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funkcjonowania systemu. W tej bardzo zróżnicowanej sferze „pomiędzy” 
należy umieścić wszystkie dzieła wykazujące niemożliwość zaistnienia eu-
topii w granicach eksperymentu myślowego. Utworom tym przypisano ga-
tunkowe określenie „antyutopia”, akcentujące ich satyryczny i krytyczny 
wymiar12. 

Najistotniejszym czynnikiem kształtującym wymowę utopii jest modal-
ność fi kcji. Odsunięcie asercji oraz potencjalnej weryfi kacji13 przesuwa ciężar 
wartościowania na interpretację, która z kolei wyznacza tekstowe podmioty 
odpowiedzialne za komunikat: narratora oraz autora „wewnętrznego”, od któ-
rego ten „zewnętrzny” może się mniej lub bardziej oddalać. Wewnątrz świata 
fi kcyjnego nazwa wyspy – Utopia – motywowana jest przez imię założyciela, 
Utopusa. Odwrotna motywacja zwraca uwagę na wyższy poziom – fi kcjonal-
ny. Utopia wówczas ironicznie zdominuje Utopusa, a nad powagą górować 
będzie literacki dowcip (ang. a play of wit)14. Podobne sygnały umieści Kra-
sicki w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach15.

Nie sposób traktować eutopii wykreowanej przez More’a jako projektu 
politycznego, jeśli wyspa znajduje się zarazem gdzieś indziej i nigdzie, a jej 
przestrzeń nakłada się na przestrzeń rzeczywistej Anglii16. Fikcyjna kreacja 
przesuwa się wówczas w stronę alegorii, a może raczej zyskuje alegoryczny 
wymiar, bo założyć nie można, że w takiej interpretacji sensy Utopii wyczer-
pują się bez reszty. Do obowiązków komentatorów Utopii – i utopii – należy 
wspomnienie o grze słów wpisanej w ten termin, grze prowadzonej między 
eu-topos a ou-topos. Najczęstsza interpretacja rozgrywa podtekst ironiczny – 
eutopia nie ma miejsca, więc jest niemożliwa17. Do takiej interpretacji sięgają 
także neomarksiści akcentujący krytyczny wymiar utopii („prymat utopii nad 
eutopią”18), sprowadzenie jej funkcji do wywracania dominującej ideologii. 
Mechanizmy alegorii także przesuwają akcent na nieistnienie i niemożliwość 
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14  Zob. C.S. L e w i s, Utopia, w: Twentieth Century Interpretations of Utopia: A Collection of 
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zaistnienia idealnego ustroju, wykazując jego służebność wobec zaszyfrowane-
go przekazu ideologicznego.

W renesansie ranga fi kcji dopiero się ustalała i poszczególne dzieła rene-
sansowe od podstaw negocjowały swój status i funkcję wyobrażonych sta-
nów rzeczy20. Za przedfi kcjonalny chwyt należy zatem uznać wskazywanie 
na umowność skonstruowanego świata. Później stopniowo zabieg ten znalazł 
oparcie w instytucjonalizacji fi kcji, w intertekstualnym wymiarze konwencji, 
dzięki czemu chwyty odnalezionego rękopisu i zasłyszanej historii niesamo-
witej stopniowo traciły rację bytu. 

Fikcja pozostaje jednak modalnością ambiwalentną. Trzeba ją wykorzysty-
wać, ale także przezwyciężać. Warto zasygnalizować odbiorcy, że świat, o któ-
rym czyta, nie istnieje naprawdę i jest umowny, po to właśnie, by wytworzyć 
poczucie wspólnoty i zachęcić do interpretacji, do szukania tropów odniesienia 
do własnej rzeczywistości. Przezwyciężanie fi kcjonalności oznacza uznanie po-
wagi i doniosłości, które zresztą zwyciężyły w kulturowej i politycznej karierze 
utopii. Jedynie połączenie żartu i eksperymentu z zaangażowaniem pozostaje 
najbliżej istoty utopii21, a oba te wymiary naturalnie i dobitnie połączą się w sa-
tyrze utopijnej i antyutopijnej. Na to sprzężenie nałoży się wykreowane napięcie 
między racjonalnością (zrozumiałością) a obcością. Bez tych napięć topos uto-
pijny nie byłby zdolny do prowokowania tak szeroko zakrojonej dyskusji. 

Obok fi kcjonalności, narracyjności i aksjologicznej dominanty w toposie 
utopii niezwykle ważną rolę odgrywa rzetelność (auto)prezentacji i aura sa-
modzielności wykreowanego systemu. Konstrukcja systemu zostaje ujawniona 
w pełni, społeczeństwo ukazane jest w przekroju: od zewnętrza i marginesu, przez 
obywateli, funkcjonariuszy i zarządców, aż po władzę. Takie jest w każdym razie 
założenie. Jego późniejsze modyfi kacje okażą się kluczowe dla rozwoju toposu, 
możliwa jest bowiem eutopia deklaratywna („X jest państwem upowszechnione-
go dobra” i… to wszystko), ale wobec braku wyłożonej konstrukcji, trudno z nią 
podjąć dyskusję22. Rzetelność i wiarygodność konstrukcji może być podmino-
wana nadmiarem wewnątrzświatowych sygnałów umowności, najczęściej nazw 
własnych, jak w przypadku wspomnianej już toponimii w Utopii czy aluzyjnej 
antroponimii w Nowym wspaniałym świecie Aldousa Huxleya23.

19  „Utopia jako alegoria społeczna z defi nicji jest fi kcją. W swoim greckim etymologicznym 
sensie słowo to oznacza «nie-miejsce»” (Z. L o n g x i, Allegoresis: Reading Canonical Literature 
East and West, Cornell University Press, New York 2005, s. 203).
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University Press, Cambridge, Massachusetts, 1973.

21  Por. A b b o t t, dz. cyt., s. 50. 
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Lterackie Muza, Warszawa 2011.

Mariusz M. LEŚ




