
900

по ме ра ња ко ја су ути ца ла и на на ше кон ти нен те ствар но сти. Да ли је 
све то исти на? Тач но? Не ма ри. Књи жев ност, као и фи ло со фи ја, не пру жа 
ко нач не од го во ре. Оста ју нам Лук сем бур шки парк, из ло жба Ша га ла, бо ца 
ар ма ња ка, пли ва чи ца у во ди и дру га ме ста и мо ти ви овог ро ма на. И они 
су жи ви и све жи, што се не би мо гло ре ћи за, на при мер, Еков ро ман.

За вр ши ћу при каз књи ге Пра зник бе зна чај но сти јед ним Кун де ри
ним ци та том о Бе то ве ну: „Не ка то по слу жи као при мер: фор мал не ино
ва ци је ве ли ких мај сто ра има ју у се би увек не што дис крет но; та кво је 
истин ско са вр шен ство; са мо про се чан ма е стро же ли да но ви на бу де 
при мет на.” Не при ме ће на од кри ти ке, књи га Пра зник бе зна чај но сти има 
у се би дис крет ни шарм те ре кун де ри ја не.
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Крат ка при ча је од у век би ла је дан од основ них об ли ка на уч но фан
та стич не књи жев но сти и по не ки ма сe нај про гре сив ни је иде је че шће 
скри ва ју у крат кoj фор ми не го ли у ве ли ким ро ма ни ма. Па ипак, ка ко су 
се ути цај и ста тус на уч не фан та сти ке као жан ра ме ња ли од се дам де се
тих го ди на два де се тог ве ка, чи ни се да је не ка да број на пу бли ка да нас 
ис кљу чи во усме ре на на ро ма неск ну фор му, те да на при че гле да са бла гим 
по до зре њем. Ме ђу тим, у не пре глед ном мо ру на сло ва ко ји пре пла вљу ју 
по ли це у књи жа ра ма, по не кад се по ја ве из у зе ци ко ји сво јом убе дљи во шћу 
и нео бич но шћу успе ва ју да чи та о це убе де да крат ка при ча и да ље жи ви. 

Јед на од има нент них осо би на овог жан ра ко ја, чи ни се, увек би ва 
пре не брег ну та је сте усме ре ност на ак ту ел на пи та ња: по ли тич ке, со цио
ло шке и дру штве не про бле ме ко ји ма, иа ко се не обра ћа ди рект но као 
дру ги жан ро ви, успе ва пу тем але го ри је и иро ни је да раз об ли чи дру штво 
из гра ђе но на не јед на ко сти ма, пр о тив реч но сти ма и ап сур ду. Дру штве на 
са ти ра у свој сво јој суп тил но сти са кри ва се из ме ђу ве ли ких иде ја на уч
но фан та стич не књи жев но сти: Вел со во Пу то ва ње на Ме сец ни је ни шта 
дру го до кри ти ка ко ло ни ја ли зма и при ча о ње го вим им пли ка ци ја ма; Ди
ков ро ман Да ли ан дро и ди са ња ју елек трич не ов це ? упу ћу је на чо ве ков 
од нос пре ма тех но ло ги ји и ху ма но сти, а Мар га рет Атвуд сво јим фе ми
ни стич ким при сту пом вр ло осе тљи во али и убе дљи во го во ри о дру
штве ној не јед на ко сти. Сва ка ко, не сме мо за бо ра ви ти да овај жа нр има 
ве ли ки број по кло ни ка упра во због сво је има ги на тив но сти, ар би трар ног 



901

од но са пре ма ствар но сти, али и ефек та ко ји оста вља на чи та о ца ко га 
сво јом до ми шља то шћу мо ра да из не на ди.

Тед Ћанг раз у мео је да је до из ве сног за си ће ња уну тар са мог жан ра 
до шло јер има ги на ци ја пи са ца, иа ко на из глед нео гра ни че на, ни је ви ше 
мо гла да обез бе ди чи та о ци ма оно за чи ме тра га ју – но ви ну, те им за уз
врат пру жа за ба ву упа ко ва ну у три лер или све мир ску са пу ни цу. Ка ко 
је и сам на вео, ис пр ва је ими ти рао сво је ве ли ке уз о ре Иса ка Аси мо ва и 
Ар ту ра Клар ка, док ни је до шао до свог је дин стве ног спи са тељ ског гла са, 
али не мо же мо ре ћи да је то је ди ни ар гу мент за на шу твр њу да је Ћанг 
за и ста ин вен ти ван пи сац. Пре све га, бит но је на по ме ну ти да Ћанг ни је 
при сту пио жан ру пу тем од ред ни це „фан та сти ка”, не го му је при шао са 
стра не „на у ке”, јер се он пр во ба вио про гра ми ра њем и пи са њем тех нич
ких упут ста ва за ма ши не, а тек ка сни је књи жев но шћу. Уз лек ти ру ко ју 
да нас на зи ва мо и „фи ло зоф ска на уч на фан та сти ка” или „књи жев ност 
иде ја”, Ћанг до ла зи у до дир са сво јим ли те рар ним узо ри ма – Иса ком Аси
мо вим и Ар ту ром Клар ком – да би по сле и сам раз ми шљао о ве ли ким 
иде ја ма по пут вер ских дог ми („Ва ви лон ска ку ла”, „Се дам де сет и два 
сло ва” и „Па као је од су ство Бо га”), на у ке („Схва ти”, „Де ље ње ну лом” и 
„Раз вој људ ске на у ке”) и при ро де је зи ка као из ра за чо ве ко вог ума и ње
го вих ме ха ни за ма („При ча твог жи во та” и „Се дам де сет и два сло ва”).

При че твог жи во та пред ста вља ју збир ку од осам при ча ко је су 
ор га ни зо ва не у хро но ло шком по рет ку и ко је су на ста ја ле од 1990. па све 
до 2002. го ди не и том при ли ком до би ле све зна чај не на гра де ко је се за 
крат ку на уч но фан та стич ну про зу до де љу ју. По ред ове збир ке об ја вио 
је још се дам при ча, али се у ве ли ком жан ру – ро ма ну – још ни је опро бао.

На слов збир ке је сте на слов јед не од при ча ко ја у се би кри је не ко
ли ко те мат ских упо ри шта ко ја ће про же ти и оста ле тек сто ве у збир ци, 
по ка зу ју ћи до след ност у ин те ре со ва њи ма ау то ра и у при сту пу. Ипак, 
на слов у се би има јед ну про ме ну, уме сто јед не при че по ја вљу је се мно
штво при ча раз ви је них у не ко ли ко ис пре пле те них, ди вер гент них пра
ва ца. Сва ку од њих Ћанг ће по ја сни ти крат ким ко мен та ром у ком пру жа 
об ја шње ње о ге не зи иде је, те на гла ша ва ка ко је јед на од ства ри ко ји ма 
се нај ви ше ди ви у про зи „крај ко ји је из не на ђу ју ћи, а опет не из бе жан.” 
Упу ће ност у крај не ума њу је ужи ва ње чи та ња, већ на про тив, по знат или 
не за вр шен крај упра во и до пу шта дру га чи ји при ступ чи та њу у скла ду 
са иде ја ма ко је из но си, јер ка ко је уну тар При ча твог жи во та жи вот ју
на ки ње пот пу но де кон стру и сан, не по сто ји са мо јед на при ча, ни ти јед на 
вре мен ска оса ко ју она пра ти, и та ко по чи ње игра са тек стом, са раз ли
чи тим на ра то ри ма у сва кој при чи и њи хо вим спо зна ја ма све та ко ји све 
ма ње ли чи на се бе. Гу би так де те та ју на ки ње би ва на до ме штен но вим 
је зи ком ко ји пру жа си мул та ну свест о про шло сти, са да шњо сти и бу дућ
но сти, те смрт у та квој ствар но сти ви ше не игра ва жну уло гу, па ће и 
у при чи „Схва ти” уз но ви ап стракт ни је зик ко ји ко ри сти ју нак ре ћи: 
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„С је зи ком мог ума, уда ље ност из ме ђу ме не и про све тље ња мо же се ја
сно из ра чу на ти. Угле дао сам сво је крај ње од ре ди ште.” Ова при ча на ста је 
из по тре бе да сар тров ски бе сми слен свет по ста не ди ја ме трал но дру га
чи ји и, овог пу та, бол но ра зу мљив и огра ни чен. Ипак, ако је зна ње крај њи 
циљ, Ћан го ва на пред на ван зе маљ ска ци ви ли за ци ја не до ла зи да осва ја, 
не го да под у ча ва и уме сто на пе то сти и су ко ба до но си чо ве ку зна ње, али не 
у об ли ку тех но ло ги је, као што би смо оче ки ва ли, не го је зи ка. С дру ге 
стра не, у „Де ље њу ну лом” крах ма те ма тич ког је зи ка и ње го ве он то ло
ги је по ста је крах чо ве ка и ње го вог ми шље ња јер по ка зу је да је зик ма те
ма ти ке ни је са вр шен, а на ра тор се од јед ном на ла зи „у уло зи те о ло га ко ји 
је до ка зао да Бог не по сто ји (...) не са мо што се пла ши то га, већ са си гур
но шћу зна”. От кри ва ње ме ха ни за ма ства ра ња и њи хо во раз у ме ва ње пред
ста вља нај ве ћи иза зов, али и прет њу за ствар ност у ко ју чвр сто ве ру је 
сва ки чи та лац. 

Је зик и ње го ва при ро да, па и сна га ко ја про из и ла зи из ње го вих спе
ци фич но сти ко је омо гу ћу ју сва ком чо ве ку да ми сли и ем пи риј ски са гле
да свет, за ни ма ла је мно штво ау то ра на уч не фан та сти ке и пре Те да Ћан га. 
Ор вел је го во рио да је зик од ра жа ва со ци јал не од но се и ви део га је као 
дру штве ни кон структ за јед ни це, док Ћанг од лу чу је да се фо ку си ра на 
зна чај је зи ка за је дин ку и да се по и гра са Са пир –Вор фо вом хи по те зом 
ка ко би про ми слио да ли про ме ном је зи ка чо век мо же да ево лу и ра и дру
га чи је пер ци пи ра зна ња, вре мен ске од но се и ствар но сти. Уво ђе њем не
ко ли ко раз ли чи тих на ра тив них пер спек ти ва у сво јим при ча ма текст ће 
по при ми ти об лик но вих иде ја: уну тар при че „Де ље ње ну лом” сва ки 
глас има ће сво је сло во (а је до де ље но на уч ни ци, док је б до де ље но ње ном 
су пру гу), да би у скла ду са ма те ма тич ким про бле мом са ко јим се ју на
ки ња бо ри та два гла са на кра ју из јед на чи ла у па ра докс по ком је дан и 
је дан ни су два, ка ко на пла ну иде је, та ко и на фор мал ном пла ну. 

Ћанг од луч но из гра дио сво ју Ва ви лон ску ку лу са мо да би по ка зао 
да је про стор уну тар ње го вих при ча увек ис кри вљен, те да не мо же мо 
зна ти где нас оне мо гу од ве сти, јер је ку ла из гра ђе на као чо ве ков кон
структ, да би он бо ље раз у мео свет у ком се на ла зи и бо го ве у ко је ве
ру је, али све стан да са раз у ме ва њем не ста ју при че, ле ген де и ми то ви. У 
„Се дам де сет и двa сло ва” са зна је мо за вик то ри јан ски свет у ком реч ства
ра жи вот, те је је зик у ка ба ли стич ком ту ма че њу ство ри тељ јер да ва њем 
име на ства ри ма она по ста ју од раз бо жан ског и по сто је, али „Бог ни је пра
ве дан. Бог ни је до бар, Бог ни је ми ло стив, и схва та ње да је та ко од су штин
ске је ва жно сти за истин ску по бо жност”, јер је бог исти као и онај ко га 
је из ми слио, те се опет вра ћа мо на чо ве ка и ње гов има ги на ри јум. 

Сво јим ја сним и не пре тен ци о зним сти лом Ћанг ожи вља ва тре нут ке 
ка да се све(с)т ње го вих ли ко ва ме ња, ка да спле том окол но сти сва зна ња 
ко ја су има ли (фи зич ка, хе миј ска, ма те ма тич ка) иш че за ва ју пред на ле
том но вих спо зна ја којe чи не да њи хов жи вот из гле да фун да мен тал но 
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бе сми сле но. И ту се, ре кли би смо, кри је моћ са ме фан та сти ке као жан ра. 
Она увек мо ра да от кри ва не до след но сти, да ко мен та ри ше, јер да би спе
ку ла тив на фик ци ја жи ве ла као жа нр, њој су по треб не про тив реч но сти: 
као ка да је дан и је дан пре ста ну да бу ду два, ка да ку ла по ве же зе мљу са 
но вим про сто ром иза не ба, или ка да па као и рај по ста ну ствар ност, ви
дљи ви и не по бит ни. Ме ђу тим, ка да ре ли ги ја по ста не ја сна и ви ди љи ва 
по пут на у ке у при чи „Па као је од су ство Бо га”, до ла зи мо до на уч не и ре
ли ги о зне де фи ни ци је по сто ја ња ко је се ни ка ко не мо гу из ми ри ти, али 
по чи ва ју на истим прин ци пи ма – ве ри. 

Ка да при че по сма тра мо у це ло сти, го то во да се у њи ма на зи ре ро
ман ко ји је Ћанг мо жда из бе га вао да на пи ше, али се он те мат ски на мет
нуо и у сво јој ком плек сно сти раз вио у не ко ли ко пра ва ца ко јих смо се 
до та кли. На по слет ку, Ћанг је ау тор ко ји пле ни сво јим ис тра жи ва њем и 
ме та мор фо зи ра њем на уч не ли та ра ту ре у уз бу дљи во фик ци о нал но шти во. 
Мо жда ње гов на уч но и стра жи вач ки ме тод на мо мен те по ста је то ли ко 
ис цр пан да оп стру и ра пра ће ње на ра ти ва, или га при гу шу је, али за у зи
ма ју ћи сву сло бо ду ко ју му спе ку ла тив на фик ци ја да је, он при ча ма уди ше 
је дан но ви жи вот као што пра ва реч уди ше жи вот у Го ле ма, увек аморф
ног и сим бо лич ног (са сна жном би блиј ском ко но та ци јом, али у на у ци 
по зна тог као ро бот) ко ји је мо рао да под се ти дру ге да сви бо го ви (и 
ство ри те љи) бе смрт ност и зна ње ипак чу ва ју са мо за се бе. 

Со фи ја ВИ ЂИ КАНТ




