дру ги је по чи-
нио уби ство. Али ка за но је да је Ме ше, Ткач гру пе, жи вео до кра ја жи во та у том ста њу 
сна жног про све тље ња ко је ка рак те ри ше тре ну так ка да је од го вор Про ро чан ству дат. 
Из вод из јо ме шког ка но на од но си се на не ко ли ци ну до га ђа ја ко ји илу стру ју Ме ше ов 
све о бу хват ни вид и за кљу чу је: „У Ме ше о вом оку та ма не по сто ји“ (XII). Јо ме шки ка нон 
сто га по ри че сми сао кре а тив не ду ал но сти ко ја чи ни те мељ хан дар ске фи ло зо фи је. 
Јо ме ште не при хва та ју ко ри сност та ме, не га тив не аспек те ства ра ња; „они ко ји при-
зи ва ју та му су бу да ле и Ме ше пљу је на њих“, го во ри нам ка нон (XII).

По ста вља ју ћи ове су прот но сти из ме ђу хан дар ског и јо ме шког кул та, Ле Гви но ва 
нам, са ак цен том на ду а ли стич ку це ло ви тост, пред ста вља кон траст из ме ђу ис прав них 
и по гре шних на чи на ми шље ња. Као што ће мо ви де ти, ме ђу тим, ни јед но гле ди ште, 
ни јед на фи ло зо фи ја или пер спек ти ва ни је бес по го вор но при хва ће на у Ле вој ру ци 
та ме. Све док по сто ји увер љив до каз да су хан да ра те ви ше у пра ву не го јо ме ште, 
раз ли ка је ком па ра тив не при ро де, не ап со лут на. 

Је дан на го ве штај да је хан да ра та ма да та пред ност у од но су на јо ме ште је сте са вез 
хан да ра та са Кар хи дом, а јо ме шта са Ор го реј ном. Ка да је Ген ли Ај пао у не ми лост, 
уви ђа мо да је Ор го рејн, за оне ко ји су у не ми ло сти, мно го ма ње при јат но ме сто од 
Кар хи де. И пре не го што је ухап шен, Ген ли на слу ћу је мрач ну стра ну ор гот ског жи во та. 
Ве ли ке јав не згра де, чак и кор пу лент ни Шус гис, из гле да ју му не ка ко ма гло ви то и не-
по сто ја но. Ген ли су ми ра сво ју ин ту и тив ну не ла год ност зна чај ном ме та фо ром: „Из гле-
да ло је, по ми слио сам, као да не ба ца ју сен ку“ (X). Да не би смо од ба ци ли ин ту и ци ју 
као пу ку ме та фо ру, Ле Гви но ва нам пре ко Ген ли ја пру жа на уч но об ја шње ње ње го вог 
осе ћа ња:

Ова кво при лич но сло бод но про ми шља ње чи ни су штин ски део мог по сла. Да не мам 
скло ност ка то ме, не бих ис пу ња вао усло ве по треб не за мо би ла, а фор мал ну обу ку сам 
про шао на Ха и ну, где се то по ча сно на зи ва да ле ко се за њем. Циљ да ле ко се за ња мо гао би 
да се опи ше као ин ту и тив но уви ђа ње мо рал не це ло ви то сти; сто га се оно не ар ти ку ли ше 
пу тем ра ци о нал них сим бо ла, већ кроз ме та фо ру. (X)

Та ко, кроз ме та фо ру, Ген ли је ва ин ту и ци ја пру жа мо рал ни кон траст из ме ђу хан да-
ра та, ко ји сла ве та му и по зна ју ко ри сност сен ке, и ор гот ске др жа ве чи ја зва нич на 
ре ли ги ја ин си сти ра на то ме да исти на до ла зи са мо из све тло сти. Иа ко Ор го те мо жда 
не ба ца ју сен ке, Ор го рејн за и ста има сво ја мрач на ме ста, као што је тми на по дру ма у 
ко јем је Ген ли пр во утам ни чен и као ка тран цр на уну тра шњост за твор ског ка ми о на. 
Не при зна та та ма Ор го реј на по ве за на је са по ква ре но шћу ње го вих по ли ти ча ра, ње-
го вом тај ном по ли ци јом, рас про стра ње ним и не ху ма ним си сте мом за твор ских ло го-
ра. Као да су Ор го те, у не до стат ку хан дар ске хо ли стич ке ви зи је, из о па чи ли по тен ци јал 
та ме. У Ор го реј ну, та ма ни је из вор сна ге већ ужа са. 

Скло ност Ле Гви но ве ка хан да ра та ма по ста је још очи глед ни ја ка да се јо ме шки култ 
до ве де у ве зу са све ве ћом мо гућ но шћу да Ге тен уско ро пр ви пут за ра ти. Док Ген ли и 
Естра вен ле же у свом ша то ру јед не но ћи, Ген ли ко мен та ри ше ко ли ко су Ге те ња ни 
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уса мље ни на сво јој пла не ти, без дру гих ве ли ких си са ра на Ге те ну, и ко ли ко су уса мље-
ни у ко смо су са сво јом је дин стве ном ам би сек су ал но шћу. Естра вен од го ва ра: „Јо ме ште 
би ре кле да је чо ве ко ва је дин стве ност ње го ва бо жан ска уз ви ше ност“, а Ген ли од мах 
уз вра ћа: „Го спо да ри зе мље, та ко је. Дру ги кул то ви на дру гим све то ви ма до шли су до 
истог за кључ ка. То су ма хом кул то ви по ни кли у ди на мич ним, агре сив ним кул ту ра ма 
ко је не ма ре за еко ло шку рав но те жу“ (XVI). Сла ви ти је дин стве ност као што то ра де 
јо ме ште зна чи по ри ца ти да је чо век део ком плек сне мре же ис пре пле та них од но са. 
На гло бал ном пла ну то во ди до сло ма еко ло шке рав но те же, док на на ци о нал ном пла ну 
во ди до ра та. 

Ле Гви но ва кроз јед ног од еку мен ских Ис тра жи ва ча из но си мо гућ ност да по сто ји 
узроч на ве за из ме ђу ге тен ске ам би сек су ал но сти и чи ње ни це да Ге тен ни ка да ни је ра-
то вао. Бе ле же ћи да је нео бич на ге тен ска сек су ал ност ве ро ват но ре зул тат ха ин ског 
екс пе ри мен та у људ ској би о ло ги ји, Ис тра жи вач спе ку ли ше о раз ло гу за тај екс пе ри мент:

Је су ли древ ни Ха ин ци сма тра ли да стал на сек су ал на спо соб ност и ор га ни зо ва на 
дру штве на агре сив ност, ко је не по се ду је ни је дан си сар осим чо ве ка, пред ста вља ју узрок 
и по сле ди цу? Или су [...] сма тра ли да је рат ис кљу чи во му шка за мен ска ак тив ност, ма
сов но Си ло ва ње, те су, сто га, у свом екс пе ри мен ту ели ми ни са ли му шкост ко ја си лу је и 
жен скост ко ја је си ло ва на? (VII)

Ако је, по свој ству њи хо ве сек су ал но сти, Ге те ња ни ма да та већ уса ђе на от пор ност 
на рат, из гле да да им је иму ни тет осла био. Сви нео п ход ни про тив о тро ви су сти чу се у 
Ор го реј ну: Ор го те има ју ре ли ги ју ко ја по ри че ду ал ност и сла ви је дин стве ност; ор го-
рејн ска др жа ва је ефи ка сна и би ро крат ска, по ри чу ћи ту „пра ста ру та му, па сив ну, анар-
хи стич ку, ти ху, плод ну та му хан да ре“ ко ја, Ген ли слу ти, про ми че као сен ка кроз кар хид ску 
по ли ти ку (V); и у ур ба ном Ор го реј ну, као и ор гот ским за твор ским ло го ри ма, они кон-
тро ли шу сво ју уро ђе ну ам би сек су ал ност ве штач ким пу тем упо тре бом дро га. 

Уме сто упра жња ва ња ра та, са мо би ли за ци јом љу ди у је ди ни це ко је се сме њу ју, 
Ге ти ња ни тра ди ци о нал но из ра жа ва ју сво ју ком пе ти тив ност прак ти ко ва њем ши фгре
то ра. Естра вен ка же Ген ли ју да ши фгре тор до ла зи „од ста ре ре чи за сен ку“. По пут 
сен ке, реч ука зу је на при вр же ност од ре ђе ној осо би или пред ме ту. За раз ли ку од ра та, 
не мо же се ла ко одво ји ти од лич не и пре ве сти у без лич ну ап страк ци ју. Сто га Ти бе, ка да 
же ли да пре о бра ти Кар хи де у на ци ју спо соб ну за рат, пре ста је да го во ри о ши фгре то ру 
и за по чи ње да го во ри о ча сти. Ка да Ген ли на слу ћу је да Ор го те не ба ца ју сен ку, ње го ва 
ме та фо ра не алу ди ра са мо на из о па че ње та ме у Ор го реј ну већ и на ор гот ски оби чај 
да по сма тра ју сво је гра ђа не као „је ди ни це“, за мен љи ве де ли ће без ин ди ви ду ал но сти 
или је дин стве ног иден ти те та ко ји им омо гу ћа ва ба ца ње сен ке. Ла га но ис кр са ва ша блон. 
На јед ној стра ни су сен ке, ши фгре тор, од су ство ра та на Ге те ну и хан да ре са сво јим 
ува жа ва њем ду ал но сти. Све ово је на не ки на чин по ве за но са ге тен ском ам би сек су-
ал но шћу; мо жда су то чак и при род ни из дан ци им пли ка ци ја ан дро ги ни је. На дру гој 
стра ни су из о па че ња та ме, част, рат, и би ро крат ска вла да Ор го реј на, ко ји сви на изве-
стан на чин по ри чу им пли ка ци је ан дро ги ни је. 

Ген ли је ва ми си ја по ду да ра се са пре крет ни цом у ге тен ској исто ри ји. До та да, ге-
тен ска ан дро ги ни ја ство ри ла је кул ту ро ло шку ма три цу ко ја ис кљу чу је мо гућ ност ра та. 
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Али са да је Ор го рејн по чео да се од ри че ста рих прин ци па и да ства ра но ву кул ту ро-
ло шку ма три цу, ону по ко јој је рат не са мо мо гућ већ, пре или ка сни је, не из бе жан. 
Естра вен оштро ум но на га ђа да јед ном ка да се оства ри моћ ко ју Ор го рејн пред ста вља, 
она не ће мо ћи да се за у ста ви про стим су прот ста вља њем:

Ов де ка жу да „сви пу те ви во де у Ми шно ри“ [престоница Ор го реј на – Прим. аут.]. И 
за и ста, ако окре не те ле ђа Ми шно ри ју и оде те из ње га, и да ље сте на пу ту за Ми шно ри. 
Про ти ви ти се вул гар но сти не из бе жно зна чи да сте и са ми вул гар ни. По треб но је усме
ри ти се на не што дру го; мо ра те да на ђе те дру ги циљ; да по ђе те дру га чи јим пу тем. (XI)

Ето шта Ген ли је ва ми си ја пред ста вља за Естра ве на: пут ко јим се из бе га ва рат, скре-
та ње ко је ну ди пот пу но дру га чи ји смер. 

На кра ју овог но вог пу та на ла зи се Еку мен. Еку мен има мно го за јед нич ког са хан-
да ром: фи ло зо фи ју ко ја не ма ри за па ра док се, схва та ње ко је у ком плек сно сти на ла зи 
ви ше за до вољ ства не го у кон зи стент но сти, и из над све га, ужи так у осе ћа њу жи вот не 
ра зно ли ко сти. У две ма ства ри ма се раз ли ку ју јер хан да ре на ка рак те ри сти чан на чин 
из ра жа ва ју исти ну као спој су прот ста вља ју ћих ду ал но сти, док се еку мен ска фи ло зо-
фи ја фор му ли ше ви ше кроз тер ми не мно го стру ко сти не го ду ал но сти. Ова раз ли ка је 
аде кват но на зна че на, с об зи ром на то да се хан да ра раз ви ла из ам би сек су ал не ра се, 
а Еку мен из број них ра са. У не ком сми слу, Еку мен је хан да ра про ши ре на до ко смич ких 
ди мен зи ја. То је уоп ште на тврд ња ко ја у хан да ри на ла зи спе ци фич ну ма ни фе ста ци ју. 
Сто га је, то ком ње го ве пр ве ау ди јен ци је код кра ља Ар га ве на, Ген ли је во об ја шње ње 
за што Еку ме ни же ле са вез са пла не том Зи мом мно го стру ко: 

Због ма те ри јал не ко ри сти. Ши ре ња зна ња. Же ље да уве ћа сло же ност и ја чи ну по ља 
ин те ли гент ног жи во та. Због обо га ће ња хар мо ни је и ве ли ке сла ве Бо га. Због ра до зна ло сти. 
Аван ту ре. Ужит ка. (III)

Књи га по ка зу је тен ден ци ју ка увр шта ва њу, по себ но увр шта ва њу ду ал но сти у ве ћу 
це ли ну, и уоп ште но, пре ко Еку ме на, увр шта ва њу сло же но сти у ми стич ко је дин ство. 
Али Ле Гви но ва из ра жа ва ово на ка рак те ри сти чан и осо бит на чин. Ар тур Кларк, на 
при мер, на сто ји да из ра зи на гон ка увр шта ва њу све ви ше про ши ру ју ћи спек тар рад ње. 
Ле Гви но ва чи ни упра во су прот но. Она по сти же рас плет не ши ре њем већ су жа ва њем 
тог ра спо на. Суд би на Ге те на и успех Ген ли је ве ми си је као иза сла ни ка Еку ме на ко нач но 
за ви си од од но са дво ји це му шка ра ца – Ген ли ја Аја и Те ре ма Хар та рем ир Естра ве на. 
Мо же би ти да на гла ша ва ње лич них од но са пред ста вља на чин на ко ји се на уч на фан-
та сти ка ко ју пи шу спи са те љи це раз ли ку је од на чи на пи са ња њи хо вих му шких ко ле га. 
Чи ни се да Ле Гви но ва то им пли ци ра ка да кроз Ген ли ја Аја су ге ри ше да је усред сре ђе-
ност на лич но и кон крет но на ра чун ап стракт ног жен ска ка рак те ри сти ка. Ген ли пи та 
Естра ве на да ли мр зи Ор го рејн, а Естра вен од го ва ра: „Не, а и за што бих? Ка ко се не ка 
зе мља мр зи или во ли? [...] По што во лим жи вот, во лим и бре го ве обла сти Естре, али та ква 
љу бав ни је оме ђе на мр жњом. Да ље од то га сам, на дам се, не у пу ћен.“ О овој фи ло зо-
фи ји Ген ли раз ми шља: „То је не у пу ће ност ка кву на во ди хан да ра: за не ма ри ва ње ап страк-
ци ја, др жа ње до са ме ства ри. Би ло је у том ста ву, том по ри ца њу ап стракт но сти и 
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иде а ла и у пот чи ња ва њу оно ме што је да то не чег ти пич но жен ског, не чег што ми се 
ни је до па да ло“ (XV). Еку мен та ко ђе има не што за јед нич ко са тим од би ја њем да се 
лич но жр тву је ап стракт ном: ов де се, та ко ђе, Ген ли ис пр ва опи ре та квом од ре ђи ва њу 
при о ри те та. Кад Аше до ла зи да за мо ли Ген ли ја да од не се но вац Естра ве ну, Ген ли 
оправ да ва свој опрез го во ре ћи да ње го ва ми си ја за Еку мен има пред ност над лич ним 
ду го ви ма, по пут ње го вог ду га пре ма Естра ве ну:

„Ако је та ко“, ре као је не зна нац уз из у зет ну са мо у ве ре ност, „та ми си ја је не мо рал на.“
То ме је ућут ка ло. Зву чао је по пут не ког од за го вор ни ка Еку ме на и ни сам знао ка ко да 

уз вра тим. „Не ми слим да је та ква“, ре као сам на по слет ку. „Не до ста ци ле же у оном ко 
по ру ку пре но си, а не у по ру ци. (VI II)

Ген ли је во пр во бит но опи ра ње овим ма ни фе ста ци ја ма жен ског прин ци па по ве за-
но је са ње го вом не ла год но шћу у ве зи са ге тен ском ам би сек су ал но шћу. Бу ду ћи да су 
Ге те ња ни ан дро ги ни, и бу ду ћи да су стра ни Ген ли ју, страх од ту ђи на ко ји се кри је иза 
не га тив них им пли ка ци ја ан дро ги ни је спа ја се са оп штим не по ве ре њем пре ма ту ђи ну. 
Од свих Ге те ња на, Естра вен пред ста вља нај ве ћу прет њу Ген ли ју јер је Естра вен је ди-
ни ко ји се од но си пре ма Ген ли ју као пре ма осо би и ко ји та ко при си ља ва Ген ли ја да га 
схва ти као осо бу. За Ген ли ја Естра вен је ме ша ви на не чег ту ђег и по зна тог, дру ги ко ји 
у се би са др жи и му шкост и жен скост, исти пол као Ген ли и су про тан пол; он је та ко ђе 
исто вре ме но при пад ник стра не ра се и људ ско би ће. Та ко Ген ли у Естра ве ну мо же 
про на ћи од раз са мог се бе и не по ре ци во при су ство стра ног еле мен та – у дво стру ком 
зна че њу. Све оп шта ксе но фо би ја је сто га усме ре на на спе ци фич ну ре ак ци ју на сек су-
ал ну нео д ре ђе ност и упра вља на је њо ме. 

Да ан ти па ти ја ко ју Ген ли ин стинк тив но осе ћа пре ма Естра ве ну по ти че из Естра ве-
но ве нео д ре ђе не сек су ал но сти по ста је ја сно ка да су два му шкар ца при си ље на на 
бли зак кон такт то ком свог пу то ва ња пре ко Го брин ског ле да. Од по чет ка, ме ђу тим, Ле 
Гви но ва ве што удру жу је Ген ли јев осе ћај не ла год но сти, не по ве ре ња, чак и га ђе ња, са 
Естро ве но вом ла тент ном жен стве но шћу. Ка да Ти бе уву че Естра ве на у вер бал ни окр шај 
за вре ме це ре мо ни је по ла га ња ка ме на те мељ ца, Ген ли је уз не ми рен због осе ћа ја „жен-
ске скло но сти ка сплет ка ре њу“ ко ји му пру жа ди ја лог. То ве че, док ве че ра са Естра ве ном 
у ње го вом до му, Ген ли на ла зи да је Естра вен за ве че ром по ка зао „жен ско по на ша ње, 
пре пу но шар ма, так та и мањ ка озбиљ но сти, вар љи во и лу ка во“. Ген ли на ста вља да 
раз ми шља о деј ству Естра ве но ве сек су ал не нео д ре ђе но сти:

Да ли ми се он ни је до па дао и да ли му ни сам ве ро вао упра во због ње го ве гип ке жен стве
но сти? Јер о том мрач ном, иро нич ном, моћ ном при су ству крај ме не у та ми оба сја ној 
ва тром ни је би ло мо гу ће ми сли ти као о же ни, али ипак, кад год бих по ми слио на ње га као 
на му шкар ца, осе тио бих да је ту не што по гре шно, ла жно: у ње му или у мом ста ву пре ма 
ње му? (I)

Као што је на ши рем пла ну ан дро ги ни ја, са свим сло же ним им пли ка ци ја ма ко је би 
има ла на јед ну ам би сек су ал ну ра су, кључ на за раз у ме ва ње де ша ва ња у ге тен ском дру-
штву, на ужем пла ну ан дро ги ни ја је, са свом ам би ва лент но шћу с ко јом је тра ди ци о нал но 
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по ве за на, кључ на за раз у ме ва ње раз во ја од но са из ме ђу Ген ли ја Аја и Естра ве на. У 
ми кро све ту де ла, ме ђу тим, емо ци о нал на из ни јан си ра ност, на ра тив на тех ни ка и са ми 
про зни рит мо ви ни су са мо сред ства при че већ део са ме при че. Одво ји ти де ло ве и 
рас пра вља ти о њи ма на пра во ли ниј ски на чин, као што сам учи ни ла ди ску ту ју ћи о 
ге тен ском дру штву, зна чи ло би по гре шно пред ста ви ти сло же ност од но са, јер та ква 
рас пра ва не из бе жно би би ла по јед но ста вљу ју ћа. Сва ка ко, по сто ји сна жан пра во ли-
ниј ски раз вој у њи хо вом од но су. Ген ли од пр во бит ног не по ве ре ња и од бој но сти пре-
ма Естра ве ну до ла зи до то га да му се ди ви пре ко во ље, да би га на кра ју пот пу но 
при хва тио. Сто га је Ле ва ру ка та ме у не ком сми слу бил дун сгро ман, књи га о Ген ли је вом 
вас пи та њу. 

Али овај пра во ли ниј ски пра вац, прем да ја сно за сту пљен и ва жан, усло жњен је 
на ра тив ном тех ни ком Ле Гви но ве. Ген ли Ај је тај ко ји је уре дио фраг мен те ко ји чи не 
ру ко пис; сто га, он је и лик у при по ве сти и при су ство у чи јој се све сти сви фраг мен ти 
спа ја ју да би, као што нам ка же на по чет ку, са чи ни ли при чу. Ње го ва уло га је дво стру ка. 
Као лик, ње го ва опа жа ња су фраг мен тар на, че сто по гре шна, не пре кид но се ме ња ју и 
раз ви ја ју. Као струк ту ри шу ћа свест, он оси гу ра ва је дин ство при че и им пли цит но пру жа 
је дин стве ну пер спек ти ву из ко је по сма тра мо раз ли чи те де ло ве ро ма на. То што Ген ли 
мо же да ви ди је дин ство свих де ло ва под јед на ко је ре зул тат и до каз оно га што са зна-
је. Ген ли Ај ко ји, на по чет ку књи ге, мо же да ка же: „Исти на је ствар ма ште“ (I), ни је исти 
Ген ли Ај ко јег је Ле Гви но ва опи са ла као „кон вен ци о нал ног, за пра во чак ушто гље ног 
мла ди ћа“.11 Ген ли Ај је сто га, као што игра ре чи у ње го вом име ну су ге ри ше, исто вре-
ме но и „Ја“ и око при че.12 

Естра ве но ви за пи си у пр вом ли цу под ре ђе ни су струк ту ри ко ју нам пру жа Ген ли јев 
по глед. Док њих дво ји ца ле же у ша то ру Ген ли ви ди Естра ве на ка ко за пи су је бе ле шке 
у днев ник. На кон што Естра вен уми ре, Ген ли од но си днев ник у Еста ве нов Харт где ће 
би ти при по јен спи си ма из по кра ји не Естре. То је онај днев ник, на рав но, ко ји та ко ђе 
са др жи и Естра ве но ву при по вест у пр вом ли цу. Ка да се дво ји ца при ја те ља на ђу на 
Ле ду, сме њи ва ње Ген ли је ве при по ве сти у пр вом ли цу и Естра ве но вог днев ни ка да ју 
нам две раз ли чи те пер спек ти ве истог до га ђа ја и ти ме бо га ти је и ком плек сни је раз у-
ме ва ње до га ђа ја не го што би би ло ко ја од њи хо вих при по ве сти мо гла да пру жи са ма 
по се би. Те две при по ве сти слу же дру гој свр си, та ко ђе, оној ко ја је мо жда и ва жни ја 
у те мат ском сми слу. Њи хо ва ме ђу соб на по ве за ност, на чин на ко ји се одр жа ва ју јед на 
на дру гу ка ко би нам да ли осе ћај ши ре це ли не, по ка зу је да на ра тив на фор ма оте ло-
вљу је кре а тив ну тен зи ју из ме ђу ду ал но сти ко ја чи ни сре ди шњу те му ро ма на. 

Има ју ћи на уму сло же ност ко ја про из ла зи из ме ђу соб не по ве за но сти при по ве сти, 
вра ти мо се на тре ну так до Ген ли је ве пер спек ти ве ко ја се раз ви ја. Ка да се Ген ли бу ди 
на кон бек ства са Пу ле фен ске фар ме, Естра ве но во ре зи ми ра ње про шлих до га ђа ја га 
ко нач но уве ра ва у Естра ве но ву ода ност. Али иа ко са да зна до ко је ме ре му је Естра вен 
при вр жен, Ген ли још увек не мо же да се из бо ри са тим шта је Естра вен. Ка да се дво-
ји ца при ја те ља пр ви пут упрег ну ка ко би ву кли са о ни це, Ген ли раз ми шља о се би као 

11 Le Guin, “Is Gen der Ne ces sary?”, стр. 132.
12 У рас пра ви о овом сег мен ту Ле ве ру ке та ме осла њам се на Бик ма нов чла нак, стр. 42.
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„па сту ву у ха му за јед но са ма згом“ (XV). Тек ка да Естра вен уђе у ке мер – а ула зи у ке мер 
као же на – Ген ли је ко нач но при ну ђен да се су о чи с тим и емо тив но при хва ти да Естра-
вен ни је про сто не у тра лан, као ма зга, већ је и жен ско и му шко. Два за пи са о овој ве-
че ри – је дан из Естра ве но вог днев ни ка, дру ги из Ген ли је вог ре тро спек тив ног при по-
ве да ња – на гла ша ва ју цр те су прот ног по ла код оног дру гог, ко је су ра ни је про шле 
не за па же но. Естра вен ко мен та ри ше да му се Ген ли „обра тио са не жно шћу ко ју ни сам 
знао да по се ду је“ (XVI). Пре ма Ген ли ју, Естра ве но ва све при сут ни ја жен ска сек су ал ност 
убр за ва кри зу спо зна је:

Све до тад сам га од би јао, опо вр га вао ње го ву ре ал ност. Имао је сва ко пра во да твр ди 
да је он, је ди на осо ба на Ге те ну ко ја ми је ве ро ва ла, исто вре ме но је ди ни Ге те ња нин у ког 
ја ни сам имао по ве ре ња. Јер он је био је ди ни ко ји ме је у пот пу но сти при хва тио као људ ско 
би ће: је ди ни ко ме сам се лич но до па дао и ко ме је по све тио пот пу ну лич ну ода ност, и ко је, 
са мим ти ме, од ме не зах те вао јед на ко ува жа ва ње, при хва та ње. А ја ни сам био спре ман 
то да му дам. Ни сам же лео да по кло ним по ве ре ње, при ја тељ ство му шкар цу ко ји је био 
же на, же ни ко ја је би ла му шка рац. (XVI II)

Са овом спо зна јом до ла зи још јед на: Ген ли је во при зна ње сек су ал не тен зи је ко ја 
по сто ји ме ђу њи ма и осе ћа ња ко је би се „мо гло на зва ти љу ба вљу“ (XVI II). Мо жда због 
то га што у све то на зо ру Ле Гви но ве це ло ви тост не на ста је из ује ди ње ња су прот но сти 
већ из ду ал но сти ко је су у ме ђу соб ној тен зи ји, два при ја те ља не ма ју секс. Ген ли по ку-
ша ва да обра зло жи њи хо ву од лу ку да не по твр де сво ју ве зу у ви ду сек су ал ног сје ди-
ња ва ња: [та љу бав на ста ла је – Прим. прев.] „из на ших раз ли ка, а не слич но сти и исто-
вет но сти, на ста ла је из раз ли чи то сти: она са ма пред ста вља ла је мост, је ди ни мост, 
пре ко све га што нас је де ли ло. Да смо се сек су ал но по ве за ли, опет би смо се сре ли као 
ту ђи ни“ (XVI II). 

Естра ве но ва ан дро ги ни ја по че ла је, да кле, бу ђе њем ан ти па ти је у Ген ли ју. Ка да 
Естра ве но ва дру гост – жен скост – по ста не екс пли цит на и ви ше се не мо же иг но ри са ти, 
то је ка та ли за тор ко ји омо гу ћа ва од но су да пре ђе на но ви ни во. Сек су ал на тен зи ја 
из ме ђу Ген ли ја и Естра ве на зна чи да њи хов од нос ви ше не мо же би ти схва ћен у пот-
пу но сти као му шко при ја тељ ство. Али не мо же у це ло сти би ти схва ћен ни као да се 
од ви ја у стра стве ни јем кра љев ству ерот ске љу ба ви. Иа ко су обе ства ри еле мен ти тог 
од но са, ни јед ној ни је да то да бу де од ре ђу ју ћи фак тор. Сто га је осе ћај тен зи је из ме ђу 
ду ал но сти оно што омо гу ћу је спо зна ју и на ди ла же ње ам би ва лен ци је свој стве не ан-
дро ги ни ји. Бу ду ћи да из бор ни је из ме ђу при зна ва ња дру гог као де ла соп ства или 
ис кљу чи ва ња дру гог из соп ства, већ је у пот пу но сти дру га чи ји (спо зна ја дру гог као 
дру гог и спо зна ја соп ства у кре а тив ној тен зи ји с дру гим), ан дро ги ни ја је исто вре ме но 
и кључ на за њи хов од нос и пре вла да на њи ме. 

У по гле ду од но са из ме ђу Естра ве на и Ген ли ја, ноћ ка да Естра вен ула зи у ке мер 
пред ста вља не ку вр сту ис ко ра ка. То што је ис ко рак по стиг нут ин кор по ри ра њем хо-
ли стич ке ви зи је ко ја ути че на це лу књи гу у лич ни од нос је из ван ред но. Пот пу но је 
из у зе тан, ме ђу тим, на чин на ко ји Ле Гви но ва по том ко ри сти овај ин ди ви ду ал ни ис ко рак 
да би про ши ри ла им пли ка ци је те хо ли стич ке ви зи је ка ко би она омо гу ћи ла аси ми ла-
ци ју два раз ли чи та на ра тив на мо ду са књи ге.
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Ску пља ју ћи до ку мен те ко ји са чи ња ва ју књи гу Ген ли нам пру жа не са мо Естра ве-
но ве и сво је за пи се у пр вом ли цу већ и ко лаж дру гих до ку ме на та ко ји пор тре ти шу 
ка рак те ри стич не аспек те ге тен ског на чи на раз ми шља ња и кул ту ре. Два из ра зи та 
мо ду са про из и ла зе из овог ко ла жа. Је дан мо дус, ко ји укљу чу је сре ди шњи на ра тив и 
одељ ке ко је су на пи са ли ра ни ји Ис тра жи ва чи, оства ру је се у кон тек сту ко ји мо же мо 
иден ти фи ко ва ти, ако не као увек објек ти ван, он да ба рем као кон зи стен тан са сва ко-
днев ном ствар но шћу. Дру ги мо дус, ко ји укљу чу је ми то ве и ле ген де, оства ру је се у 
кон тек сту ко ји пре по зна је мо као де ша ва ње ван са да шњег вре ме на, при па да ју ћи оном 
што Ге те ња ни на зи ва ју Да ле ком Дав ни ном. Ка ко при ча на пре ду је, два мо ду са се ста-
па ју је дан у дру ги. Ле Гви но ва (са да го во рим о Ле Гви но вој као твор цу, а не о Ген ли ју, 
јер Ле Гви но ва је та ко ја је за слу жна за са др жај мит ског ма те ри ја ла, док Ген ли мо жда 
од ре ђу је на чин ње го ве об ра де) по сти же овај ефе кат до не кле услед слич но сти из ме-
ђу име на и до га ђа ја у мит ском мо ду су и оних у мо ду су сва ко дне ви це. Ма те ри јал мит-
ског мо ду са, ко ји се огле да у Ген ли је вом и Естра ве но вом при по ве да њу у пр вом ли цу, 
ства ра осе ћај де жа ви ја и до пу шта Ле Гви но вој да су ге ри ше по ве за но сти, а да их не 
учи ни екс пли цит ним. 

Осе ћа ју ћи да су гра ни це из ме ђу ње га и Естра ве на спу ште не, Ген ли по ку ша ва да 
учвр сти њи хов са вез обра ћа ју ћи се умом Естра ве ну. Ка да Естра вен за чу је Ген ли ја ка-
ко му се обра ћа те ле пат ски гла сом свог мр твог бра та Аре ка, ми, као и Ген ли, не зна мо 
шта по чи ва из ме ђу Естра ве на и ње го вог мр твог бра та, осим љу ба ви и смр ти. Али ми 
смо већ про чи та ли ле ген ду („Ме сто у ме ћа ви“, по гла вље II) о два бра та ко ја се за ве ту-
ју на ке мер, има ју де те, а он да би ва ју раз дво је ни ка да је дан из вр ши са мо у би ство, а 
дру ги, у Хар ту сма тран од го вор ним за са мо у би ство, би ва прог нан у из гнан ство. Зна мо 
да су Арек и Естра вен има ли де те, зна мо да су се, упр кос ге тен ским оби ча ји ма, за ве-
то ва ли на ке мер је дан дру гом; ми осе ћа мо да је Арек, по пут бра та у ле ген ди, по чи нио 
са мо у би ство и та ко био од го во ран за Естра ве нов про гон из сво је по кра ји не. Естра вен 
чу је Ген ли ја ка ко му се обра ћа умом Аре ко вим гла сом ве ро ват но због то га што је 
Естра ве нов од нос са Ген ли јем по пут ње го вог од но са са Аре ком: то је ве за ко јој је пот-
пу но по све ћен, она због ко је је жр тво вао сво ју по зи ци ју и био прог нан у из гнан ство 
(овог пу та не са мо из сво је по кра ји не већ и из сво је зе мље). Као што на ра тив на струк-
ту ра ука зу је на ме ђу соб ну по ве за ност на из глед раз ли чи тих мо ду са, та ко Естра ве нов 
не све сни ум (или ко ји год оде љак ума је за ду жен за ак ти ви ра ње цен та ра за го вор у 
мо згу то ком оп ште ња умом) пре кри ва Естра ве нов од нос са Ген ли јем емо тив ном тра-
у мом, осе ћа њем стра ха и стра сти, ко ји ка рак те ри шу Естра ве но ва се ћа ња на Аре ка. 
Обра ћа ње умом за ко је се Ген ли на да да ће по ста ти не дво сми сле на ин тим на ве за 
по ста је та ко, сма тра он, „ве за, али би ла је то не ја сна и шкр та ве за, ко ја је, уме сто да 
про пу сти до дат ну све тлост (што сам оче ки вао), ви ше ука зи ва ла на пра ву ве ли чи ну 
та ме“ (XVI II). Опет до ла зи мо до то га да се це ло ви тост не по сти же по ри ца њем већ 
укљу чи ва њем ду ал но сти. Као што је на ра тив ис цеп кан на раз ли чи те мо ду се ко ји се, 
без об зи ра на то, од ра жа ва ју јед ни на дру ге, та ко и Ген ли Ај и Естра вен оста ју раз дво-
је ни иа ко су за јед но. Ра дост и бол, све тлост и сен ка, исто ри ја и мит, про шлост и са да-
шњост, соп ство и дру гост, све то схва та мо као не раз дво ји ве де ло ве ве ће це ли не – не 
упр кос њи хо вим раз ли ка ма већ због њих. 
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То ком пре ла ска пре ко Го брин ског ле да оп сег ду ал но сти ко је су у ме ђу соб ној кре-
а тив ној тен зи ји не пре ста но ра сте. Ген ли уви ђа да је Естра ве но ва ан дро ги ни ја из ве сни 
вид це ло ви то сти по се би, и за то цр та за Естра ве на јин-јанг сим бол као ње гов ам блем. 
Ве за из ме ђу Ген ли ја и Естра ве на, са тен зи ја ма из ме ђу Ти и Ја, соп ства и дру гог, по ста-
је дру го оте ло тво ре ње хо ли стич ке ви зи је. Ин тен зи тет те ви зи је је то ли ки да ов де 
про жи ма без ма ло сва ки аспект на ра ти ва. Од ма лих опи сних де та ља – као ка да Ген ли 
по сма тра Естра ве на ка ко па жљи во ме ри њи хо ве су тра шње пор ци је хра не „по пут не-
ког на уч ни ка или до ма ћи це“ (XVI II) – до глав них при по ве дач ких до га ђа ја, по сто ји 
све про жи ма ју ћи осе ћај ну жно сти да се ства ри ви де све о бу хват но. 

Да је ово су шти на оно га што Ген ли спо зна је то ком пу то ва ња пре ко Ле да по ста је 
ја сно ка да се Естра вен и Ген ли су срет ну са спе ци фич ним вре мен ским усло ви ма ко ји 
се на ла зе са мо у арк тич ким обла сти ма, где под јед на ка ди фу зи ја све тло сти над свим 
по вр ши на ма чи ни да се лед, не бо и хо ри зонт ста па ју у јед но лич ну бе ли ну. Ово је ле-
ген дар но „Ме сто у ме ћа ви“, ме сто на ко јем се у ле ген ди је дан брат су о ча ва са сво јим 
мр твим ке ме ром и би ра жи вот уме сто смр ти. Спе ци фич но, Естра вен то на зи ва „не-
сен ком“, а по ка за ло се да она мо же би ти ве о ма под му кла, јер пу ко ти не у кр том ле ду, 
бу ду ћи да не ба ца ју сен ку, не мо гу да се ви де док не ко не упад не у њих. Ка да Естра вен 
упад не у пу ко ти ну и би ва спа сен за хва љу ју ћи Ген ли ју ко ји не пу шта да сан ке оду, Ген-
ли пре у зи ма во ђе ње, про ве ра ва ју ћи сва ки ко рак шта пом. На кон не ко ли ко ча со ва он 
по ста не па ра ли зо ван стра хом и не мо же да се при си ли да за ко ра чи.

„Шта се де ша ва, Ген ри?“
За стао сам та мо, усред ни че га. Су зе су ми осва ну ле у очи ма и за ле ди ле ми тре па ви це. 

Ре као сам: „Пла шим се па да.“ (XIX)

Ген ли је во при зна ње да се пла ши ука зу је на то да је пре стао да ин си сти ра на оно ме 
што је ра ни је на звао „из ра же ни ји так мач ки еле мен ти му шког са мо по што ва ња“ (XV). Ме-
та фо ра и за плет се спа ја ју ка да Естра вен ка же Ген ли ју: „Страх је ко ри стан. Као и та ма; као 
сен ке“ (XV). Ова епи зо да нај бо љи је при мер ка ко Ле Гви но ва оте ло тво ру је те му у фор ми, 
што ука зу је на то да је Ген ли спо знао соп стве ну емо ци о нал ну ан дро ги ни ју, при су ство 
у ње му до та да по ти сну тих „жен ских“ осо би на по ред оних тра ди ци о нал них му шких.

Ме ђу тим, Ле Гви но ва је оба зри во раз ли ко ва ла су прот но сти одр жа ва не у ме ђу соб ној 
кре а тив ној тен зи ји од њи хо вог пот пу ног ста па ња у не раз лу чи во је дин ство. Ка да се 
Естра вен и Ген ли ко нач но одво је од Ле да и уђу у се ло, по ста ли су у то ли кој ме ри јед но 
би ће да Ген ли, ка да чу је да не ко ка же „Хо ће те ли се по ста ра ти за мог при ја те ља?“, по-
ми сли да је то он сам ре као, иа ко то го во ри Естра вен. Али је дин ство Естра ве на и Ген-
ли ја је и да ље са чи ње но од два де ла. Ка да Естра вен би ва уби јен, ово је дин ство се 
рас тва ра јер је Ген ли при мо ран да се су о чи са при мал ном ду ал но шћу жи во та и смр ти. 
Још јед ном, опи сни де та љи на гла ша ва ју уза јам но деј ство сен ке и све тло сти, овог пута 
на го ве шта ва њем Естра ве но ве бли ске смр ти:

На ски ја ма смо про шли кроз смр зну ти шу ма рак, па про ду жи ли пре ко бре жу ља ка и 
по ља спор не до ли не. Ни је би ло ме ста за скри ва ње, за шу ња ње. Ве дро не бо, бе ли свет и 
нас дво ји ца – је ди не сен ке на ње му – у бе гу. (XIX)
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Естра ве но вом смр ћу при по ве да ње се уоб ли ча ва око по ку ша ја од ре ђи ва ња зна-
ча ја те смр ти. Та ко се вра ћа мо на пр во пи та ње ко је је краљ Ар га вен упу тио еку мен ским 
ста би ли ма: шта чо ве ка чи ни из дај ни ком? Ка ко од го вор при сти гао ан сам блом су ге ри-
ше, пер спек ти ва из ко је се да је од го вор ути ца ће на од го вор. Сто га пи та ње не ма је дан 
од го вор већ не ко ли ко; за пра во, има ће оно ли ко од го во ра ко ли ко и пер спек ти ва из 
ко јих се од го ва ра. Ови ви ше стру ки од го во ри, ме ђу тим, на по слет ку се мо гу под ве сти 
под јед ну хо ли стич ку ви зи ју. Сви су исти ни ти, али сва ки је са мо део ко нач не исти не.

У свом ту го ва њу Ген ли ми сли да га је Естра вен, до зво лив ши да бу де уби јен, из дао. 
Ка ко си ли на ње го ве жа ло сти по пу шта, Ген ли уви ђа да Естра ве но ва смрт пред ста вља 
ко нач ну жр тву ка ко би се оси гу рао успех Ген ли је ве ми си је. Та ко Ген ли од лу чу је да 
пре кр ши свој за вет да не ће при зе мљи ти брод док са Естра ве но вог име на не бу де ски-
ну та ља га јер би од ла га ње зна чи ло обе сми шља ва ње Естра ве но ве смр ти. Ген ли ви ди 
за вр ше так сво је ми си је као по ста вља ње „за вр шног ка ме на на лук“ (XX), чи ме се за тво-
рио круг од оног да на ка да је по сма трао це ре мо ни ју по ла га ња ка ме на те мељ ца, ства-
ра ње јед ног лу ка од две по ло ви не, са Естра ве ном ко ји сто ји зло коб но са Ген ли је ве ле ве 
стра не. „Без крв не ве зе лук ће па сти“ (I), ка же Естра вен та да Ген ли ју. Ка сни је, Естра вен 
ће за пе ча ти ти соп стве ном кр вљу са вез из ме ђу Кар хи де и Еку ме на. Естра ве но ва смрт 
та ко слу жи као кључ на тач ка за кон вер ген ци ју раз ли чи тих ни воа зна че ња. Ка да Ар га вен 
од би је да од мах ски не ља гу са Естра ве но вог име на, Ген ли по ку ша ва још је дан пут да 
де фи ни ше зна че ња у ко ји ма је Естра вен био и ни је био из дај ник. Он ка же Ар га ве ну:

Слу жио је истом го спо да ру као ја.
„Еку ме ну?“, ре као је Ар га вен, за чу ђен.
„Не. Чо ве чан ству.“
Док сам из го ва рао те ре чи ни сам знао је су ли исти ни те. Де ли мич но је су би ле; то је сте 

је дан аспект исти не. Али не би би ло ни шта ма ње исти ни то ус твр ди ти да су Естра ве
но ва де ла по те кла из чи сте лич не ода но сти, осе ћа ња од го вор но сти и при ја тељ ства 
пре ма јед ном је ди ном људ ском би ћу, ме ни. Ма да, ни то не би би ла пот пу на исти на. (XX)

Дру ги део пот пу не исти не са др жан је у ле ген ди о Те ре му од Сто ка и Аре ку од Естреа 
(„Естра вен Из дај ник“). Огле да ње ове ле ген де и сре ди шњег на ра ти ва јед но у дру гом 
ве о ма је из ра же но, а уза јам но деј ство из ме ђу мит ског и сва ко днев ног мо ду са из но ва 
нам пру жа до јам ис по ље не це ло ви то сти. У ле ген ди је ла ко уви де ти да је Естра вен 
Из дај ник – из дај ник са мо из уске пер спек ти ве пра ва на зе мљу у по кра ји ни Естре. Из 
ши ре пер спек ти ве, он ни је из дај ник већ хе рој, јер пре ки да крв ну осве ту из ме ђу две 
по кра ји не и по сти же трај ни мир – по стиг ну ће ко је се им пли цит но пре по зна је услед 
чи ње ни це да се ње го во име, Те рем, ота да да је де ци те по кра ји не, док се до та да то име 
ко ри сти ло са мо у Сто ку. Те рем Харт рем ир Естра вен та ко узи ма име од тог пр вог 
Естра ве на Из дај ни ка и, по пут ње га, и он је из дај ник, гле да но из уске пер спек ти ве, оне 
ко ја се од но си на ши фгре тор кра ља Ар га ве на. Из ши ре пер спек ти ве, Естра вен је хе рој 
јер он од и гра ва кључ ну уло гу у до во ђе њу Еку ме на на Зи му. И у ле ген ди и у исто ри ји, 
ши ра са гле да ва ња пре и на чу ју де фи ни ци је из да је. Ипак Естра вен ни је ви ше из дај ник 
на ин тим но лич ном ни воу са Ген ли јем но што је на нај оп шти јем ни воу са Еку ме ном 
или чо ве чан ством. Ме ђу деј ства два ју мо ду са до во де у су ге стив ну тен зи ју ду ал ност 
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ма кро ко смо са и ми кро ко смо са. Исти на се на ла зи под јед на ко у ин тим но сти лич них 
ве за и у уоп ште но ап стракт ном, у ар хе тип ском пси хо ми ту као и у сит ном де та љу ре-
а ли стич ке фик ци је. 

Зна чај па ра ле ли зма мо ду са ни је ис цр пљен Естра ве но вом смр ћу, ме ђу тим. Баш као 
што је де те Аре ка од Естреа и Те ре ма од Сто ка др жа ло кљу че ве бу дућ но сти ка да је 
вре ме у ле ген ди на чи ни ло пун круг, та ко Те рем Харт рем ир Естра вен, име њак Естра-
ве на Из дај ни ка, има де те сво га бра та, Аре ка, де те чи је је име (Со вре) исто као име 
Лор да од Естреа у вре ме ну ле ген де. Ако се мит од ра жа ва на ствар ност, ствар ност се 
та ко ђе одр жа ва на мит.

По пут мит ског вре ме на у ле ген ди, при по ве дач ко вре ме је и кру жно и ли не ра но. 
На цир ку лар ност се ука зу је ка да Ген ли хо до ча сти у Естре и ви ди бле сак Естра ве но вог 
ду ха у де те ту ко је је Естра вен оста вио за со бом. Ка да де те, Со вре, за тра жи да му се 
ис при ча при ча о смр ти ње го вог ро ди те ља и о „дру гим све то ви ма, та мо, ме ђу зве зда ма... 
о дру гим љу ди ма, дру гим жи во ти ма“ (XX), ње го ва же ља на го ве шта ва на ду у бу дућ ност, 
ли не ар ност ко ја кон тра сти ра и упот пу њу је обра сце цир ку лар но сти ство ре не слич-
но сти ма из ме ђу древ не ле ген де и не по сред не исто ри је. Сто га је све и да ље исто на 
Ге те ну, па ипак се све ме ња јер је крај књи ге до бро из ба лан си ран из ме ђу на прет ка и 
стаг ни ра ња. 

Сва ка ко да је по ка за тељ озбиљ ног ау то ра спрем ност да се део под ре ди це ли ни. 
На не ки на чин, сво јом при вр же но шћу пре о вла ђу ју ћој кон цеп ци ји ра да, ау тор ка же ли 
да ство ри це ло ви тост ко ја над ра ста збир сво јих де ло ва. Сма трам да је Ле Гви но ва учи-
ни ла ово у Ле вој ру ци та ме, али то ни су сва ње на по стиг ну ћа. Умет ни ко ва же ља за 
ко хе рент но шћу мо же до ве сти до дог ма ти зма; у том слу ча ју, је дин стве ност мо же ла ко 
по ста ти сте рил ност. Фројд је за па зио да се жи вот опи ре ре ду, са вр шен ред је си но ним 
за смрт. Ово за па жа ње је по ве за но са Ле вом ру ком та ме, не због то га што се ду а ли зам 
ко ји она им пли ци ра те мат ски од но си на хо ли стич ку ви зи ју Ле Гви но ве, већ због то га 
што нам књи га пру жа ка ко за до вољ ство умет нич ке це ло ви то сти та ко и бо гат ство 
ком плек сне ра зно ли ко сти. За го то во сва ку тврд њу ко ју из но си Ле Гви но ва на ла зи и 
кон тра тврд њу. Ни јед ној исти ни ни је до пу ште но да оп ста не као пот пу на исти на; сва ки 
увид пред ста вљен је као де ли ми чан, под ло жан по нов ном раз ма тра њу и но вој пер-
спек ти ви. На при мер, из ве штај еку мен ског Ис тра жи ва ча, ко ји прет по ста вља узроч ну 
ве зу из ме ђу ге тен ске ам би сек су ал но сти и не по сто ја ња ра та у Ге те ну, су ге ри ше да ље 
да би још зна чај ни ји фак тор мо гли би ти су ро ви зим ски усло ви у Ге те ну (VII). Дру га 
прет по став ка не не ги ра пр ву. И да ље смо охра бре ни, сма трам, да до ве де мо у ве зу 
агре си ју са јед но лич ним сек су ал ним уло га ма: али нас то при мо ра ва да пр ви увид 
схва ти мо као при вре мен, под ло жан ко рек ци ји. Та ко, Ген ли та ко ђе ин си сти ра на то ме 
да сек су ал но по ве зи ва ње не би збли жи ло ње га и Естра ве на јер се њи хо ва ве за раз-
ви ја ла из њи хо вих раз ли ка. Али за вр ша ва до да ју ћи: „И ту смо ста ли. Не знам је смо ли 
би ли у пра ву“ (XVI II). Кон траст ко ји Ле Гви но ва оцр та ва из ме ђу кул та хан да ре и јо ме шта 
пру жа још је дан при мер. Иа ко је ја сно да Ле Гви но ва да је пред ност фи ло зо фи ји хан да ре, 
она без об зи ра на то ка же кроз Ген ли ја, у тре нут ку не стр пљи во сти: „Ва ша хан да ра ме 
за ди вљу је, Хар те, али по вре ме но се пи там ни је ли по сре ди пу ки па ра докс пре тво рен у 
стил жи во та“ (XVI II). У по гле ду на ра тив не струк ту ре, сме њи ва ње Генлијевe при по ве сти 
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и Естра ве но вог днев ни ка слу жи ис тој свр си не пре кид ним пру жа њем раз ли чи тих 
пер спек ти ва истих до га ђа ја. Ка да дво ји ца при ја те ља до ђу до ме ста где се вул ка ни бо ре 
са Ле дом, Ген ли ви ди за там ње ну по вр ши ну као пре ко кон ти нен та ис пи са ну „СМРТ“ 
(XV), док Естра вен то ви ди као „пр ља ви, ха о тич ни свет у на ста ја њу“ (XVI). 

Та кво суп тил но али све про жи ма ју ће ин си сти ра ње на то ме да је сва ка исти на де-
ли мич на, на рав но, пот пу но је кон зи стент на са пре о вла ђу ју ћом ви зи јом Ле Гви но ве у 
овој књи зи јер, ако би она до пу сти ла да би ло ко ја исти на ва жи као Исти на, осе ћај да 
це ло ви тост про из ла зи из тен зи је из ме ђу ду ал но сти био би из гу бљен. Де ли кат на рав-
но те жа су прот ста вље них мо гућ но сти ко ју Ле Гви но ва по ста вља зна чи, као пр во, да 
су ма ле шан се да књи га по ста не дог ма. То та ко ђе зна чи да, за пот пу но из ра жа ва ње 
хо ли стич ке ви зи је Ле Гви но ве, са мо це ло куп на струк ту ра књи ге мо же би ти до вољ на. 
Ко нач на це ло ви тост ко ја ис кр са ва је сте са ма књи га. А ова вр ста је дин ства, ко ја у се би 
об у хва та све на чи не ра зно ли ко сти, чи ни да Ле ва ру ка та ме пред ста вља при мер ства-
ра лач ке плод но сти ко ја је мо гу ћа ка да раз ли чи то сти ни су по ти сну те већ ис ко ри шће-
не за ства ра ње но ве це ли не. Из свих ових раз ло га, Ле ва ру ка та ме је јед на од нај бо љих 
књи га Ле Гви но ве и трај но књи жев но до стиг ну ће.
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ness“, 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. 97–115.
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