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legendarnego króla Utopusa, gdzie mógł się on naocznie przekonać, że inny 
sposób organizacji państwa i społeczeństwa nie tylko jest możliwy, ale też 
przynosi pozytywne rezultaty.  

Jak to przedstawia w Utopii Hytlodeusz, sposobem na osiągnięcie bogac-
twa w państwie i przejawem mądrości jest staranne planowanie oraz racjonal-
ne rozłożenie obowiązków (co, używając popularnego dziś żargonu, określić 
można jako „rozwiązania systemowe”). Wszystko w dalekim państwie Utopii 
jest proste, symetryczne i jednolite. Ujednolicone są zarówno stroje miesz-
kańców, jak też domy, dzielnice czy nawet całe miasta. Podstawą porządku 
społecznego jest wiara w dobroczynny wpływ pracy. W Utopii każdy musi 
wyuczyć się jakiegoś rzemiosła, a także pracować na roli. Niemniej jednak 
czas pracy ograniczony jest (podobnie jak postuluje się to dziś w Szwecji) 
do sześciu godzin dziennie. Reszta dnia przeznaczona zostaje na rozwijanie 
własnych pasji. W Utopii nie ma karczm ani kasyn, Utopianie mogą natomiast 
uczęszczać na otwarte wykłady i rozwijać swoje zainteresowania zgodnie 
z osobistymi preferencjami. Po ósmej wieczorem wszyscy kładą się spać.

W Utopii zapewniona jest powszechna opieka medyczna, a w publicznych 
jadłodajniach przy akompaniamencie muzyki i poezji serwowane są smacz-
ne i pożywne posiłki. Wszelkie niezbędne towary i żywność przechowuje 
się w ogólnodostępnych magazynach. W drzwiach nie ma zamków, domy są 
identyczne, przestronne, a obywatele zmieniają je co dziesięć lat. Dzięki cał-
kowitemu zniesieniu własności prywatnej przestępczość praktycznie zanika. 
Nieliczne jednostki niebędące w stanie dostosować się do norm i nieprzestrze-
gające porządku skazuje się na niewolnictwo, a w skrajnych przypadkach na 
śmierć. Ważnym aspektem społecznego ładu Utopii jest unikanie nieumiarko-
wania i luksusu. Aby wyrobić w Utopianach niechęć do złota i srebra, z metali 
tych wytwarza się różne „nieczyste” i „haniebne” przedmioty, jak nocniki czy 
kajdany dla niewolników. 

W ujednoliconym społeczeństwie, przywołującym u współczesnego czy-
telnika skojarzenia z Chinami czasów Mao, nie ma miejsca na frywolne roz-
rywki, a pojęcie prywatności jest właściwie nieznane. Regulacji podlegają 
najbardziej intymne aspekty życia. Zwykle wyrozumiałe państwo okazuje się 
zadziwiająco pryncypialne w kwestiach życia seksualnego. Stosunkowo późno 
dozwolona jest inicjacja seksualna: dopiero po ukończeniu osiemnastego roku 
życia w przypadku kobiet i dwudziestego drugiego w przypadku mężczyzn. 
Karę za seks przedmałżeński stanowi dożywotni celibat, a za zdradę małżeńską 
– niewolnictwo czy wręcz śmierć w przypadku recydywy. Ponadto przyszli 
małżonkowie przed podjęciem ostatecznej decyzji o ślubie dokonują wzajem-
nych oględzin bez ubrań. W ramach comiesięcznego rytuału żony zmuszone są 
klękać przed swoimi mężami i wyznawać im winy (notabene mężowie takiemu 
obowiązkowi nie podlegają). Podobnie jak Japończycy w latach 1663-1868, 
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w okresie izolacji kraju (jap. sakoku), obywatele Utopii mają ścisły zakaz 
podróżowania. 

Niejednoznaczny,  polifoniczny charakter Utopii nie przestaje fascynować 
i przyciągać licznych współczesnych interpretatorów. Z jednej strony Utopia 
jawi się jako godna uwagi propozycja, z drugiej jednak bez trudu znajdziemy 
w niej sygnały, by nie brać przedstawionej rzeczywistości zbyt poważnie. 
„Utopia” po grecku znaczy „nie-miejsce” (od greckiego „ou” – nie i „topos” 
– miejsce). Podróżnik, który o tej krainie z taką fascynacją opowiada, Rafał 
Hytlodeusz, nosi imię archanioła i posłańca ze Starego Testamentu (Raphael), 
jego nazwisko (Hythlodaeus) możemy jednak przetłumaczyć z łaciny jako 
„opowiadający brednie”. Podobnie rzeka w Utopii nazywa się Anydrus – „bez 
wody”, a główny sędzia wyspy to Ademus, czyli „nie ludzie”. Co ważne, 
wieloznaczność wprowadzona do gatunku przez More’a stała się immanentną 
cechą niemal wszystkich ważnych utopii.

FRANCIS BACON
WIZJONER PRZYSZŁOŚCI

Kolejnym po publikacji książki More’a ważnym krokiem w ewolucji an-
gielskiego myślenia utopijnego jest dzieło Francisa Bacona z roku 1627 Nowa 
Atlantyda12. Ta dość zagadkowa i niedokończona książka wiele zawdzięcza 
oryginalnemu utworowi Thomasa More’a, przede wszystkim oparta jest na tym 
samym pomyśle. W niej również znajdujemy historię podróżnika, który pod-
czas swoich wojaży trafi a do wzorcowo zarządzanego państwa. Podobnie jak 
Utopia, państwo Bensalem ma swojego wielkiego fundatora, króla Solamonę, 
który na wieki wytyczył kierunek rozwoju kraju. W obu państwach panuje też 
tolerancja religijna. O ile jednak Utopia była krajem wielu religii, Bensalem, 
dzięki cudowi szczegółowo opisanemu na początku książki, jest w przemożnej 
większości chrześcijańskie. Bacon przedstawia jednak w Nowej Atlantydzie 
dość nieortodoksyjną wizję chrześcijaństwa jako specyfi cznego kultu płodności. 
Ustrój państwowy Bensalem oparty jest na względnie łagodnym patriarchacie, 
a uciekanie się do użycia siły rzadko bywa tam konieczne. 

Bacon wzbogaca wzorzec utopii kilkoma oryginalnymi pomysłami. W Ben-
salem nie ma klasztornego komunizmu, przypomina ono raczej subsydiujące 
różne aspekty życia chadeckie państwo dobrobytu. Autor Nowej Atlantydy 

11  Termin ten w odniesieniu do książki More’a wprowadził do literatury krytycznej Artur 
Blaim. Zob. A. B l a i m, Early English Utopian Fiction: A Study of a Literary Genre, Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1984.

12  Zob. F. B a c o n, Nowa Atlantyda, tłum. W. Kornatowski, Pax, Warszawa 1954.
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