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  Nazwa w³asna „Utopia” zosta³a uży-
ta przez Tomasza More’a, który opa-
trzy³ ni¹ jedn¹ z wysp w Nowym Świe-
cie. Samo s³owo pochodzi z greki. To-
pos oznacza miejsce, zatem eutopos 
to dobre miejsce, zaś outopos – miej-
sce nieistniej¹ce. Termin zwi¹zany jest 
z dzie³em Morusa pt. Utopia opubli-
kowanym w roku 1516. Marzenie o 
„dobrym – nieistniej¹cym świecie”
znane jest ludzkości od najdawniej-
szych czasów. Miercea Eliade uważa,
że to świadectwo tęsknoty za rajem, 
która należy do najstarszych odczuć
zrodzonych w czasie, gdy cz³owiek u-
świadomi³ swoje miejsce we wszech-
świecie. Można by zaryzykować stwier-
dzenie, że idea utopii jest ponadczaso-
wa, a najstarsze utopie s¹ równie żywe
jak wspó³czesne, w których przedsta-
wiane s¹ te same treści. Jednak dobór 
s³ów odpowiada danej epoce. Badaj¹c 
poszczególne utopie, odnosi się wra-
żenie, że s¹ to „baśnie tego samego lu-
du”, niezliczone wariacje na ten temat. 
Utopista nie godzi się na świat zasta-
ny, nie zadowala się aktualnie istniej¹-
cymi możliwościami: marzy, fantazju-
je, antycypuje, projektuje, eksperymen-
tuje. W³aśnie akt owej niezgody po-
wo³uje do życia utopię. Rodzi się ona 
wtedy, gdy w świadomości ludzkiej 
zjawia się rozdarcie między światem, 
który jest, a światem, który jest do po-
myślenia.
   Już ponad pó³tora wieku trwa dys-
kusja na temat utopii i nadal jest ona 
tematem sporów największych myś-
licieli. Niektórzy – jak na przyk³ad 
Oscar Wilde – twierdz¹, że na świat, 
który nie zawiera w sobie czegoś uto-
pijnego, nie warto patrzeć, ponieważ 
pomija się wtedy ten stan, do którego
ludzkość d¹ży. Inni, w tym Miko³aj 
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Bierdajew, zastanawiaj¹ się, jak unik-
n¹ć próby ewentualnej realizacji uto-
pii. 

  Jerzy Szacki w ksi¹żce Spotkania 
z Utopią przedstawia cztery sposoby 
rozumienia utopii: mrzonkę, idea³, eks-
peryment, b¹dź alternatywę. 
  [1] Utopia rozumiana jako mrzon-
ka funkcjonuje najczęściej w języku 
potocznym. Jest to projekt, którego 
urzeczywistnienie nie jest możliwe.  
W tym rozumieniu utopista to cz³o-
wiek niepraktyczny. Nie liczy się w ża-
den sposób z rzeczywistości¹; z real-
nymi możliwościami i modelami, 
które mog¹ być w tej rzeczywistości 
zrealizowane. 
  [2] Utopia jako idea³ nakreśla wizję 
lepszego spo³eczeństwa, niezależnie 
od możliwości jej realizacji. Takiego 
rodzaju utopiami będ¹ wszystkie sys-
temy pogl¹dów ugruntowane w opo-
zycji do świata zastanego. „Utopia sta-
je się tutaj synonimem moralnego i
spo³ecznego idea³u, utopist¹ zaś jest 
każdy, ktokolwiek dostrzega z³o i szu-
ka środków zaradczych”. Jest to kon-
strukcja pewnego spo³ecznego idea³u, 
pozostaj¹cego w relacji przeciwieńst-
wa do rzeczywistości zastanej, gdzie
na każdym kroku spotykamy się z nie-
doskona³ości¹ stosunków spo³ecznych 
i innych. 
  [3] Utopia jako eksperyment – to 
pewnego rodzaju konstrukcja myślo-
wa, polegaj¹ca na wy³uszczeniu podo-
bieństw między spo³ecznym utopist¹ 
a naukowcem b¹dź uczonym, który 
uświadamia jednostkę o konsekwen-
cjach postawionej hipotezy. 
  [4] Alternatywa ma miejsce wtedy, 
gdy wybieramy jedn¹ z dwóch rzeczy-
wistości wzajemnie się wykluczają-

cych. W życie wdraża j¹ cz³owiek. Jest 
to cz³owiek myśl¹cy w kategoriach
roz³¹cznych, kontradyktorycznych: 
„albo – albo”. Pali mosty między rze-
czywistości¹ a idea³em już wtedy, gdy 
ich budowy jeszcze nie zaczęto. 
 Wszystkie wskazane wyżej sposoby 
rozumienia utopii bardzo często prze-
nikaj¹ się wzajemnie i nie musz¹ się 
wzajemnie wykluczać. Z innego punk-
tu widzenia Jerzy Szacki dzieli utopie 
na [1] eskapistyczne i [2] heroiczne. 
Autor charakteryzuje te utopie ze wzglę-
du na potrzeby duchowe, jakie zaspo-
kajaj¹. Utopie eskapistyczne skierowa-
ne s¹ ku wnętrzu swego twórcy, po-
zwalaj¹ mu na swobodne konstrucje 
intelektualne i na ucieczkę od trudno-
ści i frustracji rzeczywistego świata. 
„Do utopii eskapistycznych zaliczam 
te wszystkie marzenia o lepszym świe-
cie, które nie poci¹gają za sobą żadne-
go nakazu walki o ów świat. Teraźniej-
szość może tu być potępiana z naj-
większym patosem i ostrożnością, ale
nie zwalcza się jej w praktyce, ucieka 
się od niej w marzenia”. Drugie nato-
miast – heroiczne – skierowane s¹ 
na zewn¹trz, do świata. Maj¹ na celu 
zmianę istniej¹cych stosunków spo-
³ecznych  – w ca³ości, b¹dź częściowo. 
Dostarczaj¹ również środków, dzięki 
którym ów świat mia³by zostać zmie-
niony. Zmiana ta mia³aby nast¹pić 
w taki sposób, by zaspokoić potrzeby 
społeczne. Celem byłoby konkretne
dzia³anie i ingerencja w rzeczywisty 
ustrój. „Utopie, które nazwa³em he-
roicznymi, to marzenia skierowane 
z programem i nakazem dzia³ania. 
Dzia³aniem takim może być równie 
dobrze rewolucja, jak i ucieczka od 
świata do klasztoru lub do zwi¹zku 
przyjació³, zawsze jednak utopia anga-

żuje tu cz³owieka ca³ego, nie zaś tylko
jego wyobraźnię”.
  W ramach tego ostatniego, dychoto-
micznego podzia³u Szacki wyodrębni³ 
gatunki utopii, które musz¹ być trak-
towane oddzielnie. W ramach utopi 
eskapistycznej wyróżnić możemy 
przynajmniej trzy odmiany „ucieczek 
od rzeczywistości”:
•   Utopię miejsca – ukazuje ona krai-
ny, w których maj¹ szczęście żyć o-
kreślone spo³eczności. Jest to czysta, 
b¹dź prawie czysta, fantazja. Przeważ-
nie s¹ to miejsca, których nie znajdzie-
my na mapie. Idealne państwa znaj-
duj¹ się gdzieś na morzach po³udnio-
wych, w Australii, między Peru a Chi-
nami, a nawet na księżycu.
  Czasami jest to daleko posunięta ide-
alizacja krajów, które znamy, ale nie-
dostatecznie, dzięki czemu można mu 
przypisać idealne stosunki spo³eczne. 
•  Utopię czasu – ukazuj¹c¹ szczęśli-
we „kiedyś”. Arkadie te zwolnione s¹ 
od podawania konkretnego czasu his-
torycznego. Bliżej nieokreślone „kie-
dyś” może być usytuowane zarówno
w przesz³ości, jak i przysz³ości. S¹ to 

przeważnie wyspy istniej¹ce w czasie 
nam nieznanym, lub nie znanym dość 
dobrze. Jak pisze autor. „Czas utopij-
ny jest takim czasem, w którym prze-
sz³ość i przysz³ość pozbawione s¹ wszel-
kiej komunikacji z teraźniejszości¹, s¹ 
tylko jej przeciwstawnościami”.
•  Utopię ³adu wiecznego –  jej idea³ 
umieszczony jest poza czasem i prze-
strzeni¹ egzystencji cz³owieka. Wzór 
ten jest nierozerwalnie z³¹czony z war-
tościami Boga, Natury, Rozumu itp.
    Z kolei w obrębie heroicznych prób 
przemian świata rzeczywistego moż-
na wyróżnić:
•  Utopię zakonu – jej g³ównym za-
³ożeniem jest teza, zgodnie z któr¹ 
spo³eczeństwa nie da się zmienić. Po-
jawia się w niej jakaś idea³ – i zapa-
trzona w tę ideę³ grupa ludzi. Posta-
nawiaj¹ się odizolować od okrutnej i 
plugawej rzeczywistości; i poświęcić 
się wartościom uznanym przez nich 
za bezcenne. W ten sposób je chroni¹. 
Takim miejscem izolacji może być 
klasztor, b¹dź kolonia religijnych sek-
ciarzy. Najczęściej nie chodzi o izo-
lację przestrzenn¹, ale duchow¹. 


