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•  Utopię polityki – ma swój pocz¹tek 
tam, gdzie jednostka b¹dź jakaś grupa 
spo³eczna dochodzi do wniosku, że 
zastany porz¹dek spo³eczny jest z³y, 
i stawia sobie za zadanie stworzenie 
nowego ³adu od podstaw. Zawsze 
w grę wchodzi uparte d¹żenie do na-
gięcia rzeczywistości do idea³u. Jest 
to najbardziej problematyczny, a za-
razem fascynuj¹cy gatunek utopi. 
„Z utopi¹ polityki wi¹ż¹ się skompli-
kowane problemy moralne. O ile inne 
typy utopii pozwalaj¹ na zachowanie 
„czystych r¹k”, o tyle ona wymaga 
nieuchronnie ich zbrukania. Utopista
polityki – w odróżnieniu od innych 
utopistów – bierze udzia³ w grze, któ-
rej regu³y zosta³y opracowane bez nie-
go. Aby zniszczyć zastany świat, musi
w pewien sposób w nim uczestniczyć. 
St¹d znane paradoksy utopijnej polity-
ki: terror stosowany z mi³ości do ludzi 
i nienawiści do przemocy, wojny pro-
wadzone w imię świata bez wojen, 
k³amstwo maj¹ce utorować drogę kró-
lestwu Prawdy. Utopia polityki znajdu-
e się więc o krok od samo destrukcji i 
jest z pewności¹ w każdym ze swych 
konkretnych wcieleń utopi¹ najmniej 
trwa³¹. Ale to poprzez ni¹ utopia zbli-
ża się do rzeczywistej historii”. 

  Utopia ma być pozytywnym odbi-
ciem świata, w którym żyje jej autor. 
Jest to projekt doskona³ego państwa, 
w którym panuj¹ idee równości, spra-
wiedliwości i wolności. Termin ten stał
się terminem technicznym dla określe-
nia idealnych stosunków polityczno-
-spo³ecznych, religijnych i kulturo-
wych, które nie s¹ możliwe do zreali-
zowania. Giovanni Reale k³adzie na-
cisk na rozróżnienie utopii od tego, co 
idealne. „To co utopijne jest niemożli-
we do zrealizowania, ponieważ natura 
ludzka, ze względów strukturalnych, 
nie jest zdolna do jego urzeczywistnie-
nia, st¹d to co utopijne często zmienia 
się w to co mistyczne. Tymczasem to 
co idealne jest paradygmatem trakto-
wanym jako model czy norma do zre-
alizowania, nawet jeśli może on być 
urzeczywistniony tylko w pewnym 
stopniu, a nie w pe³ni (jak np. w syste-
mie platońskim rzeczy urzeczywist-
niaj¹ empirycznie model idealny). Nie 
znaczy to bynajmniej, że w państwie
Platona nie ma także sk³adnika utopij-
nego, ale on tylko częściowo dotyczy 
aspektów istotnych”.

 Aleksander Świętochowski napisa³ 
najstarsz¹ polsk¹ pracę dotycz¹c¹ tego 

problemu. Jest to dzie³o zatytu³owa-
ne Utopie w rozwoju historycznym. 
Wed³ug Świętochowskiego utopia jest 
to idealna postać stosunków społecz-
nych. S¹ to wszelkiego rodzaju po-
mys³y udoskonalonych postaci państ-
wa, ponieważ „Wchodzi ona w skład
wszystkich wierzeń religijnych, teorii 
moralnych i prawnych, systemów wy-
chowawczych, utworów poetyckich, 
s³owem wszelkiej wiedzy i twórczości 
daj¹cej wzory życia ludzkiego. Niepo-
dobna bowiem wyobrazić sobie ani 
takiej epoki, ani takiego narodu, ani 
takiego cz³owieka, który by nie marzy³ 
o jakimś raju na ziemi, który by nie by³ 
mniej, lub bardziej utopist¹”.
 Jedności myśli utopijnej można szu-
kać na p³aszczyźnie aksjologicznej,
czyli w zaproponowaniu sta³ości uk³a-
du wartości  – w sta³ości tego modelu. 
Irena Pańków charakteryzuje utopię, 
podaj¹c jej trzy istotne cechy oparte 
na aksjomatach aksjologicznych:
   [1] Utopia jest z³ożon¹ struktur¹ teo-
retyczn¹. [2] J¹drem utopii jest projekt 
spo³eczeństwa idealnego. [3] Projekt
spo³eczeństwa idealnego ma podwój-
ny uk³ad odniesienia: historyczny i u-
niwersalny. U podstaw tego myślenia 
leż¹ – przyjęte implicite b¹dź explicite 
– aksjomaty opisuj¹ce postawę teore-
tyczn¹ utopistów: aksjomat o istnieniu
nadrzędnej instancji ontologiczno-aks-
jologicznej, stanowi¹cej uk³ad odnie-
sienia dla projektu utopijnego; aksjo-
mat optymizmu poznawczego; aksjo-
mat optymizmu w kwestii natury czło-
wieka i natury spo³eczeństwa. Wed³ug 
autorki, utopia jako teoria rzeczywis-
tości spo³ecznej sk³ada się z dwóch za-
sadniczych sk³adników: [1] krytyczno 
– destrukcyjnego i [2] pozytywno  
– projektuj¹cego. Krytyka jest jawnie 
wyrażona, afirmacja natomiast ukryta 
jest w koncepcji idealnego państwa. 
Utopiści to nie osoby „bujaj¹ce w ob-
³okach” – to ludzie, którzy doskonale 
przenikaj¹ wspó³czesne im struktury 
życia spo³ecznego. Cechuje ich rea-
lizm i wyobraźnia socjologiczna.
   Krytyka wyrażona jest w dwóch 
warstwach: socjologicznej wyrażanej 
w negowaniu wartości instytucji, praw 
i obyczaju życia spo³ecznego, gdzie
zostaje zanegowany ca³y uk³ad spo-
³eczny i model jednostki; oraz filo-
fzoicznej, w której zostaje zanegowa-
ny obiektywny porz¹dek spo³eczny. 
W krytyce filozoficznej ³ad spo³eczny 
jest postrzegany jako nieporz¹dek, rze-
czywistość spo³eczna jako nierzeczy-
wistość, jako pozór i fa³sz.

  Rzeczywistość zostaje zawieszona, 
wzięta w nawias, następuje jej „roz-
wi¹zanie”, dzięki czemu możliwe sta-
je się ponowne jej z³¹czenie. Jest to wy-
raz oburzenia moralnego, które idzie 
w parze z przeświadczeniem o nie-
ważności rzeczywistości, w której ży-
jemy. Filozoficznym t³em takiego sta-
nu rzeczy jest przekonanie, że z³o nie 
jest cech¹ konstytutywna bytu, możli-
wa jest jego negacja i unieważnienie: 
„W pewnym sensie w części krytycz-
nej i pozytywnej opisywane jest to 
samo, czy takie samo spo³eczeńst-
wo w dwu stanach: w stanie chaosu i  
w stanie ³adu spo³ecznego”.
  Autorka zwraca również uwagę na 
fakt arbitralności utopii. Na podstawie 
krytyki zastanego ustroju spo³ecznego 
istnieje wiele możliwości stworzenia 
idealnego państwa – twórca wybiera 
natomiast tylko jedn¹ opcję, degradu-
j¹c inne możliwe rozwi¹zania. Twórca 
utopii jest przekonany, że istnieje tylko 
jeden wzór państwa idealnego. 

 Chad Walsh wskaza³ za³ożenia, jakie
explicite zawarte s¹ w utopiach. Jest 
to próba zebrania w punktach skon-
densowanych treści tego, co wspólne i 
trwa³e dla poszczególnych krain szczę-
śliwości. Za³ożenia te by³y przyjęte
przez większość utopistów – jest ich 
dziewięć:
•  Cz³owiek jest zasadniczo dobry, tj. 
jego zaobserwowane wady s¹ następ-
stwem nie tyle wiecznej natury ludz-
kiej, ile sprzyjaj¹cych warunków ży-
cia.
•  Cz³owiek jest wysoce plastyczny 
i w zmienionych warunkach ³atwo 
ulega zmianie.
•   Nie istnieje żadna nieusuwalna 
sprzeczność między pomyślności¹ 
jednostki a pomyślności¹ spo³eczeń-
stwa.
•  Cz³owiek jest istot¹ rozumn¹ i zdol-
n¹ do stawania się coraz rozumniej-
sz¹, co umożliwia likwidację absur-
dów życia spo³ecznego i ustanowienie 
racjonalnego ³adu.
•  Przysz³ość obejmuje ograniczon¹ 
liczbę możliwości, które mog¹ być 
w pe³ni przewidziane.
•  Należy d¹żyć do zapewnienia cz³o-
wiekowi szczęścia na ziemi.
•  Ludzie nie mog¹ odczuwać znużenia 
szczęściem.
•  Możliwe jest znalezienia sprawied-
liwych w³adców lub nauczenie spra-
wiedliwości wybranych do rz¹dzenia 
ludzi.
•  Utopia nie zagraża ludzkiej wolności, 

ponieważ „prawdziwa wolność” reali-
zuje się w³aśnie w jej ramach.
  Oczywiście, jest to jedna z wielu prób 
naszkicowania ogólnego, uniwersal-
nego projektu. Moim zdaniem zas³u-
guje na uwagę, ponieważ zawiera za-
³ożenia, które s¹ akceptowane przez 
większość utopistów. Jest to próba u-
jęcia tego, co rozliczne utopie ³¹czy, 
pomimo tego, iż każda epoka tworzy 
nowe projekty i wizje, które trudno jest 
w³¹czyć w ramy jednolitego schema-
tu myślowego. Za³ożenia te jednak 
musi postawić autor projektu Nowego 
Świata, by w ogóle myślenie o utopii 
by³o możliwe.

   Kraj permanentnej szczęśliwości 
usytuowany jest poza miejscem i cza-
sem. Spo³eczeństwo Arkadii jest od-
porne na wp³ywy ze świata zewnętrz-
nego. Mieszkańcy wyspy nie prowa-
dz¹ wojen na w³asnym terenie, rezyg-
nuj¹ z handlu z innymi narodami; s¹ 
samowystarczalni dzięki czemu nie s¹ 
narażeni na „skażenie” idealnego pań-
stwa kultur¹ ich niegodn¹. W jaki spo-
sób zatem dowiadujemy się o ideal-
nym spo³eczeństwie i jego ustroju? 
  Cech¹ charakterystyczn¹ utopi jest 
mistyfikacja polegaj¹ca na w³ożeniu 
w usta podróżnika – żeglarza relacji 
o ustroju idealnym państwa, do które-
go przypadkowo trafi³. Podróżnik nie 
wie, gdzie to państwo się znajduje.
Niewiedza ta jest bardzo ważnym ele-
mentem konstrukcyjnym tego typu u-
tworu. Informacje dotycz¹ce lokaliza-
cji Nowego Świata maj¹ przeważnie 
charakter ogólny. Wiedza o po³oże-
niu geograficznym nie jest potrzebna.
Chodzi o to, by uwierzyć, iż istnienie 
takiej spo³ecznej doskona³ości jest
możliwe. Najdogodniejszym po³oże-
niem jest pogranicze świata znanego
z jeszcze nie odkrytym. W tym mo-
mencie jest uwypuklony kontrast mię-
dzy światem z³ym, a światem, który
zdaje się obiecywać powszechn¹
szczęśliwość. 
  Utopiści byli z regu³y ludźmi świat-
³ymi i świadomie korzystali z chwy-
tów literatury podróżniczej w celu prze-
kazania idei, które nie mog³y liczyć na 
szerokie rozpowszechnienie. Jeśli czy-
telnik dostrzega³ prawdopodobieństwo 
istnienia świata idealnego i światłego,
to literatura ta informowa³a swoich 
czytelników, że nie żyjemy na świe-
cie najlepszym z możliwych. Uświa-
damia³a go również, że nasz świat nie 
jest jedynym z możliwych światów. 
Utopia poddaje w w¹tpliwość „natu-
ralność” i oczywistość zastanego ładu
spo³ecznego i uświadamia, że gdzieś 
na świecie możemy znaleźć inny i dos-
konalszy porz¹dek i ustrój polityczny. 
  Platon neguje ówczesne mu Ateny i 
zepsucie spo³eczeństwa, Morus kwe-
stionuje angielski ustrój spo³eczny, a 
Campanella – w³oski. Rzeczywistość 
to świat, w którym monarchowie s¹ 
tyranami, wykorzystuj¹ i uciskaj¹ po-
datkami lud, grzesz¹ rozrzutności¹, 
psuj¹ monetę i gwa³c¹ ustanowione 

prawa, a co najważniejsze – nastaj¹ na 
bezpieczeństwo poddanych i wynisz-
czaj¹ państwo okrutnymi wojnami, 
zależnymi tylko od w³asnych kapry-
sów. Utopiści kontrastuj¹ zastaną rze-
czywistość z rzeczywistości¹ idealn¹, 
gdzie najważniejsze jest szczęście 
obywateli Utopii. 
  W utopiach znajdujemy informację, 
że kraina szczęśliwości wprawdzie ist-
nieje, ale bardzo ciężko do niej trafić
ze względu na to, że jest bardzo daleko
i dok³adnie nie wiadomo gdzie. ¯eby 
do tego miejsca dotrzeć, trzeba porzu-
cić to, co we w³asnym kraju uważa-
ne jest za szczęście; trzeba wyrzec się 
odziedziczonej kultury i tego wszyst-
kiego, co zosta³o dane i odziedziczo-
ne, ponieważ nie sposób być obywate-
lem dwóch światów. Wybór Nowego 
Świata implikuje wyobcowanie ze sta-
rego świata. Dzięki podróżom badaw-
czym zostaje odkryty „dobry dzikus”, 
który jest od Europejczyka nie tylko 
szczęśliwszy, ale i bardziej rozumny. 
W literaturze XVII i XVIII wieku do-
strzegamy przede wszystkim cechy 
dodatnie w obyczajach „dzikich”, które 
coraz częściej s¹ przeciwstawiane oby-
czajom panuj¹cym w Europie. Taki 
kontrast by³ zawsze skuteczną bronią
utopii, który bardzo często zostaje wy-
tworzony przez bezpośrednią konfron-
tację dwóch odleg³ych od siebie kul-
tur.  W takim ujęciu decyduje opozy-
cja idea³u i rzeczywistości, w jakiej się
żyje.
  Pocz¹wszy od rewolucji francuskiej, 
utopie klasyczne w postaci miejsca 
zlokalizowanego gdzieś w przestrzeni 
– na granicy świata znanego i nowego 
– przekszta³ci³y się w utopie dok³adnie 
zlokalizowan¹ geograficznie. Powo-
dem tej zmiany jest niechęć do rzeczy-
wistości spo³ecznej w³asnego kraju.
Przyk³adem „ideologicznej ojczyzny” 
jest Francja, gdzie maj¹ zostać urze-
czywistnione idea³y wolności, równo-
ści i braterstwa. Kraj ten mia³ odwagę
odwo³ać się do praw naturalnych czło-
wieka, które by³y podstaw¹ do orga-
nizowania porz¹dku spo³ecznego. Ko-
lejnym przyk³adem utopii zlokalizo-
wanej w przestrzeni geograficznej jest 
„pierwsze państwo robotników”, które 
by³o wysp¹ marzeń dla przeciwników
kapitalizmu – czyli bolszewicka Rosja. 
W zależności od przyjętego systemu 
wartości, spo³eczeństwo dopatrywało
się w takim lub innym kraju wcielenia 
marzenia o idealnym ustroju i Wyspie 
Szczęśliwej. G³ówn¹ funkcj¹ ideal-
nych obrazów przedstawianych w róż-
nych systemach społecznych jest wia-
ra w możliwość zmiany świata, w któ-
rym się żyje. W przeciwieństwie do u-
topistów z czasów More’a, nowe uto-
pie maj¹ aspekt przysz³ościowy i wią-
ż¹ się z jakimś programem politycz-
nym. W tym wypadku nie mamy do 
czynienia z konfrontacj¹ między świa-
tem rzeczywistym a idealnym, lecz 
z napięciem między dwoma obrazami 
świata rzeczywistego. 


