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УР СУ ЛА ЛЕ ГВИН И ДАО
Зе мља ко је ниг де не ма, то је пра ви дом.

(Тај на злат ног цве та)

Фор ма тив ни пе ри од жи во та Ур су ле Ле Гвин, ро ђе не 1929. го ди не, па да у вре ме све 
ве ће по пу лар но сти фи ло зо фи је, ре ли ги је и умет но сти Ис то ка на За па ду. У пр ви кон-
такт са овом тра ди ци јом до шла је, ка ко ка же, ка да је оца, ан тро по ло га Ал фре да Кре-
бе ра, ви де ла ка ко чи та не ку књи гу с ки не ским ка рак те ри ма на ко ри ца ма, што ју је 
за ин три ги ра ло јер он ни је знао ки не ски. Би ла је то Књи га о Да оу и Деу (Дао Де Ђинг) 
(Helt zel, 2000). Од тих адо ле сцент ских да на ми сао Лао Цеа и да о и зам по ста ју са став ни 
део ње ног схва та ња жи во та и све та:1 „Има ла сам сре ће што сам га от кри ла та ко мла да 
и због то га мо гла да с ње го вом књи гом про ве дем цео жи вот“ (Le Guin, 1998: 5). Ова ко 
опи су је овај древ ни текст: „То је нај при јем чи ви ји од свих ве ли ких ре ли ги о зних тек-
сто ва, за ба ван, оштро у ман, до бро стив, скро ман, не у ни шти во же сток и не ис црп но осве-
жа ва јућ. Од свих ду бо ких из во ра, ово је нај чи сти ја во да. За ме не, он је и нај ду бљи из вор“ 
(Le Guin, 1998: 6).2 Да о и зам је ду бо ко ути цао на њен це ло ку пан по глед на свет. Ве дри-
на, сло бо дар ски дух и те жња ка ускла ђе но сти са при род ним то ко ви ма са мо су не ке 
од осо би на ко је ова спи са те љи ца де ли са да о и стич ким по и ма њем све та.

Не по сред ност, жи вах ност и не у си ље ност очи ту ју се ка ко у ње ној фик ци ји та ко и у 
есе ји ма, го во ри ма и ин тер вју и ма. Ве дри на, ла ко ћа и ка рак те ри стич ни брит ки ху мор 

1 О ути ца ју да о и зма на њен жи вот и рад Ур су ла Ле Гвин го во ри у ви ше на вра та. У ин тер вјуу за 
Pa ris Re vi ew ка же: „Да о и зам је са да већ део струк ту ре мог ума“ и „Да о и зам ми је по ка зао ка ко да 
гле дам на жи вот и ка ко да га во дим ка да сам као адо ле сцент ки ња тра га ла за на чи ном да схва тим 
свет“ (Wray, 2013), док у раз го во ру са Брен дом Пи тер сон ис ти че „Он је мој во дич“ и да ље, „То ли ко 
је ду бо ко у ме ни, то ли ко је са став ни део мог тки ва и мог ра да, сва ка ко је ути цао на не ке мо је жи-
вот не од лу ке“ (Pe ter son, 2003).
2 Омаж ви ше де це ниј ском ис тра жи ва њу и жи вље њу са ки не ском фи ло зо фи јом је пре вод Књи ге о 
Да оу и Деу об ја вљен 1997. годинe, на ко ме је ра ди ла од сво јих два де се тих го ди на: „Сва ке де це ни-
је бих пре ве ла по ко је по гла вље“ (Pe ter son, 2003). Тај текст, ко ји она на зи ва вер зи јом пре не го 
пре во дом, пред ста вља плод јед ног га да ме ров ског ди ја ло га с ори ги на лом, не пре кид ног су сре та 
у ко ме се ту мач обра ћа тек сту ко ји му од го ва ра на пи та ња, или пак сам ис пи ту је ту ма ча.
Ње но об ја шње ње на чи на на ко ји је при сту пи ла пре во ђе њу Лао Цеа умно го ме је ин ди ка тив но и 
за на чин на ко ји ин кор по ри ра да о и зам у сво је ства ра ла штво:
На уч ни пре во ди Књи ге о Да оу и Деу као при руч ни ка за вла да о це ко ри сте во ка бу лар ко ји на гла ша ва 
је дин стве ност да о и стич ког „му дра ца“, ње го ву му шкост, ње гов ау то ри тет. Ова кав је зик пре у зи ма се, 
и де гра ди ра, у ве ћи ни по пу лар них вер зи ја. Ја сам же ле ла Књи гу о Пу ту до ступ ну да на шњем, нему дром, 
немоћ ном, и мо жда нему шком чи та о цу, ко ји не тра жи езо те риј ске тај не, већ ослу шку је глас ко ји се 
обра ћа ду ши. Во ле ла бих да чи та лац схва ти за што љу ди во ле ову књи гу већ две и по хи ља де го ди на. 
(Le Guin, 1998: 6)
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с ко јим при сту па и нај те жим те ма ма, а ко ји се огле да ју у рит му ње них ре че ни ца, из бо ру 
ре чи и сти лу, те у це ло куп ном по гле ду на свет ко ји се из њих мо же ре кон стру и са ти, 
оте ло тво ру ју дух да о и ста ко ји

во ле смех и у свом пи са њу и из ре ка ма са не ми ло срд ном сна гом ви тла ју ма чем ја сног ви
ђе ња као оруж јем брит ког ду ха, ду ха ко ји се, да про ме ним ме та фо ру, кре ће кроз све да о
и стич ке тек сто ве као ве тар ко ји про чи шћу је и раз ве ја ва, од но се ћи на го ми ла ну пра шња ву 
пле ву и оста вља ју ћи злат но зр не вље. (Co o per, 2010: 10)

Ова кав став о жи во ту, ко ји се ре флек то вао и на ње но пи са ње,3 при зи ва ле ген ду о 
су сре ту Кон фу ци ја, Лао Цеа и Бу де. По овој ле ген ди, за чет ни ци три нај ве ће ре ли ги је 
у Ки ни оку пи ли су се око ћу па са сир ће том и ку ша ли га пр стом. Кон фу ци је је ре као да 
је ки се ло, Бу да да је гор ко, али за Лао Цеа је би ло слат ко (Co o per, 2010: 10). Укус ко ји су 
осе ти ли, ја сно, од ра жа ва њи хо во ви ђе ње жи во та: раз о ча ра ни ис ква ре но шћу љу ди, кон-
фу ци јан ци га са гле да ва ју као ки сео, за бу ди зам жи вот пред ста вља пат њу и бол – го рак 
је. Да о и сти га пак ви де као су штин ски до бар и при ја тан – сла дак – као дар ко ји тре ба 
чу ва ти, ко ри сти ти, не го ва ти и у ње му ужи ва ти.

Ур су лу Ле Гвин и да о и зам спа ја и им пе ра тив сло бо де – сло бо де ми сли, ре чи и де ла, 
сло бо де као ба зич не жи вот не по тре бе. Ме та фо ра ру ше ња зи до ва је че сто при сут на 
у ми сли ма ове ау тор ке: зи до ва око се бе, али и зи до ва уну тар по је дин ца.4 Сло бо да је за 
њу про цес: она је жи вот сâм, она је кре та ње. Оства ри ва ње сло бо де, иа ко че сто узи ма 
об лик бор бе, за пра во је плес. Ова те ма за у зи ма бит но ме сто и код нај зна чај ни јих фи ло-
зо фа да о и зма. Ри хард Вил хелм ис ти че да је Лао Це био „крај ње сло бо дан дух“ (Тај на 
злат ног цве та, 1982: 45), док Ли ви ја Кон у сту ди ји Да о и зам и ки не ска кул ту ра об ја шња ва 
да се у осно ви Џу анг Це о вог уче ња на ла зи ста ње „са вр ше не сре ће“ или пот пу не сло боде 
и ми стич ког сје ди ња ва ња са да о ом (Kohn, 2001: 38), ко је се по сти же ка да све пре пре ке, 
сви зи до ви соп ства не ста ну, а жи вот по ста не „сло бод но и ла га но лу та ње“.

За да о и сте се че сто го во ри ло да мо гу да оства ре не ствар но мно го не чи не ћи ни-
шта, то јест пре пу шта ју ћи се при род ном то ку ства ри – жи ве ћи у скла ду са прин ци пом 

3 Дар ко Су вин при ме ћу је: „Ле Гви но ва [постаје неуверљивија] ка да по ку ша ва да се усред сре ди на 
[...] свет ко ји про па да и од ко га се по је ди нац мо ра изо ло ва ти [...] – она ни је но си лац ло ших ве сти“ 
(Su vin, 1975: па сус 1). Јед на од од ли ка ње ног ства ра ла штва ко ја бр зо па да у очи чи та ла ца је сте 
од су ство не га тив них ли ко ва из ње них књи га. О то ме је ре кла: „Не га тив ци ми не иду баш од ру ке. 
Не знам [заш то]... Јед но став но сам при род но та ко бла га. Зли ко ва штво ми по се би ни је за ни мљи во. 
Мно го ми је ин те ре сант ни је нор мал но на сто ја ње да се чи ни до бро и не ка ко про ђе кроз жи вот“ 
(Moyers, 2000).
4 Она не пре ста но под се ћа да се сло бо да мо ра ак тив но оства ри ва ти. Иа ко су се ње на јав на за ла-
га ња за сло бо ду ма хом ти ца ла дру штве не сло бо де (је дан од ско ри јих при ме ра је сте њен го вор 
на до де ли на гра де за жи вот но де ло, Ме да ље за ис так нут до при нос аме рич кој књи жев но сти, 2014. 
го ди не, ка да је ис та кла да су све ту са да, кад је умет ност по ста ла ро ба, по треб ни „пи сци ко ји се 
се ћа ју сло бо де“ јер „људ ска би ћа мо гу пру жи ти от пор мо ћи и про ме ни ти је; от пор и про ме на че сто 
се за чи њу у умет но сти, а по себ но че сто у на шој умет но сти – умет но сти ре чи“ /Na ti o nal Bo ok, 2014/), 
она не про пу шта при ли ку да на гла си да је јед на ко ва жно не пре ста но по ме ра ње соп стве них гра-
ни ца и отва ра ње но вих по ља сло бо де у се би, што са ма чи ни не пре ста ним ис тра жи ва њем и по ме-
ра њем гра ни ца у свом књи жев ном ра ду, „ужи ва ју ћи у ‘уни шта ва њу жан ро ва’“ (Cad den, 2005: xi).
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„де ла ња из пра зног“ (вувеи). Са пре ко осам де сет об ја вље них де ла,5 Ур су ла Ле Гвин је 
је дан од нај плод ни јих пи са ца сво је ге не ра ци је. Пи са ла је па ра лел но, што је из у зет но 
рет ко, књи жев ност за де цу и од ра сле, и, ка ко је увек на гла ша ва ла, све је то до жи вља-
ва ла као игру: ства ра лач ки про цес не из о став но је опи си ва ла као за ба ван, при ја тан, 
за ни мљив, нов, под сти ца јан. Без те шко ће је пре ла зи ла из јед ног жан ра у дру ги, из 
пи са ња за је дан уз раст чи та ла ца у пи са ње за дру ги – јер је, ка же, са мо пра ти ла при-
ро ду при че ко ју пи ше (Ja mes, 2000). Ур су ла Ле Гвин је по ка за ла јед но став ност и ла ко ћу 
жи во та и ства ра ла штва ко ји су ме ко пре пу ште ни при ро ди.

Нит да о и зма утка на је у нај о снов ни је по став ке ње не по е ти ке, а то су из бор на уч не 
фан та сти ке као при мар ног жан ра и по све ће ност пси хо ло шкој и со ци о по ли тич кој те-
ма ти ци. Не ма де ла ко је, ма ње или ви ше екс пли цит но, не од ра жа ва ње ну ду бо ку ве зу 
са овом ки не ском тра ди ци јом. Са мим оцр та ва њем нај оп шти јих на че ла ства ра ла штва 
Ур су ле Ле Гвин мо же се за кљу чи ти ко ли ки је оп сег ути ца ја ки не ске ми сли на ову спи-
са те љи цу и у ко јим се све аспек ти ма ње ног ства ра ла штва ис по ља ва.

На уч на фан та сти ка се, на пр ви по глед нео че ки ва но, от кри ва као жа нр бли зак ста ро-
ки не ским есте тич ким по гле ди ма и по го дан за ис ка зи ва ње да о и стич ких иде ја. Фи ло-
зо фи ја умет но сти ста ре Ки не чвр сто је ста ја ла на ста но ви шту да умет ност пред ста вља 
ства ра ње но вог све та, да се би ло ка ква вр ста по дра жа ва ња по сто је ћег све та не мо же 
сма тра ти умет но шћу, те је та кве по ку ша је при лич но оштро осу ђи ва ла као ја ло ве и 
до стој не пре зи ра. Пре ма им пе ра ти ву ста ро ки не ске те о ри је умет но сти, свет не тре ба 
од сли ка ва ти или пре сли ка ва ти, већ сли ка ти, ства ра ти: „Умет нич ко де ло ни је огле да ло 
жи во та, већ жи вот сâм“ (Пу шић, 2015: 188). Оно је на ис тој он то ло шкој рав ни са дру гим 
би ћи ма. Оно је са мо ста лан свет уре ђен по соп стве ним прин ци пи ма, упра во као и овај 
у ко ме жи ви мо. Сва ки свет умет нич ког де ла је ство рен, не пре сли кан, иа ко мо же ве о ма 
ли чи ти на овај по сто је ћи: „Умет ност та ко ула зи у свој про стор но-вре мен ски оквир, у 
сво ју ат мос фе ру (yi jing) ко ја ни на ко ји на чин не ими ти ра ствар ност. [...] Ство ри ти не ко 
умет нич ко де ло зна чи ство ри ти је дан свет“ (Пу шић, 2015: 216–7). Умет ност је са мо за-
о де ну та у ру хо по зна тог све та да би мо гла да ко му ни ци ра јер „[у] нај ду бљем де лу 
соп стве ног би ћа умет ност не ма ни ка кве ве зе са ствар но шћу по јав ног све та“ (Пу шић, 
2015: 169). Објек ти ствар но сти у де лу сто је као сим бо ли или ме та фо ре ко ји се мо ра ју 
упо тре би ти да би сми сао ис ка за ног био ра зу мљив чи та о ци ма. Њи хо во вер но опо на-
ша ње за ки не ску есте ти ку (за раз ли ку од не ких пе ри о да за пад не умет но сти и фи ло-
зо фи је умет но сти) ни је циљ сâм по се би, већ они пред ста вља ју сред ство ко јим се 
сло бод но ма ни пу ли ше. Умет нич ко де ло, сто га, ни је опо на ша ње, већ ства ра ње: у ње му, 
пред ста вље ни пред ме ти ни су ту да би се ове ко ве чи ли, ухва ти ли, учи ни ли бе смрт ним, 
већ да би се пре ко њих из ра зи ла су шти на јед ног но вог би ћа. Са ма та су шти на, ме ђу-
тим, не мо же да се по ка же, она увек оста је скри ве на. Не из ре ци во и не ви дљи во је у 
сре ди шту умет нич ког де ла на исти на чин на ко ји је и у сре ди шту на шег по сто је ћег 
све та. Умет нич ко де ло је не ис црп но ин три гант но јер се све ду бљим про ди ра њем у 
ње га и ства ра лац и при ма лац при бли жа ва ју ње го вој тај ни, али је ни кад не мо гу от кри ти. 

5 На пи са ла је, по ред број них кра ћих де ла, два де сет два ро ма на, пре ко сто ти ну при по ве да ка са-
бра них у се дам на ест збир ки, два на ест збир ки по е зи је, је да на ест збир ки есе ја, три на ест књи га за 
де цу и че ти ри пре во да.
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Оно је по ље игре за то што ства ра лац зна да је су шти на тај на, да је не мо гу ће от кри ти 
је, али је мо гу ће за о де ну ти је у сим бо ли чан, зна ков ни из раз. То је осло ба ђа ју ћи увид 
ко ји ства ра о цу од ре ша ва ру ке. У од но су пре ма при ма о цу, циљ умет но сти је сте да га 
под стак не да пре ва зи ђе ра зум, да га иза зо ве на скок у ин ту и тив ну спо зна ју – да сво је 
ме сто гра ни це отво ри за ме сто гра ни це де ла. Умет нич ко де ло је та ко у про це су ре-
цеп ци је по сред ник у пре ва зи ла же њу и отва ра њу соп ства.

По Дар ку Су ви ну, нај зна чај ни ји пој мо ви ко ји, за сно ва ни на иде ја ма ру ског фор ма-
ли зма, обра зу ју dif e ren tia spe ci fi ca жан ра на уч не фан та сти ке су за чуд ност, спо знај ност 
и но вум, и они се сви мо гу по ве за ти са прет ход но из ло же ним на че ли ма ки не ске те о-
ри је умет но сти.6 Иа ко и ре а ли стич ка и фан та стич на књи жев ност ства ра ју све то ве 
не за ви сне од на ше ствар но сти, у SF-ју је ова чи ње ни ца екс пли цит на, док ре а ли зам 
на сто ји да је са кри је. Су вин ка же:

„Ре а ли стич ка“ на ра ци ја из гра ђе на је на прет по став ци илу зи о ни стич ке тран спа
рент но сти из ме ђу на ра тив ног ми кро ко смо са и ем пи риј ски про вје ри вог сви је та пи сца 
као и иде ал ног чи та о ца: основ ни „уго вор са чи та о цем“ јест да по сто ји (или би бар мо гао 
по сто ја ти) из рав ни ре фе ренс у ем пи риј ском „нул том сви је ту“ за го то во све зна чај не 
аген се и објек те, зна чи и за укуп ни кро но топ, на ра тив ног ми кро ко смо са. [...] За раз ли ку 
од то га, књи жев ни уго вор за чуд не на ра ци је јест да окол но сти око глав них аген са мо гу али 
не мо ра ју би ти не у трал не. (2009: 122)7 

На уч на фан та сти ка, да кле, под ра зу ме ва са свим до слов но, не дво сми сле но и отво-
ре но ства ра ње но вих све то ва. Ур су ла Ле Гвин је у мно гим при ли ка ма ис ти ца ла зна чај 
ко ји за ње ну умет ност има креирањe пот пу но но вих све то ва, жи вот них об ли ка, дру-
штве них уре ђе ња ко је на уч на фан та сти ка омо гу ћу је: „Ако на уч на фан та сти ка има 
не што ве ли ко да да ру је књи жев но сти, ве ру јем да је то упра во спо соб ност за су о ча-
ва ње с јед ним отво ре ним уни вер зу мом. Фи зич ки отво ре ним, пси хич ки отво ре ним. 
Без за тво ре них вра та“ (Le Guin, 1979: 206). Спо знај ни хо ри зонт ко ји SF као жа нр отва ра 
у пот пу но сти оства ру је по тен ци јал сло бо де ко ји ну ди схва та ње умет но сти као по ља 
игре осло бо ђе ног им пе ра ти ва по дра жа ва ња. За раз ли ку од ре а ли зма, ко ји пре вас-
ход но вла да са да шњо шћу и про шло шћу, и ме та фи зич ких жан ро ва, ко ји су у пот пу но-
сти из ван исто риј ског вре ме на, „[с]ваки се вре мен ски хо ри зонт – про шли, са да шњи 
или бу ду ћи – мо же у SF схва ти ти као по се бан слу чај не ког Мо гу ћег Сви је та и вре мен-

6 Су вин у „Те за ма о по е ти ци на уч не фан та сти ке“ у не ко ли ко на вра та и упу ћу је на есте тич ку ми сао 
кла сич не Ки не (2009: 123).
7 Ову осо би ну на уч не фан та сти ке Зо ран Жив ко вић об ја шња ва на сле де ћи на чин: „[Грађа] се, ка да 
су у пи та њу об ли ци фа бу ли ра ног про зног при по ве да ња, у на че лу мо же узе ти са про стра ног под-
руч ја чи ји су по ло ви ‘ем пи ри ја’ и ‘но вум’. Очи глед но је да ће, по свом аван гард ном по ло жа ју уну-
тар ‘по ља уто пиј ске све сти’, ‘по ље на уч но фан та стич ке све сти’ у овом по гле ду би ти усред сре ђе но 
око ‘но ву ма’“ (1995: 25).
Фре де рик Џеј мсон (Fre de ric Ja me son) јој пак при сту па из дру гог угла:
Зва нич но „нео збиљ ни“ или пет па рач ки ка рак тер SFја је од ли ка кључ на за ње го ву спо соб ност да осла
би ти ран ски „прин цип ре ал но сти“ ко ји у ви со кој умет но сти има уло гу спу та ва ју ће цен зу ре, и да ти ме 
омо гу ћи „па ра ли те рар ној“ фор ми да на сле ди за да так пру жа ња чи та о ци ма ал тер на тив них вер зи ја 
све та ко ји на дру гим ме сти ма де лу је као да се од у пи ре чак и за ми шље ној про ме ни. (1975: па сус 8)
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ског то ка са гле дан са за чуд ног гле ди шта. Спо знај ност SF ко ре ла тив на је сло бод ном 
кре та њу кроз вре мен ске ди мен зи је схва ће не као ис про ба ва ње ал тер на тив них по ви-
је сних то ко ва“ (Су вин, 2009: 124–5). Но вум, са ста но ви шта ре цеп ци је гле да но, за чи та-
о ца пред ста вља по зив и под сти цај на пре ва зи ла же ње соп стве них гра ни ца. Чи та о ци 
на уч не фан та сти ке се „су о ча ва ју с оним Не по зна тим или Дру гим што га до но си но вум. 
У ки бер нет ској по врат ној пе тљи (fe ed back), ова на пе тост пак ‘очу ђу је’ (остраняет) 
чи та о че ву ем пи риј ску нор му, иде о ло шке си гур но сти и на ви ке“ (Су вин, 2009: 125).

У де ли ма Ур су ле Ле Гвин се као две основ не осе ин те ре со ва ња из два ја ју по је ди нац 
(ње го ва пси хо ло ги ја и ду хов ност) и дру штво. Та ко је и у ки не ској ми сли – по је ди нац 
и дру штво су нео дво ји ви. Ј. П. Меи ис ти че да су дру штве не, етич ке и ду хов не вред но сти 
у Ки ни уте ме ље не у „осе ћа њу срод но сти из ме ђу чо ве ка и ко смо са [које] је [у ки не ском 
уму] та ко сна жно да је по не кад те шко ра за бра ти где се за вр ша ва ети ка и по чи ње ме-
та фи зи ка“ (Mei, 1977: 150). На по ре до с нај ду бљим уви ди ма у људ ску при ро ду, Лао Це 
из но си на истим прин ци пи ма уте ме ље не смер ни це за вла да ње др жа вом. Сви ње го ви 
ис ка зи о др жа ви мо гу се чи та ти као да се од но се на по је дин ца и обр ну то – сви ко ји го-
во ре о кул ти ви са њу соп ства, лич ном не го ва њу да оа, мо гу се при ме ни ти на за јед ни цу. 
По ре чи ма Ала на Вот са „Књи га о Да оу и Деу мо же се схва ти ти као при руч ник са са ве-
ти ма о вла да њу, књи га при род не фи ло зо фи је, или ри зни ца ме та фи зич ке и ми стич ке 
му дро сти“ (Watts, 1981: 78). Та ко и пре но си о ци и пре во ди о ци бу ди зма у Ки ни бу ди зам 
ту ма че у овом ду ху, ве зу ју ћи га за кон фу ци јан ску и да о и стич ку ми сао и сје ди њу ју ћи 
бу ди стич ко уче ње о про све тље њу са дру штве ним усме ре њем ки не ског ето са у је дин-
ствен и из не на ђу ју ће хар мо ни чан амал гам. Канг Сенг хуи ви ди оства ре ње исти на ума и 
кул ти ви са ње соп ства као пут уре ђе ња др жа ве, па је ње го ва кри ла ти ца би ла „са Бу дом 
ра све тли ти су шта ство по јав них би ћа, у исти ни уко ре ње ним умом уре ди ти др жа ву“ 
(Пу шић, 2015: 24). Лич но и дру штве но су у ки не ском по и ма њу све та нео дво ји ви, јед но 
се ре флек ту је и пре ли ва на дру го, ме ђу соб но се пра те и ускла ђу ју. Код Ки не за не ма 
по ри ца ња чо ве ко вог по сто ја ња и као дру штве ног би ћа свој стве ног не ким дру гим 
ду хов ним прав ци ма, јер „дру штво ни је то ли ко ствар ко ли ко про цес ак тив но сти ко ји 
се за пра во не мо же раз лу чи ти од људ ских би ћа и жи во ти ња, и од са мог жи во та. Чи-
ње ни ца да ни је дан људ ски ор га ни зам не по сто ји без му шког и жен ског ро ди те ља већ 
пред ста вља дру штво“ (Watts, 1975: 21). Уме сто да на сто је да пре не брег ну ту чи ње ни цу 
и ба ве се ис кљу чи во ду хов ним раз во јем по је дин ца или пак да раз ра ђу ју те о ри је државе 
као да је она пот пу но не за ви сна од љу ди ко ји је чи не, они их сје ди њу ју. Они по ли ти ку 
уво де у ме та фи зи ку, и на спе ци фи чан на чин их по и сто ве ћу ју. За пра во, овај се мо дел 
при ме њу је на сва ку вр сту чо ве ко вог де ло ва ња у све ту, би ли то по ли ти ка, умет ност, 
ме ђу људ ски или лич ни од но си.

Као и у Књи зи о Да оу и Деу, где се сва ки ис каз ко ји се од но си на др жа ву мо же од но-
си ти и на по је дин ца и обр ну то, код Ур су ле Ле Гвин на и ла зи мо на сли чан прин цип па ра-
лел но сти спољ њег и уну тра шњег. У свом де лу она се увек ба ви и дру штвом и по је дин-
цем: и по ли ти ком и пси хо ло ги јом и ме та фи зи ком, упра во као што то чи не и ки не ски 
фи ло зо фи обра ћа ју ћи се свим аспек ти ма људ ског ис ку ства као ње го вим ма ни фе ста-
ци ја ма. У ње ним де ли ма се увек мо гу на ћи па ра ле ле из ме ђу по ли тич ких де ша ва ња и 
пре ви ра ња уну тар по је дин ца (на при мер Са ти Дас у При ча њу), док дру штве ни си стем 
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од ра жа ва на че ла ми стич ких си сте ма (Кар хи да и Ор го ре ин у Ле вој ру ци та ме, ста ра 
акан ска ци ви ли за ци ја у При ча њу).

Ути ца ји да о и зма се у опу су Ур су ле Ле Гвин, да кле, не сво де на из рав не ре фе рен це 
на ко је на и ла зи мо у ве ћи ни ње них де ла и ла ко их уо ча ва мо, већ се жу до са мих те ме ља 
ње ног ства ра ла штва и про жи ма ју све ње го ве аспек те. Зо ран Жив ко вић при ме ћу је да 
се „глав на вр ли на на уч но фан та стич ног ка зи ва ња Ле Гви но ве ни по што не огле да у 
пу ком ва ри ра њу мо ти ва из та о и стич ког ви ђе ња све та, већ пре вас ход но у сјај ној умет-
нич кој тран спо зи ци ји ове да ле ко и сточ не ко смо го ни је“ (1983: 414). Ова крат ка ски ца 
сло же ног од но са ко ји је Ур су ла Ле Гвин из гра ди ла с да о и змом пред ста вља по зив да се 
чи та ње и раз ма тра ње ње ног де ла обо га те уви дом у фи ло зоф ску осно ву на ко јој из ра ста 
це ло куп ни по глед на свет из ра жен у ег зи стен ци јал ним, есте тич ким, фе ми ни стич ким, 
еко ло шким, по ли тич ким и дру гим ста во ви ма ње не фик ци је, по е зи је и есе ји сти ке.
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