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УВОД

Веома су ретке при ли ке у којима се у исто ри ји не ке 
на ци о нал не књ и жев но сти може утвр дити тачан трену-
так настанка нове, до та да у њој не по зна те умет нич ке 
по ја ве, а да он исто вре ме но означава и час ка да се и 
свет ска ли те рар на ба шти на обо га ћу је но вим ква ли те-
том. Опет, упра во је то слу чај са по ја вом на уч не фан-
та сти ке у срп ској књ и жев но сти, жан ра1 чи је је са мо 
по сто ја ње, па ра док сал но, би ло го то во си сте мат ски 
за не ма ри ва но од стра не овдашњих ака дем ских пру ча-
ва ла ца књ и жев но сти, прак тич но све до нај ско ри јих да-
на. Ка да је реч о од но су на ше и стра них ли те ра ту ра, 
обич но се са пра вом ка же да су, у мо дер но до ба, европ-
ски прав ци и по кре ти, или пак стил ске фор ма ци је, код 
нас на ла зи ли од је ка тек ка да су уве ли ко из гу би ли на 
из вор ној сна зи и но ви ни; са на уч ном фан та сти ком, ме-
ђу тим, то ни је слу чај, бу ду ћи да се пр во „пра во“ на уч-
но фан та стич но де ло у Ср ба ја вља на са мим по че ци ма 
свет ске исто ри је жан ра. Број SF ауто ра ко ји су де лат-
ни пре на ших пи са ца мо же се на бро ја ти на пр сте јед не 
ру ке – при ме ра ра ди,  Дра гу тин Ј. Илић об ја вљу је рад 
По сле ми ли ји он го ди на 1889. го ди не, две и по деценије 

1Израз "жанр" у овом се раду употребљава нетерминолошки, 
дакле не као ознака за најнижи степен у хије рархији књижевне 
гено ло ги је, литерарни облик сасвим специфичних и мање-више 
прецизно одређених формалних и садржинских одлика, већ пре 
за најши ри скуп особина уметничке појаве која се приближава 
сложеним особинама (књижевног) рода.
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на кон првих  Вер но вих фан та стич них пу то ва ња у све-
мир, ду би ну оке а на и сре ди ште зе мље; са дру ге стра-
не, и осам го ди на пре не го што ће  Курт Ла свиц и  Х. Џ. 
Велс и штам па ти ро ма не На две пла не те од но сно Рат 
све то ва, по ко ји ма ће по ста ти по зна ти ши ром све та.

На трагу наведених чињеница, ова сту ди ја не ве ли-
ког обима на сто ји да у основ ним цр та ма укаже ка ко на 
ак ту ел ност на уч но фан та стич них оства ре ња срп ских 
ауто ра – по са др жи ни и по об ли ку – у вре ме ну у ко ме 
су на ста ла, на кра ју XIX и по чет ком XX ве ка, та ко 
и на њихо ву при пад ност ду го ве ким над на ци о нал ним 
тради ци ји ма, књ и жев ним и кул тур ним по ја ва ма чи ји 
ко ре ни се жу у са мо пра ско зор је чо ве чан ства. Скре та-
њ ем па жње на зна че ња, слич но сти и ве зе ко је ни су ви-
дљи ве у пр ви мах, из са мо га тек ста, чи та о цу се пру жа 
на го ве штај сло же но сти и зна ча ја ра до ва овда ших на-
уч них фан таст(ичар)а за исто ри ју срп ске и европ ских 
књ и жев но сти. Ти ме се, мо же би ти, отва ра и про стор 
за пре вред но ва ње до са да шњ ег по ло жа ја наших SF пи-
саца у њи ма.
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ПРОУЧАВАЊЕ (ИСТОРИЈЕ; СРПСКЕ) 
НАУЧНЕ ФАНТАСТИКЕ: 

ПОЛИХИСТОРСКИ ЗАХТЕВИ?

Холанђанину и његовој екипи требало је три 
месеца да поново саставе Тарнера. Клонирали 
су квадратни метар његове коже и узгајили га 
на плочама колагена и полисахаридима хрска-
вице морског пса. Очи и гениталије ку пи ли су 
на слободном тржишту. Очи су биле зелене.

Нај ве ћи део та три ме се ца про вео је у сим-
стим кон струк ту иде а ли зо ва ног де ти њ ства у 
Но  вој Ен гле ској из прет ход ног ве ка, ге не ри са-
ном у РОМ-у. Хо лан ђа ни но ве по се те би ле су 
си  ви пред ју та рњи сно ви, ко шма ри ко ји би из-
бле  де ли ка да би се кроз про зор њего ве со бе на 
спра ту осве тли ло не бо. Ка сно но ћу, мо гао се 
осе  ти ти ми рис љи ља на. Чи тао је Ко на на Дој ла 
на све т лости си ја ли це од ше зде сет ва ти иза се-
ни ла од пер га мен та са мо ти вом бро до ва кли пе-
ра. Ма стур би рао је у ми ри су чи стих па муч них 
чар ша ва, за ми шља ју ћи пред вод ни це на ви ја ча. 
Хо лан ђа нин му је отво рио мо зак на по тиљ ку 
и ше тао се уну тра по ста вља ју ћи пи та ња, али 
би га ују тру мај ка зва ла на пше нич не па ху љи-
це, шун ку и ја ја, и ка фу са мле ком и ше ће ром.
Он да се јед ног ју тра про бу дио у не по зна том кре-
ве ту и Хо лан ђа нин је ста јао по ред про зо ра кроз 
ко ји се про си па ло троп ско зе ле ни ло и за сле пљу-
ју ћа све тлост сун ца. 

„Мо жеш ку ћи, Тар не ре. Го то ви смо с то бом. 
Сад си к’о нов.”

 Ви ли јем  Гиб сон, Гроф Ну ла 

Уко ли ко књ и жев ни зна лац са на ших про сто  ра, 
ко ји не ма мно го ис ку ства са на уч но фан та стич ним жан -
ром, из би ло ког раз ло га бу де при ну ђен да проу ча  ва 
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поја ве из обла сти SF1 књ и жев но сти, по го то во до ма ће, 
вр ло бр зо ће по ста ти све стан те жи не за дат ка. Школ  ска 
ис ку ства по мо ћи ће му да, у тек сту по пут оног на ве де-
ног на по чет ку ра да, уочи и опи ше про бле  ме и осо би не 
са ко ји ма би се су срео и при ли ком про у ча ва ња би ло 
ко је књ и жев не по ја ве или жан ра. Са дру ге стра не, пред 
њим ће се ну жно по ја ви ти низ су штин ских пи та ња ко-
ја се при ли ком про у ча ва ња ве ћи не дру гих књ и жев них 
по ја ва сма тра ју ре ше ним, од но сно срет но узи ма ју здра-
во за го то во, и на ко ја не мо же да од го во ри уко ли ко не 
пре ко ра чи оквир на мет нут књ и жев но те о риј ским зна-
њи ма, т.ј. стро го – или пак уско – схва ће ном на у ком о 
књ и жев но сти. При том ће се од го во ри од но си ти ко ли ко 
на про у ча ва ну SF по ја ву (ко ја без њих јед но став но не-
ће би ти ра зу мљи ва), то ли ко и на под ра зу ме ва на зна ња 
од но сно ме то де са ме на у ке о књ и жев но сти.

Ово пак зна чи да ће (до ма ћи) ис тра жи вач SF-а у 
мно гим пи та њ и ма мо ра ти да кре не од са мог по чет ка. 
Пре све га, он ће се су о чи ти са по тре бом да од ре ди шта 
пред ста вља су шти ну пред ме та ко ји же ли да из у ча ва. 
Бу ду ћи да му на ша зва нич на (уни вер зи тет ска) на у ка о 
књ и жев но сти по том пи та њу не ће би ти од пре те ра не 
по мо ћи,2 мо ра ће да се исто вре ме но упо зна и са са мом 
по ја вом и са те о риј ским ре флек си ја ма о њој.3 Он при-
1 Као озна ка за на уч ну фан та сти ку, у овом ра ду упо тре бља ва се 
ме ђу на род на скра ће ни ца SF – Sci en ce Fic tion.
2 То ре чи то по твр ђу ју про гра ми на ста ве књ и жев но сти, где на уч-
на фан та сти ка не са мо да ни је за сту пље на не го по пра ви лу ни је 
ни по ме ну та.
3 Стра на ли те ра ту ра о на уч ној фан та сти ци, прак тич но на свим 
свет ским је зи ци ма, кра јње је обим на, а ста ње на на шем под руч-
ју, иако са мо по се би не пре те ра но за до во ља ва ју ће, умно го ме 
је бо ље од ста ња у на ста ви – за хва љу ју ћи из у зет ној по пу лар но-
сти жан ра се дам де се тих и осам де се тих го ди на, уз ве ли ки број 
пре во да и до ма ћих из да ња об ја вљен је и зна тан број струч них 
чла на ка, сту ди ја, збор ни ка ра до ва па чак и јед на дво том на ен-
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том мо же по ку ша ти да из бег не пој мов но-тер ми но ло-
шку ана ли зу фе но ме на, по ла зе ћи од не ке јед но став не 
од ред ни це ка ква се мо же на ћи нпр. у бо љим реч ни ци ма 
књ и жев них тер ми на,4 на осно ву ко је ће се по зи ва ти на 
дeла ко ја су већ по тра ди ци ји свр ста на у жа нр на уч не 
фан та сти ке. Ипак, бу ду ћи да су од ред ни це ове вр сте че-
сто кра јње уоп ште не, да об у хва та ју су ви ше ра зно род-
них осо би на и по ја ва да би би ле пре ци зне, од но сно, 
ка ко се у кон крет ном слу ча ју исто ри је SF-а ми шље ња 
ра зи ла зе, ни је из ве сно да ли ће се као по че ци жан ра у 
раз ма тра ње узе ти два де се то ве ков ни, де вет на е сто ве ков-
ни, сре дњ о ве ков ни или пак ан тич ки тек сто ви,5 т.ј. ко ја 
ће се де ла од по ну ђе них узе ти као „пра ви” пред став ни-
ци жан ра а ко ја ће се пак од ба ци ти као спо ред ни или 
не ре пре зен та тив ни при мер ци. Сто га је, и по ред обра ћа-
ња исто ри ји жан ра, не из бе жна и тер ми но ло шка и пој-
мов на ана ли за из ра за „на уч на фан та сти ка”, и то по оба 
де ла син таг ме.

Ме ђу тим, и сам на зив по ја ве на на шем је зи ку је 
вар љив, бу ду ћи да ни је у пот пу но сти ве ран зна че њу 
из вор не син таг ме „Sci en ce Fic tion”. Ен гле ски тер мин 

ци кло пе ди ја. Пре свих, на пла ну пре во ђе ња, по пу ла ри са ња и 
про у ча ва ња SF књ и жев но сти ис ти чу се др  Зо ран   Жив ко вић и др 
 Алек сан дар Б.   Не дељ ко вић.
4 Нпр – књ и жев ни жа нр у ко ме су до га ђа ји, сме ште ни у бу дућ-
ност или у дру ге све то ве или у „па ра лел не” све то ве са вре ме не 
на шем све ту, мо ти ви са ни на уч ним хи по те за ма, и тре ти ра ни сло-
бод но и без пред ра су да ка ко би се ство ри ле екс трем не, па ра док-
сал не и про во ка тив не, или јед но став но фан та стич не си ту а ци је. 
LA NU O VA EN CIC LO PE DIA del la LET TE RA TU RA GAR ZAN TI, 
Mi la no, 1987, стр. 333.
5 Не ки ауто ри, по пут Жа ка Са ду ла, иако уоча ва ју пре те че SF-а 
од ан ти ке до мо дер ног до ба, у об зир узи ма ју са мо де ла из на шег 
ве ка. Ви ди  Жак  Са дул, Исто ри ја на уч не фан та сти ке, Ан дро ме да, 
Ал ма нах на уч не фан та сти ке Sf2, БИГЗ, Бе о град, 1977, стр. стр 
315-345. и Ан дро ме да, Ал ма нах на уч не фан та сти ке Sf3, БИГЗ, 
Бе о град, 1978, стр. 354-384.
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„Fic tion”, на и ме, пре од но си из ми шље не при по ве сти 
уоп ште (ко је, до ду ше, об у хва та ју и фан та стич не при че 
у ужем сми слу), од но сно на про зу, у опо зи ци ји са по е-
зи јом и дра мом, док се за фан та сти ку, као по себ ну (књ-
и жев ну) по ја ву, упо тре бља ва тер мин „Fan tasy”. Ка ко 
би ло, има ју ћи у ви ду про блем са мог на зи ва, ис тра жи-
вач ће мо ра ти да де фи ни ше SF по пи та њу од но са пре-
ма фан та сти ци ка ко би се из бе гло ме ша ње са бли ском, 
али ипак оде ли том по ја вом фан та стич не књ и жев но сти. 
У то ме ће му, као „dif fe ren tia spe ci fi  ca”, по мо ћи упра во 
на чел на усме ре ност SF-а пре ма на у ци, и то пре све га 
ег закт ној, ко ја сво је ре зул та те пре тва ра у тех ничка до-
стиг ну ћа.6 Без су мње, упу ће ност овог жан ра на на уч на 
зна ња је у не ким слу ча је ви ма то ли ка да се мо же го во-
ри ти о чи њ е ни ци да „до бра на уч на фан та сти ка прет по-
ста вља на уч ни ка ши ро ког обра зо ва ња”.7 Са дру ге стра-
6 У ис тра жи ва њу књ и жев не фан та сти ке, јед не нај сло же ни јих и 
нај ду го веч ни јих по ја ва са ко јом се ис тра жи вач уоп ште мо же су-
сре сти,  Цве тан  То до ров по ку ша ва да упра во на тој прет по став-
ци од ре ди и њен на уч но фан та стич ни аспект: „Ин стру мен тал но 
чу де сно до ве ло нас је ве о ма бли зу оно га што се у Фран цу ској у 
XIX ве ку зва ло на уч но чу де сно, а што да нас зо ве мо sci en ce-fi c-
tion. Ов де је нат при род но ра ци о нал но об ја шњ е но, али на осно-
ву за ко на ко је са вре ме на на у ка не при зна је. У до ба фан та стич не 
при по ве сти, то су по ве сти у ко ји ма се ја вља маг не ти зам, ко ји 
при па да на уч ном чу де сном. Маг не ти зам »на уч но« об ја шњ а ва 
нат при род не до га ђа је, са мо што баш тај маг не ти зам при па да нат-
при род ном. Та кви су Са бла сна не ве ста или Маг не ти зер Е. Т. А. 
Хоф ма на, Исти на о слу ча ју г. Вал де ма ра Е. А. Поа или Лу дак? 
Ги де Мо па са на. Са да шња sci en ce-fi c tion, ка да не за па да у але го-
ри ју, под ле же истом ме ха ни зму. То су при по ве да ња у ко ји ма се, 
по ла зе ћи од ира ци о нал них прет по став ки, чи њ е ни це улан ча ва ју 
са вр ше но ло гич но. Она, та ко ђе, има ју струк ту ру за пле та, али раз-
ли чи ту од оне у фан та стич ној при чи (...).” Цве тан  То до ров, Увод 
у фан та стич ну књ и жев ност, Рад, Бе о град, 1987, стр. 61.
7  Жак  Бер жи је, по го вор „La gu er re des mo uc hes”, Pa ris, 1970, 
пре ма  Жан Га те њо, „Про бле ми зна че ња на уч не фан та сти ке”, 
у: На уч на фан та сти ка, Збор ник те о риј ских ра до ва, ур.  Зо-
ран  Жив ко вић, Би бли о те ка XX век, 23, БИГЗ, Бе о град, 1976, 
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не, ме ђу тим, зна ча јан део ве о ма вред них SF оства ре ња 
занемарује тех нич ки аспект ствар но сти, ста вља ју ћи на-
гла сак на дру штве не на у ке (ет но ло ги ју, со ци о ло ги ју, 
лин гви сти ку), и фор ми ра жан ров ску под вр сту ко ја се 
озна ча ва и као „со ци јал на на уч на фан та сти ка”.8

Упо ре до са пој мов но-тер ми но ло шким де фи ни са њ-
ем пред ме та про у ча ва ња, ис тра жи вач ће би ти при ну ђен 
да се ба ви и ши рим есте тич ким и ак си о ло шким пи та њ-
и ма, бу ду ћи да се SF жа нр по пра ви лу свр ста ва у по пу-
лар ну од но сно три ви јал ну књ и жев ност и из јед на ча ва са 
шун дом од но сно ки чем. Ис тра жи вач SF-а би ће, да кле, 
при ну ђен да у по моћ по зо ве фи ло соф ски уте ме ље ну те о-
стр. 173-174. Иако се могу схва тити као пре те ри ва ње, оваква 
схватања нису без основа – А.  Богданов, М.  Миланковић, И. 
 Аси  мов, А.  Кларк само су нека од имена значајна како за исто-
рију научне фантастике тако и за науку у ХХ веку. Спре га је, 
ме ђу тим, дво смер на – не са мо што се пи сци СФ-а по пра ви лу 
слу же на уч ним са зна њ и ма и до стиг ну ћи ма, че сто и оним ко ја 
су још да ле ко од очи ју јав но сти, они исто вре ме но сво јим иде-
ја ма надахњују научнике. О томе опширније види Robert. W. 
Bly, The Science in Science Fiction, 83 SF Predictions That Became 
Scientifi c Reality, BenBella Books, Inc., Dallas, 2005, у којој се 
разматрају најважније научне идеје које воде порекло из научне 
фантастике.
8 По се бан про блем пред ста вља ме ђу жан ров ско укр шта ње и 
про жи ма ње, при че му се нпр. „из вор на” де тек тив ска ра дња у 
 Ди ко вом ро ма ну Да ли ан дро и ди са њ а ју елек трич не ов це? раз ви-
ја у фу ту ри стич ком ан ти у то пиј ском кон тек сту, ве стерн фа бу ла 
пре ме шта у ко смос (Пла не та за Тек са ша не  Би ма Пај пе ра и  Џо-
на Мек гва је ра), од но сно ства ра свет у ко ме по сто ја ње би ћа из 
жан ро ва стра ве и ужа са, вам пи ра, до би ја на уч но об ја шњ е ње и 
за ни мљи ве фи ло соф ске и дру штве не им пли ка ци је (Ја сам ле ген-
да  Ри чар да Ме ти со на). Да ли ће се ова кви хи бри ди раз ма тра ти 
као СФ, као по себ не по ја ве раз ли чи те од „чи стих” при ме ра жан-
ра, или ће се пак са свим ис кљу чи ти из про у ча ва ња, у мно го ме 
за ви си од схва та ња при ро де SF-а.  Дар ко Су вин, при ме ра ра ди, 
че сто ис ти че ми шље ња раз ли чи тих про у ча ва ла ца СФ-а ( Блиш, 
 Ну дел ман) о струк тур ној не спо ји во сти на уч но фан та стич не и 
де тек тив ске при че и ло шим ре зул та ти ма та квих хи бри да. Ви ди 
нпр. „На уч на фан та сти ка и но вум”, Књижевна смотра, часопис 
за свјетску књижевност, XIV (1892), бр. 46, стр 21
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ри ју умет но сти од но сно те о ри ју (умет нич ке) вред но сти 
ка ко би до ка зао да је његов пред мет вре дан про у ча ва ња, 
то јест да у исто ри ји књ и жев но сти из бо ри ме сто за по је-
ди на вр хун ска на уч но фан та стич на оства ре ња.9

Осим рас пра ве о вред но сти ма, као са сто јак ана-
ли зе мо ра ће се по ја ви ти и кон крет но кул ту ро ло шко-со-
ци о ло шко раз ма тра ње SF-а као жан ра три ви јал не ли-
те ра ту ре, чи је за ко ни то сти без су мње има ју зна ча јан 
удео у са мом об ли ко ва њу на уч но фан та стич них оства-
ре ња (при ти сак ма сов не пу бли ке, ну жност бр зог пи са-
ња, ко ји се очи та ва ју у схе ма ти зо ва ном об ли ко ва њу и 
до во де до ве ли ког бро ја по вр шно пи са них де ла за не-
мар љи вог ква ли те та, зна ча јан ути цај ко ји уред ни ци 
ча со пи са има ју на ко нач ни из глед об ја вље них ра до ва, 
итд). Опет, свр ста ва ње у то ко ве по пу лар не шунд- од но-
сно кич-кул ту ре хи по те за ко ја је ва жи прак тич но са мо 
за SF-про дук ци ју на за пад ној хе мис фе ри или, још уже, 
за аме рич ко тр жи ште. На уч на фан та сти ка ис точ них зе-
ма ља – пре све га у до ба Со вјет ског Са ве за – на ста ја ла 
је у са свим раз ли чи тим усло ви ма, и по усло ви ма и по 
9 По ми шље њу Ста ни сла ва Ле ма, јед ног од нај зна чај ни јих пи са-
ца и те о ре ти ча ра SF жан ра свих времена, на уч но фан та стич на 
књ и жев ност пред ста вља „са свим по се бан слу чај”, јер би тре ба-
ло да при па да две ма сфе ра ма кул ту ре, ко је су из осно ва раз ли-
чи те и ко је се ниг де не пре пли ћу осим упра во у њој. „Ове сфе ре 
ће мо на зва ти „до њ им цар ством” –  или цар ством три ви јал не књ-
и жев но сти –  и „го рњ им цар ством” –  или цар ством књ и жев но-
сти „глав но га то ка”. У до ње цар ство спа да ју кри ми на ли стич ки 
ро ман, ро ман о Ди вљем За па ду, псе у до и сто риј ски ро ман, спорт-
ски ро ман и еро тич но-сен ти мен тал не при че о из ве сним сре ди на-
ма (о ле ка ри ма и бол ни чар ка ма, о ми ли о на ри ма и сек се пил ним 
де вој ка ма итд.). Же лео бих да чи та о ца по ште дим тач ног опи си-
ва ња оно га што под ра зу ме вам под „глав ним то ком”; до вољ но је, 
мо жда, да по ме нем не ко ли ко име на ауто ра ко ји бо ра ве на том 
Олим пу: Мо ра ви ја, Ке стлер, Џојс, Би тор, Сар тр, Грас, Меј лер, 
Бор хес, Кал ви но, Ма ла муд, Са рот, Пен же, Грин итд.”  Ста ни-
слав Лем, На уч на фан та сти ка, у: На уч на фан та сти ка, Збор ник 
те о риј ских ра до ва, ур.  Зо ран  Жив ко вић, Би бли о те ка XX век, 23, 
БИГЗ, Бе о град, 1976, стр. 20.
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до ме ти ма, и по угле ду ко ји ауто ри на уч не фан та сти ке 
ужи ва ју, да ле ко је бли жа „озбиљ ној” књ и жев но сти. Са 
дру ге стра не, ју го сло вен ски/срп ски SF са свим је оде-
ли та по ја ва, бу ду ћи да за њега не ва жи ни ти је дан од 
ових прин ци па.10

Та ко ђе, у „спо ља шњ ој” ана ли зи фе но ме на ис тра-
живач ће от кри ти да се фе но мен на уч не фан та сти ке не 
огра ни ча ва са мо на књ и жев ност већ об у хва та и дру ге 
(умет нич ке) ме ди је – ако сво ју пра ву афир ма ци ју до жи-
вља ва у ли те ра ту ри, SF се у овом ве ку на ро чи то успе шно 
оства ру је кроз ме ди је ра ди ја, фил ма и стри па.11 При том 
се од ре ђе ни мо ти ви, те ме, ју на ци или си жеи не са мо „ме-
ха нич ки” се ле из јед ног ме ди ја у дру ги већ са со бом но-
се по не што и од об ли ков них за ко ни то сти умет но сти у ко-
јој на ста ли, па ти ме вр ше и ду бље струк тур не ути ца је.12 

10 До ма ћи SF пи сци спа да ју у мар ги нал ну пот кул тур ну гру пу ко-
ја прак тич но не ма ни ма сов не пу бли ке ни фи нан сиј ске мо ти ва-
ци је за ства ра ње а нек мо ли ли те рар ног угле да. Сто га се умно го-
ме мо гу од ре ди ти пре у тер ми ни ма сек те не го уоби ча је не по ја ве 
из књ и жев ног жи во та.
11 Ра дио-адап та ци ја ро ма на Рат све то ва  Х.Џ. Вел са при мер је 
за фик тив ну ре пор та жу ко ја је иза зва ла ве ро ват но нај ве ћу па ни-
ку ме ђу аме рич ким слу ша о ци ма од изу ма овог ме ди ја. По овом 
ро ма ну, као и по мно штву дру гих Вел со вих оства ре ња, сни мље-
но је ви ше фил мо ва.
12 Обич но се књ и жев ни од но сно стрип-мо ти ви се ле на филм, но 
има и дру га чи јих слу ча је ва – јед но од нај по пу лар ни јих на уч но-
фан та стич них де ла свих вре ме на,  Клар ко ва 2001: Оди се ја у све-
ми ру пру жа мо гућ ност да се ис тра жу је и обр ну ти слу чај – ути-
цај за ко ни то сти филм ске умет но сти на књ и жев но об ли ко ва ње, 
бу ду ћи да је нај пре пи са но као филм ски сце на рио (усло вље но, 
да кле, по тре ба ма ки не ма то граф ске на ра ци је) па тек ка сни је 
пре то че но у ро ман. Са дру ге стра не, чу ве ни Ауто сто пер ски во-
дич кроз Га лак си ју  Да гла са Адам са на стао је из ра дио-се ри ја ла 
1978-1980, а на кон об ја вљи ва ња у ро ма неск ном об ли ку 1979-
1984, пре то чен је и у ком пју тер ску игру, те ле ви зиј ску се ри ју и 
игра ни филм. Ка да је пак реч о ли ко ви ма, је дан од при ме ра за 
пре но ше ње ју на ка из фил ма у књ и жев ност је сте пи лот Хан Со-
ло, из по пу лар не  Лу ка со ве филм ске три ло ги је Зве зда ни ра то ви, 
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Ис тра жи вач ће сто га мо ра ти да по зна је по е тич ке за ко не 
ве ћег бро ја са вре ме них ме ди ја ка ко би из у чио њихо ву 
ме ђу за ви сност и деј ство на књ и жев но об ли ко ва ње.

Ка да, ко нач но, до спе до свог ужег пред ме та, књи-
жев ног де ла на уч не фан та сти ке, ис тра жи вач ће се на-
ћи пред но вим ме то до ло шким зах те ви ма, ко је ће пред 
њега по ста ви ти уну тра шња свој ства жан ра. Као, уоста-
лом, и сва ки умет нич ки свет, и свет SF-а увек под ра зу-
ме ва мо де ло ва ње „од по чет ка (из осно ва)” – би ло да се 
ра дња од и гра ва у ка мер ној ат мос фе ри са ма лим бро јем 
ли ко ва би ло да се пак пре но си са на крај све ми ра, у 
игри су увек све ка рак те ри сти ке то га све та, ви дљи ве 
или прет по ста вље не. Ка ко се зби ва ња не рет ко од и гра-
ва ју у уни вер зу му са за ко ни ма ко ре ни то дру га чи јим 
од оних ко је ми по зна је мо или при зна је мо, до дат ну 
те шко ћу у об ли ко ва њу SF-ствар но сти чи ни им пе ра тив 
до след ног по што ва ња прин ци па ко ји ле же у њего вом 
те ме љу –  без об зи ра ко ли ко су они бли ски на шем сва-
ко днев ном ис ку ству.13 Ова кво од ре ђе ње ну жно ће при-
зва ти и по е тич ка раз ма тра ња ари сто те лов ске вр сте о 
ве ро ват ном и ну жном – уко ли ко се, на и ме, мо де ло ва-
ње све та не раз ви ја у скла ду са са мо свој ном ло ги ком, 
SF-де ло ће од мах из гу би ти сва ку цр ту убе дљи во сти; са 

ко ји је по слу жио као око сни ца не ко ли ко ро ма на  Бра ја на Деј ли ја 
(Хан Со ло на Кра ју зве зда, 1979, Осве та Ха на Со ла, 1979, Хан 
Со ло и из гу бље но за ве шта ње, 1980).
13  Цве тан  То до ров сма тра да се нај бо љи тек сто ви на уч не фан-
та  сти  ке ор га ни зу ју та ко да чи та лац од по чет не за чу ђе но сти 
нат при род ним до га ђа ји ма на кра ју схва та ко ли ко су они бли ски 
уоби ча је ном жи во ту: „По да ци да ти у по чет ку су нат при род ни: 
ро бо ти, ван зе маљ ци, ме ђу пла не тар ни оквир при по ве сти. Кре та-
ње при по ве сти те че у та квом прав цу да нас при мо ра ва да ви ди-
мо ко ли ко су нам ти на из глед чу де сни до га ђа ји у ства ри бли ски, 
ко ли ко су при сут ни у на шем жи во ту. (...). Ов де чи та лац про ла зи 
кроз про цес при ла го ђа ва ња: нај пре се на ђе пред нат при род ном 
чи њ е ни цом, да би на кра ју при знао њену „при род ност”.” Ц.  То-
до ров, Увод у фан та стич ну књ и жев ност, стр. 175-176.
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дру ге стра не, са свим до след но об ли ко ван на уч но фан-
тастич ни уни вер зум са мо је прет по став ка, али не и га-
ран ци ја, ус пе лог умет нич ког оства ре ња.14 

На ру ше не за ко не при род ног све та мо ра пра ти ти 
и ко ре ни то про ме њ е ни ста тус при по ве да ња. Уко ли ко 
је мо гу ће мо де ло ва ти про стор но-вре мен ски кон ти ну ум 
ко ји је стран на шем ис ку ству, или пак пра ви ти ско ко ве 
кроз про стор и вре ме на на чин ко ји ни је свој ствен уоби-
ча је ном по и ма њу пу то ва ња (вре ме плов), умно го стру чи-
ти ју на ка ре пли ко ва њ ем или до во ђе њ ем истог ју на ка из 
раз ли чи тих вре мен ских ко ор ди на та у исту вре мен ску 
ра ван, или пак за ми сли ти лик чи ја се свест не мо же об у-
хва ти ти „нор мал ним” пси хо ло шким зна њ ем (дво пол на, 
ко лек тив на, де ли мич но, или, ко начно, пот пу но не људ-
ска свест), раз у ме се да ће и ду бље про бле ма ти зо ва ње 
на ра то ло ги је мо ра ти да се на ђе на ре пер то а ру ис тра жи-
ва ча SF књ и жев но сти, уко ли ко же ли да аде кват но об у-
хва ти све при по вед не осо би не и но ви не.

Без об зи ра што је реч о пот це њ е ној по ја ви ван 
глав ног то ка кул ту ре и књ и жев но сти, обим и ра зно вр-
сност зна ња ко ја ула зе у нео п ход ну спре му ис тра жи-
ва ча SF-а ни у ком слу ча ју ни је за не мар љив. Са дру ге 
стра не, ме ђу тим, од ре ђе на под руч ја зна ња мо жда му 
не ће би ти то ли ко по треб на – по пут вер со ло ги је, на 
при мер, с об зи ром на то да се на уч но фан та стич на књи-
жев ност оства ру је пре вас ход но у про зи, а сра змер но 
ре ђе у дру гим ро до ви ма.15 Са дру ге стра не, ме ђу тим, 
14 Ма да се у ли те ра ту ри сре ћу вред но сна ко ле ба ња из ме ђу по-
што ва ња жан ров ских за ко на и умет нич ке вред но сти, по пут 
оце  не да је де ло ус пе ло као на уч на фан та сти ка, али без зна чај-
ни  је књ и жев не вред но сти. Са дру ге пак стра не, у про у ча ва њу 
„озбиљ не” књ и жев но сти, не за ми сли во је из ја ви ти да је нпр. пе-
сма ус пе ла као со нет, али да не ма ве ли ку књ и жев ну вред ност.
15 Ово пре све га ва жи за до ма ћу SF сце ну – упо ре ди нпр. по е-
зи ју у збор ни ци ма Ан дро ме да 1-3, у ко ји ма је об ја вље но два-
де се так до ма ћих и стра них на уч но фан та стич них (или „на уч-
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то ауто мат ски не зна чи да је у SF књ и жев но сти је зич ка 
ком по нен та са свим про зир на: у устрој ству на уч но фан-
та стич ног све та је зик мо же до би ти не са мо ко му ни ка-
ци о ну (је зи ци не по зна тих га лак си ја-ци ви ли за ци ја) већ 
и чи сто ко смо тво рач ку уло гу („на по чет ку бе ше реч”) 
у ко јој се од и гра ва кон кре ти за ци ја ме та фо ре да је зик 
гра ди свет (књ и жев ног де ла).

Пој мов но-ме то до ло шка раз ма тра ња од но са жан-
ра и на у ке, ко ја су до ве ла до уне ко ли ко пре те ра не твр-
дње о SF-пи сцу као на уч ни ку ши ро ког обра зо ва ња, 
са  да се, ме ђу тим, по ја вљу ју и на дру гом кра ју ко му ни-
ка ци о ног лан ца – као ин тер пре та тив на ну жност. При 
раз ма тра њу осо би на све та об ли ко ва ног у окви ру SF-а, 
ка ко би мо гао да ком пе тент но су ди о мо гућ но сти и ве-
ро ват но ћи њего вог устрој ства, ис тра жи вач ће, на и ме, 
мо ра ти да рас по ла же нај ши рим зна њ и ма из ко смо ло-
ги је, астро но ми је, фи зи ке и астро фи зи ке, би о ло ги је, ге-
не ти ке и пси хо ло ги је, ма кар она би ла и на ни воу ча со-
пи сне ин фор ма ци је. При мер за то је су и SF оства ре ња 
по сле дње ге не ра ци је ко ја су за сно ва на на (ствар ним и 
прет по ста вље ним) до стиг ну ћи ма ком пју тер ске тех но-
ло ги је и прак тич но не ра зу мљи ва без по зна ва ња основ-
них ин фор ма тич ких пој мо ва.16 

но фан та стич них„) пе са ма и јед на SF дра ма – од но сно ва жи за 
СФ про дук ци ју пре кра ја ХХ сто ле ћа. У по сле дњ их че тврт ве ка 
број пе сни ка на уч не фан та сти ке у не пре ста ном је по ра сту, и 
укљу чу је и не ке од нај и стак ну ти јих при по вед них при пад ни ка 
жан ра (И.  Аси мов, Б. В. Ол дис, У. К. Ле Гвин, Р. Бред бе ри, Џ. 
Хал де ман, Т. М. Диш, итд). По угле ду на од го ва ра ју ће про зне 
на гра де, уста но вље на су го ди шња при зна ња за СФ по е зи ју, и 
на пра вље не су – по во дом њих, и за себ но – и број не ан то ло ги је 
СФ пе сни штва.
16 Те шко је, на и ме, за ми сли ти да би књ и жев ни зна лац ко ји осе-
ћа не ла год ност од са ме по ми сли да упа ли ра чу нар мо гао да 
ауто ри та тив но ту ма чи де ла јед ног од по сле дњ их СФ-усме ре ња, 
ки бер пан ка, у ко ји ма, из ме ђу оста лог, ва жну уло гу игра и ком-
пју тер ски ство ре на вир ту ел на ре ал ност – „ки бер про стор”. Бра-
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По том ће се ис тра жи вач SF-а ну жно ба ви ти и јед-
ним ре цеп циј ским про бле мом ко ји ни је свој ствен ве ћи-
ни дру гих књ и жев них жан ро ва. На уч на фан та сти ка, на-
и ме, за пред мет об ли ко ва ња има оно што ни је али ипак 
мо же би ти, а по не кад и бу де – по сто ји мно го слу ча је ва 
да се кон крет на на уч на до стиг ну ћа по у зда но пред ви ђа-
ју у де ли ма на уч не фан та сти ке. Са дру ге пак стра не, 
де ло у јед ном тре нут ку – на при мер де вет на е стом ве ку 
– са те мом пу то ва ња на дру га не бе ска те ла – нпр. Ме-
сец – има све од ли ке на уч не фан та сти ке, но по ста вља 
се пи та ње ко ли ко из ме њ е на ре цеп циј ска си ту а ци ја са 
кра ја XX ве ка – у ко ме пу то ва ње на Ме сец ни је баш сва-
ко днев на, али у сва ком слу ча ју више није ни  претерано 
сен за ци о нал на по ја ва– ути че на њего во по то ње ту ма-
че ње као део SF-а. Та ко ђе, да ли је са вре ме ни ро ман 
са овом те мом на уч но фан та стич ни или ро ман са ре а ли-
стич ком те ма ти ком?

У на сто ја њу да раз гра ни чи област свог про у ча ва-
ња, ис тра жи вач ће по том мо ра ти да се обра ти и исто ри-

јан Мек хејл де фи ни ше ки бер про стор као „умет ну ти” свет ко ји 
„мен тал но до жи вља ва ју ком пју тер ски опе ра те ри чи ји су нер вни 
си сте ми у ди рект ној ве зи („ин тер феј су”) с ком пју тер ским си сте-
мом.” Ки бер про стор ко ји се још зо ве и „ма три ца”, је сте „тро-
ди мен зи о нал на мре жа („тро ди мен зи о нал на ша хов ска та бла, бес-
крај на и пот пу но про зир на”;  Гиб сон, Хром ко ји го ри, стр. 168) у 
ко јој се кон цен тра ци ја по да та ка (ускла ди ште них од стра не кор-
по ра ци ја, вла ди них аген ту ра, вој ске и др.) пред ста вља по мо ћу 
ге о ме триј ских об ли ка ко ди ра них у бо ји: „сте пе на ста скер лет на 
пи ра ми да над ле штва за фи си ју ис точ не оба ле го ри иза зе ле них 
ко ца ка Ми цу би ши бан ке у Аме ри ци, а ви со ко и ја ко да ле ко... на-
ла зе се спи рал на оруж ја вој них си сте ма” ( Гиб сон, Не у ро ман сер. 
стр. 52). Код ко ри сни ка ових си сте ма ства ра се илу зи ја да се 
кре ћу ме ђу овим при ка за ма као кроз не ки пре део, али пре део ко-
ји је пот пу но мен та лан и вир ту е лан. Ма три ца је „кон сен зу ал на 
ха лу ци на ци ја”, то јест исти онај ха лу ци на тор ни пре део ко ји до-
жи ви сва ко ко се „уба ци” у би ло ко ји тер ми нал ових си сте ма.” 
Бра јан Мек хејл, „Ка по е ти ци ки бер пан ка”, Тран ска та лог, бр.4, 
је сен 1996, стр. 13.
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ји иде ја – да сме сти де ла на уч не фан та сти ке у од ре ђе ну 
ми са о ну тра ди ци ју, чак и ако не ги ра по сто ја ње „пра ве” 
SF ли те ра ту ре пре кра ја дру гог ми ле ни ју ма. Ка ко на уч-
на фан та сти ка, об ли ку ју ћи вре мен ски-про стор но уда ље-
ну ци ви ли за ци ју, че сто – и то ве о ма кри тич ки – зна да 
го во ри за пра во о овој ов де, ме ђу прет ход ни ци ма жан ра 
та ко ће се, ве ро ват но пре свих дру гих, ука за ти ис ку ство 
уто пиј ског про ми шља ња, ко је ко ли ко при па да књ и жев-
но сти то ли ко, мо жда још и ви ше, и фи ло со фи ји. 

Упра во уто пи ја, као вр ста фи ло соф ско-књ и жев-
ног огле да на те му иде ал ног дру штве ног уре ђе ња, од 
сво јих пра по че та ка са др жи за ме так оно га што ће се 
ка сни је раз ви ти као је дан од нај по пу лар ни јих под жан-
ро ва мо дер ног при по ве да ња. Бу ду ћи да је иде ал но дру-
штво оства ри во ис кљу чи во у да ле кој про шло сти или 
бу дућ но сти, од но сно не где да ле ко, на кра ју све та, а 
обич но и из ра зи то на пред но у на у ци и тех но ло ги ји, SF 
по мно гим сво јим осо би на ма пред ста вља ло ги чан про-
ду же так уто пиј ског ми шље ња, исто као што и уто пи ја 
пред ста вља је дан од при род них аспе ка та на уч не фан та-
сти ке.17 По себ не слу ча је ве ове вр сте чи ни пак по ве зи-
ва ње уто пиј ских раз ми шља ња и ствар них или прет по-

17 У скла ду са тим, од ре ђе ни те о ре ти ча ри упу ћу ју на уто пиј ску 
су шти ну устрој ства СФ све та, по пут уве ре ња Мар ка Ан же ноа 
да „знан стве на фан та сти ка функ ци о ни ра по сво јим се ман тич-
ким ак си о ми ма као па ра диг мат ска ‘при ка за’, ко ја од вла чи па-
жњу чи та о ца од син таг мат ске струк ту ре тек ста на вар ку ко ја је 
ва жан еле мент у чи та лач ком ужит ку. У том по гле ду ЗФ је у-то-
пиа (не-мје сто) и по сво јем иде о ло шком утје ца ју и по на чи ну 
де ши фри ра ња: као и у уто пи ји, чи та лац се пре но си из lo cu sa 
или мје ста –  по сто је ће син таг мат ске се квен ци је –  non-lo cus, то 
јест, не-мје сто, у па ра диг мат ску ,фа та мор га ну’ ко ја, прет по ста-
вља се, упра вља по ру ком.„ Marc An ge not, „Od sut na pa ra dig ma: 
uvod u se mi o ti ku znan stve ne fan ta sti ke”, Knji žev na smo tra, Ča so pis 
za svjet sku knji žev nost, Го ди ште XIV (1982), број 46, стр. 8-9.
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ста вље них исто риј ских до га ђа ја и кре та ња, са др жа но 
у спе ку ла ци ја ма на те му ал тер на тив не исто ри је.18

Кри тич ко са гле да ва ње ак ту ел ног дру штве ног по-
рет ка у све тлу не ког по тен ци јал ног со ци јал ног мо де ла, 
пра ће но је ни зом дру гих осо би на – ма што ви тим си же-
ом, углав ном ак ци о ног ти па, бо га тим из у зет ним си ту-
а ци ја ма у ко ји ма се не рет ко ја вља ју и су штин ска фи-
ло соф ска пи та ња. Уко ли ко је чо ве чан ство нпр. на пра-
гу су сре та са ван зе маљ ским ци ви ли за ци ја ма; от кри ћа 
не по зна тог све та; ис ку ша ва ња не ког фун да мен тал но 
но вог на уч ног от кри ћа, или пак тр пи по сле ди це пла не-
тар не ка та стро фе, зло у по тре бе на у ке, итд, ра зу мљи во 
је да та ква си ту а ци ја по кре ће мно штво те мељ них пи-
та ња ко ја пре ста ју да бу ду ва жна са мо за по је дин ца и 
по ста ју до слов но уни вер зал на и ег зи стен ци јал на.

Овим сво јим осо би на ма SF при зи ва још јед ну 
ду го веч ну тра ди ци ју – на сле ђе ме нип ске са ти ре, од но-
сно ра бле ов ско-свиф тов ско-џој сов ске ли ни је жан ро ва 
озбиљ но-сме шног.19 Се жу ћи, као и уто пиј ска тра ди-
ци ја, у да ле ку про шлост, ме нип ска књ и жев ност те жи 
при ка зи ва њу из у зет них си ту а ци ја не ра ди њих са мих 
већ ра ди ства ра ња по год ног окру же ња за тра же ње, про-
во ци ра ње и про ве ра ва ње исти не, то ком че га се уво де 
фун да мен тал ни фи ло соф ски про бле ми (жа нр „ко нач-
18 Тако се нпр. романескни свет у делу Филипа К. Дика Човек у 
висо ком дворцу (као и у већем броју сродних романа) свет гради 
на премиси да су Силе осовине добиле Други светски рат.
19 Зачетник те традиције, и често у литератури први претеча 
научнофантастичне књижевности, јесте Лукијан из Самосате са 
Икароменипом односно Истинитим причама (Лукијан се често 
разматра и као пуноправни СФ аутор – упореди нпр. текст S.C. 
Fredericksа Lucian’s True History as SF, у: SF Studies, # 8 = Vol-
ume 3, Part 1 = March 1976, односно скорију студију Aristoula 
Georgiadou, David H. Larmour Lucian’s Science Fiction Novel True 
Histories, Brill Academic Publishers, 1998, у којој се може наћи 
и детаљније образложење због чега се Истините приче без 
ограде одређују као научно фантастични роман). 
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них пи та ња”). При том су у ме нип ској књ и жев но сти 
го то во оба ве зно за сту пље на вре мен ско-про стор на пу-
то ва ња ко ја об у хва та ју прак тич но све аспек те ко је ма-
шта мо же да по ну ди; та ко фи ло соф ски уни вер за ли зам 
че сто узро ку је тро план ску кон струк ци ју – ра дња и ди-
ја ло шка су о ча ва ња пре но се се са зе мље на не бо и у 
под зем ни свет (ди ја лог „на пра гу” – ис пред вра та ра ја, 
при ка зи ва ње па кла, итд).20

Ме ни пе ја је, да ље, ка рак те ри са на ор ган ским спо-
јем сло бод не фан та сти ке, сим бо ли ке, и, по не кад, ми-
стич ко-ре ли ги о зног еле мен та са екс трем ним и гру бим 
на ту ра ли змом дру штве ног под зе мља; екс пе ри мен тал-
ном фан та сти ком, ком би но ва ном са нео бич ним тач ка-

20 Види опширније М. Бахтин, Проблеми поетике Достојевског, 
Београд, 1967, стр. 177. Добар пример за дијалог на прагу у 
научној фантастици среће се у краткој причи Роберта Шеклија 
„Питаj шта ти драго”, Андромеда, Алманах научне фантастике 
Сф1, БИГЗ, Београд, 1976, стр. 196-203:

„Осамнаест створова дошло је Одговарачу; нису корачали, 
нити су летели, него су се једноставно појавили. Подрхтавајући 
на хладном блеску звезда, зурили су у масивност Одговарача.

–  Ако не постоји раздаљина –  рече један –  како онда ствари 
могу да буду на другим местима?

Одговарач је знао шта је то раздаљина, и шта су то места. Али 
није могао да одговори на питање. Постојала је раздаљина, али 
не онако како су је та створења видела. А по стојала су и места, 
али на друкчији начин од онога који су створења очекивала.

–  Престилизујте питање –  рече Одговарач, пун наде.
–  Зашто смо кратки овде, а дуги тамо негде? –  упита један.
– Зашто смо дебели тамо негде, а кратки овде? Зашто су 

звезде хладне?
Одговарач је знао све ствари. Знао је зашто су звезде хладне, 

али није могао да то објасни у терминима звезда или хладноће.
–  Зашто постоји правило осамнаест? –  упита други. 
– Зашто, када се састану осамнаест, још један буде про из-

веден?
Али, наравно, одговор је био део другог, већег питања, које 

није било постављено.
Још један је био произведен правилом осамнаест, и деветна-

ест створења ишчезоше.”
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ма гле ди шта; при ка зи ва њ ем екс це сних, не нор мал них 
мо рал но-пси хич ких чо ве ко вих ста ња (лу ди ло, раз два-
ја ње лич но сти, нео б у зда но ма шта ње, нео бич ни сно ви, 
не кон тро ли са не стра сти, са мо у би ства...); на ру ша ва њ-
ем дру штве них и го вор них кон вен ци ја – кроз сце не 
скан да ла, екс цен трич ног по на ша ња, не у ме сне го во ре 
и ис па де; оштрим кон тра сти ма и ок си мо рон ским спо је-
ви ма, на глим пре ла зи ма и про ме на ма – сме њи ва њ ем уз-
ви ше ног и при зем ног, уз ле та и па до ва, нео че ки ва ним 
збли жа ва њ ем уда ље ног и раз дво је ног; на кра ју, и еле-
мен ти ма со ци јал не уто пи је, че сто по ве за ним са ак ту ел-
ним жур на ли стич ким, пу бли ци стич ким или фељ то ни-
стич ким то ном, ко ји од ње чи ни сво је вр стан „пи шчев 
днев ник” у ко ме се ре а гу је на оп шти дух и тен ден ци је 
вре ме на у ко ме пи сац жи ви.  Та ко ђе, ме нип ска са ти ра 
од ли ку је се још и по ја ча ним при су ством (ма да не јед на-
ко за сту пље ним) еле ме на та ко мич ног, чи сте ко ми ке па 
све до па ро ди је и са мо па ро ди је и са ти рич но усме ре ног 
сме ха. 

Из ло же ни мо тив ски ком плек си ме нип ске са ти ре, 
бли ски те ма ма SF књ и жев но сти, на шли су сво ју при-
род ну сре ди ну у SF жан ру. То се мо же ја сно уочи ти већ 
и на осно ву раз ма тра ња на сло ва на уч но фан та стичних 
ро ма на (нпр. Ауто сто пер ски во дич кроз Га лак си ју,21 
21Адамсови романи из ове серије један су од најбољих примера 
па ро дирања СФ клишеа и стереотипова. Ево, нпр. чувеног одлом-
ка о Погону Бесконачне Невероватноће: „Погон Бесконачне Не-
вероватноће представља дивну, савре мену методу прелажења 
огромних међузвезда них растојања за пуки нулти део секунде, 
без све оне мучне петљавине око хиперсвемира. Откривен је 
сре ћном случајношћу, а потом га је владина истраживачка гру па 
на Дамограну разрадила у погонски облик којим се може управ-
љати.

Ово је, укратко, прича о том открићу.
Начело генерисања малих износа коначне невероватноће 

једно ставним спајањем логичких кола Бамблвини 57 суб ме-
зонског мозга за плотер атомских вектора уроњен у сре  дину 
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Да ли ан дро и ди са њ а ју елек трич не ов це? Де сет го ди-
на до су дњ ег да на, Не-чо век и дру ге но ве ле, Ја, ро бот, 
Ка да се све то ви су да ре, Ра то ви бу ба, По глед уна зад: 
2000-1887, Утов днев ник, Чо век-ам фи би ја, Под вод ни 
зе мљо рад ни ци, Ре во лу ци ја: при ча о бли ској бу дућ но-
сти у Ен гле ској, По сле дња же на, Не ви дљи ви чо век, 
Алу ми ни јум ски чо век, Екс тра чо век, Ус кр сну ли чо век, 
Чо век ко ји се ис то пио, Ато ми и зло, Са дру гих све то-
ва: огле ди и при че, Су дњи час, Го спо дар про сто ра и 
вре ме на, Пик ник на Ра ју). 

***

која је сна жан произвођач Брауновог кретања (на пример, лепа, 
вели ка шоља врелог чаја) било је, разуме се, добро познато 
– такви генератори често су коришћени за пробијање леда на 
журкама изазивањем истовременог скока свих молекула доњег 
руб ља домаћице за једну стопу улево, у складу с теоријом нео-
дређености.

Многи цењени физичари говорили су да то не могу да поднесу 
– једним делом зато што је реч била о омаловажавању науке, али 
углавном због тога што их нису позивали на такве журке.

 Дру га ствар ко ју ни су мо гли да под не су био је ве чи ти не у спех 
у по ку ша ји ма да на чи не ма ши ну ко ја би мо гла да ге не ри ше по ље 
бес ко нач не не ве ро ват но ће, нео п ход но да би се све мир ски бро до-
ви пре ба ци ва ли пре ко не схва тљи вих ра сто ја ња ме ђу нај да љим 
зве  зда ма, и на кра ју су на мр го ђе но об зна ни ли да је та ква ма ши на 
до слов це не мо гу ћа. А он да је не ки сту дент, ко га су оста ви ли да 
по чи сти ла бо ра то ри ју по сле не ке из у зет но не у спе ле жур ке, по чео 
ова ко да ре зо ну је:

Уко ли ко је, по ми слио је он, та ква ма ши на прак тич но нео ствар-
љи ва, он да њено по сто ја ње мо ра има ти ко нач ну не ве ро ват но ћу. 
Зна чи, да би се на пра ви ла, тре ба са мо пре ци зно из ра чу на ти ко ли-
ко је не ве ро ват на, уба ци ти тај број у ге не ра тор ко нач не не ве ро ват-
но ће, до да ти шо љи цу вре лог ча ја... и укљу чи ти га!

То је и учинио и с приличним запрепашћењем схватио да је 
успео да доврши дугу потрагу за златним генератором бе с коначне 
не  ве роватноће. Још више га је запрепастило када га је, после уру-
чивања награде Галактичког института за изузетну бистрину, 
лин  чо вала разуларена гомила цењених физичара који су коначно 
схва тили да више од свега мрзе паметњаковиће.” Даглас Адамс, 
Аутостоперски водич кроз галаксију, Поларис, Београд, 1996, стр. 48.
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Број ним и сло же ним ме то до ло шким прет по став-
ка ма про у ча ва ња на уч не фан та сти ке при дру жу је се и 
до дат ни низ пи та ња по ве зан са раз ма тра њ ем до ма ће 
SF књ и жев но сти. По треб но је пре све га, од ре ди ти ме-
сто и уло гу SF-пи са ца у исто ри ји (но ви је) срп ске књ и-
жев но сти или пак – ако се у од ре ђе ном бро ју успе лих 
до ма ћих на уч но фан та стич них де ла име ауто ра мо же за-
ме ни ти из ми шље ним стра ним име ном а да се при том 
не про ме ни ни сми сао ни ре цеп ци ја де ла22 – раз ре ши ти 
ди ле му да ли је ова ква вр ста пи са ња уоп ште укљу че-
на у кон текст срп ске књ и жев но сти. Са дру ге стра не, 
по сто је и на сто ја ња да се за ко ни то сти жан ра при ме не 
на на шу кул тур ну и књ и жев ну тра ди ци ју (пре све га на 
мит ско-фол клор но на сле ђе), што до во ди до умет нич ки 
ве о ма за ни мљи вих по ку ша ја. У сва ком слу ча ју, са ма 
чи њ е ни ца да се по сто ја ње мо дер них SF по ку ша ја у на-
шој књ и жев но сти мо же уочи ти кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка,23 го во ри о то ме да срп ска на уч на фан та сти ка 
ни је по ја ва крат ко га да ха и да, без об зи ра на го то во си-
сте мат ско за не ма ри ва ње од стра не књ и жев них исто ри-
ча ра,24 или мо жда упра во због то га, за слу жу је озбиљ но 
и об у хват но ис тра жи ва ње.

22 Као што је био и конкретан случај приликом објављивања 
домаћих аутора у научнофантастичној рото-едицији ново сад-
ског ‘Дневника’.
23 Прва SF драма код нас и у свету – После Милијон годинa Драгу-
тина Ј.  Или ћа, појавила се 1889. године. Први српски SF роман 
Јед на угашена звезда Лазара  Комарчића објављен је 1902. годи-
не, а Кант нашег доба, прва проза са елементима SF-а од истог 
аутора, 1893.
24 Када је реч управо о Комарчићу, иако га и Јован  Скерлић и Јо-
ван  Деретић у својим историјама српске књижевности помињу, 
они потпуно занемарују научнофантастични аспект његовог 
стваралаштва.
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РА ЂА ЊЕ (СРП СКЕ) 
НА УЧ НО-ФАН ТА СТИЧ НЕ КЊ И ЖЕВ НО СТИ: 
ТРАДИЦИЈЕ, КОН ТЕКСТИ, ОСО БЕ НО СТИ

Ја сам кат кад, на кри ли ма сво је 
уобра зи ље, пред у зи мао да ле ка пу то-
ва ња у бес крај ну ва си о ну или у древ-
ну про шлост да бих сво јим ро ђе ним 
очи ма са гле дао из бли за оно што је на-
у ка опа зи ла из да ле ка. Вра тив ши се са 
та квог пу та, из гле да ла ми је мо ја изба 
те сна и ме мљи ва, спи си по жу те ли, 
књи ге умољ ча не.

Ми лу тин  Ми лан ко вић,
  Кроз ва си о ну и ве ко ве

Про у ча ва ње дра ме По сле Ми ли јон годинa Дра гу-
ти на Ј. Или ћа, као и ро ма на Јед на уга ше на зве зда Ла-
за ра Ко мар чи ћа, пру жа рет ку при ли ку да се, на са мом 
из во ру, по сма тра на ста ја ње но ве књ и жев не вр сте у срп-
ској књ и жев но сти. По ја вом ових де ла (1889, од но сно 
1902. го ди не), на и ме, SF жа нр је на ве ли ка вра та ушао 
у на шу кул тур ну сре ди ну, и то у тре нут ку ка да у свет-
ским окви ри ма прак тич но још ни је до шао до са мо о дре-
ђе ња.1 Сто па ма Илића и  Ко мар чи ћа на ста вио је, две и 

1 На уч на фан та сти ка се, као са мо све сни књ и жев ни жа нр, од но-
сно као по себ на (под)кул тур на по ја ва са ја сно од ре ђе ним дру-
штве ним об ри си ма, ја вља два де се тих го ди на про шлог ве ка, 
на по ре до са на стан ком аме рич ког ча со пи са Ama zing sto ri es. За 
раз ли ку од пру ча ва ла ца ко ји го ди ну 1926. узи ма ју за го ди ну на-
стан ка на уч не фан та сти ке, по сто је и од ре ђе ња ко ја исто ри ју ро да 
по ме ра ју ду бо ко у ан тич ко до ба. Ви ди нпр. Дар ко  Су вин, Од Лу-
ки ја на до Лу њ и ка, Епо ха, За греб, 1965. Ка ко би ло, тре ба има ти 
на уму чи њ е ни цу да се Вре ме плов Х.Џ. Вел са, на уч но-фан та стич-



26

по де це ни је доц ни је, и Ми лу тин  Ми лан ко вић, је дан од 
нај ве ћих на ших на уч ни ка, пи шу ћи 1928. го ди не Кроз 
ва  си  о ну и ве ко ве, де ло сло же не жан ров ске струк ту ре 
са зна чај ним при ме са ма на уч не фан та сти ке.

 Илић и  Ко мар чић, ма кар као но ва то ри јед ног 
жан   ра у до ма ћој књ и жев но сти, ни су, ме ђу тим, на и шли 
на бла го на кло ност кри ти ча ра а пре све га исто ри ча ра. 
Или ће ва књ и жев на суд би на, са же та ре чи ма ко је је Бог-
дан  По по вић на пи сао по во дом Скер ли ће вог кри тич ког 
ра да,2 као да на нај бо љи мо гу ћи на чин од сли ка ва суд-
би ну на ших пи са ца ве за них за на уч ну фан та сти ку – го-
то во пот пу но за не ма ри ва ње и из о ста вља ње из битних, 
од но сно „званич них”, књ и жев но-исто риј ских син те за. 
Сли чан је слу чај и са Ко мар чи ћем, па и са ве ћи ном дру-
гих срод них ауто ра. Без об зи ра на чи њ е ни цу да су се 
на ши пи сци огла си ли SF де ли ма у са мом за чет ку мо-
дер не исто ри је жан ра, од но сно да се на њихо вом тра гу, 
у дру гој по ло ви ни про шлог ве ка, раз ви ла сна жна (па-
ра)књ и жев на, пот кул тур на, сце на, и на ста ла број на чи-
та лач ка пу бли ка, књ и жев ни исто ри ча ри и кри ти ча ри 
ко ји при па да ју „глав ном” кул тур ном то ку,  Скер лић и 
дру ги по сле њега, по пра ви лу су се оглу ша ва ли и о SF 
ауто ре и о са мо по сто ја ње до ма ће на уч но-фан та стич не 
књ и жев но сти.3 

ни ро ман ко ји има до дир них та ча ка са По сле ми ли јон го ди на, по-
ја вљу је тек не ко ли ко го ди на на кон Или ће вог оства ре ња.
2 Го во ре ћи о оправ да но сти из о ста вља ња пи са ца за ко је се ни је 
на шло ме ста у Скер ли ће вој Исто ри ји срп ске књ и жев но сти,  По-
по вић та ко пи ше: „Је дан је ди ни ме ни по знат из у зе так, ко ји се, 
др жим, не мо же оправ да ти, чи ни Дра гу тин Илић, пе сник, при-
по ве дач, драм ски пи сац, и кри ти чар. По по ло жа ју ко ји је у сво је 
до ба имао у на шој књ и жев но сти, он за слу жу је да уђе у њену 
исто ри ју.” Бог дан  По по вић, „Јо ван  Скер лић као књ и жев ни кри-
ти чар” СКГ, НС, књ. I бр. 1, 1. сеп тем бар 1920, стр. 28.
3 Ово ва жи и за Ми лан ко ви ћа, чи ји се књ и жев ни рад ни ти јед ном 
реч ју не по ми ње нпр. у Исто ри ји књ и жев но сти Јо ва на Де ре ти ћа.
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Да ле ко од то га, ме ђу тим, да се ства ра ла штво Д. 
Ј. Или ћа и Л. Ко мар чи ћа мо же из јед на чи ти са на уч ном 
фан та сти ком, па ни ши ре схва ће ном фан та стич ном 
књи жев но шћу – реч је пре све га о ра зно вр сним пи сци-
ма, при че му се у Или ће вом де лу, за пра во, те шко мо же 
про  на ћи књ и жев ни род или вр ста у ко јој се ни је оку-
шао,4 док се пак Ко мар чи ћев пре вас ход но рад од ли ку је 
ме ша ви ном ро ман ти чар ских и ре а ли стич ких књ и жев-
них цр та, за јед но са ути ца јем Ви да ко ви ћа и фран цу ске 
књи жев но сти.5 Упра во се из тог раз ло га и не мо же ла ко 
под ве сти ни под јед ну об у хват ну ка те го ри ју. 

Ис пи ти ва ње Или ће вог и Ко мар чи ће вог опу са по-
ка зу је та ко да дра ма По сле ми ли јон го ди на, од но сно ро-
ман Јед на уга ше на зве зда озна ча ва ју пре из у зе так не го 
пра ви ло;6 та ко ђе, ова де ла пред ста вља ју оде ли ту по ја-

4 Илић се огле дао „у свим вр ста ма: тра ге ди ји и ко ме ди ји, лир ској 
и еп ској по е зи ји, књ и жев ној кри ти ци и есе ји сти ци, исто риј ској 
и ме мо ар ској про зи; Јо ван  Де ре тић, Исто ри ја срп ске књ и жев-
но сти, Но лит, Бе о град, 1983, стр. 404. По Де ре ти ће вим ре чи ма, 
иако је  Илић по мно гим сво јим осо би на ма „тра ди ци о на ли ста, 
из да нак по зне ро ман ти ке, епи гон”, он у не ким оства ре њ и ма 
де лу је као „са мо свој на по ја ва, по не кад ско ро као но ва тор ко ји 
сме ло ула зи у све то ве до та да ско ро не по зна те на шој књ и жев но-
сти.” Исто, стр. 405. У том по гле ду, као из ра зи то оригиналнu по 
за ми сли,  Де ре тић из два ја тра ги ко ме ди ју По сле ми ли јон го ди на.
5 Ви ди текст Сло бо да на Ву ја чи ћа „Ла зар  Ко мар чић у Цр ној Го-
ри”, у: Ла зар Ко мар чић у свом и на шем вре ме ну, Би бли о те ка 
лир ских ве че ри по е зи је, При бој на Ли му, 1986, стр. 59-63, у ко-
ме аутор скре ће па жњу на ча со пис „За пи си” и при ло ге Ми ла на 
Ву ки ће ви ћа у њему, по све ће не раз ви ћу срп ског ро ма на, по себ-
но Ла за ру Ко мар чи ћу.
6 При ме ра ра ди, иако сма тра да је По сле ми ли јон го ди на сво је-
вр стан из раз исте иде а ли стич ке по е ти ке, Мар та  Фрајнд та ко ђе 
ве ли и да ова тра ги ко ме ди ја за у зи ма „по себ но ме сто у Дра гу ти-
но вом це ло куп ном де лу”, бу ду ћи да је „пи са на у про зи, по сти-
лу и је зи ку са свим уда ље на од При би сла ва и Бо жа не, и ве ћи не 
дру гих Или ће вих дра ма, а по свом ко смо по лит ском, оп ште људ-
ском са др жа ју да ле ко и од на ци о нал не или сло вен ске те ма ти ке 
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ву у исто ри ји срп ске књ и жев но сти као, мо же се сло-
бод но ре ћи, и сра змер но рет ку по ја ву ван ње. Или ћев 
спис, прак тич но, спа да ме ђу пр ва (пра ва) на уч но-фан-
та стич на оства ре ња у исто ри ји свет ске ли те ра ту ре, а 
сва ка ко је пр ви, и је дан од из у зет но рет ких, спи са SF-а 
драм ско га ро да уоп ште; Ко мар чи ћев ро ман чи ни део 
нарочи те гру пе књ и жев них ра до ва ко ја спа ја ју мо ти ве 
фан та стич ног (ко смич ког) пу то ва ња са из ла га њ ем иде-
ја о на стан ку и устрој ству све ми ра те мо ти ви ма су сре-
та са не зе маљ ским ци ви ли за ци ја ма.

Са дру ге стра не, ко ли ко год се чи ни ла са мо свој-
на, де ла пи о ни ра срп ске на уч но фан та стич не књ и жев-
но сти са др же број не осо би не ко је их доводе у везу 
са ду го веч ним тра ди ци јама при сут ним и у исто ри ји 
европскe и, у мањој мери, у исто ри ји на ше књ и жев но-
сти. Та ко се по ка зу је да је за опис и ана ли зу те мељ них 
по став ки Или ће вог и  Ко мар  чи ће вог књ и жев ног све та 
од на ро чи тог зна ча ја ду ги низ књ и жев них оства ре ња 
усме ре них ка уто пиј ском об ли ко ва њу ствар но сти, уко-
ре њ е ном у мит ско-фол клор ном пре да њу и ре ли гиј-
ском до жи вља ју све та, пре све га у пред ста ва ма остр ва 
бла же них/мр твих, ра ја, обе ћа не зе мље а у модерним 
временима до пу ње ном актуелним философско-научно-
технолошким разма тра њима. Основ  не прет по став ке за 
раз у ме ва ње те мељ  них по став ки SF оства ре ња на ших 
пи са ца ле же у вре мен  ско-про стор ним свој стви ма мо-
тив ског ком плек са уто пи је, на чи ну до спе ва ња до ње, 

Или ће вог ства ра ла штва”. Мар та  Фрајнд, „Дра гу тин  Илић или 
дра ма из ме ђу исто ри је и фан та сти ке”, у: Дра гу тин Илић, Иза-
бра не дра ме, Но лит, Бе о град, 1987, стр. 20. За јед нич ка цр та Ко-
мар чи ће вих ра до ва је пре све га из ра зи та „за гле да ност у не бо”, 
оп сед ну тост све мир ским про стран стви ма и „жи во том” ва си о не; 
опет, Ко мар чи ће ва про зна оства ре ња до би ја ју кра јње раз ли чи те 
об лике, од ре а ли стич ког при ка зи ва ња на род ног жи во та, пре ко 
исто риј ског „ро ма на тај не” све до (на уч не) фан та сти ке.
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осо би то сти њених ста нов ни ка, ску пу иде ја на ко ји ма 
по чи ва њено устрој ство као и у сте пе ну њеног на уч но-
тех нич ког раз вит ка. Те ма уто пи је сто га под ра зу ме ва и 
цео сплет срод них али не и исто вет них те ма и мо ти ва, 
као што су фан та стич но пу то ва ње, упо зна ва ње са  ко-
смич ким по рет ком и из ла га ње зна ња о њему, су срет са 
ту ђим, не-људ ским и ван зе маљ ским по ја ва ма, ство ре њ-
и ма и ци ви ли за ци ја ма, итд.7

Ка да је, нај пре, реч о ме сту уто пи је, иде ал ни свет, 
или пак дру штво, не при па да на шем про сто ру и вре-
ме ну ( Мо ро ва нео грч ка ко ва ни ца „у-то пиа” озна ча ва 
„не-ме сто„8), и на ла зи се из ван гра ни ца по зна те ствар-
но сти, од но сно по ме рен је у да ле ку про шлост или бу-
дућ ност. Пред ста ве Ели си ју ма, злат ног до ба код  Хе си о-
да и   Хо ме ра, иде ја ју део-хри шћан ског ра ја, Атлан ти да 
или „пра ва зе мља” из  Пла то но вих ди ја ло га Кри ти је, 
Ти ма ја и Фе до на, по пра ви лу се  налазе не где у оке а ну 
или на не бу, и да ти ра не су или пре по чет ка исто риј ског 
вре ме на или по сле њего вог кра ја. У скла ду са тим, и 
7 На уч на фан та сти ка је „исто вре ме но ши ра од уто пи је али од 
ње у нај ма њу ру ку јед ним де лом и во ди по ре кло; ако ни је ћер ка 
он да је ма кар се стри чи на уто пи је – се стри чи на ко ја се обич но 
сти ди по ро дич ног на сле ђа али не мо же да по бег не од сво је ге не-
тич ке суд би не. Без об зи ра на све њене пу сто ло ви не, ро ман се, 
по пу ла ри за ци је и чу де сно сти, SF се ко нач но мо же пи са ти са мо 
из ме ђу уто пиј ског и ан ти у то пиј ског хо ри зон та.” Dar ko  Su vin, 
Me ta morp ho sis of Sci en ce Fic tion, стр. 61-62, у: Pa trick  Par rin der, 
Sci en ce Fic tion, Its Cri ti cism and Te ac hings, Met huen, New York 
and Lon don, 1980, стр. 77. 
8 „За бо ра ви ли смо да пи та мо, а он је за бо ра вио да нам ка же, где 
се Уто пи ја за пра во мо же на ћи у Но во ме Све ту. Био бих спре ман 
на зна ча јан тро шак да ис пра вим ову ома шку. Пре све га, по ма ло 
сам и по сра мљен што не знам чак ни име оке а на у ко ме се на-
ла зи ово остр во о ко ме сам то ли ко пи сао, и по том, у Ен гле ској 
има мно го љу ди ко ји очај нич ки же ле да от пло ве за Уто пи ју.” 
Tho mas  Mo rus, Uto pia. Da vid  Wo ot ton, ed., (In di a na po lis: Hac kett 
Pu blis hing, 1999) 54, Qu e stia, 6 May 2006, http://www.questia.
com/PM.qst?a=o&d=24133527>.
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до ла зак до уто пи је ве зан је за осо бе но пу то ва ње кроз 
про стор и вре ме, обич но фан та стич не вр сте; че сто се и 
пу ка же ља за аван ту ром, чак и пу ки сти цај окол но сти,9 
окон ча ва до спе ва њ ем до бо љег, или пак са мо дру га чи-
јег, ме ста, без об зи ра да ли пут ни ци кре ћу уоби ча је ним 
(брод, ба лон, ле те ћа ма ши на)  или пак ма ње обич ним 
(кри ла, пти це, џи нов ска опру га, топ, вре ме плов) пре-
во зним сред стви ма. У  Лу ки ја но вој Исти ни тој при чи 
мо ре плов ци за хва ће ни олу јом би ва ју ба че ни увис сто-
ти на ма ки ло ме та ра и пре тво ре ни у ва зду хо плов це, да 
би, на кон осам да на зрач не пло вид бе до спе ли до зе мље 
у ва зду ху, „на лик на сјај но остр во” – до Ме се ца.10 Ту 
се не за у ста вља ју, већ на ста вља ју да ље, пре тва ра ју ћи 
9 Најстарија забележена утопија медитеранског културног круга, 
египатска прича „Бродоломник” са почетка II миленијума пре 
нове ере, приповеда о морнару који након потонућа лађе на којој 
је пловио доспева до рајског полу-митског острва Пунт, негде у 
Црвеном мору, настањеног светим змијама које говоре. Мотив 
(фан тастичног; нехотичног) путовања, као и слика другачије, 
туђ(инск)е друштвене организације, присутни су тако од самих 
почетака утопијског жанра. Приче из старог Египта, СКЗ, 
Београд, 1997, стр. 21; The Faber Book of Utopias, edited by John 
 Carey, Faber & Faber, 1999, стр. 18.
10 Месец спада у најомиљенијие дестинације фан тастичних пу-
то вања утопијског/рано научнофантастичног ка  ра к тера. Уз Лу-
кијана, један од првих месечевих похода пре  дузима  Плутарх у 
дијалогу О лицу на Месечевој површини, који не ма облик кла-
сичне космичке пустоловине већ је превасходно посвећен опису 
зе мљиног свемирског пратиоца, његовом изгледу и особинама. 
 Плутарх, између осталог, разматра разлоге за и против живота на 
Месе цу, и за кључује да је вероватноћа постојања жи вих бића на 
ње му иста као вероватноћа постојања и живота у океану. Да ље 
се разговара о Огигији, острву у Океану, и алегоријском опису 
стања душа после смрти, која прераста у причу о космичком 
путешествију ду ша између Земље и Месеца. Када доспеју на 
Месец неке одла зе на Јелисејска поља, друге допадају удолина 
и великих ду бина. Месец је настањен демонима, који се понекад 
спусте до земље, где су задужени за пророчанства. И душе на-
силне природе понекад бивају прогнане са Месеца на Земљу, 
где остају све док се не прочисте, итд. О путовањима на Месец 
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пу то ва ње до зе мљи ног са те ли та у истин ско ко смич ко 
пу то ва ње.11

Бу ду ћи да по тра гу у спо ља шњ ем све ту увек пра-
те и уну та рња, ду хов на и ду шев на кре та ња, по себ на 
вр  ста пу то ва ња, та ко ђе кроз тра ди ци ју при сут на од 
ан  ти ч ких да на, од ви ја се у сну или у нео бич ним пси-
хо ло шким ста њ и ма, ка да се пут ник на ла зи у ек ста зи, 
де ли ри ју му, или је на са мр ти. Као и спо ља шња, и уну-
тра шња се аван ту ра че сто од ви ја ши ро ким астрал-
ним про стран стви ма, те из ле ти ове вр сте са др же и 
по дроб но раз ра ђе ну астро ном ску стра ну. На опи са ни 
на чин у   Пла то но вој Др жа ви до га ђа се пу то ва ње Ера, 
си на Ар ме ни је вог ко ме се, у ста њу из ме ђу жи во та и 
смр ти, по ка зу је устрој ство све ми ра. Мит из Фе дона 
та ко ђе са др жи еле мен те ко смо ло шког от кро ве ња: Со-
крат пред испијање отрова са го вор ни ци ма от кри ва из-
глед „пра ве зе мље”, сме ште не „ис под не ба”, искићене 
„кра сотама, и још златом и сребром, и другим опет 
сличним стварима”, као и устројство Хада и судбину 
душа после смрти. Тра ди ци ју пла то ни стич ког мо ти ва 
сно ви ђе њ ског от кро ве ња, на ста ви ће  Ци це ро нов Som ni-
um Sci pi o nis (Ски пи о нов сан), ко ји ће има ти зна ча јан 
ути цај у сре дњ о ве ков ној и са вре ме ној књ и жев но сти  
Уме сто „пра вог” све мир ског пу то ва ња рад са др жи 
астро  ном ски пре глед: Ски пи о ну се у сну ја вља ви зи-
ја ко ја по чи ње са Кар та ги ном а за вр ша ва се уви дом у 
устројство све ми ра, опи сом „Млеч ног Кру га” са зве-
зда ма ве ћим не го што се ика да и мо гло за ми сли ти, и 
не ви дљи вим са Зе мље ко ја са да из гле да као бе зна чај на 
тач ки ца у огром ном про стран ству. 

од Лукијана до раног XIX века види Marjorie Hope  Nicolson Voy-
ages to the moon. Macmillan Co., New York, 1948. 
11 Ако се у наведеном дијалогу подухват догађа се пуким слу чајем, 
пут на Месец у Икароменипу, прои звод је планског на стојања, и 
као такав има далеко већи утицај на будуће радове ове врсте. 
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Ова ква вр ста пи са ња подразуме ва и од ре ђе ни 
про   фил пи с ца, који, поред неоспорне књижевне ве шти-
не мора да поседује и аутентична знања стро ге и систе-
матске при  роде. При ме ра ра ди, пр ви ре не сан сни аутор 
ко ји је пред у зео за ма шан ко смич ки пут био је Жак Пел-
тје  ди Ман (1517-1582), фи зи чар, ма те ма ти чар, астро-
лог и пе сник. Пелтјеово ко сми чко путовање садржано 
је у његовој песничкој збир ци Љубав над љубавима 
(L' Amour des amours) из 1555. Првих 69 сонета не разли-
кује се од уобичајене петраркистичке поезије из овог 
раздобља француског песништва. Други део, међутим, 
представља новост –  ди Ман, у традицији  Лукреција, 
 Вергилија, и  Дантеа, слави уздизање од љубави пре-
ма жени ка љубави пре ма неком узвишенијем и вред-
нијем пред мету обо жавања, самом знању, и то јед ној од 
његових нај тежих и нај  пле менитијих грана – учењу о 
вишим не беским Сфе рама. Шеснаест састава посвећено 
је ле ту са Зе м ље са дамом која надахњује песника и коју 
жели да освоји, преображају у потеру за зна њем, и ко-
на чно првим поузданим подацима у вези са месе чевим 
и пла нетарним подручјима. Песникова сапутница от-
кри  ва сво је намере и идентитет на Парнасу, где га пре-
даје соп ственој заштитници, музи Уранији, са којом 
пе сник наставља пут. На крају, муза води песника 
свемиром, а овај записује њена објашњења што боље 
може, укљу чујући разјашњења на различите теме – о 
природи елемената, не бе ских региона, метеора, и пет 
планетарних тела, од Месеца до Марса, где се пусто-
ловина и завршава.

Век ка сни је, дру ги ве ли ки на уч ник, Јо хан    Ке плер, 
та ко ђе се огле да у истом жан ру. Његов по смрт но об ја-
вље ни Som ni um (1634) од вишеструког је зна чаја, како за 
историју књижевности тако и за раз вој астро   номије,12 
12 „Као књижевно дело, важан је као први модерни научни пут 
на Месец, и основни извор потоњих „космичких путовања” у 
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и по мишљењу многих истраживача пред  ставља једно 
од најупечатљивијих књижевних путовања на Ме сец. 
Као и код Пелтјеа, и код Кеплера је први део Сна са-
свим у складу са дугом књижевном тради цијом, овај 
пут уко рењеном у машти старих Грка, при чему два 
основ на извора јесу   Лукијанова Истинита прича и 
 Плу тар хово Лице на Месецу. Са друге пак стране, у 
скла ду са научним претпоставкама,   Кеплер поклања 
на ро читу пажњу захтевима путовања – размишља о 
ути   цају силе теже на човечје тело које се ослобађа зем-
љи не гравитације и подвргава привлачењу Месеца. 
Та ко ђе, брине га могућност да би муке полетања и сле-
тања били неподношљиви за смртнике – стога ће де-
мони, захваљујући којима је путовање могуће, при ме-
нити неку врсту омамљујућих средстава на космичке 
путнике. Somnium се разли кује од уврежене праксе и 
по Ке плеровом на сто јању да што је мо гу ће де таљ ни је 
опи ше но ви свет ко ји за ти че на Ме се цу, и то пре све га 
као на уч ник и ма те ма ти чар. Сто га се де таљ но рас пра-
вља о раз да љи на ма, ве ли чи на ма пред ме та, ви си на ма 
пла ни на и ду би на ма до ли на, итд. Кеплер та ко ђе по ку-
ша ва и да опи ше на че ла кли ма то ли о ги је и ме те о ро ло-
ги је, на го ве шта ва ју ћи ко ји би све не чо ве ко ли ки и гро-
теск ни об ли ци жи во та мо гли да по сто је на Ме се цу. 

Настојање да се непосредно спо зна устрој ство 
све ми ра пове зује тако мо тив ски ком плекс уто пи је и са 
мо ти вом откро вења, по тра ге исти ном или пак сазнава-
њем и излагањем од ре ђе не вр сте темељног или езо  те-

се дам наестом и осамнаестом веку. Такође има необично био-
графско значење, будући да баца светло на неке до сада не ја-
сне тренутке из Кеплеровог живота. Уз то, Som ni um непосредно 
утиче на енглеску астрономију, и чу дан утицај на најмање јед-
ног важног енглеског песника.” Mar jo rie  Nicolson: „Kepler, the 
Somnium, and John Donne”, Journal of the History of Ideas, Vol. 1, 
No.3, (Jun, 1940), стр. 259-280.
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рич ног зна ња, ко је пре ва зи ла зи окви ре уто пиј ске за јед-
ни це или чо ве чан ства, имајући притом и одлучујући 
значај за њега.13 На ужем пла ну, ста нов ни ци уто пи је, 
људ ског об лич ја или не, увек располажу од ре ђе ним са-
знњима и вештинама ко је им омо гу ћа ва ју да дру штво 
ор га ни зу ју на на чин бит но дру га чи ји од уоби ча је ног. 
Уто пиј ско зна ње уте ме ље но је ко ли ко у ко смо ло шким 
то ли ко и у на уч но-тех но ло шким уви ди ма – са ја ча њ-
ем све сти о уве ћа њу и зна ча ју на уч ног зна ња и њего ве 
по тен ци јал не уло ге у пре о бра жа ју дру штва, уто пи ја по-
ста је и из ра зи то на пред на у на у ци и тех но ло ги ји. 

Кон цеп ту ал но при бли жа ва ње уто пи је на уч ној 
фан   та сти ци14 по том пи та њу у европ ским књ и жев но-
сти ма по чи ње од XVII ве ка, и то у два основ на сме ра. 
Јед на стру ја ауто ра из ра зи то је по зи тив но на стро је на 

13 Томас   Мор је већ писао да за становнике Утопије „нема већег 
задовољства од скидања вела који скрива чудесне тајне природе, 
убеђени да је Бог, највећи од свих уметника, поносан што се 
диве његовим делима, задовољан напорима које чине да би 
проу чавали његово дело, хвалећи његово савршенство, уместо 
да вечито глупо гледају у земљу не усуђујући се да мишљу пре-
кину везе које их за њу везују”. (Utopie, II, поглавље VI) Жан 
 Сер вије, Историја утопије, Clio, 2005, стр. 136.

И даље: „Наука код Томаса Мора, а још више код  Кампанеле, 
има метафизички домет, она је један од модалитета бића: добро 
супротстављено злу и незнању. Тако је наука један од атрибута 
Божјег града.

Град сунца је велико колективно биће по угледу на слику све-
та. Задатак му је да у седам зидова обједини читаво човечан-
ство. Тако свим својим снагама учествује у бићу и као апсолутна 
потврда супротставља се савременом друштву, које је релативна 
негација посто је оно само негација тамо где влада зло у три 
облика: немоћ, незнање, мржња. Треба дакле развити супротна 
начела: снагу, мудрост и љубав, која су тајна основа било ког 
друштвеног живота, по Кампанели, сами принципи живог хри-
шћанства.”  Нав. дело, стр. 137.
14 „Utopias”, The Encyclopedia Of Science Fiction, Edited by John 
  Clute and Peter   Nicholls, Contributing editor Brian  Stableford. Or-
bit, London, 1999, стр. 1260.
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пре ма на уч но-тех нич ким до тиг ну ћи ма, сма тра ју ћи 
да она пру жа ју од лу чу ју ћи под сти цај про гре су и уса-
вр  ша ва њу чо ве ка и њего вих за јед ни ца. Дру го се пак 
усме ре ње од ли ку је ду бо ким не по ве ре њ ем у не кри тич-
ко оду ше вља ва ње и при ме ну от кри ћа на у ке и тех ни ке, 
и раз ма тра њ ем по сле ди ца та квог по сту па ња по дру-
штво, пре све га те ма ти зо ва њ ем ра зних ви до ва чо ве ко-
вог оту ђе ња. Нај ва жни ја уто пиј ска де ла XVII ве ка која 
га је по ве ре ње у на у ку је су Но ва Атлан тида Френ си са 
 Беј ко на (1627) и Град Сун ца То ма за  Кам па не ле (1637). 
Са дру ге стра не, при су тан је и низ ра до ва у ко ји ма се 
па ро ди ра ју на уч ни ци и њихо ва на сто ја ња: Бље шта ви 
свет Мар га ре те  Ка вен диш (1668), Гу ли ве ро ва пу то ва ња 
Џо на та на  Свиф та (1726), и Ра се лас Се мју е ла  Џон со на 
(1759). Иде ја о на по ред но сти мо рал ног и на уч ног на прет-
ка чо ве чан ства на ста је не што ка сни је, у фран цу ској књи-
жев но сти. Пи о нир ски еухро ниј ски ро ман Го ди на 2140 
(1771) Л. С.  Мер си јеа за сту па иде је о ну жном уса вр ша ва-
њу чо ве чан ства по мо ћу на у ке, ма те ма ти ке и ме ха ни ке, а 
Ле те ћи чо век от кри ва ју жну хе мисфе ру или Фран цу ски 
Де дал (1781) Ре сти фа  де ла Бре то на опи су је уто пиј ско 
дру штво за сно ва но на на че ли ма при род них на у ка и на-
уч ног на прет ка. Сли чан оп ти ми зам ја вља се код Ен гле-
за тек у XIX ве ку, са ро ма ном М.  Гри фит На кон три ста 
го ди на (1836), али је из ра зи то ја ка и стру ја ан ти на уч ног 
ро ман ти зма, из ра же на у Ра си ко ја до ла зи Лор да   Ли то на 
(1870), Ере во ну Се мју е ла   Ба тле ра (1872) и Кри стал ном 
до бу В.Х.  Хад со на (1887) ко ји се од ли ку ју еле мен ти ма 
окул ти зма, ан ти ма ши ни зма, па сто рал но сти и са ти рич-
но сти. На кон Лон до на (1855) Ри чар да  Џе фри са пред-
ставља још ра ди кал ни ју че жњу за вар вар ством.

 За раз ли ку од ен гле ског, аме рич ки се уто пи зам не 
од ли ку је кри тич ким ста вом пре ма на у ци и тех ни ци – мла-
да на ци ја у успо ну обе руч ке при хва та иде је о про гре су, 
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ко је свој нај зна чај ни ји из раз до би ја ју у  Бе ла ми је вој По-
глед уна зад: 2000-1877 (1888) и по ду жем ни зу ими та ци ја 
и на до ве зи ва ња. Кри тич ки при ла зи без ре зер вној ве ри у 
на уч но-тех нич ки на пре дак ис ти чу да је тех но ло шко дру-
штво исто риј ски усме ре но ка по ве ћа њу не јед на ко сти и 
дру штве не не прав де (јед на од пр вих дис то пи ја, Це за ров 
стуб И.  До нели ја, 1890), од но сно за ме ра ју одр жи во сти 
ста ња у ко ме су љу ди до ко ни а ма ши не оба вља ју сав по-
сао (Ве сти ни от ку да Ви ли ја ма Мо ри са, 1890).

* * *
Там на стра на на у ке и тех но ло ги је, од но сно су сре-

ти са не зе маљ ским би ћи ма и ци ви ли за ци јама, скре ћу 
па жњу на још јед ну те мељ ну те му на уч не фан та сти ке. 
Ма да не ну жно раз ли чи ти и по вр сти, ста нов ни ци уто-
пиј ске за јед ни це, показано је, од обичног су друштва 
ве о ма раз ли чи ти по ме сту на ко ме пре би ва ју, по иде-
о ло ги ји и дру штве ном устрој ству. Сто га је у уто пи ји 
ре дов но при сут но и про ми шља ње од но са има ги нар ног 
и по сто је ћег дру штве ног по рет ка, то јест од ли ка њихо-
вих при пад ни ка, што, са обе стра не уто пиј ске ба ри је ре, 
до во ди до раз ми шља ња о од но су свој-туђ. Та ко ђе, сте-
пен раз ли ко ва ња од уоби ча је не за јед ни це усме ра ва ана-
ли зу ка раз ми шља њу о оту ђе но сти је дин ке и дру штва 
у це ли ни, по го то во ако је реч о не га тив ној уто пи ји или 
дис то пи ји. Осе ћа ње при пад но сти ко лек ти ву ор га ни зо-
ва ном пре ма стро го утвр ђе ним пра ви ли ма, из ра же ним 
у уто пиј ским или дис то пиј ским то но ви ма, пред ста вља 
та ко до во љан основ за раз ли ко ва ње „нас” од „њих”. 

 Про блем дру гог, ту ђег и ту ђи на, по ка зу је се та ко 
као је дан од те мељ них еле ме на та у об ли ко ва њу пре по-
зна тљи вог жан ров ског иден ти те та на уч но фан та стич не 
књ и жев но сти. Пре у зи ма ју ћи тра ди ци о нал ни ре пер то-
ар прет по став ки у књ и жев ном тре ти ра њу да тог мо ти-
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ва, ко ји об у хва та те ма ти зо ва ње осе ћа ња исто вет но сти 
од но сно раз ли чи то сти је дин ке/ко лек ти ва на осно ву 
пол не, је зич ке, ре ли гиј ске, иде о ло шке, кла сне, на ци о-
нал не, ра сне, те ри то ри јал не, др жав не, итд. при пад но-
сти, и ра зно вр сних по сле ди ца та квог осе ћа ња, SF раз-
ви ја њего ве из ра жај не мо гућ но сти до са мих гра ни ца 
ма ште. За хва љу ју ћи спе ци фич но сти ма об ли ко ва ног 
умет нич ког све та, у на уч ној се фан та сти ци на ве де ни 
скуп обо га ћу је ни зом но вих пи та ња ко ји ма се ак ту а-
ли зу је цео си стем те мељ них ре ли ги о зних и фи ло соф-
ских, по том и би о ло шких, со ци о ло шких, пси хо ло шких 
и ко му ни ко ло шких про бле ма, го то во пот пу но не по зна-
тих у тра ди ци о нал ним об ра да ма.15

15 Колике год, наиме, биле разлике између два субјекта у конвен-
ционалном односу свог и туђег, сама могућност међусобног 
оп ште ња, а тиме и разумевања различитих позиција, никада не 
долази у питање. И „ми” и „они” део су подручја људског иску-
ства, човековог начина живота који обухвата осећање заједничке 
просторно-временске, односно духовно-душевне повезаности у 
најширем смислу. Уколико постоји добра воља да се превазиђу 
различитости које деле две стране, оне ће и бити превазиђене. 
У научној фантастици, међутим, пре свега са увођењем мотива 
туђина, повећава се и распон и природа распона између „нас” 
и онога што је негде другде, не припада нам и темељно је 
другачије. Сусрет са страним цивилизацијама, као уобичајени  
резултат (космичког) путовања, односно већ и пука чињеница 
постојања (интелигентног органског) неземаљског живота ну-
жно доводи у питање не само основе човековог знања већ и 
целокупног погледа на свет и начина живота.

Претпоставке уобичајеног мнења морају да претрпе нови 
више струки коперникански обрт – потребно је прихватити и 
преиспитати чињеницу да је на нивоу човека као врсте повла-
шћени положај у космосу изгубљен, односно да се изглед ево-
луционе лествице мења, да поред ње има и других у свемиру 
па чак и да је она потпуно неодговарајућа општем реду ствари. 
Потом се појављују практични проблеми – покушај контакта, 
односно откривање до ког је степена заоштрена опозиција свој-
туђ. Може се, наиме, показати да је разлика између људског 
соја и новооткривених створења толика да је било каква кому-
никација немогућа, и то не само због непознавања језика већ 
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У књижевном развијању односа свој-туђ, SF књи-
жев ност мо жда је и нај у пе ча тљи ви је обе ле же на те мом 
су сре та са би ћи ма ко ја су не зе маљ ског по ре кла, од-
но сно на ла зе се с оне стра не уоби  ча је них људ ских до-
жи вља ја. До ди ри ове вр сте раз ви ја ју се у два прав ца 
– пр ви је по ве зан са те мом (ко смич ког/фан та стич ног) 
пу то ва ња16 то ком ко га људ ски пут ни ци сре ћу раз ли чи-
те фан та стич не све то ве и би ћа. Кон цепт ван зе маљ ца 
као пот пу ног ту ђи на /alien; spe ci es/, ко ре ни то стра ног 
људ ском ис ку ству, ни је, ме ђу  тим, свој ствен ра до ви ма 
из тзв. про то-фа зе на уч не фан   та сти ке – од ан ти ке до 
XVI II ве ка ван зе маљ ска ство  ре  ња, пре вас ход но на ста-
њ е на на Ме се цу од но сно Сун  цу, иако мо гу да по при-
ме и ве о ма чуд не об ли ке, у су шти ни ни су и пот пу но 

због непремостиве разлике у искуству. Два интелигента би ћа, 
другачијих култура, другачијих биолошких врста, можда и 
потпуно другачијих система еволуције, могу се наћи пред непре-
мостивим тешкоћама у покушају да саобраћају, или чак да се 
препознају као таква. Упореди Gregory M.  Shreve, „A Lesson 
in Xenolinguistics: Congruence, Empathy, and Computers in Joan 
Vinge’s ‘Eyes of Amber’”, у: The Fantastic in World Literature and 
the Arts: Selected Essays from the Fifth International Conference on 
the Fantastic in the Arts, ed. Donald E.  Morse, Greenwood Press. 
New York. 1987. стр. 21-29

Размена мисли, међутим, само је један од аспеката. Уколико 
се пронађе основ за комуникацију, и уколико је туђинска /
ван земаљска цивилизација напреднија или пак назаднија од 
људске, при њиховом сусрету може доћи до различитих обли-
ка покушаја потчињавања у оба смера – свих оних који су већ 
виђени у историји човекових колонизаторских пројеката, укљу-
чујући ту и наметање / губитак повлашћеног положаја на врху 
ланца исхране.
16 Већина проучавалаца ипак се противи изједначавању књи-
жености свемирских путовања и СФ-а, сматрајући да је лите-
ра тура о путовањима из маште заправо пре књижевност о туђи-
ни ма, јер готово да нема појављивања једне без друге теме. 
Упо ре ди Robert Plank, „Der ‚Ungeheure Augenblick’, Aliens in 
der Science Fiction“, у: Science Fiction: Theorie und Geschichte 
/ Hrsg. v. Eike Barmeyer, Wilhelm Fink Verlag, München, 1972. 
(Uni-Taschenbücher; 132), стр. 189.
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ту ђин ска. И у по то њ им при ме ри ма ко смич ких по хо да 
– го то во хи ља ду и по го ди на ка сни је, ко смич ка пу то-
ва ња, те ма ти зу ју  Ари о сто (1532),   Ке плер (1634), опат 
  Го двин (1638),  Вил кинс (1640), и  де Бер же рак (1656) 
– у све ми ру (на Ме се цу) се по пра ви лу на ла зе ин те ли-
гент на би ћа не то ли ко раз ли чи та од чо ве ка. 

Све мир ска пу то ва ња сво ју пу ну по пу лар ност до -
би ја ју у XIX ве ку, са  Фла ма ри о ном и Жо зеф-Ан ри  Ро-
сн и јем ста ри јим,  Вер ном,  Гри фи том, и  Вел сом; упра во 
се та да ја вља и кон цепт „ту ђин ског” ван зе маљ ца, за 
раз ли ку од ан тро по цен трич ног ту ђи на, са ка да се и го-
во ри о по че ци ма „пра ве” на уч не фан та сти ке. Са њима 
до ла зи и дру га стра на об ра де те ме су сре та са не зе маљ-
ским би ћи ма – са да се ту ђи ни по ја вљу ју на Зе мљи, и 
то до во ди до нај ра зли чи ти јих по сле ди ца, од ко јих је 
мо жда нај зна чај ни ја по ку шај по ко ра ва ња или пак ис-
тре бље ња људ ске вр сте – те ма ван зе маљ ске ин ва зи је.

Ме сто са ко га се по ла зи у по хо де на Зе мљу у том 
је вре ме ну ја сно озна че но: реч је о пла не ти Марс. Марс 
је и ра ни је био спо ра дич на де сти на ци ја на ро чи тих ко-
смич ких пу то ва ња (Ата на си у са  Кир хе ра, Ема ну е ла 
 Све  ден  бор га, В. С.  Лах-Сир ме, Џор џа  Гри фи та), али 
је тек у по зном XIX ве ку по стао пред мет по ја ча ног за-
ни  ма ња ме ђу пла не тар них ту ри ста, бу ду ћи да је Ме сец, 
по оп штем ми шље њу бе жи во тан, из гу био на ва жно сти. 
Пер си  Грег у ро ма ну Пре ко Зо ди ја ка (1880) на Марс 
сме шта на пред ну ци ви ли за ци ју, а ова пла не та је и сре-
ди ште при че о из гу бље ној ра си у де лу Хјуа  Ма ко ла За-
пе ча ће ни па кет г-ди на Стран ца, или пак исто вре ме но 
по при ште ме ђу пла не тар не љу бав не по ве сти и со ци о ло-
шког трак та та Скок у све мир (1890) Ро бер та  Кро ми ја, 
од но сно Пут на Марс Гу ста ву са В.  По у па (1894). 

Два пр ва књ и жев на де ла ко ја те ма ти зу ју су срет 
ко смич ких ци ви ли за ци ја на Зе мљи – На две пла не те 
Кур та Ла сви ца (1897) и Рат све то ва Х. Џ. Вел са (1897) 
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– по ла зе од прет по став ке да су на Мар су при сут на ин-
те ли гент на би ћа ко ја, ме ђу тим, има ју осва јач ке аспи ра-
ци је пре ма на шој пла не ти, али и ко ре ни то раз ли чи те 
пла но ве ка ко да их оства ре.17  Вел со ви Мар сов ци су не-
чо ве ко ли ка тех но ло шки на пред на и кр во жед на ра са, ко-
ја без ика кве опо ме не или же ље за кон так том из сво јих 
бро до ва на сто ји да збри ше чо ве чан ство са ли ца Зе мље. 
Ме ђу соб но, стра ни осва ја чи ко му ни ци ра ју те ле пат ски, 
од но сно раз мно жа ва ју се пар те но ге не зом, што упу ћу је 
на за кљу чак да су бес пол ни. Не до ста так по тре бе за је-
зич ким и сек су ал ним оп ште њ ем у њихо вом слу ча ју зна-
чи и од у ми ра ње основ них раз ло га за збли жа ва ње ме ђу 
је дин ка ма или дру штве ност, па се та ко гу бе осо би не 
по пут осе ћа ња за јед ни штва, љу ба ви, са ми ло сти, не се-
бич но сти, а до кра јњ их гра ни ца раз ви ја ју окре ну тост 
ка се би и те жња ка ефи ка сно сти. По сле ди це су се бич-
ност, са мо љу би вост, не то ле ран ци ја и рав но ду шност 
пре ма оста лим вр ста ма. Дру гим ре чи ма, Мар сов ци из 
Ра та све то ва пот пу но су ра зум ни и ду хов ни а ни ма ло 
ду шев ни и (са)осе ћај ни. Опет, бу ду ћи да не ма истин-
ског кон так та Мар со ва ца и Зе мља на, код Вел са не ма 
функ ци о нал ног оправ да ња за подробно раз ви ја ње сли-
ке ван зе маљ ске ци ви ли за ци је, те сто га она и из о ста је.

Ла сви цов ро ман,18 са сво је стра не, по ла зи од 
бит но дру га чи јих прет по став ки. Чи та лац до би ја пу ни 

17 Види опширну анализу Ingo  Cornils „The Мartians are coming! 
War, Peace, Love, аnd Scientifi c Progress in H.G. Wells’s The War 
Of The Worlds аnd Kurd Laßwitz’s Auf Zwei Planeten”, Compara-
tive Literature, Winter 2003, Volume 55, Number 1, стр. 24-41.
18 Роман На две планете (Auf zwei Planeten) појављује се 1897, 
исте године када и  Велсов новински серијал „Рат светова” у ко ме 
Мар совци нападају Земљу у жељи да избришу целокупуно ста но-
вништво са њенога лица. На две планете доживео је ве ли ки успех 
по објављивању – истовремено је прихваћен и од стране стручне и 
научне јавности и од најшире читалачке публи ке и продат у преко 
70 000 примерака у времену од првог до по след њег штампања 
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увид у мар сов ску ци ви ли за ци ју, у њене дру штве не, 
по ли тич ке, тех но ло шке и пси хо ло шке прет по став ке. 
Са ми Мар сов ци су чо ве ко ли ки, осим ве ли ких про ду хо-
вље них очи ју не раз ли ку ју се пре те ра но од љу ди, жи ве 
у раз ви је ном де мо крат ском дру штву (јед на од те ко ви-
на је сте и за кон ска оба ве за гра ђа на да се ин фор ми шу 
из ве ћег бро ја но ви на раз ли чи тих по гле да и уве ре ња, 
под пре тњ ом гу бље ња пра ва гла са) и, без об зи ра што 
има ју осва јач ке – или тач ни је, ко ло ни за тор ске на ме ре 
– ни су зло на мер ни. Код Ла сви ца се агре сив ност и ра то-
љу би вост, за пра во, пре те жно при пи су ју љу ди ма.19 

Опет, ни Мар сов ци ни су без ма на – од пр вог тре-
нут ка су сре та са не мач ким ис тра жи ва чи ма на Се вер-
ном по лу, ко је ван зем љци спа са ва ју из ба ло на и по том 
во де на све мир ску ста ни цу, ја сно је да же ле да за вла да-
ју Зе мљом. Кра јње су по но сни на свој мар сов ски ци ви-
ли зо ва ни иден ти тет и у мно го ме су на до буд ни, бу ду ћи 
да има ју из ра же но осе ћа ње над мо ћи, нај пре као ста ра 
ци ви ли за ци ја са број ним те ко ви на ма вред ним хва ле, 
по том и на осно ву зна ња о сте пе ну раз ви ћа љу ди (по-
кре тач за пле та је не пот пун увид у сли ку чо ве чан ства 
бу ду ћи да је за кљу чак да би Зе мљу тре ба ло ис ко ри сти-
ти у соп стве не свр хе из гра ђен на осно ву су сре та са 
Ески ми ма). Све при мед бе не мач ких ис тра жи ва ча од ба-
цу ју се ко мен та ром: „до шли смо да вам до не се мо пред-
но сти на ше кул ту ре.”20

пре II светског рата (1897-1930). У том вре ме ну преведен је и на 
дански, норвешки, холандски, шведски и чешки.
19  Ласвиц се труди да избегне црно-белу слику у карактеризацији, 
те примењује сложену мотивацију за деловање својих јунака, 
појединачних и колективних. Пораз Енглеског краљевства и, на-
рочито, Царске Прусије приказан је, међутим, на ироничан и 
сатиричан начин.
20 Auf zwei Planeten, 1897, стр. 233. (www.gasl.org/refbib/Lass-
witz__Auf_2_Planeten.pdf)
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Кад по ста не ја сно да Зе мља ни не же ле да бу ду 
по ко ре ни, Мар сов ци се на ла зе се пред етич ком ди ле-
мом и кре ћу на пут ка ко би са зна ли ви ше о љу ди ма. 
Игром слу ча ја на и ла зе на ен гле ски рат ни брод, и, за хва-
љу ју ћи ра то бор но сти његове по са де долази до ору жа-
ног су коба. Низ по гре шно схва ће них по сту па ка во ди 
до пот пу ног су че ља ва ња. Опет, чак и ка да се, на кон 
по бе де пар ти је про тив ни ка људ ске ра се, ван зе маљ ци 
опре де љу ју за рат ну оп ци ју, вој на деј ства се од и гра ва-
ју у ци ви ли зо ва ним и стро го кон тро ли са ним окви ри-
ма. Иако има ју тех нич ке мо гућ но сти за бом бар до ва ње 
из ко смо са (мар сов ска тех но ло ги ја упра вља гра ви та-
ци јом, а на о ру жа ни и окло пље ни све мир ски бро до ви 
за крат ко вре ме ле те са јед ног на дру ги крај све та), у 
вој ним опе ра ци ја ма не при бе га ва ју деј стви ма ве ли ких 
раз ме ра на да љи ну, и стро го па зе да њихов од го вор 
бу де од ме рен и да не до ве де до не по треб них жр та ва. 
На кра ју, ен гле ска фло та би ва уни ште на а до ми на ци-
ја Кра ље ви не све том окон ча на. Слич но се до га ђа и са 
вил хел мин ском Не мач ком. Рат се ту, ме ђу тим, не за вр-
ша ва. Пра зан про  стор у пла не тар ној хи је рар хи ји мо ћи 
до во ди до су ко ба оста лих зе ма ља око ко ло ни ја, по том 
и до оштег ме те жа, што Мар сов це при мо ра ва да под 
про тек то рат ста ве це лу пла не ту.

За раз ли ку од  Вел со вих ван зе ма ља ца,  Ла сви цо ви 
Мар сов ци се уме сто на ис тре бље ње људ ске ра се од лу-
чу ју на њено пре ва спи та ње и обра зо ва ње, са ци љем да 
се осло бо ди ду хов не не зре ло сти за ко ју је са ма од го вор-
на. Иако љу ди, на кра ју, уста ју у бор бу за осло бо ђе ње, 
же ле ћи да упра вља ју сво јим по сло ви ма, по ка зу је се да 
две ра се, у осно ви, ипак спа ја же ља за ми ром и на прет-
ком; на ко смич ком ни воу, и Мар сов ци и Зе мља ни де ле 
суд би ну ра зум них жи вих би ћа у бес ко нач ности све ми-
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ра, и та је слич ност ја ча од раз ли ка.21  Ипак, тек спа ја-
ње емо ци о нал но сти и ра зу ма пу тем љу ба ви и њених 
по сле ди ца омо гу ћи ће ко нач но по ми ре ње и по ла га ње 
те ме ља за за јед нич ку бу дућ ност.

 Ла свиц уво ди мо тив љу бав не ве зе из ме ђу јед ног 
од ис тра жи ва ча, Салт не ра, и пре ле пе мар сов ске же не, 
Ла, ко ја је од њега да ле ко над моћ ни ја ду хом и ин те ли-
ген ци јом. Не мац спа са ва Мар сов ку из не во ље, и она 
при ме ћу је њего ву хра брост, ве ли ко ду шност и не се бич-
ност, стра ну ло гич ним Мар сов ци ма, и почиње да осећа 
привлачност. Ис пр ва се по и гра ва Салт не ро вим осе ћа њ-
и ма, у же љи да про у чи људ ске ре ак ци је, али на кон ра-
стан ка и по нов ног су сре та схва та да не мо же да жи ви 
без њега. Раз вој ве зе по ка зу је све ра сне раз ли ке, сми-
ре ну ин ди ви ду а ли стич ку мар сов ску и по се сив но-афек-
тив ну зе маљ ску љу бав. Про у ча ва ју ћи жи вот на Зе мљи 
пре не го што се од лу чи да се за у век из ло жи не у год но-
сти ма по ве ћа не гра ви та ци је, ме те о ро ло шких при ли ка, 
ис хра не, па чак и чул них сен за ци ја, Ла до жи вља ва ле-
тњу олу ју, ко ја бу ду дав но за то мље на осе ћа ња, уоби ча-
је на љу ди ма. У том тре нут ку схва та да је Мар сов ски 
на чин жи во та уне ко ли ко си ро ма шни ји од Зе маљ ског, и 
да све на ве де не дра жи су де лу ју у њего вој пу но ћи. На 
кра ју, пру жа ју ћи љу ди ма увид у мар сов ску тех но ло ги ју, 
Ла омо гу ћа ва да се из бо ре са њеним су на род ни ци ма. 
21 На са мом по чет ку ро ма на ту ђи ни од во де Нем це у сво ју све мир-
ску ста ни цу из над По ла, где се од и гра ва сна жан епи фа ниј ски тре-
ну так збли жа ва ња: „Нем ци су ста ја ли са свим ти хи, пот пу но уто ну-
ли у по глед ко ји пре њих људ ске очи ни су ви де ле. Ни ка да ра ни је 
им ни је би ло то ли ко ја сно шта зна чи би ти за ви тлан кроз све мир 
на мр ви ци по име ну Зе мља. Ни ка да ни су ви де ли не бо ис под се бе. 
Мар сов ци су ува жа ва ли њихо ва осе ћа ња. Чак су и и они, ко ји су 
по зна ва ли чу да све ми ра, ћу та ли пред бес ко нач ним. Моћ ни ста нов-
ни ци Мар са и сла ба ство ре ња Зе мље у при су ству уз ви ше ног по гну-
ли су гла ве из по што ва ња пре ма све мо ћи ко ја вла да не бе си ма. Из 
ти ши не уни вер зу ма чуо се глас оца ко ји го во ри сво јој де ци и ис пу-
њ а ва им ду ше све ча ним по ве ре њ ем.” Аuf zwei Pla ne ten, стр. 184.
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Љу бав код Ла сви ца до би ја та ко и ви со ки ду хов ни са др-
жај, по ста је рав на суд би ни и мо рал ном им пе ра ти ву, у 
ти пич ном Мар сов ском раз ми шља њу: „Суд би на, раз лог 
уну тар без вре ме не во ље, да ја бу дем и да ми бу де мо 
оно јед но исто би ће – то је љу бав. Сле ди ти суд би ну, то 
је сло бо да, ис пу ни ти је, то је до сто јан ство.”22

Ко нач ни чин пре ва зи ла же ња вр сних раз ли ка је 
сте са мо жр тво ва ње Ела, по том ка Мар сов ца ко ји се 
при нуд но спу стио на Зе мљу и зе маљ ске мај ке. Ел ги не 
ка ко би на вре ме пре дао ми ров ни пред лог и спре чио да 
не га тив но рас по ло же ње мар сов ског јав ног мне ња (на-
кон оп ште по бу не љу ди и за ро бља ва ња мар сов ских са-
пле ме ни ка ја вља се зах тев за ис тре бље ње „вар ва ра”) 
иза зо ве ка та стро фал не по сле ди це. Мар сов ска не по ко-
ле би ва ло ги ка у раз ми шља њу и де ло ва њу и зе маљ ска 
осе ћај ност сје ди њ е ни су у жр тви ко ју при но си би ће са 
две пла не те, за рад обез бе ђе ња њихо ве за јед нич ке мир-
но доп ске бу дућ но сти. Успо ме на на на Ело ву жр тву по-
ста је та ко трај ни под сет ник ко јим би прав цем тре ба ло 
да се иде: „Он је био во ђа пу тем ко јим свет са да мо же 
да по ђе ка сло бо ди и ми ру.”23

Овде је нужно посветити пажњу још једном ау-
то ру чији романи представљају неизоставан део ана-
ли зе књижевних дела са краја XIX и по чет ка XX ве-
ка посвећених Марсу. Реч је о пиониру руске научне 
фан та стике, Александру Бог данову (Алек сан дар Алек-
сан дро  вић Малиновски, 1873-1928), чији су уто пиј-
ски романи Црвена звезда (1908) и Инже њер Мени 
(1913), иако по објављивању примљени са помешаним 
критикама, својевремено били веома читани.24 

22 Аuf zwei Planeten, стр. 658-659.
23 Исто, стр. 768.
24 Црвена звезда је доживела неколика издања у годинама након 
бољшевичке револуције, 1920. је постављена на сцену, 1923. је 
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Основу Богдановљевог романа чини сусрет мар -
сов ске и људске цивилизације, недуго након ре во лу-
цио нарних кретања у Русији 1905. године. Не по  средно 
присутни у друштвеним превирањима код Руса, Мар-
сов ци, као нај по годнијег Земљанина за ту сврху, одводе 
на сво ју планету руског револуционара Леонида,25 са  
намером да га упознају са свим одликама тамо шњег 
напредног социјалистичког друштва. 

 Бог да нов не за не ма ру је ни тех но ло шки ни дру-
штве ни аспек ти уто пи је: Ле о нид та ко још у пу ту до-
зна је да је ван зе маљ ска ци ви ли за ци ја овла да ла ну кле-
ар ном енер ги јом, ан ти ма те ри јом, ко је из ме ђу оста лог 
ко ри сти и за по гон све мир ских бро до ва (”ете ро не фа”); 
дру штво ту ђи на ца про сти ре се са кра ја на крај Мар са, 
њего ви при пад ни ци го во ре за јед нич ким је зи ком и сло-
бод но пу ту ју ди љем пла не те, ме њ а ју ћи по сло ве по во-
љи. Фа бри ке су ком пју те ри зо ва не, владају сек су ал не 
сло боде и по ли га ми ја, но си се уни секс оде ћа, гра ма ти-
ка и име на не ма ју род них/пол них озна ка, итд. Младост 
и животни век продужени су захваљујући узајамним 
трансфузијама крви. Власт је у ру ка ма са ве та, ко ји 
упра в ља ње за сни ва на по да ци ма из за во да за ста ти-
сти ку. Пред овим те лом на ла зе се те шки про бле ми и 
од лу ке, пре свих не ми нов но ис цр пљи ва ње при род них 

преведена на немачки и 1929. на есперанто. Инжењер Мени је 
до 1923. имао најмање шест издања. Након Богдановљеве смр-
ти, оба романа су штампана у популарном научном часопису 
Око Света (Вокруг света, 1029-1929), но потом нису објављена 
више од пола века.
25 Леонид је оцењен као најмање себично људско биће, са оз-
биљ ним предиспозицијама да схвати и научно-техничка и дру-
штвена начела на којима почива марсовско друштво (примера 
ради, први разговор између Менија, марсовског инжењера, и 
Леонида, још у Русији, односи се на његове идеје изложене у 
раду о електронима и материји).
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енер гет ских ре сур са, што во ди ка раз ма тра њу по тре бе 
посезања за сировинама и енергијом других планета.

 Богданов користи класичну фабулу о путнику 
на други, страни свет, који се након спознаје његових 
прет по ставки враћа кући коренито промењених по гле-
да,26 но у њој спаја жанровске особине два до тада не 
че сто зближена под-облика: причу „класног сукоба”, 
ко ја се обично представља у будућности, а описано 
дру штво је наследник садашњег;27 и „планетарну при-
чу”, у којој је време садашње, а неземаљско друштво 
бит но се разликује од земаљског.28 За Богданова мар-
сов ска садашњост ипак не представља модел земаљ-
ске будућности. Услови на две планете битно су разли-
чити, па тако ни исти природни закони не доводе до 
истих резултата – Марс је различита планета, мања, 
старија, хладнија, удаљенија од Сунца, сиромашнија 
у природним богатствима и без воде. Стога су и Мар-
совци различити, али, парадоксално, будући да су мета-
бо лички успоренији, тиме и смиренији и принуђени на 
сарадњу у мукотрп ној бор би за оп станак са животним 
условима, уједно су и погоднији за изград њу истинског 
соција лизма. Када је пак реч о сличним земаљским 
збивањима, прогнозе нису опти мистичке, као што се 

26 Леонид бива враћен кући након убиства Стернија, Марсовца 
који отворено заговара освајање Земље и истребљење њених 
становника (уједно је и његов супарник у љубавном троуглу са 
Марсовком Нети). Већ и због саме гриже савести међупланетарни 
путник завршава у душевној болници свог пријатеља Вернера, 
а знање које доноси са собом неприхватљиво је за његове савре-
менике.
27 У том се обрасцу окушавају  Велс,  Замјатин,  Чапек,  фон Хар-
боуова,  Хак сли, а радња се по правилу одвија на Земљи. Види 
Mark B. Adams, "Red Star", Another look at Alexandr Bogdanov, 
Slavic Review, Vol. 48, No.1, (Spring, 1989), стр. 5.
28 Реч је о другом свету, супрот став љеном Зем љи, као нпр. код 
 Грега,  Ласвица, Велса,  Арнолда,  Бароуза, итд. Нав. дело, стр. 5.
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може видети из ставова Марсовца Стернија везаних за 
изгледе со ција ли стичке револуције на Земљи: 

По је ди нач не на пред не зе мље у ко ји ма ће 
по бе ди ти со ци ја ли зам би ће као остр ва у не при-
ја тељ ском ка пи та ли стич ком и у до не кле прет-
ка пи та ли стич ком мо ру... Њего ва су шти на ће 
би ти ду бо ко пер вер ти ра на и у ду гим го ди на ма 
окру же ња, не из бе жног те ро ра и ми ли та ри зма, 
и вар вар ског па три о ти зма, то је њихо ва низ бе-
жна по сле ди ца. Тај со ци ја ли зам неће би ти ни 
налик на на ш.29

У том светлу, Стер ни и Мар сов ка Не ти рас правља-
ју о бу дућ но сти Зе мље. Стер ни за вр ша ва по зи вом на 
ин ва зи ју и ко нач но ис тре бље ње чо ве чан ства, и то обра-
зла же раз ли ка ма из ме ђу два ју пла не та и над моћ ним 
мар сов ским со ци ја ли змом. Зе мља не пре по зна је на  че -
ла „уза јам не брат ске по мо ћи”, и ужа сно је раз ро ва на 
по ли тич ким и на ци о нал ним по де ла ма, што зна чи да 
„уме сто да сле ди је дан и је дин ствен пут раз во ја у јед-
ном ши ро ком дру штву, бор ба за со ци ја ли зам је по де-
ље на на мно штво ауто ном них про це са у по је ди нач ним 
дру штви ма са раз ли чи тим по ли тич ким си сте ми ма, је-
зи ци ма, и по не кад чак и ра са ма.”30

За Стернија је домаћи социјализам надмоћни ји, 
и он закључује да се виши облик живота не може жр-

29А. Богаднов, Красная звезда, у: Вечное солнцe, русская соци-
альная утопия и научная фантастика (вторая половина ХІХ – 
начало ХХ века), Москва «Молодая гвардия», 1979, стр. 349-350. 
Односно: „У мно гим аспек ти ма то не ће би ти наш со ци ја ли зам. 
Ве ко ви на ци о нал них по де ла, уза јам ни не до ста так раз у ме ва ња, 
и су ро ва, кр ва ва бор ба оста ви ће ду бо ке ожиљ ке на пси хо ло ги ји 
осло бо ђе ног зе маљ ског чо ве чан ства. Не зна мо ко ли ко ће вар вар-
ства и уско гру до сти со ци ја ли сти са Зе мље по не ти са со бом у 
њихо во но во дру штво.” Нав. дело, стр. 351-352.
30 Красная звезда, стр. 349.
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т во вати зарад нижег. Живот у Све миру, јединствен и 
исти за све, биће обогаћен ако се марсовском соција-
лизму дозволи да се развија, пре него уда љеној, на по-
ла варварској земаљској варијанти, будући да је зах ва-
љујући непрекинутој еволуцији и без граничном потен-
цијалу, марсовски живот бесконачно хар монич нији.31 

Нети, са своје стране, брани Земљу истичући ње-
ну различитост као основну чињеницу која се мо ра при-
хватити. Земаљска свест, на пре ду ју ћи кроз огор че ну и 
те шку бор бу од нај ни жих ста ди ју ма ка ви ши  ма, ко нач-
но је по при ми ла људ ске об ли ке бли ске Мар совским. 
Ови об ли ци, међутим, ни су исто вет ни, бу дући да се 
исто ри ја дру га чи јег при род ног окру же ња и дру га чи је 
бор бе од ра жа ва у њима; они са др же раз ли чи те игре 
спон та них си ла, дру гих про ти ву реч но сти раз во ја. „Зе-
мља ни ни су исти као ми...” упозорава Нети. „Они и 
њихо ва ци ви ли за ци ја ни су јед но став но ни жи и сла би-
ји од на ших – раз ли чи ти су.32

Особине земаљске цивилизације непосредна су 
последица чак осам пута веће количине енергије која 
стиже до наше планете него до Марса. Стога је и борба 
за опстанак „жешћа и јача, природа непрестано ствара 
многе нове облике живота, но многе од њих падају као 
жртве напредовања еволуције.”33 Како било, Марсовци 
нужно морају да очувају „овај олујни али дивни океан 
живота” - једини исправан пут за њих, како Нети обра-
злаже, јесте склапање савеза са Земљанима.  Дужност 
је Марсоваца да своје проблеме реше мимо сукоба све-
това – развојем науке и знања, и насељавањем Венере. 
Уколико у томе не успеју, требало би да смање и за-
уставе размножавање. Један живот, кога више нема, 
31 Нав. дело, стр. 352-353.
32 Нав. дело, стр. 353.
33 Стр. 352-353.
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уга сиће се у славу другог, новог, који јесте и који се 
раз вија. Савез светова искупиће ту жртву: ”Јединство 
Жи вота је наш највиши циљ, а љубав је највиши израз 
инте лигенције!” закључује Нети.

Спој ве ре у моћ са вре ме не на у ке и тех но ло ги је са 
уто пиј ском про јек ци јом исто ри је за сно ва ном на „на уч-
ном” марк си зму, оства рен на Мар су, не ма, како је већ 
и наговештено, сре ћан крај – у заједници која је готово 
остварење комунистичког идеала ну жно на сту па ју про-
бле ми пост ин ду стриј ског дру штва (раст бро ја ста нов-
ни ка, не до ста так хра не и при род них ре сур са, иле гал на 
про из во дња, за га ђе ње жи вот не сре ди не, про ду же так 
жи вот ног ве ка и раст бо ле сти, де пре си ја и са мо у би ста-
ва). Уми ру ћи свет, за рад оп стан ка, нужно ће морати 
да посегне за богатствима других светова, пре свега 
Венере и Земље; ни колонизаторска експанзионистичка 
полити ка, међутим, неће спасити Марс од пропадања. 
Богда нов љева визија је у крајњој линији безизлазно 
песими стичка; у наставку Црвене звезде, роману Ин-
же њер Мени,  Богданов тематизује изградњу марсов-
ских кана ла током XVII века, као и друштвене по сле ди-
це проистекле из тога подухвата. Обухваћена је со ци-
јална историја Марса од феудализма преко прво бит ног 
капитализма до зачетака синдикалног покрета, при-
казана кроз различита поколења породице Алдо. Вој-
вода Ормен гине у борби, и са њим нестају племићки 
идеали; његов син Мени је окренут деократским вред-
ностима, постаје инже њ ер и сми шља и спро во ди си-
стем ка на ла; Ме ни јев ван брач ни син, Не ти, са сво је 
стра не је сте син ди кал ни во ђа и ор га ни за ци о ни те о ре ти-
чар ко ји на сто ји да пре ва зи ђе јаз из ме ђу тех но крат ске 
ели те стру чњ а ка и рад ни ка. Главни јунак, који је као и 
његов земаљски парњак Леонид, издвојен по личним 
особинама (најиндивидуалнији је од свих Марсоваца), 
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такође убија свог противника. Неприлагођен, и сам под 
теретом кривице, Мени врши самоубиство. Пред смрт, 
ја вља му се низ апо ка лип тич них ви зи ја ис цр пље них 
енер гет ских из во ра, уми ру ћег сун ца, не стан ка жи во та, 
пра зни не ко ја све про жди ре.34 Је ди на на да и уте ха ле-
же у то ме да по сто је дру га ин те ли гент на би ћа у дру гим 
сун ча ним си сте ми ма ко ји ма се мо же пре не ти мар сов-
ско зна ње о кон тро ли вре ме на и про сто ра. Ме ни ју се 
на са мр ти при ка зу је утвара њего вог си на Не ти ја, ко ја 
пред ска зу је да ће, ка да пла не та скон ча у ве ли кој екс по-
ло зи ји ато ма” њихо ва мр тва те ла и жи вот ни прин ципи 
би ти раз ба ца ни у бес ко нач ни све мир: „На шој бра ћи, 
ко год да су”.

Сусрет са другим цивилизацијама, пре свега мар -
сов ском (Селенити по правилу нису претерано заин те-
ресовани за окупацију Земље), доводи нужно до број-
них ситуација у којима се у радикалном облику јављају 
проблеми везани за однос свој-туђ. Ту ђин у на уч ној 
фан та сти ци, ме ђу тим, ни је ну жно ор ган ског по ре кла 
– свет ауто ма та, ма ши на и елек трон ских на пра ва 
пру  жа број не мо ти ве за књ и жев ну об ра ду од но са пре-
ма страним и по човеков живот опасним јединкама. 
Ро бо ти, би ло да до ла зе из на шег би ло из не ког дру гог 
све та, ја сно при па да ју до ме ну не-људ ских ентитета а 
ма ши ни за ци ја чо ве ко вог жи во та по пра ви лу до во ди 
до све при сут ног и осо би тог об ли ка оту ђе ња. Са дру-
ге стра не, ки бор зи/ан дро и ди, од но сно екс пе ри мен ти у 
34 „Разорили смо ре дом све пла не те и по сла ли их у Сун це, све 
осим оне на ко јој се са да на ла зи мо. Та ко осло бо ђе на енер ги ја 
да ла нам је до дат них сто хи ља да го ди на. Већи ну вре ме на про ве-
ли смо у на сто ја њ и ма да на ђе мо на чин ка ко да се пре се ли мо у 
дру ги сун ча ни си стем. У то ме ни смо ус пе ли. Ни је нам по шло за 
ру ком да у пот пу но сти по ко ри мо вре ме и про стор.” Александр 
Богданов. Инженер Мэнни ("Красная звезда" #2), "Книжная 
полка", http://www.rusf.ru/books/: 29.04.2002 19:22, http://books.
rusf.ru/unzip/add-on/xussr_av/bogd_a02.htm?13/14
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обла сти би о ме ха ни ке тј. би о е лек тро ни ке, пред ста вља-
ју спо ну из ме ђу ве штач ког и ор ган ског, и до во де до 
вр сте ту ђи на, не ну жно са дру ге пла не те, ко ји нам је 
услед сво је дво стру ке при ро де исто вре ме но и бли жи 
али је и да љи од нас. Стра но би ће мо же би ти и чи сто 
ор ган ско, и чи сто ово зе маљ  ско, из не дре но из соп стве-
них ре до ва обич но као ре зул тат на уч но-тех но ло шких 
екс пе ри ме на та. Узор чу до ви шно га про из во да сци јен ти-
стич ких ам би ци ја без огра ни че ња је сте Фран кен штајн 
– од де ло ва мр твих те ла са ста вље но ство ре ње у ко је је 
при ме ном на у ке удах нут жи вот, али не и ду ша.

Ту ђин као ве штач ко, ме ха нич ко, чо ве ко ли ко би -
ће, у исто ри ју на уч не фан та сти ке уво ди се дра мом 
Ро  су мо ви уни вер зал ни ро бо ти (1920), че шког пи сца и 
фи  ло со фа Ка ре ла Ча пе ка. Ча пе ко во де ло ак ту а ли зу је 
не ко ли ке тра ди ци је у европ ској кул ту ри и књ и жев но-
сти. Пре све га, реч је о ли те ра ту ри по све  ће ној по ку ша-
ји ма пра вље ња ве штач ког би ћа уте ме ље ним у ал хе миј-
ским екс пе ри ме на ти ма. Је дан од рет ких „ре це па та” за 
до би ја ње хо мун ку лу са,  умет ног чо ве чуљ ка, на ла зи се 
у Па ра цел зу со вом спи су De Na tu ra Re rum (1537), при 
че му аутор твр ди да та кав по ду хват ни је ни ти не мо-
гућ ни ти про тив при ро дан.35 Иде ја о ма ши на ма као дру-
штве ном чи ни о цу, тј тех но ло ги ји као са став ном де лу 
дру штве не ор га ни за ци је при су тан је  у се дам на е сто ве-
ков ним уто пи ја ма, пре свих Бе ко но вој Но вој Атлан ти-
ди и Ма те ма тич кој ма ги ји Џо на Вил кин са (1648), да 
35 „Јер мо ра се зна ти да се на овај на чин мо же ство ри ти чо век 
без при род ног оца и мај ке; што зна чи, чо век мо же да се ро ди 
и ра сте не при род ним пу тем од мај ке, већ ве шти ном и пре га ла-
штвом уче ног Спа ги ри ста, као што ће ов де би ти ка сни је опи са-
но.” De Na tu ra Re rum I, у: Nic ho las  Go o drick-Clar ke, Pa ra cel sus: 
Es sen tial Re a ding, North Atlan tic Bo oks, Ber kley, 1999, стр.  175. 
О идеј ној осно ви ал хе мијских ис тра жи ва ња упо ре ди Bet ti na 
L.  Knapp, The Pro met he us Syndro me, Troy, Whit ston Pu blis hing, 
New York , 1979.
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би, као сан о осло бо ђе њу чо ве ка од (ре)про дук тив ног 
ра да је дан од сво јих нај у пе ча тљи ви јих из ра за до био 
код Бе ла ми ја, у већ по ме ну тој уто пи ји По глед уна зад: 
2000-1877 (1888). 

Ра дња  Ча пе ко ве дра ме од ви ја се у бу дућ но сти, 
не где у оке а ну, на остр ву где се на ла зи Ро су мо ва фа-
бри ка за про из во дњу ро бо та. Ро бо ти36 се уз га ја ју од ве-
штач ких тки ва са ис кљу чи вом на ме ром да бу ду што 
ефи ка сни ја и јев ти ни ја рад на сна га ко ја ће у пот пу но-
сти од ме ни ти људ ски рад. Иако их је на пр ви по глед не-
мо гу ће раз ли ко ва ти од љу ди – по из гле ду су пот пу но 
исто вет ни и по се ду ју ин те ли ген ци ју и свест – њихо ве 
мен тал не функ ци је су ипак на ни жем сте пе ну раз во ја 
од људ ских. Ве штач ки љу ди не ма ју са мо свест, осе ћа-
ња, ни ти на гон за са мо о др жа њ ем, не до ста је им сен за-
ци ја бо ла и страх од смр ти. Је ди ни траг ду ши ко ји се 
мо же при ме ти ти је сте по вре ме ни „ро бот ски грч” – вр-
ста на па да то ком ко га ро бот ба ца све што но си, или 
пак раз би ја ства ри око се бе, по том оста је не по ми чан и 
шкр гу ће зу би ма са пе ном на усти ма. На кон то га, ни је 
ви ше упо тре бљив и мо же се по сла ти под пре су.

Управ ник фа бри ке До мин има ви зи ју пре о бра же-
ног чо ве чан ства, пред ви ђа ју ћи да ће се за хва љу ју ћи 
ро бот ском ра ду за де се так го ди на про из во дња до ба ра 
по треб них чо ве ку то ли ко по ве ћа ти да ће све по ста ти 

36 На уч ник Ро сум ста ри ји у сво јим екс пе ри мен ти ма от кри ва 
дру га чи ји на чин да ор га ни зу је жи ву твар од при ро де, „јед но-
став ни ји, при ла го дљи ви ји и бр жи”. У же љи да по ка же да је 
бог су ви шан и да по ста не не ка вр ста њего ве на уч не за ме не та-
ко што ће ство ри ти (ве штач ког) чо ве ка, успе ва да ство ри са мо 
ни же об ли ке жи во та, и то у из о па че ном ви ду. Његов син, Ро-
сум мла ђи, по ла зе ћи од на че ла прак тич но сти и ефи ка сно сти, 
до ка зу је да бо жан ска зна ња из пре ци зне ме ха ни ке у нај ма њу 
ру ку ни су би ла на за вид ном ни воу – ства ра чо ве ко ли ка би ћа 
ли ше на све га су ви шног и на ме њ е на ис кљу чи во за рад, ко ја се 
у ве ли ким се ри ја ма про да ју по це лом све ту.
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прак тич но бес плат но. „Не ће би ти гла ди. Сав по сао 
ће оба вља ти жи ве ма ши не. Сви ће би ти без бри жни и 
осло бо ђе ни по ни же ња ра да. Сви ће жи ве ти са мо да 
би се уса вр ша ва ли.”37 На опо ме ну ста ро га ар хи тек те 
Ал кви ста да је то су ви ше на лик на Рај, те да је би ло од-
ре ђе них вр ли на у слу жби, по ни зно сти, на по ру и умо-
ру, До мин од го ва ра ва тре ним го во ром о пре о бра жа ју 
све та у ко ме ће чо век би ти сло бо дан и уз ви шен, не ће 
би ти пот чи њ ен ни дру гим љу ди ма ни ма те ри ји, не ће 
би ти ма ши на ни сред ство за про из во дњу већ „Го спод 
ства ра ња”.

37 Ма да је Ча пек тво рац на зи ва ро бот, ро бо ти у њего вој дра ми 
за пра во су ан дро и ди – људ ске ре пли ке ко је је ве о ма те шко, ако 
не и не мо гу ће раз ли ко ва ти од љу ди. Ко мен та ри шу ћи по гре шно 
ту ма че ње при ро де њего вих ро бо та и мо ду књ и жев но сти по све-
ће не чи сто ме ха нич ким на пра ва ма,  Ча пек пет на е стак го ди на 
ка сни је у тек сту под на сло вом „Тво рац ро бо та се бра ни” пи ше 
да „њего ви ро бо ти ни су би ли ме ха ни зми. Ни су би ли на пра вље-
ни од ли ма и зуп ча ни ка. Ни су пред ста вља ли про сла ву ме ха-
нич ког ин же њ ер ства. Ако је аутор док их је ства рао ми слио 
на не ко чу до људ ског ду ха, он да то ни је би ла тех но ло ги ја већ 
на у ка. Са истин ским ужа сом, он од би ја ика кву од го вор ност 
за по ми сао да би ма ши не мо гле да за у зму ме сто љу ди, или да 
би се би ло шта на лик на жи вот, љу ба ви, или по бу ни мо глло 
да ика да на ста не у њихо вим зуп ча ни ци ма. Ову там ну ви зи ју 
он би сма трао за нео про сти во пре це њ и ва ње ме ха ни ке или за 
те шку увре ду жи во ту.
  Тво рац ро бо та ука зу је на чи њ е ни цу да он мо ра да зна нај ви-
ше о то ме: и сто га про гла ша ва да су ро бо ти сто ре ни дру га чи је 
– а то зна чи хе миј ским пу тем. Тво рац је ми слио на мо дер ну 
хе ми ју, ко ја је у раз ли чи тим емул зи ја ма (или ка ко год да се већ 
зо ву), про на шла суп стан це и об ли ке ко ји се по на ша ју као жи ва 
ма те ри ја. Ми слио је на би о ло шку хе ми ју [sic], ко ја не пре ста но 
от кри ва хе миј ске аген се ко ји има ју не по сре дан ути цај на жи ву 
ма те ри ју; о хе ми ји, ко ја про на ла зи – и у од ре ђе ном сте пе ну већ 
и пра ви – оне раз ли чи те ен зи ме, хор мо не, и ви та ми не ко ји да ју 
жи вој ма те ри ји спо соб ност да ра сте и умно жа ва се и обез бе ђу-
је све дру ге по тре бе жи во та.” Ka rel Ča pek, „The Aut hor of the 
Ro bots De fends Him self” Sci en ce Fic tion Stu di es, #68 = Vo lu me 
23, Part 1 = March 1996, из вор но у Li do’vé no viny, 43 (290), 9 Ju ne 
1935, стр. 9.
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 Ча пе ко ва ро бот ска уто пи ја усме ре на ка оства ре-
њу иде а ла рај ско-ко му ни стич ке бу дућ но сти за вр ша ва 
се ка та стро фич но, ма кар за људ ски род. Нај пре, са 
на  ра  ста њ ем ауто ма ти за ци је у свим ви до ви ма жи во та 
чо ве  чан ство про ла зи кроз раз до бље сма њ е не плод но-
сти, да би по том до шло и до устан ка ро бо та. На и ме, 
на зах тев ди рек то ро ве су пру ге Хе ле не, ко ја од по чет ка 
нсто ји да се из бо ри за рав но пра ван трет ман ро бо та,  од-
ре ђе ним при мер ци ма да је се ви со ка ин те ли ген ци ја и 
„ду ша”. Опет, то не до но си ни шта до бро – нај па мет ни-
ји ме ђу свим ро бо ти ма, и ве ро ват но нај ин те ли гент ни је 
би ће уоп ште, ро бот Ра ди јус, обр ће пре ми се тре нут ног 
ста ња ства ри и при ме њ у је на че ло ко ри сно сти и ефи ка-
сно сти на љу де:

Хе ле на: За што нас мр зиш?
Ра ди јус: Ни сте као Ро бо ти. Ни сте ве шти као 
ро бо ти. Ро бо ти мо гу све. Ви са мо из да је те на-
ред бе. При ча те ви ше не го што је по треб но.
Хе ле на: То је лу дост, Ра ди ју се. Ре ци ми, да ли 
те је не ко на се ки рао? Ја ко бих во ле ла да ме 
разу меш.
Ра ди јус: Ви са мо при ча те.
Хе ле на: Док тор Гал ти је дао ве ћи мо зак од 
оста лих, ве ћи од на шег, нај ве ћи на све ту. Ти 
ни си као дру ги ро бо ти, Ра ди ју се. Са вр ше но ме 
раз у меш.
Ра ди јус: Не же лим го спо да ре. Ја све знам и 
сам.
Хе ле на: За то смо те и ста ви ли у би бли о те ку, да би 
мо гао да све про чи таш, да све раз у меш, и он да – 
О, Ра ди ју се, же ле ла сам да це лом све ту по ка жем 
да су нам ро бо ти рав ни. То сам же ле ла од те бе.
Ра ди јус: Не же лим го спо да ре. Же лим да го спо-
да рим дру ги ма.
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Хе ле на: Си гур на сам да ће те ста ви ти на че ло 
мно гих ро бо та, Ра ди ју се. Ти ћеш би ти учи тељ 
ро бо та.
Ра ди јус: Же лим да го спо да рим љу ди ма.
Хе ле на: По лу део си.
Ра ди јус: Мо же те ме ба ци ти у пре су.38 

Иако ће Ра ди јус на кра ју и пре во ди ти оп шту ре во-
лу ци ју ро бо та ко ја ће са ли ца зе мље збри са ти чо ве чан-
ство, ипак су људи ти који сно се од лу чу ју ћу од го вор-
ност за раз вој до га ђа ја; у про шло сти су уз по моћ на о-
ру жа них ро бо та у кр ви угу ше ни лу ди стич ки устан ци 
рад ни ка, а по том су ове је ди ни це пре тво ре не у вој ске 
упо тре бље не у мно гим ра то ви ма.39 

По раст па ме ти и осло бо ђе ње од ра да та ко не до при-
но се ни ти оп штем уве ћа њу дру штве ног бла го ста ња 
ни ти бо љем раз у ме ва њу и за јед ни штву би ћа ра зних вр-
ста, већ са мо све ко ли ком уни ште њу. Не што пре рас пле-
та у ко ме ће оста ти по сле дњи чо век на Зе мљи, ста рац 
Ал квист се мо ли са Хе ле ном за чо ве ко во спа се ње од 
про па сти.

Хе ле на: Та ко сам нер во зна. Зар ти ни ка да ни си 
нер во зан?
Ал квист: Зна те, го спо ја, ја сам стар чо век. Не 
ма рим мно го за про грес и те оста ле но во та риј-
ске иде је.
Хе ле на: Као Ема?
Ал квист: Да, као Ема. Има ли Ема мо ли тве-
ник?
Хе ле на: Има, је дан ве ли ки, де бе ли.
Ал квист: И има ли мо ли тве за раз ли чи те при-
ли ке? Про тив олу ја? Про тив бо ле сти?

38 Ка рел  Ча пек, Р. У. Р. у : Jo sef  Ca pek, Ka rel Ca pek, R. U. R. and 
the In sect Play, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford , 1961, стр. 25.
39 Стр. 45.
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Хе ле на: Про тив ис ку ше ња, про тив по пла ва –
Ал квист: Али не и про тив про гре са?
Хе ле на: Ми слим да не.
Ал квист: Ште та.
Хе ле на: Да ли би же лео да се по мо лиш?
Ал квист: Мо лим се.
Хе ле на: Ка ко?
Ал квист: Ова ко не ка ко: ‘Го спо де, хва ла Ти 
што си ме из мо рио. Бо же, про све тли До ме на 
и све оне ко ји су за стра ни ли, и по мо зи љу ди ма 
да се вра те ра ду; са чу вај их од уни ште ња; не 
озле ди им ни ду шу ни те ло; спа си нас од Ро бо-
та, и за шти ти Хе ле ну, амин.’40 

Ис тре бље ње љу ди, ме ђу тим, ујед но озна ча ва и крај ро-
бо та, бу ду ћи да се гу би и зна ње о по ступ ци ма њихове 
про из во дње. У не мо гућ но сти да про ду же вр сту,  Чапеко-
ви ан дро и ди на кон два де се так го ди на до ла зе до кра ја 
ро ка тра ја ња, и не ста ју. По ка зу је се та ко да је суд би на 
два со ја ин те ли гент них би ћа не рас ки ди во по ве за на, и 
да не ста нак јед не вр сте ауто мат ски за со бом по влачи 
и про паст дру ге. Две до кра јњ о сти оту ђе не вр сте, људ-
ска, не спо соб на да озбиљ но ис ко ри сти при ли ку да 
од го вор ном упо тре бом умет них ин те ли гент них би ћа 
оства ри рај на зе мљи, и ро бот ска, не спо соб на да се уз-
диг не из над сли ке соп стве ног твор ца и етич ки га пре ва-
зи ђе, од ла зе са сце не. Крај, ме ђу тим, афир ми ше жи вот, 

40 И по је ди нач не до бро на мер не ак ци је има ју из у зет но ло ше 
по сле ди це. Хе ле на, ко ја же ли до бро и рав но прав ност ме ђу вр-
ста ма, сво јим по ступ ци ма не ко ли ко пу та за пра во из те ме ља 
угро жа ва њихо во по сто ја ње – нај пре ти ме што ће зах те ва ти да 
се ро бо ти ма да ду ша, од но сно да се Ра ди ју су по ште ди жи вот 
по сле „ро бот ског” епи леп тич ног на па да, и ти ме што ће спа ли ти 
па пи ре ко ји са др же упут ство за про из во дњу ро бо та, основ ни ар-
гу мент у по тен ци јал ним пре го во ри ма о пре стан ку не при ја тељ-
ста ва и за лог оп стан ка и љу ди и ро бо та.
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бу ду ћи да при па да но вој, тре ћој вр сти би ћа, ро бо ти ма 
Хе ле ни и При му су, ко ји от кри ва ју и ду шев ну и те ле-
сну љу бав, и уз бла го слов по сле дњ ег пре о ста лог чо ве-
ка, Ал кви ста, кре ћу у за чи њ а ње но ве вр сте.

* * *
Српска књижевна историја, мада не пружа вели-

ки број примера за дела која би се могла означити 
као претече  Илићевог, Комарчићевог те Милан ко ви-
ће вог SF доприноса, ипак није без назнака постоја-
ња одговарају ћих традиција.41 Тако се још у Српској 
Александриди, то јест у Роману о Алек сандру, са свим 
41 Овде ћемо издвојити само неколико најважнијих примера, док 
за исрпан преглед утопијске и дистопијске традиције у српској 
књижев но сти ваља видети текст Зорице   Ђерговић-Јоксимовић. 
„Serbia Between Utopia and Dystopia”, у: Utopian Studies. Volume: 
11. Issue: 1. Publication Year: 2000. Page Number: 1-21. У кратким 
цртама, осим поменутих дела, Ђерговић-Јоксимовићева истиче 
да већ Житије светога Симеона Немање и Житије светога 
Симеона садрже апокалиптичне визије и призоре благословеног 
бивствовања од значаја за утопијску књижевну традицију – прика-
зују се лепоте вечнога живота на небесима док певају анђе оски 
хорови, и уздизање у Јерусалим. Световни животописи доносе 
слике земаљског раја, као када је, на пример, реч о завичају 
Де спота Стефана Лазаревића. Природа је идилична а људи 
хра бри, одани, морални, благородни, дружељубиви, побожни, 
итд. Код Атанасија  Стојковића, са краја XVIII и почетка XIX 
века, у Кандору, или откровењу египатских тајни, и Аристиду 
и Наталији постоје различити мотиви утопијске инспирације 
– варијација на тему пустињака-анђела те града-врта, идилично 
приказивање пасторалне природе те, на крају, спекулисање о 
постојању живота на другим планетама. Стојковић, наиме, у 
Физици излаже могућност постојања многих светова са особеним 
претпоставкама, законима, облицима живота, при чему се жива 
бића могу одликовати телима различитим од наших, мноштвом 
чула са широм перцепцијом од наше, непознатим језицима, нау-
кама, образовањем. Видаковић од Стојковића преузима иде ју 
деалног крајолика као одређене врсте раја на земљи, док Сте-
ри ја  Поповић пародира затечене обрасце, итд. Код Стерије, ме-
ђутим, има и других мотива од значаја за утопијску традицију, о 
чему ће у основном тексту бити више речи.
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у складу са анти чком тра ди  цијом фантастичних путо-
вања / излета до Уто пије, које предузима и Александар 
Велики, могу на ћи описи Остр ва блаже них и потом 
земље сталног мра ка – там ног вилајета. Ма кедонски 
владар током број них пу сто ловина до спева до самог 
краја света, где испред њега практично „нема ничега, 
само су океанској реци макаронска остр ва, где жи ве 
блажени људи, који се бе нагомудрим називају, јер су 
наги (без) од сваке стра сти.”42 Заједница коју налази 
по себно је обележена блискошћу са вишом сфером, 
бу  дући да острвљани во де непосредно порекло од Ада-
ма и Еве, који су на кон изгнанства из Едена ту нашли 
следеће уто чиште.43

 Александар од старешине Је  фан та сазнаје де-
та ље из свакодневице насељеника, оцењујући да они 
живе „божанственим живо том”;44 са сво је стране, Је -

42 Макаронско острво од ли кује се бројним особинама locus 
amoenus-а: „Ha том острву су била врло висока и лепа дрвета, 
разним во ћем украшена: једна су сазревала, друга цветала, тре-
ћа презре вала. Много je плода по земљи лежало, различите пти-
це летаху и сеђаху по тим дрветима и разним лепим певањем 
пе ва ху. Под лишћем дрвећа лежали су људи; испод корења тих 
дрве та изви раху јаки извори слатке воде.” Роман о Троји * Роман  
о Александру Великом, Просвета. Српска књижевна задруга Бео-
град 1986, Стара српска књижевност y 24 књиге, Књига двадесет 
прва, приредила проф. др Радмила  Маринковић, стр. 126.
43  Опет, како су због близине раја и смрти Авеља првобитни 
човек и жена стотину година провели не срећни и у сузама, Бог 
их је подарио новим потом ком, праведним и благочасним Ситом, 
а њих је са остр  ва послао даље у свет, да не би посматрали рај 
и при сећали се изгубљене среће, и како би послушноћу, на кон 
седам хиљада година, стекли право да се у њега врате.
44 Притом се уочавају сви важнији атрибути утопијске заједнице 
– бивствовање према вишим законима, блиско првобитном 
устрој ству бића, сасвим различито од уобичајеног: „Моја je 
храна плод овог дрвета, пиће из извора овог, јер ce моје земљо-
родно тело од матере земље храни; одело ми je лишће њено; ум 
ми je сав о небу, не мучи ce ничим земаљским; наш живот je без 
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фан т излаже обичаје споља  шњег света бес по штедној 
кри тици, истичући пре свега људску раз но ликост у 
обла   чењу и исхрани, властохлепље и крвожедност.45 
Осим по дуговечности, Макаронци се од обичних љу-
ди разликују и по размножавању: међу њима нема же -
на, већ су припаднице супротног пола смештене на 
су   седно острво, ограђено од остат ка света високим 
ту    ча ним зидом. Му  шкар  ци им иду у походе једном го-
дишње, у трајању од тридесет дана, и ко постане отац 
тамо више не одлази. Када дете напуни три године, ако 
је женско остаје са женама а ако је мушко враћа се на 
макаронски оток. Александрова жеђ за знањем нагони 
га да оде и до острва же  на, ка   ко би видео шта тамо има; 
опет, без обзира на сву зна  ти жељу и жудњу за пусто-
ло  ви ном, он озбиљно схвата опо  мену о опасности 
пре  ко   ра  чивања граница и крше ња табуа, и не завирује 
пре ко зи да, у подручје забрањено за смртнике. Своје 
при су ство овековечује подизањем споменика себи, са 
за пи сом46 који се завршава упозорењем посетиоцима 
да гледају све са мо не то острво, јер је оно „приступно 
само богу ве ли  ко ме, а човеку ниједном.”

  Спо ра дич не уто пиј ске цр те, као што је ре че но, могу 
се по том про на ћи у спи си ма ауто ра ра зних раз до бља срп-
ске књ и жев но сти; међу њима можда је и нај занимљивија 

старости; многа лета проживљавамо, па кад из овог страсног 
жи вота одлазимо, одлазимо у други бесконачни живот, коме je 
сав наш ум упућен”. Нав. дело, стр. 127.
45 „A ви, зашто носите шарене одеће, различиту храну једете, 
ра тујете и на вас ратују, бијете и бију вас, кољете подобне себи 
љу де и вас они кољу, грабите ce за царства и достојанства, a 
ипак умирете као убоги, па још мислите на пљачке, ра тове, крво-
пролића? Кад немате с ким да ратујете, ви идете па дивље звери 
уби јате, и тако душе своје прела шћујете и брзо умирете.” Исто.
46 Александар обзнањује да је освојио све земље, видео Мака-
ронске отоке али ту није нашао грчке богове, као што то погрешно 
сматрају Јелини, већ да су они код ђавола, у најдубљем паклу. 
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успутна тема додирнута у комедији Сте рије  Поповића 
Лажа и Паралажа. Наиме, у ше стој сце ни првог чина, у 
тре нут ку када лажни Барон Го лић – Алекса – приповеда 
фрај ли Јелици о својим поду хватима и путовањима, он 
је у разговору одводи ни ма ње ни више него до Месе ца, 
што представља једно од најранијих појављивања ове 
древне теме европске књижевности у нашој средини. 

Описујући богатство и чудесне машине које је 
видео у Мадриду (захваљујући њима „сами ce пилићи 
закољу, сами очупају, очисте, натакну ce на ражањ, ис-
пе ку ce и донесу гостима, па и ту још сами ce истран жи-
рају, да ce гости не труде”),47 Го лић са оп шта ва ка ко је 
на јед ној од њих от пу то вао „у ме сец”. Шта је та мо ви-
део, об ја ви ће као „рај зе беш рај бунг”, књ и гу пу то ва ња 
на шест је зи ка. Ка да је пак реч о ра зо но ди на Ме се цу, 
ба рон се „ун тер хал ту је” на дво ру, где му при пад не част 
да с та мо шњ ом ца ри цом отво ри бал. Го ли ће во др жа ње 
и на сто ја ње да упо тре би сва мо гућ на сред ства ка ко би 
ца ри ци при чи нио за до вољ ство уро де пло дом, и она, 
же на од сво јих 25 го ди на, вр ло ле па и до бре на ра ви, 
са знав ши ко је он и из ка кве је фа ми ли је, за љу би се 
и дрх ћу ћим гла сом по ну ди му брак. Ба рон хлад но од-
би је по ну ду, бу ду ћи да је ца ри чи на зе мља, а са њом и 
при хо ди, ма ла, те да је удо ви ца а он се на ме рио са мо 
на де вој ку. Ца ри ца ту вест по де ли са ве ли ка ши ма, и Го-
ли ћу би ва при ре ђен по ча сни ис пра ћај – ди ви ло му се и 
„ма ло и ве ли ко и сви су јав но го во ри ли да, от кад им je 
цар умро, та кве па ра де ни је би ло. Би ло je и по кло на и 
мно го ко је шта”. По том раз го вор скре ће на дру ге те ме, 
да би се Алек са вра тио сво јој све мир ској пу сто ло ви ни 
не што ка сни је, ка ко би до дао за вр шни де таљ и на гла сио 
сво ју оп чи њ е ност Је ли цом – он је пре зрео и од ба цио ме-

47 Јован Стерија Поповић, Лажа и паралажа, у: Лаже и 
паралаже, Изабране комедије, КОВ, Вршац, 1997, стр. 41.



61

сеч ну кра љи цу, ко ја је по том се би од у зе ла жи вот, али је 
у слу ча ју на ше фрај ле остао смрт но за љу бљен.

Ова кав ком пли мент, ме се че во пу то ва ње и лу нар-
ни двор ски жи вот, раз у ме се, оста вља ју ду бок ути сак 
на ла ко вер ну де вој ку, и она се вра ћа те ми у не ко ли ким 
сце на ма у дру гом чи ну. Нај пре, об ја шњ а ва оцу раз ло ге 
због ко јих ће ба рон за си гур но оста ти у њихо вој ку ћи, 
она пре при ча ва раз го вор, ко ји не по вер љи ви али ипак 
пре све га ла ко ми отац ко мен та ри ше де лом иро нич но а 
де лом са чу ђе њ ем:  

ЈЕЛИЦА: О, татице, он, ако и остане, неће из дру-
гог узрока, него због мене. 

МАРКО: Хм, гледај ти ње! Моја ћерко, он je ба-
рон! 

ЈЕЛИЦА: Знам ја још и како je месечну краљицу 
одбацио; али зато сам га ја опчинила као 
цау берин y цауберпаласту. 

МАРКО: Шта ти бунцаш о месечној краљици? 
Ка ква месечна краљица? 

ЈЕЛИЦА: Зар ви не знате да je он y месецу био?
МАРКО: Е, видео ћурку, па хтео да јој пришије 

ма гарца. 
ЈЕЛИЦА: Зацело, татице! Има једна машина на 

којој ce иде.
МАРКО: Ho комедије! И то да чујем! 
ЈЕЛИЦА: Ту je барон отворио с царицом бал, ко-

ја ce после заљубила y њега и отровала ce, 
што није хтео да je узме. 

МАРКО: Па y месецу зар има људи? 
ЈЕЛИЦА: To сам и ја читала. Само нисам знала да 

имају краљице. Барон жали њену судбину, 
али опет каже да би овде радије живео, и то 
због мене.48

48 Нав. дело, стр. 58.
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На кон то га, Је ли ца се вра ћа те ми у дру гој сце-
ни дру гог чи на, ка да про пи ту је „слу гу” Ми ту да ли 
је био на Ме се цу и шта је та мо до жи вео. За раз ли ку 
од Алек се, ко ји са јед не стра не ста вља на гла сак на 
сво ју нео до љи ву при влач ност, са дру ге, пак, на сла ву 
и по ча сти ко је му се ука зу ју, „бе дин тер”, у скла ду са 
дру га чи јим по гле дом на свет, али и све ја чом не у то ље-
ном гла ђу, да је осо бит опис ви ђе ног: „со ка ци од са мих 
ко ба си ца на чи њ е ни, зи до ви су од ле да, љу ди с јед ном 
но гом, ве ли ки од пе дља и по.”49 Књ и шки на ив на, али 
не и глу па, Је ли ца при у пи та ка ко је мо гу ће да је ба рон 
био на ба лу и играо с ца ри цом, кад je то ли ко ма ла. 
У тре нут ку схва тив ши да је по треб но да до при не се 
увер љи во сти при че, Ми та са оп шта ва да су у цар ском 
дво ру сви ве ли ка ши, и да ни је ни ка кво чу до што je и 
ца ри ца би ла ве ли ка, или, као што је чуо, од сви ју нај-
ве ћа. Уоста лом, по слу га се за ба вља ла за се бе, и ни је 
обра ћа ла мно го па жње на то шта го спо да ри ра де.

 Стеријина епизода о путовању на Месец и тамо-
шњим догодовштинама тако је стављена у фун кцију 
истицања како сте пена измишљотина и лажи два ју 
пре вараната тако и њихових појединачних каракте-
ризација, исто као и степена на ив но сти и лаковерности 
богатог тр гов ца и његове пре начи  тане ћерке удаваче. 
Јасно смештена у подручје фик тивног, ова епизода 
без сваке сумње упућује на традицију књижевних 
достигнућа која преко Сирана де Бержерака воде до 
самог родо начелника жанра,  Лукијана из Самосате, и 
његове Исти  ните приче и Икаропменипа.

Гру па де ла од на ро чи тог зна ча ја за пред и сто ри-
ју и кон текст по ја ве SF жан ра у срп ској књи жев но сти 
ја вља се, потом, тек у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, не по-
сред но пре и по сле об ја вљи ва ња на уч но фан та стич них 

49 Нав. дело, стр. 61.
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пр ве на ца – Или ће вог, Ко мар чи ће вог, од но сно Ми лан ко-
ви ће вог ра да. То су ре ла тив но не по зна ти кра ћи тек сто-
ви раз ли чи тих жан ров ских од ли ка, ко ји, не по сред но 
или по сред но, го во ре о да ле ком Бе о гра ду XXI ве ка.50 
Та ко се текст Мила на  Јовановића „Нове вароши – нов 
Београд” из 1867. године претежно усмерава на урба-
нистичке и регионалне саобраћајне проблеме града 
коме је „no његовом срећном положају суђено да буде 
једна од најважнијих трговачких вароши на источном 
сухоземљу Европе.”51 Неколико година доцније, 1871. 
године, у ано  ним   но објављеном тексту под насловом 
„Београд по  сле 200 година”, детаљно се развија сли ка 
утопијске будућности престонице. У тексту су обухва-
ћене многе теме важне за мотивски комплекс утопије, 
између оста лих и напредак науке и технике и утицај 
тога на претка на друштво будућности. Захваљујући но-
вим са зна њима „о вери и моралу, о Богу, човеку и све-
ту, о срећи и будућности људској”, људи будућности 
су далеко савршенији од људи данашњице.52 Човек 
50 Види опширније у Иво  Тартаља, Београд XXI века, Из старих 
уто пија и антиутопија, СКЗ, Београд 1989, стр. 5-10. Сви по ме-
нути радови прештампани су на крају ове обимне студије.
51 Београд XXI века, стр. 213. По  Тартаљиним речима, у „књизи 
о домаћим утопијама овом је раду место више да покаже исто-
ријско залеђе и да послужи за поређење.” Нав. дело, стр. 9.
52 „То све заједно, ал, поглавито природне науке тако су измениле, 
рашириле и улепшале све погледе и појмове људске о вери и 
моралу, о Богу, човеку и свету, о срећи и будућности људској, 
да се наши данашњи појмови о томе не могу ни испоредити с 
онима, па су тако и људи у свему савршенији од нас. (...)
   Појам о духовству и светињи божијој далеко је виши и чистији, 
и тако испуњава ум и душу, да су сви они спољашњи додаци у 
различитим хришћанским и другим верописповестима постали 
излишни, те онако један по један отпада и вера Христова излази 
све чистија. Хришћанске вероисповести изједначиле су се, те 
ни цркве се не разликују по конфесији, него само по наро ду и 
језику. Празици су већом страном отпали. Само је недеља дан за 
јавно суђење и расправљање управљачких послова општин ских 
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та кође губи и илузију о свом повлашћеном по ло   жају 
у космосу, будући да Земља представља само је  дан у 
низу небројених светова настањених живим би ћи ма, и 
то, по свесности и умности, на почетном а не завршном 

крају тога низа.53 Поодмакли сте пе  н развића науке и 
технологије, омогућава човечанству да се осло  боди  

од принуде да ради, заменивши људску и животињску 

рад ну снагу машинама – све „послове над ни чарске, 

тежа чке, занатлијске и многе вештачке израђују спра ве, 
а људи су, као и неке од њих научене животиње, само 
на стојници и управљачи.”54 Уколико и желе да се баве 
не чим, онда је то „само од забаве.”

Са друге стране, текст Светолика  Ранковића из 
1895. године,  на слов љен „У XXI ве ку”, представља 
при мер негативне утопије са снажном сатиричном цр-
том. Јунак Ранковићеве приповетке, гимназијски про-
фесор латинског језика Никола Нико лић, заспи маму-
ран на кон пијанке на „патарице” неког свог колеге 
1895. го дине и усни да ce пробудио у свету из године 
2095. Како се и може очекивати, свет XXI ве ка битно 

и земаљских. Све секте и редови од хришћанских све ште ника 
изгубили су се, сви су једнога реда. Намастири  и њи хо ве функције 
претворени су у добротворне заводе новијега до ба.” Анонимни 
напис „Београд после 200 година”, Српски омла дински календар, 
проста 1971. година, у: Београд XXI века, стр. 235-236.
53 „Сва ки је убе ђен о без гра нич но сти све та, пу но да ле ко ве ћих и 
са вр ше ни јих све то ва од Зе мље, ко ји су сви пу ни жи вих ство ре ња, 
ме ђу ко ји ма у оном не пре глед ном ни зу не чи ни чо век, ка ко се 
да нас ми сли, за вр шну, не го по чет ну тач ку од ство ре ња све сних 
и ум них. Сви ве ру ју у од ре ђе ње чо ве ка на без гра нич но уса вр ша-
ва ње, на не бро је ним све то ви ма, са све са вр ше ни јим ору ђи ма; и 
ко ли ко ве ру ју на леп шу суд би ну и сре ћу оно га да ље га жи во та, 
то ли ко је др же и у ужи ва њу ово га, али у при род ном жи вље њу, 
уза са мо оно и оно ли ко по тре ба те ле сних, без ко ли ких и ко јих се 
не мо же би ти, а све што је пре ко то га др жи се за бо лест и ве ли ку 
не сре ћу.” Нав. дело, стр. 235 
54 Нав. дело, стр. 230.
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је другачији од јунаковог, и прте свега се одликује 
развијеним достигнућима урбанизма, архитектуре и 
те х ни  ке. Дворови и палате су горостасне и громадне, 
по улицама се крећу кола на електрични погон док је 
ваз дух испуњен летилицама – ваздушним лађама са 
кри лима које језде великим брзинама. Колико је про-
фесор зачуђен овим достигнућима толико су људи из 
будућности из не на ђени његовим џепним сатом, „ле-
пом антиком” из XIX века.

Професор Николић посетом својој гимназији 
от кри ва да је у свету будућности дошло не само до 
за мене друштвеног положаја жена и мушкараца, већ 
да су се практично обрнуле и многе традиционалне ду-
шев не и телесне родне особености. Сада је ди ректор 
ње го ве гимназије жена по имену Љубомир Љубичић, 
ко ја својим службеницима доминира и хи је рар хијски 
и фи зички.55 Кроз сатирично шаљиви тон пробијају 

се тако обриси једног другачијег света, у коме је, по-
ред промене мушко-женског односа и улога полова, 
коренито промењена и сама структура дру штва. Будући 
професори, судије, лекари, официри, инжењери и оста-
ли држав ни службеници, сви се они школују у жен-
ским гимна зијама, јер других и нема, a потом на уни-
вер зитету. Како више нема ни ратова, војна служба не 
постоји, а заштита земаљског поретка у потпуности је 
у рукама жена.

Ипак, и поред позитивних промена, у међуљуд-
ским односима присутна је ат мосфе ра не ла год но сти и 
стра ха. Запослени су строго контролисани, а техничко-
технолошка достигнућа стављена су у слу жбу до крај-
55 „Истога тренутка овај грациозни директор y сукњи дохвати 
пре ко среде господина Персу, баци га увис и дочека на руку. 
Госпо дин, или боље рећи госпођа, Перса стидљиво обори тре-
павице и поче да дише убрзано, баш као каква цурица из нашег 
века после нежног пољупца.” Београд XXI века, стр. 245.
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њости бирократизованог просветног систе ма, у коме 
право на лични избор кретања и ме ста ста но ва ња не 
при па да по је дин цу. По наређењу ми ни стра просвете, 
на став ни ци ста ну ју у елек трич ним возилима и на но-
во постављење од во зе се тренутно, чим при стиге те-
ле грам из ми ни стар ства. „Чим ко скри ви”, об ја шњ а ва 
ди рек тор(ка) „пре у зви ше ни на ре ди де пе шом; 'Ко ла ну-
ме ра 324, 325 да ce сме ста упу те на стал ну ду жност y 
Ло зни цу'. На став ник од мах узи ма сво ју по ро ди цу, се да 
с њоме y ко ла, отво ри елек трич ни апа рат и – збо гом. За 
jeдан дан мо ра би ти y Ло зни ци. A кад je пре у зви ше ни 
су ви ше љут, он на ре ди да ce кри вац ва зду шном ла ђом 
пре не се y ме сто но вог на зна че ња.”56 

У склопу објашњења устројства школе, управ ни-
ца ги м на  зи је, издајући наредбе пиштаљком, професору 
Ни ко лићу организује праве ма нев ре потчињених на-
став  ника, ко ји по школском дворишту показно изво де 
сло жене покрете. На исти начин, појашњава главно-
коман дујућа, која професору личи на адмирала, „ми 
чи ни мо заједничке излете y поље и уопште кад год 
остављамо ва рош – то чи ни мо сви за јед но. Та ко нам ce 
да је при ли ка да je сва ки др жав ни слу жбе ник под не пре-
кид ним над зо ром и због то га не мо же има ти слу ча је ва 
да ства ра опо зи ци ју вла ди.”57

Слично је не само у просвети, већ и целокупној др-
жав ној управи – судовима, полицији, министарствима, 
поштама, итд. – која је организована по истом начелу. 
На сопствени ужас, професор Николић открива да је 
идео логија српске државе утемељена на ставу да  сре-
ћа и добро једног народа не лежи y његовом умном и 
култур ном напретку већ „y мирном и правилном току 
живота (јело, пиће и одело)”. Књижевност и уметност 
56 Београд XXI века, стр. 247.
57 Нав. дело, стр. 249.
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у XXI веку представљају „безначајне ствари”, док, на 
кра ју крајева, нису неопходне нити школе, будући да 
оне не доприносе ништа људској сре ћи схваћеној на 
описани начин; школство стога постоји искључиво 
због државних потреба. 

Присуствујући часу историје, на коме се преда-
вала „Историја српског препорођаја” – време од XX до 
XXI века, при чему су преци из XIX века по мишље њу 
Николића ученицима представљени црњим од жи во-
тиња, професор се побуни и изазове пометњу. У мете-
жу који настане Николић се буди, схвативши да је све 
био сан, и завршавајући приповетку радосним речима: 
„Хвала ти, Боже, кад нисам y XXI веку!” 

Последњи од текстова који чине непосредни 
кон текст појаве првих „правих” научнофантастичних 
оства рења у српској књижевности јесте текст Стојана 
 Новаковића „После 100 година” из 1911. Он са своје 
стране не доноси претеране новине у урбанистичком 
нити нау чно технолошком смислу – на техничка дости-
гну ћа новог доба гледа се са позитивним предзнаком, 
као сред ства приближавања и уједињавања људи;58 
опет, овакво ближавање, поред неоспорних позитивних 
ефе ката носи са собом и одређене опасности: „век па-
ре и електрицитета, y ком су простори и даљине збри-
сани,” оставио je народима избор или да ce уједињују 
и зближавају, и тиме заштите своје особине, или да 
буду „прождерани” од околних народа. Управо то је и 
повод да  Новаковић размишља о нужности међусобног 
повезивања и уједињавања Јужних Словена и балкан-
ских народа, пре свих српскога и хрватскога, y ново-
створеним условима, зарад њиховог опстанка на исто-

58 „Модерним средствима муњевитог саобраћаја нестало je да-
љи на, области су ce зближиле и ближе су данас једна другој нe-
гo села некада”. Београд XXI века, стр. 258.
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ријској сцени. Београд будућности овде се види као 
сре диште југословенског живота.

* * *
Имајући наведене оквире разноликих традиција 

у виду, мо же се рећи да је прво дело на бал канским и сре-
дњоевропским књижевним просто рима које, укла пајући 
се у актуелну утопијску расправу о уло зи нау ке и технике 
у прогресу друштвене заједнице и њи ховом непосредном 
утицају на људски живот, те матизује однос свој-туђ у 
не двосмисленом и јасном научнофантастичном кљу чу, 
дра ма српског писца Дра гу тина Ј. Илића После мили јон 
годи на (1889).59 Оно је уједно и прва научно фан тастична 
дра ма у светској књижевности, и једно од пр  вих правих 
ди стопијских остварења. 

Заплет Или ће вог остварења почива управо на 
про б ле му односа између веома удаљених појавних 
обли   ка (или можда степена у развићу) људске врсте. 
Рад  ња драме сме ште на је у да ле ку бу дућ ност света, 
у пост катаклизматично време (разлози пропасти „ста-

59 Објављена је у часопису „Ко ло”, година I, број 15 и 16, 2. јун 
1889, стр. 5-72. Постоји и верзија сачувана у ру ко пи су, обима 
48 ку ца них стра на, који се налази у пи шче вој за о став шти ни, 
Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, сиг на ту ра 10616. 
 Интервенције у рукописној верзији су бројне, различитог су 
степена и домета, и крећу се од најзаступљенијих, језичких 
измена, преко дорађивања дијалога и сцена, односно измене 
карактеризације ликова и њихових међусобних односа, па све 
до коренитог избацивања, прерађивања, односно дописивања 
целих појава. Промене су се унеколико одразиле и на одређене 
аспекте смисла, пре свега у области мотивиције и међуодноса 
ликова; опште значење дела, међутим, остало је непромењено. 
О томе више у овом тексту; упореди и издвојену анализу:
Бојан  Јовић,”’После милијон година’ Д. Ј. Илића – часописна и 
рукописна верзија драме”, у: Породица  Илић у српској периодици 
1941-1944, Породица Јована Илића у српској књижевности и 
култури, зборник радова, Институт за књижевност и уметност, 
Београд, 2003, стр. 443-452.
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рог” човечанства не образлажу се подробније) у коме 
су на Земљи остала само два човека. Оца Натана и си-
на Данијела, који се, борећи се са зверима за храну 
наоружани луковима и стрелама, скривају по пра шум -
ским пећинама на месту где је некада био Париз, хва тају 
припадници „Духо-света”, развијенијег људског соја. 
Нови људи не говоре истим језиком као стара људска 
раса, разликују се по дуговечности, друштво им је 
коренито другачије организовано а научна и техничка 
знања и могућности су им неупоредиво напреднији од 
било чега познатог у старој цивилизацији.60 Са друге 

60  Илић вешто, у крајње сажетој форми, пружа читаоцима знатну 
количину обавештења о структури Духосвета. У следећем од-
лом ку тако се образује слика сложеног универзума, при чему се 
уво де и дру ги ста нов ни ци све ми ра: 
„Зо ран. Та ко je Сан ко да нас се навр шу је 150 го ди на од да на мо је 
же нид бе са Све тла ном. На овај дан хо ћу да јој ука жем па жњу 
јед ним по кло ном, ка кав ви ше ни ко у Ду хо све ту неће има ти.
Сан ко. Зби ља, на ко ли ко го ди на уго во ри сте ва шу брач ну ве зу?
Зо ран. На 500. То je био нај кра ћи ροк, ко ји je она зах те ва ла; a и 
сам ни сам же лео ма њи, јер се на дам да за та ко крат ко вре ме не 
ће мо иза ћи из во ље јед но дру го ме. Ти Сан ко мо раш че ка ти још 
350 го ди на a та да ће већ она по ћи за те бе.
Сан ко. И то ће ско ро про ћи; при че ка ћу већ. Но где je она? Има 
пет го ди на ка ко je ни сам ви део.
Зо ран. Пу то ва ла je на Ју пи тер и Марс. Да нас ће се вра ти ти: a 
по сле не колико да на ићи ће на Са турн или дру гу пла не ту да на-
сели оне су ви шне ми ли о не, ко ји се за по сле дњ их сто го ди на на 
земљи изро ди ше.
Сан ко. Вр ло до бро; бар ће мо за јед но тамо путовати. (Разгледа по 
собама и прилази справи колутова) A гле! Опет нов проналазак. 
Познајем га. Ово овде, то су ваздушне струје што се кpeћy око 
својих планета. Ово ћe бити нова планета „Слава”, која пре два 
милиона година беше joш y хаосу. A ове магловите тачке, шта 
показују оне?
Зо ран. Ту су но ви све то ви ο ко ји ма сам не ки дан при по ве дао на 
Астре ји. На ла зе се у пе де се том ре ги о ну ва си о не, и тек се са да 
ства ра ју. Ja сам се при бли жио нај бли жој тач ци ха о тич ног ста ња 
њихо вог. По мо ме ра чу ну на ша ћe ce зе мља охла ди ти за мил ијон 
го ди на, a ми ћe мo мо ра ти да се на се ли мо та мо. Овај ко лут што 
ce кpeћe ха о су, то je ва зду шна стру ја ко ја те жи та мо услед ја ке, 
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стране, ново човечанство само је једна од раса којима 
је настањен Илићев свет – поред Земљана свемирску 
по пулацију чине и Марсовци и, пре свих, Меркуровци, 
који ће одиграти битну улогу у заплету комада.

Неколико места у драми посвећено је разго вори-
ма о природи и пореклу актера. Зо ран, вр хун ски нау-
ч  ник Духосве та, на кон што их го ди ну да на држи у 
за  точе  ни штву и учи их го во ру но вих љу ди, поклања 
Натана и Данијела Све тла ни, која, од бив ши зах тев 
Мер ку ро ва ца да се дра го це ни улов по де ли са њима, 
при хва та оба ве зу да до вр ши при пи то мља ва ње, и да, 
про у ча ва ју ћи На та на и Да ни је ла, мо жда раз ре ши тај-
ну по ре кла соп стве не вр сте. У том тренутку от по чи-
ње уче на, али жи ва рас пра ва о то ме да ли су љу ди 
пре ци но вих ста нов ни ка Зе мље и Мер ку ра или су пак 
са мо слу чај но фи зи о ло шки на лик на њих. 

при влач не, си ле на го ми ла ног маг не ти зма у овим свето ви ма и 
опа да ња маг не ти зма зе мљи ног, услед њези ног рас хла ђи вања. 
Па та кав на чин не ста ће ва зду ха са охла ђе не зе мље; a ми ће мо 
се са прав цем ове стру је у но ве све то ве од се ли ти.
Сан ко. Овнм про на ла ском побед ио си ове на у ча ре са Мер ку ра, ко ји 
твр ди ше, да ће мо се кроз ми ли јон го ди на и ми са зе мљом охла ди-
ти.
Зо ран. Ама ти Мер ку ри јан ци на ма јед на ко сме та ју. Кри во им 
што се на зе мљи на ла зи ви ше оста та ка од пра ста рих ство ро ва 
не го ли код њих. Ни шта не ра де, не го са мо ле те по ва си о ни и 
кра ду че га се до коп а ју.
Сан ко. Та ква им je пла не та! A ми не ма мо на чи на да их од то га 
од у чи мо.
Зо ран. Има већ 200 го ди на ка ко др жим у за тво ру оног по зна тог 
сло но кра ди цу, Зве зда на. За 50 го ди на мо рам га на сло бо ду пу-
сти ти. Па шта ми слиш? Тај ми je од нео збир ку сло но ва; a кад 
сам га не ки дан по се тио, да ви дим, да ли се што по пра вио, из 
очи ју сам му про чи тао ка ко ми ве ли: „Укра шћу ти и оног се вер-
ног ме две да! укра шћу ти и оног север ног ме две да!”
Сан ко. За то чу вај сво је ства ри бо ље, јер и сам знаш да су Мер-
ку ри јан ци за не се ни за очи глед ном на ста вом, a сва ки ко ји жед-
ни за на у ком има пра ва да што шта укра де.” По сле Ми ли јон 
го ди на, стр. 17-19.



71

„Овим жи во ти њ а ма би ло je y на у ци име: 
«ho mo sa pi ens»; при па да ла je из ве сној вр сти 
мај му на, ко ја, као што ви ди те, у  мно го ме ли-
чи на Ду хо-свет. «Чо век» je по сти гао из ме ђу 
оста лих жи во ти ња и не ко са вр шен ство. Умео 
je да пра ви од гво жђа не ке по крет не спра ве, 
ко је су ми ли ле и је два на дан про ла зи ле про-
стор од јед ног кро ка, што се на њихо вом је-
зи ку на зи ва ше «хи ља ду ки ло ме та ра». Још je 
по ку ша вао, да по мо ћу не ка квих спра ва у вис 
по ле ће; али ни је смео ни до ме се че ве сфе ре 
до ћи, јер би се та мо за на век угу шио.

Осо би не «чо ве ка» са ста вље не су из сви ју 
жи во ти ња, што je до каз да je c њима у не раз-
двој ном срод ству био. Та ко по хра ни био je 
сли чан хи је на ма, јер се и он ра нио ле ши на ма 
по у би ја них жи во ти ња; a осим то га имао je 
и осо би не во ло ва или дру ге сто ке ко ја па се 
тра ву.

Гла ва чо ве ка, по сле из ве сних го ди на, об-
ра сте сва у ду гач ку дла ку, као, на при мер, у 
ме две да. Ето по гле дај те ова ма ња још ни је у 
дла ку об ра сла, те за то je ви ше на ма слич на 
не го ли ова ве ћа. — Ове жи во ти ње спо ра зу-
ме ва ју се не ка квим му мла њ ем, ко је на зи ва ју 
«го вор», a ко је би нас ја ко под се ћа ло на кре-
шта ње да на шњ их па па га ја.

Али што се ти че ума чо ве чи јег, и ако се 
он у ве ли ко раз ли ку је од оста лих жи во ти ња 
ипак ни је да ле ко од ма као. Шта ви ше, мо гу 
ре ћи, да су «љу ди» куд ка мо ди вљач ни ји и 
кр во жед ни ји од оста лих жи во ти ња, јер осим 
то га што су уби ја ли жи во ти ње за сво ју ис-
хра ну, они су се и ме ђу соб но, од вре ме на на 
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вре ме, кла ли, те и она ко кра так жи вог још 
већ ма пре кра ћи ва ли. Да то ни су чи ни ли, 
ми би мо жда има ли по ви ше ова ко вих ег сем-
плара.

Да те жи во ти ње има ју осо би ну да на у че 
и наш ду хо-збор, ο то ме се мо же те уве ри ти 
од мах.”61

 Са своје стране, Данијел, лудо заљубљен у Све-
тла ну од тренутка кад ју је угледао, покушава да јој 
при ближи осећајност и научи је љубави и страсти. 
Ње гова настојања, међутим, не наилазе ни на какво 
ра зу мевање, и у очима љубљене га представљају као 
му шичаву „звер” којој се ничим не може удовољити. 
Основ не емоције, пре свих „незадовољство”, исто 
као и „љу бав”, „туга”, „мржња” тумаче се као „силна 
болест” ко ја је убрзавала смрт човека. 62

Ни људи духо-Света нису ништа мање туђи ста-
рим људима. Данијел задовољава своју жељу за Све-

61 „После милијон година”, „Ко ло”, стр. 24-25. Су сре том при-
пад ни ка Духосве та, Мер ку рова ца те по сле дњ их љу ди от по чи-
ње низ до га ђа ја са тро стру ком мо ти ва ци јом: са јед не стра не 
при пад ни ци Духосве та же ле да до ка жу или опо врг ну те зу о 
љу ди ма као сво јим пре ци ма, са дру ге стра не Мер ку ров ци, 
бескрупулозни ко лек ци о на ри рет ких жи во ти ња, ба ца ју око на 
На та на и Да ни је ла те, на кра ју, Да ни јел, ко ји је, не зна ју ћи ни 
ко је ни шта је она, јед ном при ли ком већ ви део Све тла ну и за-
љу био се у њу, на сто ји да је по сва ку це ну при до би је за се бе. 
  Ова кав за плет до во ди до број них тра ги ко мич них си ту а ци ја, 
где Да ни јел по ку ша ва да на ве де Све тла ну да схва ти и ис ку си 
не са мо љу бав већ и дру ге емо ци је, Би љан, Зор ка и Ла ган, по-
сла ни ци са Мер ку ра, упи њу се да от му Да ни је ла и На та на и 
од ве ду их на ма тич ну пла не ту, жи ве или пре па ри ра не, а Све-
тла на да дре си ра Да ни је ла, са чу ва га од ло во кра ди ца и ис пу ни 
сво ју на уч ну ми си ју. На сто ја ња ли ко ва, ме ђу тим, ни су пло до-
но сна – ни ко не успе ва у сво јој на ме ри све до тре нут ка ка да се 
Да ни јел, сло мље на ср ца и ре шен да пре ки не по ни же ње, уби ја, 
а за њим и На тан.
62 Исто, стр. 67.
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тланом, али не изазива никакву душевну реакцију. Ка-
да се понадао да је његова страст растопила „ледену 
санту” у Светланиним грудима, и пробудила божанску 
искру, испред себе је угледао хладни „мраморни кип”. 
Када схвати да су његова настојања безнадежна, 
одузима себи живот, а Натан горко коментарише сав р-
шену егзистенцију без опасности и узбуђења:

HATAH: За тобом, сине, за тобом! Нека 
угледају ови хладни кипови, како осећаји, та 
искра божанске милости, прате човека у вечно 
блаженство. Погледајте ви, децо савршенства, 
у коме се ништа не осећа, ништа не жели; у 
овом поништеном животу лежи трагедија це-
лог човечанства. Милија му je била смрт, јер 
je њезино савршенство боље. У опакој бури 
суд   бине сломио се брод човечанства; али 
чо  ве  чанству беше милије борити се са тала-
сима њезиним него ли пловити по устајалој 
бари вашега савршенства, коју никакав вихар 
покренути не може. (...)63

Трагичан крај последњих људи оставља наслед-
нике Земље потпуно равнодушним – во ди се рас пра-
ва да ли чи њ е ни ца да је са свим при пи то мље ни На тан 
при бе гао по дра жа ва њу ди вљег Да ни је ла, тј. са мо у би-
ству, зна чи да су оба при мер ка би ла ипак бли жа мај му-
ни ма не го ста нов ни ци ма Духосве та,64 од но сно, да ли 
ће ште та ко ју су пре тр пе ле ко же зна чај ни је оте жа ти 
пре па ри ра ње примерака. 

Разлика између два људска соја остаје тако у Или-
ћевој драми обострано непремостива препрека – иако 
63 Стр. 71.
64 „Биљaн: Сад потпуно верујем, да je ово подражавање 
припитомљена Натана највећи доказ, да je човек ближи мајмуну 
него нама.” „После милијон година”, стр. 72.
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постоји жеља да се допре до суштине другога, у једном 
случају емоционална и љубавна, у другом научна и 
разумна, Натана и Данијела и људе духо-Света до 
самога краја дели провалија. При томе, одлучујућу 
улогу за пропаст комуникације игра неспремност или 
неспособност новог човека да у старим људима виде 
потенцијалне са-друге, или макар угрожену врсту. 

* * *
Ова ко опи са на ра дња, пред ста вље на у гру бим по те-

зи ма, од го ва ра и вер зи ји об ја вље ној у ча со пи су „Ко ло” 
1889. го ди не, и вер зи ји ко ја је до нас до шла у ру ко пи су, 
чи јих се 48 ку ца них стра на чу ва у пи шче вој за о став-
шти ни, Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
сиг на ту ра 10616.65

Већ са ма чи њ е ни ца да је Илић,  че тврт ве ка на кон об-
ја вљи ва ња тек ста, пре да но ра дио на ру ко пи су, го во ри ко-
ли ко му је би ло ста ло до овог оства ре ња. Очи глед но, оно 
што је би ло об ја вље но у ча со пи су за до во љи ло је њего ве 
ам би ци је у да том тре нут ку, но, то ни је би ла и њего ва 
ко нач на реч. Сто га је за ни мљи во по гле да ти вр сту и ко ли-
чи ну аутор ских ин тер вен ци ја до ко јих је до шло у новој 
вер зи ји дра ме – чи ме је Илић био за до во љан а чи ме не, 
где је осе тио по тре бу да из вр ши по вр шин ске из ме не а 
где да за хва ти у са му срж свог ко ма да.

Без на ме ре да се на пра ви ис цр пан по пис свих ин-
тер вен ци ја, ов де ће се ука за ти на нај ка рак те ри стич ни је 
раз ли ке из ме ђу две вер зи је; та ко ће у на став ку рас пра-
ве би ти ре чи пре све ге о вр ста ма про ме на и њихо вом 
ути ца ју на склоп и зна че ње де ла.66 
65 Рукописна верзија објављена је у књизи Дра гу тин Илић, Иза-
бра не дра ме, Но лит, Бе о град, 1987, по којој ће и бити навођена.
66 При том ће се, ра ди упо ре ђи ва ња и лак шег сна ла же ња, часо-
писна вер зи ја тек ста и број стра не озна ча ва ти са „(Ч, nn)” а ру-
ко пи сна са „(Р, nn)”.
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Променама ко је су нај ра спо ро стра ње ни је, је зич ке 
при ро де, прот ка но је без ма ло це ло куп но тки во дра ме. 
Илић је  очи глед но на сто јао да у пот пу но сти оса вре ме-
ни је зик, ис пра ви пра во пи сне и гра ма тич ке гре шке и 
пре сти ли зу је од ре ђе не ис ка зе. Ка ко то из гле да, и ко ли-
ко је у то ме ус пео, нај бо ље го во ре сле де ћих не ко ли ко 
при ме ра: нај пре је реч о из ме ни На та но вог мо но ло га о 
уде су чо ве ко ве гор до сти, из пр ве по ја ве пр вог чи на:

Па ипак, чо век ко ји упо ре ђи ва ше се бе нај-
ви шем би ћу, ко ји за ми шља ше да је све мо гућ, 
љу то је ка жњ ен, Његов жи вот био је са мо 
стран пу ти ца, зи да ње ва ви лон ске ку ле, за бу-
на по ме те них је зи ка. Тра жио је бо ље а на шао 
го ре. 

   (Ч, 10)
Па ипак, чо век ко ји рав на ше се бе нај ви-

шем би ћу, ко ји тра жа ше у се би све моћ, љу то 
је ка жњ ен. Жи вот његов бе ше са мо стран пу-
ти ца, зи да ње ва ви лон ске ку ле, за бу на по ме те-
них је зи ка! Тра жио је боље и дочекао горе!  
    (Р, 325-326)

Такође, као типичан ове врсте може се узети и 
пример прераде Зориног и Данијеловог разговора, из 
појаве IX:

Зора: Тебе, дакле, очи маме? Хм! То је за 
цело чудновато! Желиш да се својим уснама 
дотакнеш очију? Па лепо, оди мени и учини 
то. Баш ме занима шта ће са тим бити!

Данијел: Проклети створе! 
    (Ч, 40)
Зора: Тебе, дакле, маме очи? То је заиста 

чуднова то! Же лиш да се сво јим усна ма до так-
неш очи ју? Па ле по, оди ме ни и ура ди то.
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Да ни јел: Про кле та же но! 
     (Р, 349)
Илић,  да кле, ме ња ре до след ре чи („очи ма ме” / „ма-

ме очи”);  из ра зе („за це ло” / „за и ста”; „учи ни” / „ура-
ди”; „ство ре” / „же но”); гла гол ско вре ме („Његов жи вот 
био је” / „Жи вот његов бе ше”); пре сти ли зу је ис каз („за-
ми шља ше да је све мо гућ” / „тра жа ше у се би све моћ”); 
ме ња ин то на ци ју („Тра жио је бо ље а на шао го ре. / „Тра-
жио је бо ље и до че као го ре!). Ана ли за ових и слич них 
при ме ра, при сут них од по чет ка до кра ја тек ста, упу ћу је 
на за кљу чак да је пре све га реч о ин тер вен ци ја ма које 
потичу од промене у језичкој норми или од ауторовог 
измењеног језичког осећања и које, будући да остају на 
површини и не задиру у дубин ске сло је ве дра ме, без 
об зи ра на за сту пље ност у ру ко пи сној вер зи ји дра ме, не-
ма ју ши рег струк тур ног ни се ман тич ког зна ча ја. 

Звуч не, пра во пи сно-гра ма тич ке или стил ске из ме не 
у од ре ђе ним се слу ча је ви ма пре пли ћу са струк тур ним 
про ме на ма, као што се мо же ви де ти у тре ћој стро фи 
Пе сме са кра ја пр ве по ја ве пр вог чи на. Ов де, на и ме, 
до ла зи до по бољ ша ња у ри мо ва њу, да кле до про ме не 
ми кро-струк ту ре – Илић ме ња прак тич но је ди на два 
не-ри мо ва на сти ха у пе сма ма ко је се на ла зе у дра ми 
(„та ко” / „ло ми” „ле том” / „иско не”),  до след но до вр ша-
ва ју ћи уоб ли че ње пе сме:

Дух жи во та што ми ду шу
Бо жан стве ном искром кра си
Да л, се и он гу би та ко
Као пе сме мо је гла си”

Ил, у зра ку ва си о не
Из ван сво га  тро шна те ла,
Уз ле те ће веч ним ле том
Хи тра, сме ла и ве се ла?
    (Ч, 8)
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Дух жи во та ду шу што ми
Бо жан стве ном искром кра си
Да л, се и он гу би, ло ми
Као пе сме мо је гла си”

Ил, у зра ку ва си о не,
Из ван сво га тро шна те ла,
Из ле те ће у иско не,
Ве дра, сме ла и ве се ла?
    (Р, 324)

Осим на ми кро-пла ну, за хва ти су при сут ни и на 
ви шим струк тур ним рав ни ма – у ру ко пи сној вер зи ји 
Илић ши ро ко за хва та у рас по ред и са др жи ну по ја ва и 
чи но ва, као и у број и ка рак те ри за ци ју ли ко ва. Про ме-
не ове врсте у нај те шњ ој су ве зи са оп штим сми слом 
дра ме, бу ду ћи да се и ме њ а њ ем рас по ре да по сто је ћих 
де ло ва, и из ба ци ва њ ем и до пи си ва њ ем тек ста зна чај но 
ме ња и сми сао це ли не.

Та ко, из ра зи те ин тер вен ци је пре тр пи ле су увод не 
по ја ве у I чи ну, где Илић  до пи су је ве ли ки део тек ста 
у рас пра ва ма ко је се во де при пред ста вља њу по кло на 
Све тла ни. Но ви текст до но си и но ве ин фор ма ци је. У 
овм слу ча ју, на уч ном под руч ју ко је су но ви Зе мља ни 
осво ји ли при до да ју се и био-хе миј ска зна ња, као што 
се мо же ви де ти ка да Зо ран и Сан ко раз го ва ра ју о Мер-
ку ров цу ло во кра ди ци ко ји је за то чен већ мно го го ди-
на,67 и из др жа ће ка зну од још пе де сет:

Тај ми је од нео збир ку сло но ва, а кад сам 
га, пре не ки дан, по се тио да ви дим да ли се 
што по пра вио, из очи ју сам му про чи тао ка-
ко ми ве ли: „Укра шћу ти и оног се ве р ног 
ме две да! Укра шћу ти и оног се вер ног ме две-
да!”

     (Ч, 19)
67 Две ста у ча со пи сној, два де сет у ру ко пи сној вер зи ји.
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Тај ми је од нео збир ку сло но ва, те да се 
уве рим ко ли ко је ути цао на његов мер ку ров-
ски дух мо рал ни се рум што му га убри згах, 
про чи тах му из очи ју ка ко ми ве ли: „Укра-
шћу ти и оног се вер ног ме две да! Укра шћу ти 
и оног се вер ног ме две да!” Као што ви диш, 
Мер ку ров ци ма не по ма же ни ка кав се рум.

     (Р, 331)
Уз по зна ва ње би о хе миј ских про це са ко ји чи не под-

ло гу функ ци о ни са ња све сти од но сно ду ше, у рас пра-
ву се уво ди и ка те го ри је мо ра ла; ипак, из ка рак те ри-
за ци је љу ди Ду хо све та пот пу но из о ста је би ло ка ква 
при ме са отво ре но сти за пси хо ло ги ју, фи ло со фи ју или 
не ку од дру штве них на у ка, ко ја би отво ри ла сло же но 
пи та ње де фи ни са ња од ре ђи ва ња ху ма не је дин ке и 
њених пра ва.68 Из тог раз ло га, кван ти та тив не раз ли ке 
оста ју од лу чу ју ће за до ми на ци ју вр ста над вр ста ма. 
Та ко ђе, уз већ по сто је ће на зна ке во лун та ри зма/то та ли-
та ри зма (Зо ран лич но др жи у за то че ни штву пре ступ-
ни ка, но, исти не ра ди, мо ра и да га пу сти до од ре ђе ног 
ро ка) ја вља се и мо гућ ност сло бод ног екс пе ри мен ти са-
ња хе миј ским суп стан ца ма на по је дин ци ма. 

Знат не из ме не до жи вља ва и рас пра ва о ме сту љу ди 
у ево лу тив ном ни зу. На при мер, у по ја ви 2 ру ко пи сне 
вер зи је оде љак о кр во лоч но сти пре ба чен је из опи са 
ду хов них осо би на у опис ис хра не а део о ца ре ви ма 
пот пу но из ба чен; по ред то га, до пи сан је и по ду жи 
текст у ко ме се рас пра вља о то ме да ли су љу ди фи зи о-
ло шки пре ци Духосве та или не.  
68 Мар та  Фрајнд истиче да је Илић, у све ту око се бе, био за-
бри нут због „пре вла сти ма те ри јал них вред но сти, гу бље ња 
људ  ских ве за и од но са у све ту тех но ло шког на прет ка, ра ци она -
ли за ци је по сту па ка и пре ки да ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма а 
на ро чи то гу бље ња дра го це них вред но сти ко је је људ ска ци ви-
ли за ци ја из гра ди ла на пла ну ети ке.” У: „Дра гу тин  Илић или 
дра ма из ме ђу исто ри је и фан та сти ке”, Иза бра не дра ме, стр. 20. 
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И оста так тек ста са др жи број не ин тер вен ци је – при-
ме ра ра ди, у ру ко пи сној вер зи ји у пр ви чин је умет ну-
та по ја ва, ко ја до би ја број 6, док су по ја ве ко је сле де 
пре ну ме ри са не; са свим крат ка по ја ва VIII из ба че на је, 
та ко да је од по ја ве 9 ну ме ра ци ја опет на по ред на; из ба-
чен је пред лог и по ку шај Би ља нов да но жем уби је Да-
ни је ла, а до да та по ја ва 11, у ко јој Све тла на, по до ла ску 
на сце ну, схва ти шта се до гађа и, до зи ва ју ћи Сан ка у 
по моћ, по ју ри за от ми ча ри ма.

Дру ги чин је претпео још ве ће ин тер вен ци је – по ја-
ва 1 је пре ра ђе на и про ши ре на по ја вом IV из ча со пи сне 
вер зи је дра ме; до да та је по ја ва 2, у ко јој Све тла на и Сан-
ко раз го ва ра ју о то ме ка ко до га ђа ји око по сле дњ их љу-
ди ути чу на по ли тич ке аспек те од но са Зе мља-Мер кур; 
по ја ва I из ча со пи сне вер зи је са да је по ја ва 3, с тим што 
је пот пу но до дат мо тив ожи вља ва ња ста туе. У по ја ви 
IV до пи сан је ко мен тар, На та но ва ре ак ци ја (по тре се се 
и бри зне у плач) и Да ни је ло во раз ми шља ње о вре ме ну; 
по ја ва III (На та нов мо но лог) из ба че на је, та ко да се ну-
ме ра ци ја по но во по ду да ра. По ја ва 7 скра ће на је у од но-
су на од го ва ра ју ћу ча со пи сну, а по ја ва VIII је за ме њ е на. 
По ја ва IX је из ба че на а Х пре ба че на у III чин.

У III чи ну пр ва и дру га по ја ва са да су но ве, а тре ћа 
по ја ва са ста вље на је од Х по ја ве II чи на и I по ја ве III 
чи на ча со пи сне вер зи је. II по ја ва из ча со пи сне вер зи је 
пре тво ре на је у по ја ву 4 у ру ко пи сној; до пи са на је и по-
ја ва 9. Све у све му, тре ћи чин ча со пи сне вер зи је има 9 
по ја ва, док је у ру ко пи су тај број по ве ћан на 14.

Ка да је пак реч о но си о ци ма ра дње, интервенције се 
при ме ћу ју већ од са мог по чет ка дра ме, тач ни је од озна ча-
ва ња ли ко ва ко ји узи ма ју уче шће у до га ђа ји ма. Нај пре, 
они су уне ко ли ко дру га чи је од ре ђе ни не го у ча со пи сној 
вер зи ји. У ру ко пи сној вер зи ји из спи ска ли ца из ба че на 
је од ред ни ца „му дри” уз На та на а „његов син” уз Да ни је-
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ла; Би љан је са да „опу но мо ће ни” по сла ни ка, Ла ган „при-
ја тељ”; као ли ко ви до да ти су „Мар со вац” и „Ста туа”, као 
и „ви ше Мер ку ро ва ца и зе маљ ског ду хо све та.”

По ред из ме не озна ка, Илић до ра ђу је и ка рак те ри за-
ци ју зе маљ ског Ду хо све та и Мер ку ро ва ца и њихо вог 
ме ђу соб ног од но са. У ча со пи сној вер зи ји људ ски род, 
без об зи ра на не до стој ну суд би ну њего ва два по сле дња 
при пад ни ка, ни је то ли ко без гре шан, што се мо же ви де-
ти из На та но вих мо но ло га и раз го во ра са Да ни је лом 
и са ду шма ни ма. Мер ку ров ци су при ка за ни као не за ја-
жљи ви гра бе жљив ци, ко је по кре ће ис кљу чи во же ља за 
са ку пља њ ем и по се до ва њ ем. Ово се пак укла па у (по-
јед но ста вље ну схе му): љу ди – хри шћан ска иде ја о љу-
ба ви пре ма бли жњ ем / Ду хо свет: власт на у ке, ло ги ке и 
ап со лут ног ра зу ма, без емо ци о нал но сти (ипак од ре ђе-
не етич ке вред но сти – на уч нич ко по ште ње, ми ро љу би-
вост, те жња за раз у ме ва њ ем) / Мер ку ров ци – ко нач ни 
ис ход тех но ло шке ре во лу ци је (пот пу ни рас пад емо тив-
ног и мо рал ног ви да људ ске ци ви ли за ци је).69

 Или ће ве ин тер вен ци је на тек сту уне ко ли ко ме њ а ју 
ову схе му – у ру ко пи сној вер зи ји ума њ е на је (са мо)кри-
ти ка чо ве ко ва70 и по ја чан емо ци о нал но-так тил ни мо-
69 Ви ди М.  Фрајнд, нав. дело, стр. 22.
70 Ево ка ко из гле да већ по ме ну ти од ло мак о ца ре ви ма у часопи-
сној верзији:

„На тан: Чи ни ка ко ти је во ља. Не ка да је чо век, као му драц, 
се део уз ко ле но ца ре ва. Ах где су са да ти ве ли чан стве ни ца ре ви 
да ви де људ ску му дрост у ка ве зу жи во ти њ ско ме?

Све тла на: Ти ре че цар. Шта зна чи то?
На тан: Сре ћни ство ро ви, ко ји не ма те ни пој ма о бед ној 

про шло сти љу ди. Цар, то је био го спо дар над сви ма љу ди ма. 
Сви су љу ди мо ра ли да на његов миг ра де оно што за по ве да. 
Хтед не ли он да ги ну, они су ги ну ли. Он се бри нуо за свој на род, 
да га од опа сно сти са чу ва; а ко не би слу шао њега он га је мо гао 
и на смрт осу ди ти.

Све тла на: Да кле, цар је био не ка ква са вр ше ни ја и сна жни-
ја жи во ти ња од сви ју вас?
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менат.71 Код Ду хо све та, са да је на гла ше на охо лост и не-
спрем ност да се са зна ња по де ле са дру ги ма. У том све-
тлу, и ка рак те ри за ци ја Мер ку ро ва ца тр пи из ме не – да је 
се од ре ђе но оправ да ње за њихо ве по ступ ке, а до дат на 
бли скост по сти же се до да ва њ ем све сти о при пад но сти 

На тан: То не! Он је био чо век као и ми. Ра ђао се као и ми; 
та ко је жи вео, па та ко је и уми рао као и ми. Али љу ди мо ра до ше 
има ти не ко га, ко ји ће им за по ве да ти и ко ји не ће да ти да се ме ђу-
соб но до по сле дњ е га по ко љу. 

Све тла на: Ку кав не жи во ти ње! При ро да их је на ро ђе њу на 
смрт осу ди ла те им је и тај кра так жи вот био дуг те су га се пре  
вре ме на отре сли. Уза луд се му чим али ја не раз у мем за што би 
се ме ђу со бом ис кла ли!?

На тан: Јер је сва ки чо век сма трао, да он тре ба да има све, па 
је од дру гих и гра био. Они од ко јих су по је ди ни при хва ти ли све, 
би ли су у бе ди и не во љи. Кад је пак тим глад ним и жед ним, бед-
ним и не вољ ним до д и ја ло тр пе ти му ке, они по ку ша ва ше да оти-
мљу од оних ко ји ужи ва ју, па су се та ко че сто ме ђу со бом кла ли.

Све тла на: Ни шта не раз у мем!
На тан: И на што ти да раз у меш. Ви ко ји ма је веч ност по-

кло ни ла сво ју моћ и не мо же те раз у ме ти све оно што су смрт ни 
ра зу ме ва ли и осе ћа ли.”

Би љан: Та ко је! И ја сам че сто гле дао ка ко се раз не жи во ти-
ње јед на с дру гом ко љу; али ни кад ни сам опа зио да се ко љу жи-
во ти њ е  од јед не вр сте. Ме ђер је чо век био нај о па сни ја звер. 

Зо ран: Чу ли сте, да кле, све о ста њу ових жи во ти ња. Да се 
ни су  уза јам но кла ли кан да да нас тај сој жи во ти ња не би био 
ова ква рет кост за нас.

Све тла на (при шав Да ни је лу): Ка ко је сли чан на шем об ли-
ку! Па не ма на се би ни оног ме две ђег ру на, ко је На тан има.”

     (Ч, 28-29) 
У ру ко пи сној вер зи ји, он је изоставњен у потпуности.
„На тан: Чи ни ка ко ти је во ља. Не ка да је чо век, као му драц, 

се део уз ко ле но бож је. Ах, где је са да Бог, да ви ди људ ску „му-
дрост” у жи во ти њ ском ка ве зу?

Све тла на (при шав Да ни је лу): Ка ко је сли чан на шем об ли-
ку! Па не ма ни оног ме две ђег ру на, у ко је је На тан об ра стао.”

       (Р, 339)
71 У че твр тој по ја ви дру гог чи на (р) до да те су ди да ска ли је ко је 
се од но се на не жност те ле сну при сност у од но су оца и си на: 
„(Др же ћи [га] и гле да ју ћи му у очи)”, (При вла чи га гру ди ма), 
(По диг не му гла ву и гле да га у ли це, не жно), (Са кри је ли це на 
њего ве гру ди), стр. 356-357.
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ен ти те ту, емо ци о нал ног од но са и на го ве шта ја стра сти 
у од но су Зо ре пре ма Да ни је лу.72

Та ко се из ра зи ти при мер за про ме њ е ну мо ти ва ци ју 
Мер ку ро ва ца сре ће у 3. и 4. по ја ви пр вог чи на: 

Би љан: Ово, нај по сле, не мо гу да раз у мем. 
Зе маљ ски Ду хо свет и су ви ше је не по вер љив 
пре ма Мер ку ру.

Мар со вац: Ка ко то?
Би љан: Кри ју као хрч ко ви сва ку ре ђу ствар 

од нас, ка ко би они са ми мо гли про у ча ва ти и 
оста ти ду хов ним сре ди штем са ве зно га са зве-
жђа. Ето, и ове две зве ри др же у за бо ра вље ну 
ка ве зу са мо за то да их ни ко од Мер ку ро ва ца 
не до так не. 

Мар со вац: Као, на при мер, оног бе лог сло на...
Би љан: У ин те ре су на у ке га при хва ти-

смо...
Мар со вац: Хте де ре ћи – укра до сте?
Би љан: Не ка је и та ко, али, кра ђа и кра ђа 

то су ипак...
Мар со вац: Две кра ђе.
Би љан: Ипак се раз ли ку ју по те жњи и ци-

љу. Ка да ја, на при мер, при хва тим ту ђу ствар 
72 „Зо ра: За гр ли ћу те, при ти сну ћу те на сво је гру ди, и че ка ћу ва-
тру што на усна ма сво јим го ри. (При ву че га се би и гр ли.)

Да ни јел (по ку ша ва да је оти сне од се бе): Оста ви ме!. Тво-
је ме очи не ма ме. Ја сам чо век; ни је све јед но ми ко је очи!

Зо ра (не ис пу шта ју ћи га из за гр ља ја): Али по ку шај; хај де 
са мном... та мо, оној пе ћи ни. Ни ко нас не ће уз не ми ри ти.

Да ни јел: Не ћу, оста ви ме!
(Спо ља се чу је шум и уз бу на)
Зо ра: Ти си мој! 
Да ни јел: Али шта хо ћеш са мном? Ти ни си Све тла на, ја 

љу бим са мо њу!
Зо ра (не жно): Љу би ћеш и ме не. То је све јед но! Хајд,мо! 

(Ву че га из ла зу.)”
     (Р, 349-350)
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из лич них прох те ва, то је за и ста кра ђа: али 
при хва ти ти је у пле ме ни тој же ђи за на у ком и 
у на ме ри да ти ме обо га тим с во ју пла не ту...

Мар со вац: Кра ђом су сед не..?
Би љан: Он да сам ја, ако ме као на шег Зве-

зда на сло но љуб ца ухва те и за тво ре, не ло пов, 
већ му че ник за сво ју пла не ту...

     (Р, 349)
и:

Би љан: Ја сно је да зе маљ ски  ду хо свет рас-
ки да сва ку на уч ну за јед ни цу са Мер ку ром.

Ла ган: На што су мњ а ти? Срж те пла не те 
је се бич ност.

     (Р, 341)
Ре ла ти ви за ци ја схе мат ских цр та у груп ној ка рак те-

ри за ци ји ли ко ва до при но си та ко усло жњ а ва њу пси хо-
ло шких, дру штве них и политичких од но са у дра ми, 
ди на ми за ци ји ра дње и по ве ћа њу оп штег ути ска о успе-
ло сти Или ће вог драм ског де ла.

Да за кљу чи мо: пре глед ру ко пи сног тек ста  Или ће-
ве дра ме По сле ми ли јон го ди на по ка зу је да су ис прав-
ке број не, раз ли чи тог сте пе на и до ме та, и кре ћу се од 
нај за сту пље ни јих, је зич ких из ме на – гра ма тич ких, 
пра во пи сних и стил ских, пре ко до ра ђи ва ња ди ја ло-
га и сце на (скра ћи ва ње/про ши ри ва ње/из о ста вља ње 
тек ста), од но сно из ме не ка рак те ри за ци је ли ко ва и 
њихо вих ме ђу соб них од но са, па све до ко ре ни тог из-
ба ци ва ња, пре ра ђи ва ња, од но сно до пи си ва ња це лих 
по ја ва. Прак тич но сви ни вои струк ту ре пре тр пе ли су 
про ме не, ко је су се опет уне ко ли ко од ра зи ле на од ре-
ђе не аспек те сми сла, пре све га у обла сти мо ти ви ци је 
и ме ђу од но са ли ко ва.73 Оп ште зна че ње де ла, ме ђу тим, 

73 И по ред па жљи вог чи та ња и ве ли ког тру да да се ис пра ве и ве-
о ма сит ни де та љи (при ме ра ра ди, из ба че на је но та фри вол но сти 
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оста ло је не про ме њ е но – без об зи ра на про ду бљи ва ње 
осе ћај но сти и до да ва ње људ ских цр та код свих уче сни-
ка, у Или ће вом тра гико мич ном де лу74  не ма про сто ра 
за раз у ме ва ње и по ми ре ње су штин ски раз ли чи тих вр-
ста у јед ном на уч но и тех нич ки на пред ном, али без на-
де жно оту ђе ном све ту.

* * *

И ро ман Лазара  Ко мар чи ћа са др жи на гла ше не еле  -
мен те уто пиј ског про ми шља ња, чвр сто по ве за не са 
мо ти ви ма фан та стич ног пу то ва ња платонистичке тра-
ди ције. Основ на структура Једне угашене звезде пре у-
зи ма уо би чајене моменте душевне авантуре све мир ске 
вр сте, у којој се износи најшири спектар фило софских 
уве рења усмерених на космолошка, антро полошка, со-
ци олошка и морали стичка питања. Главни јунак, захва-
љујући спознајама до којих долази током пу то вања, 
усваја мишљење о општој пролазности све га посто-
јећег, па тако и свих васељенских светова укљу  чујући 
ту и наш. 

Ра дња ро ма на, у сно ви ђен ској но ћи на кон про ло-
га – ко мич ног опи са пре да ва ња о бес крај но сти ва се-
ље не ко је је Д. С. одр жа о у београдској „Гра ђан ској 
ка си ни”, но си ју на ка пут ко смич ких про стран ста ва. 
Са слу шав ши пре да ва ча, из ло же ног под сме ху све ти не 
због из не се них иде ја о ве ли чи ни све ми ра и не пре кид-

из Све тла ни ног обра ћа ња Да ни је лу у појави V ча со пи сне вер зи-
је),  Илић уме и да се за бо ра ви (та ко се, у ру ко пи сној вер зи ји, у 
до пи са ном тек сту за бо ра вља да је Да ни је ла и На та на Све тла на 
на по клон до би ла за го ди шњ и цу бра ка, а не за ро ђен дан. Р, 336). 
Ква ли тет из вр ше них про ме на, за пра во чи ни за ни мљив пред мет 
за оп шир ну ана ли зу.
74 Ко мич на стра на ипак је да ле ко при гу ше ни ја, бу ду ћи да је у 
овом и у ве ћи ни дру гих де ла Или ћу бли жи мо ра ли за тор ски не го 
ху мо ри стич ки тон.
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ном про гре су жи во та, ју нак од ла зи ку ћи и, неубеђен 
у изнесене идеје о неумитној пропасти свега што је 
настало али и под ути ском до га ђа ја, то не у сан. Усред 
но ћи про бу ди га мла дић до зи ва ју ћи га по име ну и са-
оп шта ва му да га во ди на пу то ва ње. Ју нак при ме ти 
да је мла дић про ви дан, и по том спа зи се бе ка ко ле жи 
на кре ве ту; по ми сли да је умро, но мла дић га уми ри 
ре чи ма да је још мно го го ди на пред њим. Оно што 
ви ди, об ја шњ а ва му, то је њего во те ло, про ме њ и во и 
не пре ста но об на вља ју ће, усну ло мр твим сном, док је 
њего ва ду ша, не пре ста но иста и не про ме њ и ва, буд на 
и са да ће на да лек пут.

Ју нак по том са зна је план пу то ва ња: тре ба ло би да 
про ђе по ред без број су на ца и сун ча них си сте ма и до-
ђе до јед ног дав но умр лог све та, ко ји се на ла зи „ба сло-
слов но” да ле ко од сун ца, на 10000 све тло сних го ди на. 
Ипак, са пут ни ци ће се кре та ти да ле ко бр же од брзине 
светла, бу ду ћи да их оче ку је раз гле да ње мно штва не бе-
ских зна ме ни то сти – ду хов ни свет, под у чен је ју нак у  
складу са традицијом сновиђенских свемирских путо-
вања, не зна за да љи ну.

Ју нак и његов во ђа и во дич, за ко га се ис по ста вља 
да је Ла пла сов дух, „јед на ви ша ин те ли ген ци ја ко ја је 
ви де ла то ли ко у да љи ну и бу дућ ност”, за пу те се ка Ме-
се цу, а по том, не слу ће ним темпом, ка зве зди Ми зар, 
дру гом не бе ском те лу у ре пу Ве ли ког Ме две да. Пу то-
ва ње је про пра ће но сва ко вр сним астро-фи зич ким за-
па жа њ и ма и об ја шњ е њ и ма, та ко ђе и раз ми шља њ и ма 
о друштве но-по ли тич ким про бле ми ма на ма тич ној 
пла не ти. Из ме ђу оста лог,  Ко мар чи ћев ју нак би ва упу-
ћен у чи њ е ни цу да у ко смо су по сто ји ван зе маљ ски (ин-
те ли гент ни) жи вот, и то по чев од не по сред ног су сед-
ства – од Ме се ца и Мар са. Ме сец је тако не ка да имао 
ат мосфе ру и био на ста њ ен буј ним жи во том, док је на 
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њему са да оста ла са мо ве ге та ци ја;75 Марс, са дру ге 
стра не, је сте дом ци ви ли за ци је на пред них астро но ма, 
старе неколико милиона година.76 

Ла пла сов дух по том кри ти ку је по зи ти ви зам у људ-
ском са зна њу, ко ји оне мо гу ћа ва да чо век до спе до ко-

75 „На најнижим низијама „Мора плодности” расте нека врста 
цвећа, чији цветни листићи изгледају да су коштани, те им не 
може наудити ни зима ни врућина.” Стр. 43.  
76 „Зби ља, је си ли кад имао при ли ку, да на ма ло ве ће дур би не 
по сма траш ва шег Мар са?” упи та ме он одједном. 
„Ни сам” од го во рих му. 
„Ште та. Ти би он да на це лом ша ру Mapсовом ви део гран ди о зне 
ра до ве Мар со вих ста нов ни ка, и по то ме би до био по јам ο ви со кој 
ин те ли ген ци ји њихо вој, као и ο огром ној ум ној мо ћи и ве ли ком 
зна њу њихо ву на по љу ви ше тех ни ке. Они су цео тај глоб опа са ли 
чи та вом мре жом џи нов ских ка на ла — џи нов ских: и по ши ри ни 
и по ду жи ни и по мно жи ни. Они су ове ка на ле про ве ли кроз све 
cвoje кон ти нен те, и ове ве за ли са сви ма њихо вим мо ри ма, мор-
ским за ли ви ма и је зе ри ма: и то су све пра вил не, чи сто ге о ме триј-
ске, ве штач ки из ве де не Фи гу ре; a y це ло куп ном том ра ду њихо ву 
ви ди се див но из ве ден план, из ве ден у оче вид ном ци љу, да се тим 
ка на ли ма пло ви и одр жа ва жив и брз тр го вин ски са о бра ћај и на 
су ву и на во ди, да се во дом из тих ка на ла сву да по кон ти нен ти ма 
на та па ју по те си, њиве и ли ва де, ба ште и па шњ а ци; јер на Мар су 
вр ло рет ко ки ше па да ју, a и мо ра су та мо куд и ка мо пли ћа не го 
нa ва шој Зе мљи. И све то оче вид но ка зу је да и на тој пла не ти ва-
ше га Сун ца има љу ди, да ле ко на пред ни јих не го што су на ва шој 
Зе мљи. У оста лом Марс je вр ло сли чан Зе мљи ва шој. Њего ве кли-
мат ске при ли ке да ле ко су угод ни је за жи вот, не го што су у вас. Та-
мо не мо же би ти ни вр ло оштре хлад но ће ни вр ло ве ли ке вру ћи не. 
Пocлe, Марс je го то во за по ло ви ну ма њи од ва ше Зе мље и за то су 
њего ви ста нов ници и лак ши и чи ли ји и инте ли гент ни ји. Они мо гу 
ус тр ча ти уз вр ло стр ме на ги бе, без за мо ра и те шко ће; a тο све ја ко 
ути че на раз ви ја ње те ле сно, а, по то ме, и на раз ви ја ње ду шев но... 
„И сад, кад из ме ђу осам пла не та ва ше га Сун ца има ју не јед на, 
већ две пла не те, иа ко ји ма има ра зум них ство ре ња, он да je, опет 
велим, пра ва лу дост уобра зи ти, да je са мо ва ша Зе мља об да ре на 
бо жан ском мо ћи, да у свом кри лу про из ве де, по диг не и од не гу је 
љу де, a ми ли у ни ми ли у на дру гих сун ча них пла не та и ве ћих и ма-
њ их од ва ше Зе мље, обра зо ва них из истих сти хи ја ва се љен ских и 
по истим ве чи тим за ко ни ма њеним, па да бу ду ли ше не то га да ра, 
те мо ћи, те спо соб но сти,” до да де Ла пла сов дух. Стр. 97-99.
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нач не исти не – по сто ја ња бо га, ко ји од ре ђу је сми сао 
„ра ди о ни це ва се ље не” – де ло ва ње си ла ко је не пре ста-
но те же за ве чи тим на прет ком, за ве чи тим уса вр ша ва-
њ ем об ли ка, у на сто ја њу да се ство ри, ле по, хар мо нич-
но, уз ви ше но, а уни шти на ка зно, сла бо и бо ле шљи во. 
При ме ра ра ди, по  Комарчићевој замисли, Мар со ви 
ста но вни ци су куд и ка мо са вр ше ни ји, те лом гип ки ји, 
ум но моћ ни ји не го ста нов ни ци Земље, от при ли ке као 
Евро пља ни пре ма Па та гон ци ма.77

У раз го во ру, са пут ни ци сти жу до од ред ни це, мра ч-
ног цар ства А ма ду ра ме, у ва си он ско гро бље чи ни су 
по кој ни ци игра ли ве ли ку и сјај ну уло гу у исто ри ји све-
77Ма да не са чи њ а ва ју основ ро ма на, оваква излагања јунаковог 
ду хов ног во ди ча, у којима су при сут не све прет по став ке по тен-
ци јал ног су ко ба ци ви ли за ци ја и ра та све то ва утемељене на еле-
мен тима би о ло шког и со ци јал ног дар ви ни зма, омогућавају да 
се и и код Ко мар чи ћа раз ми шља  на те му од но са свој-туђ. Основ-
но на че ло устрој ства при ро де, те жња ка про гре су, пот чи њ а ва њу 
и не ста ја њу ни жег, ру жни јег, и не са вр ше ни јег пред леп шим, сна-
жни јим, па мет ни јим, и ов де во ди не ми нов ном ра ту: по сто ја ње 
ин те ли гент не ци ви ли за ци је у не по сред ној бли зи ни Зе мље, раз у-
ме се, на пла не ти Марс. 
”О да ти je зна ти ка ко je био на гр дан при ми тив ни чо век; он je 
био куд и ка мо бли жи Го ри ли не го да на шњ ем чо ве ку; та ко исто 
ни бу ду ћи чо век не ће y мно го ме ли чи ти на да на шњ ег чо ве ка. 
Леп ша и сна жни ја ра са осва ја ру жни ју, на грд ни ју, сла би ју, жго-
ља ви ју. У ода би ра њу леп ше га, сна жни је га, ле жи про грес жи во та 
и у жи во ти њ ском и у биљ ном све ту. У на ка зном те лу ниг да се не 
мо же ја ви ти уз ви ше на и пле ме ни та ду ша. Бле са ни се по зна ју чак 
по цр та ма на ли цу, по гру бом от ка њу ко же, по зге ба во сти са мо-
га те ла њихо вог. Исти на има из у зе та ка, али су они вр ло рет ки... 
Ето, на при ли ку, Мар со ви ста нов ни ци куд и ка мо су са вр ше ни ји, 
те лом гип ки ји, ум но моћ ни ји не го ста нов ни ци ва ше Зе мље. Они 
су пре ма ва ма што и ви пре ма ва шим Па та гон ци ма.” Стр. 97. Са 
дру ге стра не, ове идеје су у су прот ности са иде ја ма из ло же ним 
ка сни је у тек сту, када се про по ве да уни вер зал на јед на кост свих 
ства ри пред не ми нов ним ци ку сом по стан ка, бив ство ва ња и не-
стан ка. У том све тлу, не ма ни ка кве раз ли ке из ме ђу бес ко нач но 
ве ли ких и бес ко нач но ма лих ства ри, бу ду ћи да и јед не и дру ге 
пред ста вља ју све то ве у це ли ни са истом суд би ном – ко нач ним 
не стан ком. Стр 208.



88

ми ра. Спу шта ју се на астро ном ску ку лу у гра ду Го мор, 
пре сто ни ци јед не од нај про стра ни јих, нај моћ ни јих и 
нај на пред ни јих ца ре ви на на пла не ти.

То је при ли ка да се два ду ха под се те соп стве ног све-
та, „ве се ле Зе мље”, на ко јој се љу ди убијају из нај ра-
зли  чи ти јих раз ло га – око ко ри це хле ба, вар љи вог сја ја 
и про ла зног го спод ства, али и око исти не и ре ли ги је.78

У да љем то ку ро ма на ју нак би ва упо знат са нај-
ва ж ни јим осо би на ма пла не те и зве зда ног си сте ма 
ко  јој она при па да, по ли тич ком про шло шћу цар ства, 

78 На родној планети „кољу се народи с народима, држа ве с држа-
вама, власници с власницима, племена с племенима, појединци 
с појединцима; кољу се и крве да једни друге сатру, искорене, 
униште; кољу се и бију за некакве „Сфере виших државних 
интереса”; кољу се и крве да ватром и железом, пушком и 
сабљом проносе културу и цивилизацију по овоме мајушном 
зрнцету небесном; кољу се и бију да један другог увере: ко je од 
њих у праву a ко није у праву; кољу се и бију чак и око тога, ко 
истинитије верује у правога и истинитога Бога, a ко не верује; — 
a нико од њих и не слути да и њих оваква иста судба чека, и њих 
и ову нашу веселу постојбину!.. Ла за р  Ко мар чи ћ, Јед на уга ше на 
зве зда, Београд, 1902, Стр. 106. Односно: „Попусте ли само зa 
часак државне узде и ђемови, ви сместа подивљате, на вас се 
искези стари атавизам животињски: пљачке, отимања, злоставе, 
насртаје и на част и на живот свога ближњега и онда у вас сместа 
анархија узима дизгине у своје руке и она се зацарава!..   Je ли 
тако?... Можете ви и не признати, али која вам je вајда од тога 
непризнавања, кад je тако у истини. Па ни саме ваше државе, 
које су бајаги основане на закону, на јавном моралу, на земаљској 
и Божјој правди, — нису много од вас измакле, јер су и оне дело 
ваших руку, ваше памети и ваших погледа, на зато у њима све 
више преовлађује него јавни морал и Божја правда. Оно под 
маском неких „виших државних интереса” тачно толико зла, 
толико пyстоши, толико  дивљаштва, каква бели не би учинили 
ни дивљи зверови; оне под изговором да уносе  образованост и 
цивилизацију у далеке, тамне и непросвећене куте друштвене, 
— купе војске, одлазе тамо куд су своје око бациле, па сабљом 
и пушком, бајонетом и топовима, ватром и железом проносе 
ту своју цивилизацију, убијају, тлаче, утамањују људе који им 
никада никаква зла учинили нису и који су од њихових огњишта 
— хиљадама миља удаљени.” Стр. 212.
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научним, ур ба ни стич ким и ар хи тек тон ским осо бе но-
сти ма Го мо ра.79 На кон оп шир них об ја шњ е ња и раз-

79  Нпр: „Погледај горе уз „Сунчеву улицу”” рећи ће ми Лапласов 
дух. „Ено тамо, на самом завршетку ове улице, подиже се једна 
електрична кугла, коју je конструисао славни техномеханичар 
Хамариџе. Она је сијала јачином од 1,500.000 ваших свећа. Овај 
глоб горе представља ову планету – Аруџа-Дару – a оно елек три-
чно сунце представља Cyнцe Амадураму. Научник Ха ма риџе 
изнашао je сразмеру и по величини светлости и по уда ље ности 
електричног сунца од овога споменика, тако, да je ноћу овај глоб 
био осветљен онако исто, као што је Сунце Амадурама осветља-
вало ову своју планету. Механизам га je окретао тако, да je он, у 
исто време, служио целоме граду као сат регулатор. И не само то, 
него je овај механизам био тако уде шен, да je електрично сунце 
увек осветљавало oнa мора, оне кон ти ненте, оне државе и оне 
градове извајане на овоме глобу, као што je, y самој ствари, ову 
планету, истог сата и минута, негда осветљавало право Сунце, 
Сунце Амадурама, тако, да ко је хтео да зна, да својим очима 
види, где настаје дан a где ноћ на самој планети Аруџа-Дари, он 
je тο могао да види на овоме глобу горе – откад сунце зaђe, па 
док се не роди. И то се показивало математички тачно и то не 
по грађанском, већ по астрономском времену, које je обележавао 
сам однос окретања ове планете око своје осе и око свога сунца. 
Хе, али на којој су висини науке астрономског знања и уметности 
били становници ове планете, a особито у доба, кад je овај град 
био на врхунцу свога сјаја, a на којој Bи данас стојите?! Та се 
разлика просто не да проценити. Становници ове планете могли су 
унапред пред видети све метеоролошке промене на целој планети; 
појава комета; ројеви звезда падавица, или какве било друге 
природне појаве, њих нигда нису могли поплашити и узнемирити. 
Они су срачунавали кад ће се појавити и земљотреси и у којој 
мери јаки и на коме ће месту бити њихово најјаче огњиште, па су 
према томе, још зарана, обавештавали сав остали свет на целом 
шару планетном. Ваше астрономско знање још je y повоју. Оно 
je само костур од онога, до чега ћете доћи у далекој будућности. 
Оно се сад састоји само из голих и сувих цифара и математичких 
Формула, a тο je обоје слично незграпним скелама на каквој 
грандиозној али још недовршеној палати; a астрономско знање, 
што су га имали становници ове планете још пре 30-40 милиуна 
година, била je жива слика онога сјајног, онога велелепног двор-
ца вилинског, са кога су скеле дигнуте, a он синуо свом ле потом 
и сјајем каквог, до женијалности узнетог, неимарства,” додаде 
Ла пла сов дух и nљecнy ме по десном рамену.” Једна угашена 
звезда, стр. 122-123.
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гле да ња, Ла пла су и ју на ку при дру жу је се ома ле ни 
ста  рац, цар ски би бли о те кар, ко ји при ча исто ри ју пла-
не те и њене ци ви ли за ци је. Живот који су на врхунцу 
развоја водили припадници изумрлог света у многоме 
је личио на живот становника Острва блажених – био 
је бујан и просвећен, пун сре ће, задовољства, весело-
сти, сањарије, љубави, и „божан ствених снова о 
не каквом вишем духовном блаженству.” Народ А ма -
ду ра ме досегао је највишу тачку образовања, пито мо-
сти, племенитости, милосрђа, скромности и бого бо-
јажљивости, а ниски нагони и страсти, захва љујући 
изоштрености и префињености чула, која су омогућила 
и непосредан увид у душу других јединки – телепатску 
везу, у потпуности су ишчилели из друштвеног живота 
и међусобних односа.  Ко мар чи ће вом ју на ку остављено 
је у ама нет да ожи ви дух Амадураме у соп стве ном вре-
ме ну.

Крај ро ма на при па да епи зо ди која се одиграва у ку-
ћи на Ко сан чи ће вом вен цу, у ко јој ста ну је свемирски 
путник. Га зда ри чин син чић Сте ви ца до би је на пад гу-
шо бо ље, но, за хва љу ју ћи са зна њу о при ро ди њего ве бо-
ле сти, до би је ном од Ла пла са, ју нак успе ва да бла го вре-
ме но дозо ве док то ра и да га спа се. Де чак и он по ста ју 
при ја те љи и че сто за јед но про у ча ва ју зве зда но не бо.

* * *

Слич но сти и раз ли ке из ме ђу Или ће вог и Ко мар чи ће-
вог де ла ре зул тат су пре све га ге но ло шких прет по став-
ки иза бра них књ и жев них об ли ка, од но сно, умет нич-
ких на че ла са др жа них у тра ди ци ји на ко ју се осла њ а ју. 
Та ко се, у скла ду са на че ли ма драм ског об ли ко ва ња, 
Илић др жи  је дин ства ме ста, вре ме на и ра дње, прем да 
и њего ви ју на ци рас по ла жу мо гућ но шћу пре ла же ња 
огром них раз да љи на, док  Ко мар чић, у ро ма неск ним 
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аван ту ри стич ким пу те ше стви ја ма, за јед ну ноћ во ди 
ју на ка са кра ја на крај ва се ље не. Ка да је, са ду ге стра-
не, реч о кон крет ној кул тур ној ба шти ни ко ју ожи вља-
ва ју, Илић је не по сред но ве зан за на сле ђе уто пиј ског 
ми шље ња/књ и жев но сти; Ко ма ра чић, опет, на ста вља 
тра ди ци ју (фан та стич них) пу то ва ња, при че му до из-
ра жа ја на ро чи то до ла зе цр те по уч но сти (на мно гим 
ме сти ма ро ман пре под се ћа на астро ном ску сту ди ју 
или ше тњу пла не та ри ју мом). Ово га, пак, усме ра ва ка 
тра ди ци ји обра зов ног, од но сно от кро ве њ ског ро ма на. 
Такође, он ве што ре ла ти ви зу је сре ди шњи део ро ма на, 
оста вља ју ћи га у под руч ју сно ви ђен ског и отво ре ног 
за ту ма че ње, и ста вља га у функ ци ју спа се ња јед ног 
– де чи јег – жи во та.

Оба де ла мо гу се под ве сти под де ла са те зом – Или-
ћу је ста ло до су прот ста вља ња Ста рог и Но вог Чо ве чан-
ства, од но сно до опо зи ци ја осе ћа ња/ра зум, мо рал ност/
не мо рал ност, љу бав/ло ги ка. Ко мар чић пак кроз Ла пла-
сов дух и уз по моћ цар ског би бли о те ка ра са оп шта ва 
пре све га ко смо ло шке, а по том и ме та фи зич ке и ре ли-
гиј ске исти не – ста во ве о не појм љи вој огром но сти ва си-
о не, на стан ку и не стан ку свих ства ри, о за ко ни то сти ма 
бо жан ске све мир ске ра ди о ни це, где с пу тем ни ште ња 
ста рих и ства ра ња но вих об ли ка и све то ва на пре ду је од 
ру жног, бо ле сног и не са вр ше ног ка ле пом, здра вом и са-
вр ше ном. Оба ауто ра по све ћу ју ве ли ку па жњу кри ти ци 
уста но ва људ ског ро да; у не га тив ном све тлу ис ти чу се 
пре све га бра то у би ла штво, дру штве на не јед на кост, имо-
вин ска не прав да, не мо рал ност, ла жна ре ли ги о зност.80

Еле мен ти комичног, ма да не у пот пу но сти из о ста-
вље ни, ипак не за у зи ма ју зна чај ни је ме сто у струк ту ри 
ова два оства ре ња. Илић у  под на сло ву има жан ров ску 

80 Код  Илића је критика такве врсте изложена у наведеном 
одломку о царевима. После милион година, стр. 28-29.
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од ред ни цу „тра ги ко ме ди ја”, а за плет њего ве дра ме ши-
ро ко се мо же од ре ди ти као ко ме ди ја не спо ра зу ма; крај 
припада крајње ци нич ном рас пле ту. Код Ко мар чи ћа 
се пак од ре ђе ни аспекти – бур леск ног – ху мо ра мо гу 
уочи ти у опи су ре ак ци је све ти не на кон астро ном ског 
пре да ва ња, у Ла пла со вим су јет ним ре ак ци ја ма то ком 
пу то ва ња и пла шљи вим раз ми шља њ и ма ју на ка у по-
тен ци јал ном уде су ко ји га мо же за де сти ти 

Ка ко би ло, и Или ћу и Ко мар чи ћу бли жи је мо ра ли-
за тор ско-про по вед нич ки тон не го раз у зда но по дру ги ва-
ње, ка рак те ри стич но за област озбиљ но-сме шне књ и-
жев но сти.

* * *

Не по сред ни на ста вљач Или ће вог и Ко мар чи ће-
вог до при но са у срп ској књ и жев но сти је сте Ми лу тин 
Ми лан ко вић, ин же њ ер, ма те ма ти чар, астро ном, кли ма-
то лог, и пи сац. У њего вом опу су, са чи њ е ном од број-
них, пре све га ег закт них на уч них спи са, из два ја се рад 
Кроз ва си о ну и ве ко ве. Пи сма јед ног астро но ма (1928), 
ко ји пред ста вља на ро чит спој на уч но-по пу лар ног, фу-
ту ро ло шко-фан та стич ног и ауто би о граф ског шти ва у 
епи сто лар ној књ и жев ној фор ми. 

Ка ко се мо же про чи та ти у са мом де лу, пр вен стве-
на ауто ро ва на ме ра би ла је да из ло жи јед ну „ла ко ра зу-
мљи ву Астро но ми ју у пи сми ма”81 – да са чи ни астро-
ном ски спис, исто вре ме но по у ча ван и за ба ван, и та ко 
из бег не суд би ну по пу лар них астро но ми ја ко је обич но 
пред ста вља ју спој до сад ног и не на уч ног.82 У ту свр ху, у 

81 Ми лу тин  Ми лан ко вић Кроз ва си о ну и ве ко ве. Пи сма јед ног 
астро но ма, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1928, стр. 6. 
82 „То ни је ни чу до. Астро но ми ја ни је ро ман ко ји мо же сва ко 
да раз у ме и у њему да ужи ва. Ствар но схва та ње и раз у ме ва ње 
њених за ко на прет по ста вља те мељ на зна ња из ма те ма ти ке и фи-
зи ке. А баш то не прет по ста вља ју по пу лар не Астро но ми је код 
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XXXVI по гла вља-пи са ма, упу ће них „при ја те љи ци”, са 
да ту ми ма ко ји об у хва та ју дво го ди шње, од но сно ше сто-
го ди шње раз до бље – од 26. сеп тем бра 1922. до сеп тем-
бра 1924, (то јест сеп тем бра 1928. го ди не, ка да је на пи-
са но пи смо-епи лог),  Ми лан ко вић се при хва тио за дат ка 
да украт ко опи ше фи зич ку исто ри ју све ми ра, сун че вог 
си сте ма и Зе мље, пред ста ви чи та о ци ма соп стве ни до-
при нос на пла ну ре фор ме ка лен да ра и ма те ма тич ког 
мо де ла кли мат ских про ме на на Зе мљи и дру гим пла не-
та ма, од но сно по ну ди сво је ви ђе ње све мир ских пу то ва-
ња и оно га што нас оче ку је на Ме се цу и Мар су.

По свом на уч но-фан та стич ном ви ду, Кроз ва си о-
ну и ве ко ве пред ста вља ва ри ја ци ју на те му ко је се на 
по чет ку сто ле ћа ла тио  Ко мар чић. Пре све га, на лик на 
свог прет ход ни ка, и Ми лан ко вић оста вља од ре ђе ни от-
клон из ме ђу при по ве да ча (ауто ра) и об ли ко ва ног на уч-
но-фан та стич ног све та. Као што је, на и ме, он то ло шки 
ста тус све мир ске аван ту ре ју на ка Јед не уга ше не зве зде 
остао отво рен, та ко је и пи сац астро ном ско-фан та стич-
них по сла ни ца, при сту па ју ћи из во ђе њу по ста вље ног 
за дат ка са мо све сно, уз ис ка за не (ауто)по е тич ке ста во-
ве, ја сно сме стио пу то ва ња кроз вре ме и про стор у под-
руч је ма ште.83 У на тај на чин ре ла ти ви зо ва ном све ту, 
и Ми лан ко вић се усме ра ва ка про стор но-вре мен ским 

сво јих мно го број них чи та ла ца, не го им слу же та зна ња на та њ и-
ру, у об ли ку па ште те ко ја се ла ко ва ри али не хра ни.” Стр. 7.
83 Уобра зи љи, ме ђу тим, код Ми лан ко ви ћа ни је пу ште но на во-
љу, већ је она пом но усме ра ва на на уч ним са зна њ и ма: „Ја сам 
че сто у ми сли ма, ско ро сно ви ма, пред у зи мао пу то ва ња по ва-
си о ни, та ква при ко ји ма сво јој уобра зи љи не пу штам са свим 
узде, не го јој до зво ља вам да са мо оно гле да и ви ди што је и 
на у ка са гле да ла. На та квом пу ту сам из гле дао сам се би као ва-
зду хо пло вац при не стал ном вре ме ну, ко јем обла ци и ма гла че-
сто за кри ва ју пре ле та не пре де ле. Па ипак сам мо гао, иако не 
увек ја сно, да кроз по це па не обла ке и за гре ја ну ма глу угле дам 
да ле ке све то ве.
  Дру ги пут сам се опет упу тио у древ ну про шлост, да кроз њену 
та му на зрем ми ну ле до га ђа је. И ви део сам их. Кад год та ко ја сно 
као да сам им ствар но при су ство вао.” Стр. 7.
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да љи на ма ко је го то во да пре ва зи ла зе мо гућ но сти чо ве-
ко вог по и ма ња, чу ва ју ћи при том код Ко мар чи ћа на гла-
ше ну обра зов но-от кро ве њ ску стра ну пу то ва ња, за јед-
но са од но сом во дич (учи тељ) / са пут ник (уче ник), на 
ко ме се те ме љи струк ту ра оба де ла.

 Опет, по сто је и раз ли ке – нај пре, у мо жда по ле-
мич ком то ну пре ма  Ко мар чи ће вом ра ду,  Ми лан ко вић 
про бле ма ти зу је раз дво је ност ду ше и те ла при ли ком ва-
си он ских пу то ва ња, па би ла она и из ма шта на.84 Бес те-
ле сно са вла да ва ње ко смич ких да љи на из Јед не уга ше-
не зве зде та ко је код Ми лан ко ви ћа од ба че но, а обра зло-
же ње ис ко ри шће но за ла ска ње при по ве да че вој при ја те-
љи ци и му зи, од но сно жен ском ро ду,85 што пред ста вља 
још јед ну раз ли ку у ка рак те ри за ци ји пу то ва ња и од но-
са ме ђу уче сни ци ма. Та ко ђе, ако је Ко мар чи ћев ју нак 
био во ђен, са да је Ми лан ко ви ћев при по ве дач тај ко ји 
во ди, рав но прав но се кре ћу ћи ме ђу нај ум ни јим гла ва-
ма кроз ве ко ве.86 
84 „Па ка да пу ту је мо са мо у ми сли ма, зар он да не пу ту ју је ди но 
на ше ду ше, и зар ни је би ло бо ље оста ви ти на ша те ла на Зе мљи, 
као из ли шан ба ласт при та квом пу то ва њу?
  Ја, дра га при ја те љи це, не одва јам ду шу од те ла, ни ти је мо гу без 
те ла жи во за ми сли ти, а осо би то не жен ску ду шу”. Стр. 23-24.
85  Мо лим Вас, раз ми сли те и са ми! Зар ни је то пли по глед из сјај-
них очи ју ле пе же не део њене ду ше, а то је исто и осме јак што 
леб ди на њеним ру ме ним усна ма. Очи су, о то ме не ма су мње, са-
став ни део по гле да, а усне део осмеј ка. Са да узми те у об зир да 
су очи и усне де ло ви те ла, па ће те има ти ма те мат ски до каз оно га 
што сам ка зао и што са да фор му ли шем у об ли ку те о ре ме: Жен-
ско те ло је кар ди нал ни део жен ске ду ше, жен ско га би ћа, оно га 
што је Ге те на звао „Das Ewig-We i blic he”. Стр. 24.
86 Ко на чан об лик пи са ма ко ја „до ла зе до из да ва ча”, за ви си упра-
во од  Ми лан ко ви ће ве са пут ни це, ни кад име но ва не се ме рин шке 
го спо ђи це: „Ви же ли те, да кле, да се астро ном ска пи сма ко ја сам 
Вам не кад пи сао пре да ду јав но сти, и уве ра ва те ме да ћe ce она 
до па сти мно гим чи та о ци ма, Ту се на ша ми шље ња ра зи ла зе. Ja 
ce бо јим да цен зу ра ко ју сте на њима из вр ши ли, из ба цив ши из 
њих све оно што не же ли те да се об ја ви, не по го ди мо ја пи сма 
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Ка да је пак реч о кон крет ним ко ор ди на та ма пу то-
ва ња, на уч ник и њего ва му за нај пре се за пу ћу ју кроз 
про стор и вре ме у Мар со ву про шлост, да би у том „ча-
роб ном све ту” ви де ли „за та ла са не Мар со ве по вр ши-
не, об ра сле ви тим др ве ћем и фи ли гран ским цве ћем”. 
Др же ћи се ипак под руч ја „до кле је на у ка до пр ла”, они 
по сма тра ју две зве зде, ве че рњ а че – Ве не ру и Зе мљу, 
за ко је при по ве дач ве ли да ни је „пот пу но си гу ран да 
их та ко зо ву Мар со ви жи те љи”, бу ду ћи да не раз у ме 
њихов је зик.87

На кон Мар са, по зор ни ца још јед ног SF из ле та 
је сте Ме се чев пеј заж. Иде ја о пу то ва њу у све мир по-
мо ћу не ке вр сте „ва си он ског во за”, од но сно „ра ке тле”, 
ја вља се у раз го во ру на Се ме рин гу са при ја те љем 
– ко ле гом са сту ди ја тех ни ке. У де таљ ном опи су овог 
пре во зног сред ства на слу ћу ју се мно га ре ше ња ко ја 
ће се за и ста и об и сти ни ти.88 Под стак нут овим раз го во-

у жи вац. Јер глав ни пред мет мо јих ми сли, ка да сам та пи сма пи-
сао, би ли сте Ви, a не ва си о на. То Ви зна те вр ло до бро, али ипак 
ми сли те да ће на ша пре пи ска „окрњ е на као ка ква грч ка ста туа” 
би ти тим ин те ре сант ни ја. У том пи та њу Ваш je суд по у зда ни ји 
не го мој. За то му се по ко ра вам и при ста јем да астро ном ски део 
на ше пре пи ске пре да те из да ва чу.” Стр. 211.
87 Стр. 16.
88 „И мој при ја тељ ста де да кон стру и ше и цр та по пло чи сто ла. 
За крат ко вре ме ра за би ра ла се на њего вом бе лом мра мо ру сли-
ка бу ду ћег лук су зног во за за ва си о ну. Он је изгле дао као ка ква 
пап ска кру на, за јед но са гла вом све тог оца. За и ста, го рњи део 
во за имао је об лик ко шни це са че ти ри ре да ма лих окру глих 
про зо ра. То је би ло, ту ма чио ми је мој при ја тељ, оде ље ње за 
пут ни ке, хер ме тич ки за тво ре но, ис пу њ е но ва зду хом нор мал-
ног зе маљ ског при ти ска. Из те кру не, ко ја је има ла и свој обод, 
про ви ри ва ла је до ле, као ка ква гла ва, ма сив на ло ко мо ти ва. 
Ова је има ла об лик бу бња. Из њеног дна ви ри ла је цев ра ке тле, 
ода кле ће шик ну ти млаз ко ји ће оти ски ва ти воз на  њего вом 
пу ту по ва си о ни. Но пре но што овај сту пи у ак ци ју, два хо ри-
зон тал на мла за про тив ног прав ца ста ви ће тај бу бањ у ро та ци-
ју око њего ве вер ти кал не осе. Та ко је ло ко мо ти ва у исти мах и 
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ром, при по ве дач, пре ко Ин тер на ци о нал не Ком па ни је 
за Са о бра ћај са Ме се цом, ре зер ви ше ме ста за се бе и 
сво ју при ја те љи цу у бр зом нтер пла не тар ном во зу за 
Ме сец.

Опис пу та и са пут ни ка до но си за ни мљи ва за па-
жа ња – све мир ским во зом, ра зним по сло ви ма, пу ту-
ју и по слов ни љу ди, ин же њ е ри и про фе со ри, ка ко би 
спро ве ли у де ло еко ном ске или ис тра жи вач ке на ме ре. 
Нај пре, реч је о ко ри шће њу кон це си је за ис ко ри шћа ва-
ње руд ног бо гат ства на Ме се цу, до би је ној од Дру штва 
На ро да. Са дру ге стра не, Аме ри кан ци на ме ра ва ју да 
са гра де Оп сер ва то ри ју на Ме се че вој по вр ши ни ко ја 
би, нео ме та на од ат мосфе ре, од го нет ну ла мно ге тај не 
све ми ра. Та ко ђе, раз ви је на је и иде ја о са на то ри ју му 
на ме њ е ном ис ко ри шће њу свих ле ко ви тих  свој ста ва 
Сун че вих зра ка. 

  Ми лан ко вић да је де та љан тех нич ки опис свог 
ме се че вог бо ра ви шта – ста ни це и хо те ла, ко ји пред ста-
вља ју мај стор ско де ло  „мо дер не тех ни ке”,89 као што за-

депô екс пло зи ва, и ра ке тла, и чи гра. Њена не пре ста на ро та ци-
ја има да да де во зу до во љан ста би ли тет и да га са чу ва од пре ту-
ри ва ња. Го рњи, пут нич ки део во за не уче ству је у тој ро та ци ји, 
ина че би пут ни ци до би ли вр то гла ви цу и би ли при гњ е че ни уз 
про зо ре. За то  је вер ти кал на оса ло ко мо ти ве про ту ре на кроз 
под ма за на ле жи шта у го рњ ем де лу во за. Овај део мо же се тек 
пре ма по тре би ста ви ти у ла га ну ро та ци ју око те осе. По стра-
но сме ште не це ви за спо ред не мла зо ве, омо гу ћа ва ју про ме ну 
прав ца при ле те њу. На обо ду пут нич ког оде ље ња  ви си ле су, 
као пан тњ и ке кар ди нал ског ше ши ра, две гип ке ан те не за бе-
жич ну те ле гра фи ју.” Стр. 152.
89 „Је дин стве но по свом по ло жа ју, на ше са да ње бо ра ви ште мај-
стор ско je де ло мо дер не тех ни ке. По диг ну то je на бла гој уз ви ши-
ци, a снаб де ве но свим мо гу ћим кон фо ром; хер ме тич ки за тво ре-
но са стал но об на вља ним ва зду хом ко ји се др жи под на по ном 
од јед не ат мосфе ре и ста вља пут ни ци ма на рас по ло же ње, a и у 
ра чу не. Кров, спољ ни зи до ви, па и са ми бо ко ви уз ви ши це, об ло-
же ни су по ли ра ним че лич ним пло ча ма ко је се сја је као ве не ци-
јан ска огле да ла, јер не рђа ју због не до стат ка ва зду ха.
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ми шља и ше тњу ме се че вом по вр ши ном, у нео п ход ној 
опре ми ко ју на зи ва „ту ри стич ким оде лом”.90

По ред ових не бе ских те ла, дво је са пут ни ка 
по се ћу ју и Ве не ру, и, пут дру гих пла не та, од ла зе у ду-
би ну све ми ра до уда ље но сти од по ла ми ли о на све тло-
сних го ди на и да ље, ка кра ју све та. Кра ја, ме ђу тим, 

 Та огле да ла има ју свој на ро чи ти за да так. Дан je ов де ве о ма 
дуг, до брих 350 са ти, a за то вре ме угре је се Ме се че ва по вр ши-
на знат но. Ja сам не ка да, као да сам знао да ћу баш ова мо до ћи, 
из ра чу нао да се, од мах иза по дне ва тог ду гач ког да на, тем пе-
ра ту ра тла око овог зда ни ја поп не до 101 гра да Цел зи у со ва. 
На ма би та ба ни уза вре ли ка да би смо се у то до ба ову да про-
ше та ли. Али ова ин ге ни о зна кон струк ци ја од би ја све Сун че ве 
зра ке ко ји па да ју на ово зда ни је и њего ву не по сред ну око ли ну, 
па ов де вла да увек угод на тем пе ра ту ра. Ни за вре ме ду ге Ме-
се че ве но ћи, ка да се тло око ли не охла ди ја че не го за вре ме нај-
љу ће Зе мљи не зи ме, ни је ов де, у згра ди, хлад но, јер огле да ла 
и без ва зду шни про стор ко јим je она об ло же на, пре тва ра ју ово 
зда ни је у не ку вр сту „тер мос”-фла ше ко ја се не хла ди. Ето ви-
ди те, дра га при ја те љи це, ка ква je сил на сред ства тех ни ка да ла 
чо ве ку у ру ке да жи ви у сви ма под не бљи ма и при ли ка ма.
  Над сре дњ им де лом ове згра де уз ди же се ви сок то рањ са ста-
кле ном ку по лом. Одан де се отва ра из глед на околину и на не бо, 
од ли ко ван у Бе де ке ру јед ном зве зди цом, a две ма у до ба то тал-
ног по мра че ња Сун ца.” Стр. 164-165.
90 „Ja ce још ло мим да ли да при мим овај љу ба зни по зив и 
по ђем са екс пе ди ци јом бар до нај бли же га кра те ра Peoмиpa. Ту-
ри стич ко оде ло, ко је се при та квим шетњама по Ме се цу мо ра 
обу ћи, ни је баш бог зна ка ко еле гант но. Због не ста ши це ва-
зду ха, ту ри ста мо ра да по не се са со бом не са мо сву по треб ну 
ко ли чи ну ва зду ха, не го се мо ра још и по бри ну ти да се не рас-
пук не као жа ба. За то je њего во оде ло сли чио фут бал ској лоп ти 
у ко ју се он уву че, ко ја се хер ме тич но за тво ри и ко ја се, пре но 
што сту пи у без ва зду шни про стор, на пу ни до бро ва зду хом, да 
овај при ти сне те ло при ти ском Зе мљи не ат мосфе ре. Но по ред 
све њене гло ма зно сти, та опре ма ни је не згод на, ни ти она оп те-
ре ћа ва ту ри сту; он оста је још увек да ле ко лак ши не го што je 
на Зе мљи. За то он мо же да ко ра ча ла ким кро ком, да тр чи, да 
ска че као кен гу ру, и још бо ље од ово га. Де си ли му се при то ме 
да окли зне и да пад не, он, због ва зду ха ко јим je опа сан, и не 
осе ти удар па да, не го од ско чи и од ко тр ља се да ље, као ба че на 
лоп та. Но вра ти мо се на шим ма па ма.” Стр. 163.
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не ма – од огром но сти ва се ље не хва та их вр то гла ви ца 
и, уз хва ло спев при ро ди, без гра нич ној, веч ној мај ци 
жи во та, они па да ју на ко ле на у њено ме хра му.91

* * *

На по чет ку срп ске SF књ и жев но сти на ла зе се 
два жан ров ски и књ и жев но-исто риј ски раз ли чи та де-
ла. Док је Или ће ва дра ма по зор ни ца оту ђе ног чо ве ко-
вог ал тер-ега, не га тив не уто пи је, оту ђе но сти на у ке, и 
пред ста вља пре се дан, до тле је Ко мар чи ћев ро ман уте-
ме љен у ду гој тра ди ци ји фан та стич них пу то ва ња ко ја 
са со бом по пра ви лу но си и са знај ну ком по нен ту (Ене и-
да, Дан те ов Оди сеј). За јед но, ова оства ре ња по кри ва ју 
зна ча јан део на уч но-фан та стич них те ма. 

У Или ћевом књижевном свету не ма дис тан ци-
ра ња свој стве ног  Ко мар чи ћу и  Ми лан ко ви ћу. Драм ска 
фор ма ап сор бо ва ла је при по ве дач ко по сре до ва ње од-
но сно ре ла ти ви зо ва ње ста ту са при по ве да ног све та, а 
ка да је реч о ком по зи ци ји (ауто ру) од но сно зна че њу, 
чи њ е ни ца да је Илић,  че тврт ве ка на кон об ја вљи ва ња 
тек ста, пре да но ра дио на ру ко пи су, го во ри ко ли ко му 
је би ло ста ло до ко нач ног об ли ка овог оства ре ња. У 
но вој вер зи ји, прак тич но сви ни вои струк ту ре де ла 
пре тр пе ли су про ме не, ко је су се опет уне ко ли ко од ра-
зи ле на од ре ђе не аспек те сми сла, пре све га у обла сти 
мо ти ви ци је и ме ђу од но са ли ко ва. Оп ште зна че ње дра-
ме, ме ђу тим, оста ло је не про ме њ е но – без об зи ра на 
про ду бљи ва ње осе ћај но сти и до да ва ње људ ских цр та 
код свих уче сни ка, у Или ће вом тра ги-ко мич ном де лу 
не ма про сто ра за раз у ме ва ње и по ми ре ње су штин ски 

91 Вре мен ска оса пу то ва ња про те же се од дав не про шло сти, у 
ко јој је на ша пла не та би ла плам те ћа лоп та, у „ста ди ју му ја је та” 
(стр. 19), па све до бу дућ но сти у ко јој су њена руд на бо гат ства 
ис цр пље на, и по том до га ше ња Сун ца и пре стан ка жи во та.
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раз ли чи тих вр ста у јед ном на уч но и тех нич ки на пред-
ном, али без на де жно оту ђе ном све ту. По сле ми ли јон 
го ди на оста је та ко пр ви, и пра ви, при мер жан ров ски у 
пот пу но сти за о кру же ног на уч но-фан та стич ног де ла, у 
најмању ру ку у на шој књ и жев но сти.

 Ко мар чи ћев и Ми лан ко ви ћев до при нос огле да 
се у то ме да њихо ва два те мат ски слич на рада пред-
ста вља ју два пôла син таг ме на уч на-фан та сти ка: код 
Ко  мар  чи ћа је на гла сак пре на фан та сти ци док је код 
Ми  лан  ко ви ћа у пр вом пла ну на уч на за сно ва ност. Ус то, 
за раз ли ку од  Или ћа и од Ко мар чи ћа, код Ми лан ко ви-
ћа изо ста је би ло ка кав траг уто пиј ске ми сли, од но сно 
раз ма тра ња/про бле ма ти зо ва ња мо гу ћих пра ва ца раз во-
ја људ ске је дин ке и дру штва у све тлу раз во ја на у ке и 
тех ни ке.

Ка да је реч о књ и жев ним ква ли те ти ма, Ко мар-
чи ће ве нај бо ље осо би не до ла зе до из ра жа ја у тре ну ци-
ма ка да се по све ћу је ли ко ви ма и њихо вим од но си ма и 
радњама – на почетку и на крају дела. Та ко ђе, исто ри ја 
да ле ке ци ви ли за ци је, па и чак по дроб ни урбанистички 
опи си не за ма ра ју чи та о ца. Ко мар чи ће ва астро ном ска 
за па жа ња, ме ђу тим, у мно го ме су пре оп шир на и по не-
кад се по на вља ју и те шко чи та ју. Усмерен на сличну 
тематику,  Ми лан ко вић се по ка зу је као од ли чан сти ли-
ста и зрео ства ра лац – њего во епи сто лар но де ло под-
врг ну то је сложеном ком по зи ци о ном пла ну, за хва љу-
ју ћи ко ме је успешно спро ве дена на ме ра о ства ра њу 
за ни мљи ве астро но ми је, ис пре пле те не са жи во то пи-
сним од но сно фан та стич ним еле мен ти ма. На уч нофан-
тастич на цр та у  Ми лан ко вићевом де лу од ме ре на је, 
теоријско-тех нич ки до бро за ми шље на и књи жев но 
још бо ље ре а ли зо ва на, у функ ци ји умет нич ке це ли не. 
Ипак, из пер спек ти ве жан ра, Кроз ва си о ну и ве ко ве, 
Пи сма јед ног астро но ма не до но си бит ну но ви ну; са 
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друге стране, у исто ри ји срп ске (на уч не) фан та  сти ке, 
пр ви пут се у јед ној ства ра лач кој лич но сти пло до-
творно сусре ћу уме шан пи сац и плодан на уч ник, и то 
на на чин који обе з беђује вр хун ске резултате на оба 
поља. Стога не чу ди чињеница да је, поред научног,92 
и Миланковићев спи сатељски рад стекао углед и ван 
гра ница наше домовине: нај пре у постојбини Курта 
Лас ви ца – философа, научника, писца првог ро ма на о 
марсовској инвазији на Земљу.93 

92 Полихистор Милутин Миланковић у историји светске нау ке 
остаће упамћен пре свега као утемељивач модерне клима то-
ло гије и творац Канона осунчавања Земље, који се по зна чају 
ставља у ранг Коперникових, Кеплерових и Њутнових от крића. 
Медаља Европског геофизичког друштва, која се додељује од 
1993. године, носи Миланковићево име, као и, од 1970. године, 
један кратер на там ној страни Месеца (пречник 101km, 77.2° 
N 168.8° E); од 1973. године кратер на Марсу (пречник 118km, 
ко ор ди  нате 54.4N, 213.3E); потом и један планетоид (1605 
Миланковић, из 1982. године). 
93 Друго, проширено и прерађено издање Кроз васиону и векове, 
Писма једног астронома издато је на немачком језику, 1936. 
год. у Лајпцигу (Milutin Milankovitch Durch ferne Welten und 
Zei ten: Briefe e. Weltallbummlers, Leipzig: Koehler & Amelang, 
1936, 389 S), и послужило је као основ за допуњавање и чвршће 
уобличавање другог српског издања (Београд 1943. год). О Ми-
лан ковићу, његовом опусу и историјату дела види опширније у 
тексту Зоране Опачић-Николић „Игра науке и фикције” (Милу-
тин Миланковић, Кроз васиону и векове) Детињство, бр. 1-
2/2001. Књижевноисторијски процеси и развојне етапе у српској 
књи жевности за децу XX века, http://www.zmajevedecjeigre.org.
yu/detinjstvo/br1-2_01/11igranauke.html
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ABSTRACT

THE BIRTH OF A GENRE –
THE BECOMING OF SERBIAN SCIENCE FICTION 

LITERATURE

In this paper the author describes the characteris-
tics of science fi ction literature that will pose a number of 
methodological questions and requirements to a domestic 
literary scholar should he or she decide to study this par-
ticular genre. These problems can be resolved only if the 
scholar decides to step beyond the boundaries imposed by 
the usual literary-theoretical knowledge. On account of the 
dual nature of science fi ction (it simultaneously belongs 
to trivial literature and to art literature), the exceptionally 
complex model of the world being formed, the fact that, in 
addition to the medium of literature, this genre occurs in 
the sphere of fi lm and comic books, and has roots in the 
long tradition of Utopian and Menippean literature, its use 
of fundamental scientifi c postulates and developments, it 
cannot be studied without recourse to a thoroughly inter-
disciplinary approach. The situation of both science fi ction 
literature and its study on a local level ephasises all the 
more the necessity of including varied forms of knowledge 
in its study and makes the methodological requirements 
that such a study must face all the more complex.

The author points out that, owing to the work of D. 
J. Ilić, L. Komarčić and M. Milanković, the science fi c-
tion genre made a grand entrance into the Serbian cultural 
milieu; this occurred at a moment when the genre had 
not attained self-defi nition on the world literary stage. It 
is from this perspective that the specifi c characteristics of 
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fl ic's play After a Million Years, Komarcic's novel An Ex-
tinguished Star and Milankovic's collection of refl exive/
travel „letters" Through the Universe and the Ages. Let-
ters of an Astronomer are considered. The meaning of the 
works mentioned above, as well as their literary and sci-
entifi c values and mutual similarities and differences are 
analysed in some detail.
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