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1. Utopia i antyutopia w literaturze serbskiej i polskiej
Pierwsza serbska oryginalna powie9;, Aristid i Natalija Atanasija Stojkovicia (1773 – 1832) wydana zosta<a w roku 1801. To przyk<ad utworu o charakterze sentymentalnym, w którym oprócz historii
mi<osnej zauway; moemy take inne, charakterystyczne dla tego typu literatury, tematy: pouczenia moralne, afirmacja przyrody i ycia
wiejskiego, kontrast mi>dzy miastem a wsi?, podkre9lenie znaczenia
przyja@ni, rodziny i ycia ma<eBskiego. Stojkovi; opisuje miasto,
które wed<ug niego ma by; @ród<em wszelkiego z<a, oraz „varoš” jako
no9nik tradycji kultury. Oba opisy maj? charakter utopijny (b?d@ antyutopijny).1

Ponad osiemdziesi?t lat pó@niej (1889) wydany zostaje dramat
Dragutina Ilicia Posle milijon godina. Utwór jest typowym przyk<adem literatury o charakterze antyutopijnym. Przysz<o9;, poddana dehumanizacji, ukazana jest poprzez mieszkaBców Ducho-9wiata, którzy
tylko wygl?dem zewn>trznym przypominaj? ludzi. Poza tym s? od
nich ca<kowicie róni – s? nie9miertelni, pozbawieni emocji, posiadaj?
ogromn? wiedz> i wysoko rozwini>t? nauk> i technologi>. Dzi>ki
temu w<adaj? kosmosem, maj? nieograniczone moliwo9ci, stwarzaj?
wi>c sobie idealny, doskona<y, pozbawiony konfliktów 9wiat absolutnego szcz>9cia i spokoju. Jest to jednak doskona<o9; zdehumanizowana.
Ili; pos<uguje si> typowym zabiegiem, mianowicie kontrastuje
cz<owieka „nowej ery” z przedstawicielem starego 9wiata, by za pomoc? tego porównania ukaza; zagroenie, jakie niesie ze sob? rozwój
technologiczny. Jak mówi sam autor, celem jego by<o pokaza; kakav
e sadanji ovek posle milijon godina izgledati prema živom oveku
koji e onda postojati.2
Naley zwróci; uwag> na to, i Ili; wyda< swój dramat 33 lata
przed opisywanym dzie<em Ludzie jak bogowie Wellsa i 6 lat przed
ukazaniem si> Wehikuu czasu, czyli rokiem 1895.
Ten rok to równie data opublikowania opowiadania Svetolika
Rankovicia U XXI veku. Jak nietrudno si> domy9li; autor przedstawia
w utworze obraz 9wiata 200 lat pó@niej, w odniesieniu do czasu jgo
powstania. G<ówny bohater, po obfituj?cej w alkohol uroczysto9ci,
pijany zasypia, by obudzi; si> w nowej rzeczywisto9ci. PaBstwo osi?gn><o wysoki rozwój dzi>ki osi?gni>ciom z dziedziny nauki i techniki.
Przewrót nast?pi< w innej sferze, nast?pi<a zamiana spo<ecznych ról
kobiet i m>czyzn, czego efektem jest szeroko poj>ta feminizacja i
maskulinizacja obu p<ci. B<>dem jest jednak supozycja, i mamy do
czynienia ze 9wiatem opanowanym przez kobiety. W rzeczywisto9ci to
paBstwo rz?dzone przez despotycznego biurokrat>, który usuwaj?c
m>czyzn z ogólnie poj>tego ycia spo<ecznego, chcia< uchroni; si>
przed buntem, rewolucj? i tendencjami opozycyjnymi. D<ugowieczny
minister z opowiadania Rankovicia to typ tyrana nad tyranami, poprzednik Wielkiego Brata.
Powo<uj?c si> na Iv> Tartalj> zaznaczy; naley, e tak jak na
Orwella wp<yw mia< Huxley, na Huxleya Zamjatin, a na Zamjatina
Wells, tak antyutopia Rankovicia pozostaje niezalena od tradycji tego
gatunku.3
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Przywo<uj?c przyk<ady literackie wpisuj?ce si> w histori> gatunku, jakim jest utopia czy te antyutopia skupi<am si> jedynie na tych,
które powsta<y w Serbii przed lub w okresie ycia i tworzenia Radoja
Domanovicia.
Historia polskiej my9li utopijnej nie zosta<a jeszcze w pe<ni
opracowana, niemniej, oprócz wspomnianych ju przeze mnie studiów, pomocna b>dzie te lektura pracy Romana Andrzeja Tokarczyka
Polska myl utopijna4.
Swego rodzaju antycypacj> rozwoju my9li utopijnej na gruncie
literatury polskiej stanowi twórczo9; Miko<aja Reja i Jana Kochanowskiego. Obaj pisarze wykorzystuj? w swojej twórczo9ci motyw Arkadii
– mitycznej krainy prostoty i szcz>9liwo9ci. Parenetyczny Lywot czowieka poczciwego oraz Pie witojaska o Sobótce wyraaj? afirmacj> wsi i ycia wiejskiego jako pe<nego zalet, pozwalaj?cego zachowa; spokój i niezaleno9;. U ywaj, mia duszo, masz wszytkiego dobrego dosy mówi Rej w 1568 roku, a s<owa te znajduj? potwierdzenie
w Pieniach Jana z Czarnolasu wydanych w 1584.
Tokarczyk zwraca te uwag> na motyw utopii „kraju j>czmiennego”, którego najbardziej szczegó<owy opis daje Peregrynacja
Makowa z Chodaki, Kurpetowego syna a nawokowego brata, któr
opisa Kopera, co dupy ata goleni na kobylim pergaminie, opublikowana w roku 1612. G<ówny bohater zdaje relacj> z niezwykle
wystawnej uczty, w jakiej uczestniczy< na zamku swego w<adcy.5
Autor Polskiej myli utopijnej polemizuje z twierdzeniem, i
pierwsz? polsk? utopi? jest utwór Krasickiego z 1774/1775 roku, rol>
t> przypisuj?c rozprawce Entretien d’un Européen avec un insulaire
du royaume de Dumocala (1752) Stanis<awa LeszczyBskiego6. Autor
opisuje podró do Indii, podczas której, w wyniku sztormu, okr>t rozbija si> u wybrzey nieznanej wyspy Dumocala. Tam bohater ma okazj> dokona; konfrontacji idealnych rozwi?zaB ustrojowych, opar-tych
na teokracji z niedoskona<ymi systemami rz?dów europejskich.
Pierwsza polska powie9;, a zarazem utwór o charakterze utopijnym, to Mikoaja Dowiadczyskiego przypadki Ignacego Krasickiego. Utwór <?czy w sobie kilka popularnych wówczas w Europie rodzajów powie9ci: obyczajow?, awanturnicz? i w<a9nie utopijn?7.
Krasicki kre9li w utworze wizj> spo<eczeBstwa egalitarnego,
któr? ukazuje nam poprzez posta; g<ównego bohatera. Trafia on na
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wysp> Nipu, gdzie styka si> z patriarchalnym uk<adem stosunków spo<ecznych. Ludzie zajmuj? si> rolnictwem, a ponad wszystko ceni? sobie prac>. Lyj? wed<ug pewnych ustalonych warto9ci, jak wzajemna
mi<o9;, poszanowanie tradycji, sprawiedliwo9;. Przewodnikiem Miko<aja jest m>drzec Xaoo, który wprowadza go w meandry funkcjonowania spo<eczno9ci.
Krasicki przy pomocy utworu krytykuje feudalne stosunki spo<eczne i polityczne i cho; nie prezentuje adnego konkretnego programu reform, wyraa pragnienie zmiany ustroju.
Tak w wielkim skrócie przedstawia si> ewolucja gatunku. Na tej
za9 podstawie chcia<abym teraz przej9; do formu<owania cech utopii,
pewnych jej w<a9ciwo9ci, wykraczaj?c nieco poza ramy, jakie tworzy
kategoria gatunkowa i id?c ku jego aspektom spo<eczno – politycznym.

2. Cechy utopii w rozumieniu literackim oraz politycznosocjologicznym
Konstruowanie utopii nie moe odby; si> bez udzia<u dwóch
czynników. Pierwszy z nich, jak pisze Frye, to opisywanie spo<eczeBstwa zrytualizowanego. Problem automatyzacji dzia<aB, ich powtarzalno9ci to element obecny w praktycznie kadej utopii. W tekstach literackich o charakterze utopijnym fabu<a jest ukazywana czytelnikowi
najcz>9ciej poprzez dialog mi>dzy przybyszem spoza 9wiata Utopii i
jego przewodnikiem. Pierwszy stawia pytania, zadaniem drugiego jest
udzieli; odpowiedzi i obja9ni; mechanizmy rz?dz?ce w danej przestrzeni. Rytualne dzia<ania zyskuj? w ten sposób wymiar racjonalny, a
struktura spo<eczeBstwa, poddana automatyzacji, zostaje obja9niona,
zarówno przybyszowi do 9wiata Utopii, jak i czytelnikom.
Twórca na podstawie obserwacji w<asnego otoczenia wyodr>bnia elementy, które s? dla niego istotne i kreuje rzeczywisto9;, w której te czynniki wysuwa na pierwszy plan. Za przyk<ad Frye daje tu
More`a:
Mor, razmišljaju;i u okvirima hriš;anskih ideja, smatra da su bitni
elementi društva prirodne vrline – pravednost, umerenost, postojanost,
razboritost. U drugoj, konstruktivnoj knjizi Utopije, Mor pokazuje kako bi izgledalo društvo u kojem bi prirodnim vrlinama bilo omogu;eno da poprime svoje prirodne oblike8.
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Wykraczaj?c poza uj>cie czysto literackie i wkraczaj?c na pole
rozumienia psychologicznego i socjologicznego, przywo<a; mona
s<owa Mannheima:
Utopijn? jest taka 9wiadomo9;, która nie pokrywa si> z otaczaj?c? j?
„rzeczywisto9ci?”. Ta niezgodno9; objawia si> zawsze w ten sposób,
e taka 9wiadomo9; w przeywaniu, my9leniu i dzia<aniu orientuje si>
na czynniki, których owa rzeczywisto9; nie zawiera. Nie kad? jednak
niezgodn?, transcenduj?c?, konkretn? i tym samym „obc? rzeczywisto9ci” orientacj> b>dziemy uwaa; za utopijn?. Utopijn? b>dziemy
nazywa; tylko tak? „transcendentn? wobec rzeczywisto9ci” orientacj>,
która przechodz?c do dzia<ania jednocze9nie, cz>9ciowo lub ca<kowicie rozsadza; b>dzie istniej?cy w danym czasie porz?dek bytu.
Ograniczenie utopii do takiej orientacji transcendentnej wobec rzeczywisto9ci, która równocze9nie rozsadza istniej?cy porz?dek pozwala
odróni; 9wiadomo9; utopijn? od ideologicznej (…). Utopijn? stawa<a
si> taka niekongruentna orientacja tylko wtedy, gdy dzia<a<a w kierunku zburzenia istniej?cej „budowli bytu”9.

Widzimy wi>c, e utopia to nie tylko kategoria artystyczna, literacka, to swego rodzaju pole semantyczne czy te struktura my9lowa,
której sam utwór moe by; odzwierciedleniem. Dychotomia b>d?ca
elementem 9wiadomo9ci pisarza jest obecna w utworze. Zasadnicz?
cech? kompozycji utopii jest istnienie dwóch odr>bnych, b>d?cych do
siebie w opozycji, 9wiatów – empirii i fantazji. Taka budowa s<uy;
ma pewnym okre9lonym celom. Po pierwsze daje moliwo9; dog<>bnej i kompleksowej prezentacji idealnego spo<eczeBstwa, a tym samym
podkre9lenia jego doskona<o9ci poprzez figur> kontrastu. To zestawienie wydobywa take na pierwszy plan dydaktyzm utworu. Powszechna aksjologizacja 9wiata utopii wi?e j? w<a9nie z literatur? o charakterze parenetycznym.
Podzia< 9wiata przedstawionego przynosi take konsekwencj> w
postaci okre9lonej „proweniencji” g<ównego bohatera – by dosta; si>
do 9wiata utopii odbywa podró w przestrzeni lub czasie. Podró ta
moe mie; charakter urojony (np. we 9nie lub pod wp<ywem narkotyków), moe by; przeniesieniem w odleg<? przysz<o9; czy na inn?
planet>. Wane jest to, i 9wiat utopii jest dla nowego bohatera obcy,
inaczej ni ma to miejsce w antyutopii, do rónic mi>dzy tymi gatunkami przejd> jednak pó@niej.
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Akcja utworów utopijnych zbliona jest do tej znanej nam z literatury przygodowej, podporz?dkowana jest jednak ca<y czas celowi,
jakim jest prezentacja wzorcowego spo<eczeBstwa. To te prowadzi do
sp<ycenia fabu<y, a take uproszczenia sylwetek postaci.
Narrator, od czasów Wellsa, jest trzecioosobowy, wszechwiedz?cy i wszechobecny.
Niektórzy badacze usi<owali take wyróni; pewne typowe,
powtarzaj?ce si> na przestrzeni wieków cechy charakterystyczne dla
kreowanych spo<eczeBstw idealnych. Nie chcia<abym jednak wchodzi;
g<>biej w t> problematyk>, zwróc> wi>c uwag> jedynie na powszechny
w ustrojach tych spo<eczeBstw egalitaryzm i uniformizm oraz brak
w<asno9ci prywatnej. ]rodkiem do „uformowania” idealnie funkcjonuj?cej jednostki jest wychowanie i edukacja, ludzie za9 ze swej natury
s? oszcz>dni, wr>cz ascetyczni. Tworz? spo<eczno9ci zamkni>te, najcz>9ciej poddane kontroli i sterowaniu, które nie jest jednak odbierane
jako negatywne10.
Gdy mowa o relacjach ukadów fabularnych do waciwoci ró nych
gatunków literackich, czy w ogóle artystycznych, na których gruncie
owe ukady wystpuj , rozwa y trzeba specyficzne waciwoci tych
gatunków w okrelonych fazach ich rozwoju. Do waciwoci tych nale np. zespoy matryc fabularnych lub figur fabularnych dopuszczalnych w ramach ich poetyki. Tak e sam „materia fabularny” jest w
wysokim stopniu uwarunkowany gatunkowo.11

Niew?tpliwie wyst>powanie w<a9nie takich „matryc fabularnych” charakterystyczne jest take dla utopii, czego przyk<ady mogli9my zauway; analizuj?c ewolucj> gatunku. Pomocne w analizie struktury moe by; take odwo<anie si> do poj>cia chronotopu wprowadzonego do nauki o powie9ci przez Bachtina. On take, w swoich pracach dotycz?cych literatury, wyróni< istnienie specyficznych relacji
czasoprzestrzennych w<a9ciwych poszczególnym gatunkom literackim.
W przypadku utopii zarówno czas, jak i przestrzeB s? podporz?dkowane fabule, co tym samym prowadzi do umiejscawiania akcji g<ównie w oddalonej przysz<o9ci, w miejscach nieznanych, bliej nieokre9lonych, niesprecyzowanych.
Czas przej9; do analizy gatunku, jakim jest antyutopia, a tym
samym do problematyki, jak? jest rozrónienie jej od dystopii.
Niezwykle pomocny okae si> tu artyku< Antoniego Smuszkiewicza W
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krgu wspóczesnej utopii12. Autor za punkty wyj9cia swoich rozwaaB
przyj?< stosunek twórcy dzie<a do otaczaj?cej go rzeczywisto9ci. Postawa aprobatywna wobec wspó<czesnego pisarzowi 9wiata rodzi utopi>
ilustratywn? (czyli zachowawcz?), dla której charakterystyczny jest
brak krytycznego stosunku, sama za9 wizja ukazana w utworze jest
rozwini>ciem tendencji ju funkcjonuj?cych w spo<eczeBstwie autora.
Tym samym zdaje si> to poddawa; w w?tpliwo9; moliwo9; uznania
tego typu dzie<a za prawdziw? utopi>. Postaw> krytyczn? cechuj? dwa
stanowiska – optymistyczne i pesymistyczne. Kasandryczna perspektywa ogl?du rzeczywisto9ci zrodzi; moe, zdaniem Smuszkiewicza,
dystopi>, czyli utopi> negatywn?, b?d@ te typow? antyutopi>.
Dystopia to utwór, którego zadaniem jest ukazanie czarnej wizji
przysz<o9ci, której @ród<em s? obserwacje tendencji rozwojowych
spo<eczeBstwa oraz przekonanie o braku moliwo9ci poprawy stanu
rzeczy. Utwory reprezentuj?ce ten gatunek literacki cz>sto ukazuj?
przysz<o9; oddalon?, w szerokiej perspektywie, tym samym trac? za9
9cis<y zwi?zek z aktualn? rzeczywisto9ci?. Na potwierdzenie tych s<ów
pos<u> si> cytatem:
Autorzy dystopii, zafascynowani czarnym bogactwem piekie, jakie
nam przyrz dzaj na Ziemi, najmniej zajmuj si sk din d centralnymi kwestiami kauzalnymi i socjologicznymi (tj. nie pytaj i te nie
udzielaj zwykle odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dana forma ustroju antyhumanitarnego powstaa, w czyim interesie le y jej prezerwacja, czemu jest niezwykle – jak sugeruj – trwaa itp13.

Jak zaznacza Smuszkiewicz, nie kada wizja przysz<o9ci b>dzie
dystopi? – by ni? by; powinna ukazywa; szerok? panoram> funkcjonowania ludzkiej cywilizacji w przysz<o9ci w oparciu o przedstawienie
systemu organizacji spo<ecznej. To dziea orwellowskiego typu,
[realizowane] jako prezentacje wykoleje i zwyrodnie spoecznego
melioryzmu, co mia program zy b d faszywie realizowany14.
Czym w takim razie jest antyutopia? Jest to utwór, który, tak jak
dystopia, przedstawia negatywn? wizj> 9wiata, ale jeli dystopia wywodzi swoje wizje bezporednio z tendencji rozwojowych wspóczesnej
autorowi rzeczywistoci - to zadaniem antyutopii jest rewizja jakiego9
my9lenia utopijnego i jego kompromitacja, parodyzacja. Celem autora
by<o b?d@ wskazanie na niemono9; urzeczywistnienia pewnych
utopijnych za<oeB b?d@ te na niebezpieczeBstwa wynikaj?ce z ich
realizacji. Za przyk<ad Smuszkiewicz podaje Nowy, wspaniay wiat
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Huxleya, który stanowi krytyk> dzie< Wellsa i jego wizji utopijnych.
Antyutopia si>ga po konkretne 9rodki stylistyczne, których celem jest
wy9mianie wizji utopijnej, tak wi>c nierzadko mamy do czynienia z
parodi?, satyr?, kalamburem, grotesk?, wyolbrzymieniem.
Konstrukcja antyutopii i dystopii nie róni si> zasadniczo,
struktura utworów jest bardzo zbliona, natomiast cech> dystynktywn?
stanowi tematyka. Jak twierdzi Joanna CzapliBska, utopie wskazuj? na
dziedziny ycia, które nalea<oby zmieni;, za9 dystopie stanowi; maj?
ekstrapolacj istniej cego porz dku, hiperboliczn konstatacj15.
Posi<kuj?c si> badaniami i rozwaaniami Wojtczaka, przedstawi> cechy strukturalne, które uzna; mona za wspólne dla obu omawianych typów utopii o nacechowaniu negatywnym.
Podstawow? cech? kompozycji jest opozycja, która moe realizowa; si> na rónych p<aszczyznach: czasu, przestrzeni, postaci lub
ideologii. Konflikt ma miejsce wewn?trz 9wiata przedstawionego, nie
za9 jak mia<o to miejsce w utopii, mi>dzy 9wiatem idealnym a
rzeczywisto9ci? empirii. Przyczyn? jest fakt, i w antyutopii bohater
nie jest przedstawicielem obcego 9wiata, lecz jego integraln? cz>9ci?16.
Zasadniczym elementem fabu<y jest ewolucja psychiczna bohatera, który odkrywa mechanizmy rz?dz?ce opisywanym 9wiatem. W
utworach tego gatunku nast>puje rozwini>cie elementów literackich,
jakimi s? fabu<a, akcja, kreacja postaci i ich psychologizm. Dydaktyzm udaje wpisa; si> w szerszy kontekst artystyczny, a antyutopie to
niemal wy<?cznie teksty o charakterze literackim.
Fakt hybrydycznej budowy gatunku, jakim jest utopia pozwala
nam w<?czy; w jej obr>b take dzie<a, które nie reprezentuj? wszystkich cech charakterystycznych dla tej struktury, a jedynie pewne
elementy. Tak b>dzie mi>dzy innymi w przypadku twórczo9ci Radoja
Domanovicia.

3. Typologia utopii
Na zakoBczenie moich rozwaaB chcia<abym przej9; do typologii utopii. To take zagadnienie szerokie, istnieje wiele sposobów
klasyfikacji gatunkowej. Najbardziej oczywisty podzia< to podzia<
chronologiczny za pomoc?, którego moemy wyodr>bni; utopie
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staroytne, 9redniowieczne, renesansowe, nowoytne, o9wieceniowe,
XIX-wieczne itd. Podzia< ten jest jednak schematyczny i nie uwzgl>dnia uwarunkowaB powstania dzie<a, jak i jego tematyki. Ta za9
stanowi odr>bne kryterium, które pozwala wyróni; utopie obyczajowe, o9wiatowe, komunistyczne, socjalistyczne, anarchistyczne, urbanistyczne, okultystyczne, ekologiczne, biurokratycznych, technokratyczne i inne. Kryterium pochodzenia spo<ecznego wskazuje na ca<e
spo<eczeBstwa albo poszczególne jego grupy (klasy, warstwy, zawody), których interesy zosta<y wyraone w utworze. Ze wzgl>du na
funkcj> mona mówi; o utopiach edukacyjnych, reakcyjnych i rewolucyjnych, konserwatywnych i niekonserwatywnych (podzia< taki sugerowa< np. Lenin). Autorstwo utopii prowadzi; moe do ich klasyfikacji na literackie, polityczne, filozoficzne, ekonomiczne, spo<eczne
etc.17 Moemy take wyróni; utopie przestrzenne i temporalne, w9ród
tych ostatnich za9 retrospektywne i prospektywne. Kryterium moe
by; take @ród<o inspiracji b?d@ zasada aktywno9ci, które pozwala
wyodr>bni; utopie aktywne i pasywne, w zaleno9ci od prezentowanej
wizji. Te za9 pozostaj? w 9cis<ej korelacji z podzia<em zaproponowanym przez Szackiego, który pos<uy< si> kryterium teleologicznym, za
nadrz>dny uznaj?c cel finalny, jaki przy9wieca< twórcy. Wyodr>bnia
zatem utopie eskapistyczne, które jedynie opisuj? idealne przestrzenie
lub czasy, nie zawieraj? za9 adnego projektu czy sposobu, dzi>ki
któremu mona by doprowadzi; do ich stworzenia. S? jedynie 9rodkiem ucieczki od koszmarnej rzeczywisto9ci do wyidealizowanego 9wiata marzeB. W ich obr>bie Szacki wyrónia utopie miejsca, czasu
(uchronie) oraz <adu wiecznego (w których idea< umiejscowiony jest
poza sfer? ludzkiej egzystencji i zwi?zany jest z takimi warto9ciami
jak Bóg, Natura czy Przyroda). Utopie heroiczne charakteryzuj? si>
imperatywem dzia<ania oraz wskazuj? drog>, która prowadzi; ma do
zmiany istniej?cej struktury 9wiata. W9ród nich funkcjonuj? dwie
grupy, mianowicie: utopie zakonu, realizowane przez pewn? okre9lon?
grup> na zamkni>tym obszarze, jak np. klasztor oraz utopie polityki,
których za<oeniem jest zmiana spo<eczeBstwa od podstaw. Ten
w<a9nie podzia< stanowi; b>dzie punkty wyj9ciowy dla mojej analizy
wybranych utworów Radoja Domanovicia.
Podzia< zaproponowany przez Szackiego chcia<abym teraz umiejscowi; w schemacie zaproponowanym przez Smuszkiewicza. Otó,
jak ju wspomnia<am za podstaw> przyjmuje on stosunek autora do
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rzeczywisto9ci, wyrónia dwie postawy: aprobatywn? i krytyczn?. Z
optymistycznego stanowiska wobec tendencji i szans na rozwój spo<eczny wyp<ywa utopia rewizjonistyczna, któr? autor artyku<u dzieli
w<a9nie, za Szackim, na heroiczn? i eskapistyczn?. Ze stanowiska
krytycznego natomiast rodzi si> utopia negatywna, czyli dystopia,
b?d@ te antyutopia o charakterze progresywnym. Uj>cie Smuszkiewicza uzna<am za najbardziej kompleksowe oraz uwzgl>dniaj?ce rozmaite napi>cia i relacje wewn?trz szerokiej kategorii, jak? jest utopia.
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