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nościami poszczególnych typów ulega znacznej modyfikacji. W efekcie nie da
się wskazać jakiegoś stabilnego obszaru tematycznego mitów czy typowych
mitycznych wątków. W społecznościach tradycyjnych podstawową formą mitów są opowieści kosmogoniczne opowiadające o przejściu z chaosu w nomos.
W opowieściach tych powracają takie tematy, jak kosmiczna katastrofa czy
ustanowienie norm kultury. We współczesnych społecznościach nowożytnych
zakres tematyczny mitów ulega jednak niemal całkowitej zmianie. Mitami
mogą być opowieści o zbieraczach nakrętek czy porywaczach nerek25.
Podsumowując, w dalszej części artykułu termin „mit” stosowany będzie
w znaczeniu opowieści ramowej – nadającej porządek sposobowi, w jaki
człowiek postrzega świat, społeczeństwo i samego siebie. Opowieść ta jest
środkiem wyrazu pewnego światopoglądu, który cechuje się specyficznymi
sposobami kojarzenia, a zwłaszcza logiką konkretu. O byciu mitem przesądza
sposób organizowania jego treści oraz ich funkcja, a nie rodzaj tych treści.
UTOPIA

W triadzie religia–mit–utopia ostatni jej człon jest w pewnym sensie terminem najmniej kłopotliwym. Oczywiście i w jego przypadku nie brak sprzecznych stanowisk i pewnych kontrowersji. Wydaje się jednak, że zaproponowana
przez Karla Mannheima definicja utopii jest znacznie bardziej popularna i wywołuje znacznie mniej sprzeciwów niż jakakolwiek z istniejących definicji
religii czy mitu. Mannheim pisze: „Utopijną jest taka świadomość, która nie
pokrywa się z otaczającą ją «rzeczywistością». Ta objawia się zawsze w ten
sposób, że taka świadomość w przeżywaniu, myśleniu i działaniu orientuje
się na czynniki, których owa rzeczywistość nie zawiera. Nie każdą jednak
niezgodną, transcendentną, konkretną i tym samym «obcą rzeczywistości»
orientację będziemy uważać za utopijną. Utopijną będziemy nazywać taką
«transcendentną wobec rzeczywistości» orientację, która przechodząc do
działania, jednocześnie częściowo lub całkowicie rozsadzać będzie istniejący
w danym czasie porządek bytu”26.
W konsekwencji przyjęcia takiego stanowiska nie da się wskazać – podobnie jak nie można było tego uczynić w przypadku mitu – jakiegoś zbioru
treści czy poglądów, które byłyby utopijne same z siebie27. O utopijnym cha26
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rakterze decyduje bowiem kontekst wygłaszania danego poglądu, a nie jego
treść. Cechą dystynktywną utopii jest jej nieadekwatność do istniejącego stanu
rzeczy. Wraz ze zmianą sytuacji taka nieadekwatność może jednak zanikać –
zgodnie z regułą, że to, co wcześniej było niemożliwe, w miarę upływu czasu
staje się przynajmniej prawdopodobne. Ze względu na nieprzewidywalność
przyszłości nie da się wskazać żadnego, nawet pozornie najbardziej absurdalnego przekonania, które w jakichś hipotetycznych warunkach nie mogłoby
się okazać możliwe do zrealizowania. Status utopii jest więc zawsze statusem
tymczasowym. Równocześnie jednak w zadanych koordynatach czasowoprzestrzennych utopia jawi się jako utopia właśnie dlatego, że nie mieści się
w ich ramach. Utopia nie jest bowiem najbardziej doskonałym sposobem realizacji danego planu w ramach istniejących reguł gry. W założeniu ma ona
być doskonalsza niż najdoskonalszy efekt wykorzystania istniejących zasad
właśnie dlatego, że ich nie uwzględnia. Utopia wygrywa z rzeczywistością,
bo nie obowiązują jej właściwe rzeczywistości ograniczenia.
Jakakolwiek funkcjonalna użyteczność niemożliwego do zrealizowania
eksperymentu myślowego może wydać się wątpliwa. Badacze utopii wskazują
jednak, że niemożność osiągnięcia zakładanego celu nie musi oznaczać braku
wpływu danej idei na aktualną rzeczywistość. Jako swoisty ideał, bez względu
na swój nierealny charakter, utopia może w sposób istotny wpływać na rozwój
wydarzeń29. Dzieje się tak – jak zauważa Jakub Sadowski – ponieważ w każdej
utopii wyróżnić można dwa bieguny30. Jednym jest idealny i niemożliwy do zrealizowania wzorzec, drugim zaś – aktualny stan rzeczy, który domaga się naprawy
zgodnej z owym niemożliwym wzorcem. Utopią nie jest zatem każda dowolna
fantazja, a jedynie taki zbiór wyobrażeń, w którym choćby implicite i przez negację obecne są także elementy i struktury świata rzeczywistego. W efekcie utopia,
podobnie jak mit, powinna być odczytywana nie wprost, lecz z zastosowaniem
pewnych narzędzi interpretacyjnych31. W nierealnych obrazach ukazywanych
przez utopię można bowiem odnaleźć jak najbardziej realne pragnienia i oczekiwania. Skupione w utopijnej soczewce mają one istotną moc sprawczą.
Zastanawiając się nad warunkami powstawania utopii, zauważyć można
pewną zbieżność z warunkami powstawania mitów. Jedna i druga forma szcze28
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