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UTOPIAN

Kilka uwag o idealnych ustrojach
i ich mniej idealnych sasiadach
Dwa slynne szesnastowieczne dziela a Machiavelli niepoprawnym twórca zafilozoficzne zrodzily sie prawie w tym sa- pomnianych wysp szczescial.
mym czasie. Ksiaze Machiavellego poW tym szkicu mowa jednak bedzie
wstal w roku 1514 (choc ukazal sie do- o nawiedzeniu. Szczesliwa (alias nie istpiero w 1530 roku), a wiec na dwa lata niejaca) wyspa i jej mieszkancy sa boprzed publikacja Utopii More'a. Bliskosci wiem przykladem paradoksów i pulapek,
na kartach kalendarza pozornie przeciwjakie niesie ze soba funkcjonowanie ideastawia sie nieskonczona obcosc przeslalnego ustroju otoczonego mniej wydarzonia obu rozpraw. Ksiaze stal sie symbonymi sasiadami. Utopia juz w paradyglem przebieglosci i cynizmu; Utopia matycznym wydaniu autorstwa More'a
marzycielstwa i niezrozumienia twardych
zawiera bowiem fundamentalne dylematy
praw rzeczywistosci. To prawie tak, jaki niektóre przynajmniej podstawowe rozby w odpowiedzi na nawiedzenie przez
wiazania
problemów idealnego ustroju
Lucyfera wloskiego mysliciela, sily jaszmuszonego
do istnienia miedzy (znacznosci postanowily wybrac sobie statecznie)
mniej
idealnymi
sasiadami. To, co
nego Anglika (nomen omen swietego).
Przy blizszym spojrzeniu okazuje sie jed- w XVI wieku jest glównie logicznym nanak, ze ani diabel taki straszny, jak go stepstwem pewnych idei, odzwierciedlonych w wyobrazonym swiecie, w nastemaluja; ani aniol skory do nadstawiania
drugiego policzka. Utopianie bowiem pnych wiekach uzyska historyczne konokazuja sie pilnymi czytelnikami Ksiecia, kretyzacje.
1 Por. B. Baczka,
Wyobrazenia spoleczne. Szkice o nadziei
ska, Warszawa 1994, s. 89.
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'I'ukie zamierzenie

badawcze

zmusza

do prl':yjl,)eiadosc niejednorodnej formuly
analizy: jednoczesnego badania swiatów
przedstawionych utopii oraz jej funkcjonowania w dziejach. Z koniecznosci, ze
wzgledu na ograniczone ramy tego szkicu, nic wszystkie obszary analizy zostana
wypelnione. Podejscie to pozwala jednak
zarysowac generalny schemat interpretacji, gdyz glówna teza artykulu jest wlasnie strukturalna odpowiedniosc dziejowych dylematów, przed jakimi staja wirtualne i rzeczywiste ustroje.
Wiwisekcja

idealnych

ustrojów

Na wstepie trzeba jednak, chocby
szkicowo, uporac sie z podstawowym pojeciem. Slowo "utopia" sklada sie z rdzenia pochodzacego od greckiego topos, oznaczajacego miejsce, oraz z przedrostka
1.1-, który pochodzic
moze albo od greckiego eu, albo au. W pierwszym przypadku utopia (eutopia) znaczylaby "dobre
miejsce", w drugim (outopia) - miejsce,
którego nie ma. Wiele wskazuje na to, ze
ta zabawna dwuznacznosc byla przez Morc'a zakladana. Jerzy Szacki przez utopie
rozumie opis swiata alternatywnego wobcc danego porzadku spolecznego: "Niezgoda utopisty na swiat istniejacy jest bowiem niezgoda totalna. Nie widzi on
zlych i dobrych stron; widzi jedynie dobro i zlo. Jego wizja swiata jest nieuchronnie dualistyczna. [... J Utopia zaIdada stosunek opozycji, nieprzenikalnosci wzajemnej, zerwania ciaglosci. Utopista jcst nie kazdy, kto mysli o zmianie
rzeczywistosci. Jest nim natomiast ten,
klo rzcel':ywistosc bezwzglednie zla prag-
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nie zastapic rzeczywistoscia bezwzglednie dobra"2. Oczywiscie, mozna polemizowac z ta definicja, bo - dla przykladu czyz rzeczywiscie Utopia More'a calkowicie odrzucala Europe XVI wieku?
W kazdym razie rozumienie utopii jako
prezentacji wyrazistej i skrajnie alternatywnej formy uspolecznienia oddaje zarówno ideologiczny charakter kazdego z projektów "wysp szczesliwych", jak i ich
buntowniczy potencjal.
Niewatpliwie jednak takie rozumienie
utopii podkresla jej liczne zwiazki z rzeczywistoscia spoleczna, w której zyl jej
autor. Utopia bowiem jest takim medium,
w którym wiele z tych elementów, które
w historycznie zdetenninowanym spoleczenstwie wydaja sie uwiklane i niejasne,
moze byc precyzyjnie obserwowanych
i badanych. W szczególnosci zas zwraca
uwage
ironiczne
odniesienie
swiata
przedstawionego utopii do rzeczywistego
materialu, z którego jest zbudowany3.
Przywolajmy w tym miejscu typologie
utopii autorstwa Jerzego Szackiego. Wyróznia on piec typów. Na wstepie dzieli je
na dwie grupy: utopie eskapistyczne i heroiczne. Do pierwszej grupy zalicza te
utopie, które nie implikuja imperatywu
walki o lepszy swiat; do drugiej te, które
taki imperatyw zawieraja. Nastepnie utopie eskapistyczne dzieli na utopie miejsca, ukazujace odlegle krainy, w których
ludzie zyja szczesliwie; utopie czasu
(uchronie), ukazujace szczesliwa przeszlosc lub przyszlosc krytykowanego swiata; oraz utopie ladu wiecznego, umieszczajace swój ideal poza sfera ziemskiej
egzystencji czlowieka (Platonskie idee,
chinskie tao, stoicka natura, chrzescijan-
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Uto/iioos metaphor, w: E. Kamenka (red.), Utopias, Oxford University Press, s. 133.
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Mieszkancy utopii doceniaja zarazem
wage rozwoju technologii militarnych:
"Znaja równiez ognie sztuczne, które stosuja w bitwach morskich i ladowych, oraz
tajniki wielu innych chytrych wynalazków wojennych. Totez prawie zawsze sa
zwyciezcami"9.
Nad slonecznym panstwem krazy duch
"protoeugeniki" (ksztaltuje sie on zatem
co najmniej od poczatku XVII wieku,
a przeciez takze u More'a mozna znalezc
cos z tego nastroju). Campanella pisze
o laczeniu rodziców wedle cech: "Mieszkancy Panstwa Slonca szydza z nas, ze
Przyjrzyjmy sie z bliska kilku najbartak gorliwie i wytrwale staramy sie o podziej znanym utopijnym swiatom pod
prawe rasy psów i koni, a nie dbamy
katem ich "militaryzacji".
Campanella
o rase ludzi"lo. Dbalosc o jakosc rasy
w Panstwie Slonca5 z dzielnosci i chytrosprawia, ze Panstwu nigdy nie zabraknie
sci wojennej czyni cnote Utopian. Mias- dobrych zolnierzy, a szczesliwe zycie nie
to-panstwo jest silnie umocnione (siedem oslabi sil i walecznosci. Do tego dochodzi
kregów-obwodów)6, co wydaje sie stalym spartanskie wychowanie dzieci polaczone
motywem prawie wszystkich utopii miej- z nauka sztuki wojennej.
sca. Zarazem Utopianie Campanelli nie
Nie mozna tez pomijac "protokomuniodcinaja sie od swiata zewnetrznego - zmu" tej utopii - "filozoficznego trybu
wysylaja na caly swiat wywiadowców
zycia na zasadach wspólnoty"": "Tymi poslów, którzy poznaja obyczaje, sily czasem wspólnota czyni wszystkich bowojskowe, wady i zalety innych ustro- gatymi, a zarazem biednymi: bogatymi,
jów7• W czasie wojny zas biora jenców,
poniewaz maja wszystko, a biednymi, bo
którzy pracuja poza murami miasta (dzie- nie maja zadnej wlasnosci. Dzieki temu
ki czemu nie szkodza obywatelom swymi nie oni sluza rzeczom, ale rzeczy im"12.
Egalitaryzm sprawia, ze dla kazdego Panobcymi obyczajami)8.

ski Bóg itd.). Utopie heroiczne dzieli zas
na utopie zakonu, majace na celu stworzenie "rezerwatów dobra" wewnatrz potepianego spoleczenstwa; oraz utopie polityki, majace na celu zastapienie z gruntu
zlego spoleczenstwa - nowym, postulowanym spoleczenstwem szczescia i dobra4• Przy czym konieczny jest historyczny
punkt widzenia, uzalezniajacy zaliczenie
utopii do któregos z typów od jej percepcji w danej epoce, gdyz nawet klasyczna
utopia miejsca moze stac sie podstawa
rewolucyjnego programu spolecznego.

4

1. Szacki, Spotkania z utopia, wyd. cyt., s. 48-53.

Campanella napisal Panstwo Slonca w wiezieniu po wlosku (1602). Na lacine przelozyl je dopiero w 1613 roku (pierwsze wydanie: 1623). Tomasz Campanella, Panstwo Slonca, prze!. W. Komatowski, Warszawa 1954.
5

6

Tamze, s. 52-53.

7

Tamze, s. 60-61.

8

Tamze, s. 92.

9
10

i .I. SZIIcki, SIwtkania z utopia, Warszawa 1980, s. 28-31.
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Tamze, s. 95.
Tamze, s. 61.

II Tamze, s. 62.
12

Tamze, s. 81.
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stwo SIolwu jcst jego panstwem, zatem (zyja w koncu w komunizmie): "Utopiab<;tll,:icgo broni! z pelnym poswieceniem.
nie dobrze wiedza, ze za cene sutej naOsiagu sil.(dzil.(ki temu mobilizacje spole- grody czesto dadza sie kupic nawet wrocznq, jaka nowozytne dzieje zapewnia gowie, którzy wtedy gotowi sa swoich
dopicro po rewolucji francuskiej.
zdradzic, co wiecej, walczyc sami miedzy
Chronologicznie pózniejszy opis Pan- soba"'4. Ponadto wynajmuja zolnierzy nastwa Slonca jest mniej problematyczny
jemnych, w tym zwlaszcza krwiozeri wicIowymiarowy niz Utopia More'a, czych i zdradzieckich Zapoletów, co takdlatcgo posluzyl tu za prolog. Na jego tle ze kosztuje niemalo.
Utopianic wcale nie jawia sie jako mniej
System dlugów i pozyczek tworzy
I1ll.(zni,ale zarazem status ich charaktery- w istocie siec stosunków miedzynarodostyki nie jest tak jednoznaczny jak u Cam- wych, w których strona dominujaca sa
panclli. Przyjrzyjmy sie zatem wojennym Utopianie, którzy "uznaja za sprzymieobyczajom mieszkanców Utopii.
rzenców te narody, które prosza ich
Na poczatek zarliwa deklaracja bez- o zwierzchników, przyjaciólmi zas nazykrytycznego adwokata Utopian, Rafala waja tych wszystkich, których zoboHyt1odeusza: "Wojna jest dla Utopian pot- wiazali sobie dobrodziejstwami" 15. Forwornoscia, od której odwracaja sie ze malnie zas nie zawieraja zadnych traktawstretem i dziwia sie, ze czlowiek mimo tów czy przymierzy (formalizuja zas - co
to czesciej ucieka sie do niej niz jakikol- znaczace - pozyczki, jakich udzielaja).
wiek gatunek dzikich zwierzat"'3. IdeoloZ jednej strony, jak deklaruje Hytlodegia pacyfizmu nie odwodzi ich jednak od usz, "krwawego zwyciestwa nie tylko
stalego podtrzymywania
gotowosci do zaluja, lecz takze wstydza sie". Z drugiej
zbrojnej odpowiedzi. W zasadzie nie tyl- nie tylko nie szczedza krwi Zapoletów,
ko odpowiedzi, gdyz czesto kierujac sie ale wrecz: "sadza raczej, iz rodzaj ludzki
"tylko wzgledami ludzkosci" lituja sie bardzo bedzie im wdzieczny, jesli uda im
nad narodem ,,który cierpi ucisk pod de- sie przez wytepienie tak wstretnych banspotycznymi rzadami" i wysylaja wlasne dytów oczyscic ziemie z tej zakaly"'6.
wojska; mszcza takze sprzymierzenców
Trzeba im jednak przyznac, ze stawiaja
i bronia ich (nawet, gdy powodem konfli- na zmysl strategiczny i taktyczny, a nie
ktu byla krzywda kupców). Lista zboz- na proste starcie mas wojska: "Albowiem
nych powodów wojny - tej potwornosci - niedzwiedzie, powiadaja oni, lwy, dziki,
nic jcst zatem krótka.
wilki, psy oraz wszystkie inne dzikie
Dlatcgo cwicza sie w sztuce wojennej zwierzeta posluguja sie w walce tylko sila
(i l1l<;zczyzni, i kobiety), ale nie tylko. fizyczna; wiekszosc ich przewyzsza nas
Micszkai1cy Utopii gromadza
skarby co do sily i odwagi, lecz nad wszystkimi
przcdc wszystkim na wypadek wojny górujemy inteligencja i rozumem" I 7.
II

T. Morc (Morus), Utopia, prze!. K. Abgarowicz, Warszawa 1954, s. 159.
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Tli III 7.C , s. 133.
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W czasie wojny sa przebiegli, nie tylko przekupuja wojska wroga, ale takze
kusza jego obywateli i notabli do skrytobójstwa lub wydania im najwyzszych
wladz. "Ten zwyczaj licytowania i kupowania wrogów potepiaja inne narody jako
objaw okrutnej nikczemnosci, Utopianie
jednak bardzo sie tym szczyca; zdaje im
sie, ze wlasnie postepuja roztropnie, gdyz
w ten sposób moga bez zadnej walki zazegnac grozne wojny"'8. Buntuja takze
wobec wrogów sasiednie narody, wspierajac je hojnie pieniedzmi, lecz skapiac
wlasnych obywateli (na wojny zewnetrzne wysylaja tylko ochotników).
Gdy juz walcza sami - sa nieustepliwi,
odwazni, zwarci, karni, uzywaja machin
wojennych itd. itp. Obyczaje wojenne
Utopian sa o wiele bogatsze i czesto nowatorskie, nie ma powodu wszystkich ich
tutaj opisywac. Krytycy Utopii mogliby
zarzucic jej mieszkancom
calkowicie
,,nieutopijna" przebieglosc, intryganctwo
i chytrosc, wbrew pacyfistycznym deklaracjom. Ale przeciez ten opis nie jest
prosta wykladnia najlepszego
ustroju.
W ogóle czesto sie zapomina, ze lacznikiem w rozbudowanym tytule dziela
More'a jest "i" a nie "czyli": Ksiazeczka
niemniej pozyteczna jak
zaiste zlota

i

i

przyjemna o najlepszym ustroju nieznanej dotad wyspie Utopii. Dlatego Utopia
nie jest po prostu wymarzonym ustrojem,
ale artystycznym kontrapunktem do dialogu z czesciej pierwszej, gdzie zgodnie
z klasyczna zasada scieraja sie rózne tezy,
a autor - poprzez swoje alter ego - podpisuje sie tylko pod niektórymi. W zwiazku z tym niektóre elementy swiata przedstawionego drugiej czesci Utopii pelnia
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funkcje satyryczna (nie mozna tez wykluczyc obawy przed przyjeciem dziela, chocby przez subtelnego Henryka VIII; satyra
mogla tu byc wtedy zbawiennym cudzyslowem). Tak jest i w przypadku rozhukanego militaryzmu Utopian. Ostrze
krytyki wymierzone jest tutaj w cyniczna
polityke wspólczesnych More'owi mocarstw.
Z drugiej jednak strony mestwo Utopian jest reakcja na to, ze ich sasiedzi
rzadza sie innymi prawami i normami.
Zatem, aby zachowac wlasny ustrój, musza byc gotowi do jego obrony. Wojna
w ich wydaniu nie jest (w zasadzie) jednak ani wojna zaborcza, ani rycerska· Jest
odarta z pozorów jako narzedzie suwerennosci panstwowej. Pacyfizm Utopian
znajduje wyraz w ich deklaracjach i unikaniu podbojów. Zarazem warunkiem koniecznym takiej postawy jest bojowy
duch i przebieglosc.
Jak zauwaza Witold Ostrowski we
Wprowadzeniu do "Utopii": "Rozdzial
o wojnach staje sie jasny dopiero po
szczególowej analizie. Punktami zasadniczymi sa: 1) Utopianie nie prowadza wojen napastniczych, 2) robia wszystko, co
w ich mocy, by nie dopuscic do wojny,
3) walcza zaatakowani lub w obronie
przyjaciól, 4) oszczedzaja ludzi swoich
i cudzych, 5) oszczedzaja kraj nieprzyjacielski, 6) nie zawieraja zadnych paktów ani umów, lecz pomagaja kazdemu
narodowi, który potrzebuje pomocy"19.
Jest to zatem szczególna mieszanka izolacjonizmu i militaryzmu ujeta w karby
ideologicznego pacyfizmu.
Jednak na tym jasnym obliczu Utopian
razi paskudna blizna kolonializmu. No bo

s. 157.

Ir. TllIll7.~, H. 163-164.

18

Tamze, s. 162.

11 TllIl17.~, H. 1(,1.

19

W. Ostrowski, Wprowadzenie do "Utopii", w: T. More, wyd. cyt., s. 50.
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jak inl\czcj nazwac stosunek mieszkancÓw Utopii do tubylców, których ziemie
zagarniaja'? Niewatpliwie, powodem tych
dzintllll jcst przeludnienie na calej wyspic, li "tubylcom pozostaje sporo ziemi
nicuprawioncj"2o. Tylko jak odniesc sie
do faktu, ze jesli "tubylcy wzbraniaja sie
przyjac prawa osadników, wówczas ci
wypedzaja ich z tego obszaru ziemi, który
sami zamierzaja uprawiac, a w razie zbrojnego oporu uzywaja broni",? Kolejne zdanie jest zgrabnym ideologicznym
uzasadnieniem tego faktu: "Wedlug bowiem ich zapatrywan naj sluszniejsza jest
wojna wypowiedziana takiemu narodowi,
który posiada znaczne pustkowia i sam
nie czerpie z nich zadnych korzysci, nie
pozwala jednak innym zajmowac i uzytkowac tych obszarów, choc zgodnie z naturalnym porzadkiem maja oni prawo wykorzystac je dla swojego wyzywienia"21.
Jest to uzasadnienie ideologiczne, gdyz
rzeczywistym motywem dzialan jest przeludnienie, a wiec wkroczenie brutalnej
rzeczywistosci w szczesliwy swiat Utopian. To potrzeba, a nie idea pcha "naród
wyzszy" do "nacjonalizacji"
nadmiaru
dóbr tubylców. Izolacjonizm
Utopian
ograniczony jest nie tylko na skutek interwencji lub szkody innego ludu, ale takze
przez wewnetrzna spoleczna potrzebe.
Mozna sobie wyobrazic, ze w bardziej
dramatycznych okolicznosciach - "zgodnie z naturalnym porzadkiem" - posilkowaliby sie takze zapasami zywnosci czy
innymi dobrami sasiednich narodów.
Oprócz przywolanych
dziel, wsród
sztandarowych przykladów gatunku wy-

mienia sie zwykle Nowa Atlantyde Franciszka Bacona. Takze na jego kartach
mozna znalezc stosowne militarne ustepy
- wszak pracownicy Domu Salomona
wytwarzaja "dziala i sprzet wojenny kazdego rodzaju, nowe mieszanki prochu
strzelniczego, ogien grecki, który plonie
na wodzie i jest niemozliwy do ugaszenia, pociski ogniste w calej ich róznorodnosci - tak dla rozrywki, jak i dla celów
praktycznych"22. Jednak utopia Bacona,
wydana po raz pierwszy w 1627 roku, nie
jest typowym przedstawicielem gatunku:
choc wykorzystuje literacki kanon utopii,
to w istocie nie proponuje zadnych nowych swiatów spolecznych, a jedynie
wychwala "polityke naukowa". Dzieje sie
tak dlatego, ze Bacon - "ten nowator
i rewolucjonista w nauce, byl w polityce
i sprawach spolecznych konserwatysta lub
wrecz oportunista - odwrotnie niz wiekszosc utopistów. To polaczenie dwóch
róznych postaw czy temperamentów wydaje sie znacznie ciekawsze niz moralnosc Bacona. Stanowi ono trwaly wzór
strategii reformatorskiej,
która mozna
strescic tak oto: nie oczekujmy niczego
od radykalnej przebudowy instytucji politycznych i spolecznych, albowiem pomyslnosc ludzka jest pochodna nie tyle od
tego, w jakim ustroju i pod jakim rzadem
sie zyje, ile od tego, czy jest sie zdrowym, zamoznym i zadowolonym, a to zapewnic moze jedynie wiedza i techniczna
wynalazczosc"23. Tym samym Baconowscy AtIantydzi do obrony maja tylko to,
co ich równie zachowawczy sasiedzi.

'" T. Morc (Morus), Utopia, wyd. cyt., s. 126.
21 TU1I1zc,

s.

127.

Satyra, fantastyka

i

wojna

Satyryczny wymiar utopii szczególnie
wyraznie ujawnia sie w dziele Jonathana
Swifta. Ostrze satyry Swifta wymierzone
jest w wojne jako instrument wladców.
I tak król Brobdingnag nie byl w stanie
pojac doskonalosci europejskiej (ludzkiej) polityki: "Zdumialo go takze, gdy
uslyszal mnie mówiacego o tak kosztownych i rozleglych wojnach. Musimy doprawdy byc wielce swarliwym ludem lub
zyjemy posród niezwykle zlych sasiadów,
a zapewne generalowie nasi stali sie bogatsi niz nasi królowie. Zapytal, jakie sa
przyczyny opuszczania przez nas granic
naszych dwu wysp, jesli nie handel, chec
podpisania traktatu lub wyslanie floty dla
obrony naszych brzegów. A ponad wszystko zadziwilo go to, co powiedzialem o
najemnym wojsku trzymanym pod bronia
w czasie pokoju, posród wolnego narodu"24. Wladca ten przez "drobne, niepotrzebne skrupuly" odrzucil oferte Gullivera, który ofiarowal mu plany machin wojennych, pozwalajacych burzyc mury i lamac opór zbuntowanych poddanych25.
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"To, co opowiedziales mi (rzekl pan
mój) o sprawach wojny, ukazuje godne
podziwu skutki rozumu, który sobie przypisujecie: szczesliwie jednak hanba wasza jest wieksza niz niebezpieczenstwo od
was plynace, gdyz Natura stworzyla was
calkowicie niezdolnych do wyrzadzania
wiekszych szkód. Trudno bowiem jest
wam kasac sie wzajemnie ustami, które
sa plaskie i polozone posrodku twarzy
[...].

Nie moglem powstrzymac sie od pokiwania glowa i usmiechu na mysl o jego
niewiedzy. A nie bedac nieukiem w rzemiosle wojennym opisalem mu armaty,
kolubryny, muszkiety, karabiny, pistolety, kule, proch, miecze, bagnety, bitwy,
oblezenia, odwroty, natarcia, podkopy,
kontrpodkopy,
bombardowania,
bitwy
morskie, okrety zatapiane z tysiacem ludzi na pokladzie, dwadziescia tysiecy zabitych po kazdej stronie; jek konajacych,
rozszarpane strzepy cial przelatujace powietrzem, dym, zgielk, zamieszanie, tratowanie na smierc pod kopytami koni,
ucieczki, poscigi, zwyciestwa, pola pokryte cialami pozostawionymi jako padliPo licznych przygodach Gulliver do- na dla psów, wilków i ptaków drapieznych; pladrowanie, obdzieranie, gwalt,
ciera do szczesliwej krainy Houyhnhnmów. Jest to wspólnota równych i wol- palenie i niszczenie. A chcac podkreslic
nych obywateli (choc koni), której przed- mestwo mych wlasnych, drogich rodastawiciele z obrzydzeniem zapoznaja sie ków, upewnilem go, ze widzialem na
z "humanitarnymi" (a moze wlasnie bez wlasne oczy wysadzenie w powietrze stu
cudzyslowu) prawami wielkiej Europy. nieprzyjaciól podczas oblezenia i podoAz trudno powstrzymac sie w tym miejs- bnej ilosci na okrecie, gdzie ujrzec mozna
cu przed przywolaniem dluzszego cytatu, bylo martwe ciala opadajace w strzepach
który daje zarazem syntetyczny rys ludz- z chmur ku wielkiej uciesze wszystkich
patrzacych"26. Alleluja!
kich obyczajów wojennych:
24 J. Swift, Podróze do wielu odleglych narodów swiata, prze!. M. Slomczynski, Kraków 1982,
s. 142.
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F. Ilucon, Nowa Atlantyda, przc!. W. Kornatowski, Warszawa 1995, s. 82.

25

Tamze, s. 146-147.

2.1

.I. Szucki, Slowo wstepne, w: F. Bacon, Nowa Atlantyda, wyd. cyt., s. 8.

26

Tamze, s. 264, 266.
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Nie wdajac sie w opis raju na ziemi niz prawa kolonialnej Anglii: "Kazdy czy
Houyhnhnm6w, nalczy zwrócic uwage na kazda pracuje tutaj ze wszystkich sil - dla
szczególne uwarunkowanie ich pacyfiz- wyróznienia sie i dla dobra powszechnomu: nie maja oni kontaktu z mniej kon- sci. Nikt nie moze wykrecic sie oszukanskimi (tj. doskonalymi) sasiadami. Houy- czo od pracy [...]. Gnusni, leniwi i zli
hnhnmowie nie zostali zmuszeni do sta- wcale sie tutaj nie rozpladzaja"28. To spór
niecia przed alternatywa: przemoc ci la o ocene skutecznosci "urzeczywistnioneYahoos albo osiodlanie i dosiadanie. Stad go komunizmu", a nie zagrozenia ze stroich nieskalane realizmem moralizatorny sasiadów. Pod koniec powiesci Utostwo. Ci Utopianie nie musza byc prze- pianie w praktyce dowioda, ze nawet ich
biegli, zyja bowiem - w istocie - "cywilny" wynalazek do podrózy miedzy
w zlotych czasach i dla nich historia - tak wymiarami moze byc dobrym "chirurginaprawde - jeszcze sie nie zaczela. Jest to cznym" narzedziem wojennym.
zatem utopia pierwotnej wspólnoty, któUtopia Wellsa to juz urzeczywistniony
komunizm, który stac na walke z nieoberej daleko do swiadomosci przebieglego
miedzynarodowego gracza, jakim sa Uto- cnym jeszcze wrogiem. Tym rózni sie od
pianie Moore'a.
pierwotnego raju Houyhnhnmów, i w tym
Przeskakujac pare wieków siegnijmy bierze lekcje ze szkoly, jaka daja Utopianie Moore'a.
po inny typ utopii. Jedna z prób krytyki
Zamykajac ten krótki przeglad nalezy
Utopii na kartach Ludzie jak bogowie
Herberta G. Wellsa dotyka wlasnie zagro- przypomniec, ze w historii wiele szczeslizenia ze strony sasiadów (nb. jej autorem wych wysp splonelo za sprawa ewangelijest minister spraw wojskowych): "A tym- zator6w cywilizacji europejskiej. Kolonizacja jest historycznym dowodem na slaczasem we wszechswiatach równoleglych
do waszego równolegle rasy ciagle sie bosc "utopii", która nie umie zmierzyc sie
mozola, ciagle cierpia, ciagle wspólza- z otaczajacym ja swiatem. Milosc zwycieza tylko w zaswiatach.
wodnicza i podlegaja selekcji, i rosna
w moc i energie!"27. Ostrze tej krytyki
Utopianie i rewolucjonisci
wymierzone
jest w "zniewiescienie",
w które, wedlug ministra, popadaja obyRewolucje mozna traktowac jako prówatele szczesliwego swiata. Miedzy slobe urzeczywistnienia utopii politycznej,
wami krytyka przeswieca tutaj teoria doco oczywiscie nie oznacza, ze wszyscy
boru naturalnego: tylko krwawa walka
rewolucjonisci byli utopistami. Marks,
o byt pozwala na wyksztalcenie odpowie- dla przykladu, byl przeciwnikiem utopizdnio dlugich i twardych pazurów i zebów. mu i zarliwym krytykiem utopistów, naRiposta nie dezawuuje podstawy zarzutu, wet tych socjalistycznych (jego postawa
lecz jedynie wskazuje, ze Utopianie do- wynikala z zalozenia, ze ,,[...] nie usilujebrze o tym wiedza, a ich swiat pozwala my w sposób dogmatyczny antycypowac
na wykrzesanie znacznie wiekszych sil przyszlosci, lecz chcemy dopiero poprzez

krytyke starego swiata odkryc nowy"29).
Nie oznacza to oczywiscie, ze w jego
twórczosci nie daje sie odnalezc szczególnego "utopijnego klimatu" - i nie chodzi
tu bynajmniej jedynie o "mlodego Marksa". W kazdym razie rewolucja, gdy nie
jest od razu rewolucja globalna, musi
stanac przed dylematem rewolucji w jednym kraju, który prowadzi do paradoksalnego urzeczywistnienia sytuacji utopii
miejsca. "Idealny ustrój" panuje w jednym kraju, którego sasiedzi rzadza sie
czesto zupelnie odmiennymi prawami,
a do tego wykazuja obawe przez ustrojowym "ewangelizmem" neo-Utopian.
Taka sytuacja powstala zar6wno po
rewolucji francuskiej, jak i po rewolucji
pazdziernikowej.
Analiza pokazuje, ze
uzewnetrzniona w historii agresywnosc
Nowych Utopian jest czesto odbiciem lub
spotegowaniem zachowan mieszkanców
XVI-wiecznych
("wirtualnych")
wysp
szczesliwych.
W tym przypadku
ujawnia sie szczególny
sli spod znaku Ksiecia
pii. Co robic Lenina30
tylko "Nowoczesnym
i "Rosyjska Utopia".

27

H. G. Wells, Ludzie jak bogowie, prze/. J. Sujkowska, Warszawa 1959, s. 107.
Tamze, s. 109.

21

kulminuje w rzadach «cnoty», sprawowanych w imie rewolucyjnej
celowosci
przez Nowoczesnego Ksiecia w strasznej
wersji rosyjskiej"3J. Ten "nie fortunny fanatyzm rozumu rewolucyjnego" jest wymierzony zarówno we wrogów zewnetrznych, którzy czyhaja na slabosc Utopian,
jak i wewnetrznych - nie dostrzegajacych
uroków najlepszego ustroju jasniejacego
juz na dziejowym horyzoncie.
Tym samym ze wspólnoty potencjalnych Utopian wylania sie swiadoma awangarda, gotowa do ostatecznego "zlikwidowania trzeciego okresu" - i wszystkich
nastepnych, az do stworzenia szczesliwej
krainy. Wedle Lenina podstawowy blad
"nowego kierunku" w socjaldemokracji
rosyjskiej "polega na korzeniu sie przed
zywiolowoscia, na niepojmowaniu, ze zywiolowosc masy wymaga od nas, socjaldemokratów,
masy swiadomosci.
Im
wieksze jest zywiolowe ozywienie mas,
im szerszy staje sie ruch, tym nieporównanie szybciej jeszcze wzrasta zapotrzebowanie na mase swiadomosci i w teoretycznej, i w politycznej, i w organizacyjnej pracy socjaldemokracji"32.

Zwyciestwo rewolucji polaczone z jej
powstrzymaniem w granicach Rosji spraTo skrzyzowanie oznacza jednak pra- wia, ze Rosyjska Utopia staje w obliczu
wdziwie wybuchowa mieszanke. Malo dwóch frontów: zewnetrznego, znanego
tutaj ze stabilnosci szczesliwych wysp. juz klasycznym Utopianom, i wewnetrzJest to utopia in statu nascendi, która nego, doskonale rozpoznanego przez lumusi odrzucic wszelki kompromis: "Fa- dzi Ksiecia. Tego obciazenia nie wytrzynatyzm rozumu prowadzi nie tylko do mal "Rosyjski Rozum", fiksujac i emaproklamowania wojny domowej, lecz tak- nujac Sloncem Narodów, które skuteczze, uwolniwszy sie od wszelkich praw, nie wypalalo wszelkie utopijne wartosci.
29
30

28

w sposób wyrazny
splot dziejów myi spod znaku Utostaje sie wtedy nie
Ksieciem",
ale

Utopian ...

K. Marks, F. Engels, Dziela, t. l, s. 416.
W. Lenin, Co robic? Palace zagadnienia naszego ruchu, w: Tenze, Dziela, t. 5, Warszawa 1950.

i filozofia,
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A. Ochocki, Kryzys
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W. Lenin, Co robic? ... , wyd. cyt., s. 434.

Warszawa 1993, s. 165.
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Stalin - bo o nim tu oczywiscie mowa zastosowal szalbierczo formule "socjalizmu w jednym tylko kraju", chcac jednoczesnie przejac dziedzictwo Lenina
i przeciwstawic sie Trockiemu. W ten
sposób "Stalin mrugnal w strone rosyjskiego szowinizmu. Stawiajac Trockiego
w pozycji podwójnego defetyzmu, narodowego i rewolucyjnego, mobilizuje od
nowa cala «swietosc» partii bolszewickiej, do której odwolywal sie nad trumna
Lenina"33.

Utopie. Jej zas istnienie zalezy od tego,
na ile Utopianie okaza sie przebiegli i pilni w naukach Ksiecia, które opisuja
w praktyce jedyna plaszczyzne "porozumienia" miedzy nowym ustrojem a starymi miedzynarodowymi graczami.

Dlatego takze traktowanie wszelkich
utopii jako pacyfistycznych wspólnot jest
nieuzasadnione. Utopia ukazuje w istocie
miernosc pacyfizmu. Utopianie musza
uciekac sie do wojny po to, aby Utopianami pozostac. Tym samym wojna wpisana w projekt utopijny wykracza poza
Pacyfisci, militarysci i Utapianie
przeciwstawienie militaryzmu i pacyfizmu: obie te postawy w istocie sa samonaPrzerwijmy w tym miejscu analize
pedzajacymi sie przesadami, które ograRosji Radzieckiej jako Nowej Utopii,
lmeJscami
moze
nazbyt
swobodna, niczaja sie do celebry róznorodnych srodi skonstatujmy raz jeszcze, ze podstawo- ków (gromadzenie narzedzi i umiejetnowe dylematy utopii miejsca, jakie ujaw- sci mordu versus niszczenie tychze), a zapominaja o wlasciwym celu. Utopianie
nily sie w historii idei - w wykreowanych
swiatach wyobrazonych,
ujawniaja sie w tym sensie urzeczywistniaja zasade: jew dziejach wtedy, gdy panstwo urzeczy- zeli chcesz pokoju, szykuj sie wojny,
przy czym obcy jest im barokowy teatr
wistnia (czy tez stara sie urzeczywistnic)
nowa forme uspolecznienia, która jest nie wojenny. I nie jest to program dopisany
do pogodzenia z podstawami ustrojowy- do rzeczywistych i wyobrazonych realizacji utopijnych swiatów, ale immanentmi innych panstw, i przez to postrzegana
przez wladców osciennych krajów jako ny im scenariusz. Zatem aby Houyhnhnczynnik rozsadzajacy
fundamenty ich mowie nie dali sie osiodlac, musza pamietac o tym, ze w ich sasiedztwie zyja
wladzy. Rozwijajac program emancypacji
(który najczesciej okazuje sie jedynie mi- Yahoosi, którzy w pogardzie maja konska
tem) rewolucyjne panstwo funduje Nowa rzeczywistosc.
33 F. Furet, Przeszlosc pewnego zludzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., Warszawa 1996,
s. 178.

