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Utopia, jako idealna postać stosun
ków społecznych, jest najpowszech
niejszym pierwiastkiem w świecie du
cha. Wchodzi ona w skład wszystkich 
wierzeń religijnych, teorii moralnych 
i prawnych, systematów wychowaw
czych, utworów poetyckich, słowem, 
wszelkiej wiedzy i twórczości, dającej 
wzory życia ludzkiego. Niepodobna bo
wiem wyobrazić sobie ani takiej epoki, 
ani takiego narodu, ani nawet takiego 
człowieka, który by nie marzył o jakimś 
raju na ziemi, który by nie był mniej 
lub więcej utopistą. Gdzie tylko ist· 
nieją - a istnieją zawsze i wszędzie -
nędza, krzywdo i boleść, tam musi zja
wić się rozważanie sposobów usunię
cia przyczyn złego. W olbrzymiej skali, 
która się rozciąga przez całą historię 
kultury od rojeń dzikiego koczownika 
do rozmyślań nowoczesnego filozofa, 
mieści się niezliczona ilość odmian 
utopii, często niedostrzegalnych, jak 
niedostrzegalne są pierwiastki che
miczne w naturze, ale łatwych do 
stwierdzenia. 

Aleksander Swiętochowski, 
„Utopie w rozwoju historycznym" 
Warszawo 1910 

SPEŁNIAJĄ SIĘ NASZE NAJSM/ELSZE MARZENIA. CZAS JUZ NA NIESMIAŁE. 
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W Utopii jest 54 przestronnych i wspaniałych miast. Mowa Ich mieszkań· 
ców i prawa są zupełnie jednakowe. Wszystkie miasta założone są według 
jednego planu i takie same mają budynki, jeśli tylko pozwalają na to wa· 
runki miejscowe . 

... Wszyscy mieszkańcy wyspy noszą odzież jednakowego kroju bez wzglę
du na wiek; jeśli w ubiorze są pewne różnice, moją one tylko na celu 
odróżnienie mężczyzn od kobiet oraz bezżennych od żonatych. 

„.Rano przed wschodem sło6co odbywają się wykłady publiczne, na któ
re obowiązkowo uczęszczają tylko wybroni osobno do pracy naukowej, po
za tym jednak mnóstwo mężczyzn i kobiet bez względu na zawód uczęszcza 
dobrowolnie na różne wykłady zależnie od zamiłowań. 

Lecz jeśliby ktoś w tych wolnych chwilach wolał doskonalić się w swoim 
rzemiośle, nikt mu w tym nie przeszkadza, owszem, chwali się go jako szcze
gólnie pożytecznego obywatela. Zdarza się to dość często, a chodzi tu o lu
dzi niezdolnych do żadnego myślenia naukowego. 

Zespoły złożone z 30 rodzin wybierają sobie corocznie urzędnika, którego 
w swoim dawnym języku nazywają syfograntem, w nowszym zaś filorchem . 
Dziesięciu syfograntów wraz ze swymi 300 rodzinami podlega władzy 
zwierzchnika , którego niegdyś zwano traniborem, obecnie zaś zwą go proto
filarchem. Wreszcie wszyscy syfogronci w liczbie 200, złożywszy przysięgę, że 
wybiorą człowieka według swego przekonania najodpowiedniejszego, przy
stępują do tajnego głosowania, po czym ogłaszają księciem jednego z czte
rech kandydatów, przedstawionych im przez lud .•. 

Wfadza ks ięcia jest dożywotnia, chyba że budzi on podejrzenie, jakoby 
dążvł do tyranii. Traniborów wybierają corocznie, lecz nie zmieniają ich bez 
ważnego powodu. Wszystkich innych urzędników zastępuje się po roku no
wymi. 

Thomas More (Morus), 
„Utopia,", tłum. K. Abgarowicz 
cyt. wg wyd. Warszawa 1954 

NIE OPOWIADAJCIE SWOICH SNOW. A MOlE PRZYJDĄ DO WŁADZY 
FREUDYSCI! 

Po upływie doby ujrzel i na nowo światło; ale czółno strzaskało się o rafy: 
trzeba było całą milę wlec się od skały do skały„. 

Ujrzawszy w pobliżu jakąś wioskę Kandyd wgramolił się wraz z Kakambą 
na ląd . Kilkoro wiejskich dzieci odzianych podartym w strzępy złotogłowiem, 
grało w palanta; podróżni nasi przypatrywali się im jakiś czas z zaciekawie
niem: rokiety ich były dość szerokie, okrągłe, żółte, czerwone, zielone i rzu
cały szczególny blask. Wędrowców wzięło ochota przyjrzeć się im bliżej: 
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okazało się, Iż były ze złota, szmaragdów, rubinów, z których najmniejszy 
byłby ozdobą tronu Wielkiego Mogoła. 

... Dwóch chłopców i dwie służące, odziani w złotogłów, z włosem zaple
cionym krasnymi wstążkami, zaprosili ich, oby zajęli miejsce u wspólnego 
stołu. Podano kilko rodzajów zup, z których każda okraszono była dwiema 
papugami; dalej gotowanego kondora ważącego z jakie dwieście funtów, 
dwie małpy pieczone, nader delikatnego smaku, trzysta kolibrów na jednym 
półmisku i sześćset zimorodków na drugim; doskonałe frykasy, przednie 
ciasta, wszystko no misach rzeźbionych w skalnym krysztale. 

Skoro ukończono biesiadę, Kokombo, zarówno jak Kandyd, mniemając, 
iż naileoiej zapłacą za gościnę, rzucili na stół duże kawały złota zebrane 
przed chwilą; ale gosoodarz i qospodyni wybuchnęli śmiechem ... 

- Panowie - rzekł gospodarz - widzimy, że jesteście cudzoziemcami: 
nieczesto zdarza się nom qościć obcych. Darujcie. iż rnr.„eliśmy się śmiać, 
skoroście nam ofiarowali jako zaplotę kamyki z gościńr.a . Nie posiadacie 
zaoewne tutejsze! monety, ale nie trzeba jej zgoła, by mieć orawo tuto! się 
pokrzepić . Wszystkie gospody założone dla dogodności miejscowego handlu 
utrzymvwone są przez rząd. 

... Kiedy zbliżali się do sali tronowe!. Kokombo spytał ochmistrza, Jak na
leży pozdrawiać Majestat; czy podając no ziemię kolanami czy brzuchem: 
czy przykładając ręce do qłowy czy do pośladków; czy zlizując proch z pod
łogi; słowem, jaki jest ceremoniał . 

- Zwycrnj jest - odparł ochmistrz - uścisnąć króla i ucałować go 
w oba polic1ki. 

Kandyd i Kakambo rzucili się na szyję Majestatowi, który przyjął ich z nie
opisaną uprzejmością i zaorosił grzecznie na wieczerzę . 

. „Kandyd zapragnął widzieć gmachy sądowe, pałac sprawiedliwości: po
wiedziano mu, że nic podobnego nie istnieje i że w tym kraju nie znoją 
procesów. Spytał. czy istnieją więzienia: powiedziano mu, że nie. Co go 
najwięcej I najprzyjemniej zdziwiło, to Pałac Nauk, z galerią długą na dwa 
tysiące kroków, szczelnie zapełnioną matematycznymi i fizycznymi przyrzą
dami... 

- Cóż za kraj - powiadali obaj - nie znany reszcie ziemi, gdzie cola 
naturo zda się tak bardzo odmienna od naszej? To snadź ów kraj, gdzie 
wszystko jest dobrze: bezwarunkowo musi być bodaj jeden taki na świecie. 

Wolter, „Kandyd" 
„Powiastki filozoficzne" 
tłum. T. Boy-Żeleński 
Warszawo 1947 

SNIŁA Ml SIĘ WE $NIE RZECZYWISTOSC. Z JAKĄ ULGĄ SIĘ OBUDZIŁEM. 
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Szlachetni Houyhnhnmowie obdarzeni są przez Naturę wrodzoną skłon
nością do wszystkich cnót i nie mają żadnego pojęcia ani wyobrażenia 
o tym, czym może być zło w rozumnym stworzeniu, a ich główną zasadą jest 
pielęgnowanie rozumu i oddanie mu całkowitej władzy nad sobą. Nie jest 
u nich rozum sprawą wątpliwą jak u nas, gdzie człowiek może popierać 
z pewną słusznością nawet dwa przeciwstawne sobie sądy; lecz okazuje się 
bezzwłocznie z największym przekonaniem, jak zwykle bywa tam, gdzie nie 
jest zmieszany, zaciemniony ani odbarwiony przez namiętność i korzyść. 

Co czwarty rok, podczas wiosennego zrównania dnia z nocą, zbiera się 
Rada Przedstawicieli całego narodu i obraduje pięć lub sześć dni. Tu za
znajamiają się ze stanem i warunkami życia poszczególnych okręgów; czy 
jest tam obfitość, czy też brak siana, owsa, krów lub Yahoosów. A tam, 
gdzie występują braki (co zdarza się niezwykle rzadko), zostają one nie
zwłocznie uzupełnione przy jednomyślnej zgodzie i udziale wszystkich„. Tu 
także reguluje się sprawy dzieci: jeśli, na przykład, jakiś Houyhnhnm ma 
dwoje płci żeńskiej: a gdy jakieś dziecko zginie na skutek nieszczęśliwego 
wypadku, a matka nie może już rodzić, postanawia się, która rodzina w tym 
kręgu ma spłodzić inne, aby wynagrodzić tę stratę. 

Jeśli uda im się uniknąć zlego przypadku, umierają jedynie ze starości 
i są chowani w najbardziej skrytych miejscach, jakie można wynaleźć, a pod
czas pogrzebu przyjaciele i krewni nie okazują radości ani smutku z ich 
odejścia; także i umierający nie zdradza żadnych objawów żalu, że opusz
cza świat; a postępuje tak, jakby miał' powrócić do domu z odwiedzin u są
siadów. 

Jonathan Swift, 
„Podróże do wielu odległych narodów 
świata 
przez Lemuela Gullivera, początkowo 
lekarza okrętowego, a następnie 
kapitana licznych okrętów," 
Przeł. M. Słomczyński, 
Kraków 1979 

STRZElCIE SIĘ TYCH BOT ANIKOW, CO TWIERDZĄ, lE DRZEWO POZNA
NIA RODZI KORZENIE ZŁA. 
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Osada, w której zostawałem, miała stu dwudziestu gospodarzów; każdy 
z nich miał dom, pole i ogród, wszystko pod równym wymiarem. Najwięcej 
dzieci rodzicom służyli, lubo mieli innych obojej płci domowników, ale 
w odzieży i wygodzie żadnej nie było między niemi różnicy. Nie znać było 
najmniejszej podłości w cze,ladzi; panowie nie patrzyli się na nich surowym 
okiem, dopieroż kar bolesnych, albo obelżywych, podobieństwa nawet nie 
postrzegłem. Wzrost obywatelów był mierny, twarzy wesołe, cera zdrowa; 
kaleki lub zbytecmie otyłych, albo chudych, nie widziałem. Siwizna, nie 
zgrzybiałość, oznaczała starych . 

„My nie znamy - mówił (Xaoo) - tego, co wy nazywacie monarchią, 
arystokracyą, demokracyą, oligarchią i.t.d. W zgromadzeniu naszym nie 
masz żadnej innej zwierzchności politycznej prócz naturalnej rodziców nad 
dziećmi. Okoliczności wychodzące nad zamiar poszczególnych familij, ugod
nemi sposoby, radą, nie przemocą przez starszych uspokojone i rozrządzo
ne bywają. Człowiek jednakowo z drugim człowiekiem rodzący się, nie może, 
a przynajmniej nie powinienby sobie przywłaszczać zwierzchności nad nim: 
wszyscy są równi. Skoro zaś są złączeni w towarzystwo, natenczas toż samo 
towarzystwo pozwa'la, dla dobra swojego, w niektórych okolicznościach, nie
jakiej nad szczególnemi, albo zgromadzeniu, albo niektórym z zgromadze
nia, zwierzchności. („.)" 

Ignacy Krasicki, 
„Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" 
cyt. wg wyd. Kraków 1929 

GDY KRZYKNĄ: „NIECH ZYJE POSTĘP/" - PYTAJ ZAWSZE: „POSTĘP 
CZEGO?" 
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.. . Zanim państwo nauki zostało ustanowione w Utopii, zginęło przez n ie 
i dla n iego więcej niż milion męczenników, nie mówiąc o nieprzel iczonych 
zastępach tych, których cierp ienia nie za kończyły s i ę śmie rcią. Krok za kro
kiem posuwały się falangi bojowników świ atła, zdobywając coraz to nowe 
pozycje w zakresie wychowania, prawodawstwo i metod ekonomicznych. N ie 
da się usta·lić konkretnej daty zmiany. Nadszedł czas, kiedy Utopien ie spo
s rzeg li , że otacza ich ś wiatło nowego d nia i że sta ry po rz .dek rzeczy ustą 
p ił miejsca nowemu ... 

U topia n ie posiada ani parla mentu, an i pol ityki , ani prywatnej własno 
śc i , on i p rzemysłowo-handlowego współzawodn i ctwa , oni policj i, o ni wię
zi eń, an i wariatów, ani kal ek, a nie ma ich dla tego, że posiada takie szkoły 
i takich nauczycieli, którzy są ideałem w swoim rodzaj u. Polityka , handel 
i współzawodnictwo są to metody wspólżycia n iezbędne dla społeczeńs_tw 
znajdują ych się na niskim stopn iu cywi lizacj i. W Utopii wys zły one z uzy
cia przed więcej niż d z i es ięc ioma wieka mi. Dorośli Utopien ie nie potrze
bują on i rząd u , ani kontrol i, gdyż co la potrzebna doza • c_h specyf ików zo
sta ła im zaaplikowa na w dzieciństwie i czesnej mlodosc1 . 

- Na sz e metody wychowa w cz e są n a s z y m rząd e m -
powi edzia ł Lew. 

Każdy miody Utopianin musi s i ę nauczyć p ięciu zasa d wolności, bę~qc~c~ 
fundam entem wszelkiej cywil izacj i. Pierwsz zasadą jest za sada t0Jnosc1, 
która polega na tym, że wszystk ie prywat ne da ne tyczące się każdego osob
nika są ta j emnicą jego i pu bl icznej nstytucji, której on j powie rzył , i m~gą 
być użyte jedyn ie dla jego wyg ody i z jego zgodą. (.„ ) Druga zaso?o J0St 
zasadą swobody ruchów. O bywatel wywiązujący się ze swych publtc.znych 
zobowią za ń może bez pozwolenia ~zy też wyjaśni:ń ,udać si.ę do ka~dego 
miejsca utopijnej planety. („ .) T rze

1
c10 zasada g~os1 n 1eograni c~o ~ą ":'1ed.zę. 

( •. ,) To przyw iodło pana Barn staple o do czwarte i zasa dy wo lnosc1 op1erOJQ
cej się na uzna n iu kłamstwo za najcza rn iej szą zbrod n i ę. ( ... ) Pi ątą za sadą 
wolno ści w U topii było wolność słowa i krytyki. 

Herbert George W el ls, 
„ Ludzie jak bogow ie", 
tłum. J. Sujkowska, 
Wa rszawo 1959 

WSZYSTKO NALElY POśWIĘC/ć CZŁOWIEKOWI. TYLKO NIE INNYCH 
LUDZI. 
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