
A rch iw u m  H istorii F ilo zo fii i M yśli S p o łeczn e j, T , 15, 19M

Waldemar Voisê

SIEDEMNASTOWIECZNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI *

1. UTOPIE I PODRÓŻE

Od czasów najdawniejszych myślenie o przyszłości przybierało naj
częściej postać dwojaką: opisywania tego, co czasy przyszłe mogą przy
nieść, oraz wyrażania życzeń, aby przyszłość była lepsza niż teraźniej
szość. Te dwa wątki krzyżowały się również i w XVII stuleciu, toteż 
ówczesne utopie zawierały zarówno opisy przyszłych społeczeństw 
i państw, jak i postulaty dotyczące utworzenia mniej lub bardziej do
skonałych form współżycia ludzi, przy czym intelekt i wyobraźnia 
zgodnie współdziałały ze sobą w tworzeniu tego, co określa się zazwy
czaj mianem „obrazu przyszłości” 1. Wyobraźnia intelektualistów powo
ływała do życia nie tylko nowe problemy, ale także zrodziła myśl
o nowych formach współżycia.

W książce Ideologia i utopia, Karol Mannheim pisze, że „stan umy
słu jest utopijny, gdy nie zgadza się z tym  stanem rzeczywistości, który 
go zrodził” 2. Nie wydaje się to słuszne; gdyby każdy człowiek, którego 
umysł nie zgadza się z rzeczywistością, był utopistą, ilość utopistów na 
świecie byłaby na pewno bardzo duża. Powstaje więc pytanie: dlaczego

* Fragm ent większej całości, k tóra dotyczyć będzie m yśli społecznej XVII w. 
A utor dziękuje L, Szczuckiemu i W. Rolbieekiemu za krytyczną lekturę tekstu 
w pierw otnej postaci.

1 Wszystkie niem al określenia utopii zw racają uwagę na  fakt, że zawierają 
one opisy idealnych stanów  przyszłości. W encyklopediach spotykamy takie okre
ślenia, jak  „ideale politico e sociale”, „an ideał commonwealth”, „perfect sta te”, 
„organisation idéale”, „Idealzustand” itp. Podkreśla się też obrazowość myślenia 
utopijnego („tableau”, „image”, „picture”, „Bild”). M. Buber pisał, że utopia to 
„Bild eines volkommenen Raum s” •— Pfa.de in Utopia, Heidelberg (Schneider) 
1950, s. 20.

2 K. Mannheim, Idéologie et utopie, Paris. 1956, s. 124; „Un é tat d ’esprit est 
utopique quand il est en désaccord avec l’é tat de réalité dans lequel il se produit”.
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tylko niewielka część tych, którzy walczą piórem  o lepszą przyszłość,
decyduje się na pisanie utopii? P ierre M esnard w szkicu na tem at Ro
berta Burtona pisze między innymi, iż „zło było tak wielkie, że odwoła
nie się do metody utopijnej narzucało się najlepszym autorom ” 3. Uogól
nienie tej uwagi prowadzi do wniosku, że czynników stymulujących 
powstawanie utopii szukać należy zarówno w umysłowości autorów, jak 
i w  charakterze rzeczywistości, która tych autorów otacza. W szczegól
ności tam, gdzie pisarz uważa zło konieczne za nieuleczalne, ucieka się 
często do utopii i w ten sposób znajduje schronienie w królestwie swych 
ideałów. Jest to dla niego równocześnie schronienie przed inwazją głup
ców i interw encją gorliwców, jak i maską gw arantującą bezkarność. 
Kiedy przed kilkudziesięciu laty  H erbert Geor.ge Wells pisał, że głów
nym zadaniem socjologii jest tworzenie utopii, spotkał się po latach 
z krytyczną uwagą specjalisty od historii utopii, który pytał: „Czy nie 
jest słuszniej przyjąć, że zadaniem socjologii jest raczej stwierdzanie 
niż tworzenie?” *, Zbadanie genezy wielu utopii upoważnia nas do odwró
cenia opinii Wellsa i do wysunięcia hipotezy, że utopijny nurt myślenia 
przyczynił się m. in. także do ukształtowania nowożytnej myśli spo
łecznej.

Podłożem myślenia utopijnego nie była jednak sama tylko wyobraź
nia myśliciela operująca danymi, które znaleźć można było w codzien
nym jego środowisku. Przeciwnie: karm iła się ona w dużej mierze tym 
wszystkim, co w ciągu swego życia każdy z nich widział i słyszał pod
czas dalekich lub niedalekich wypraw. Powiązanie myślenia utopijnego 
z myśleniem podróżniczym tworzy więc pewną jedność — przeglądają 
się w niej także te elementy ówczesnej myśli społecznej, które zwró
cone były ku przyszłości. Toteż nie wydaje się celowe różnicowanie 
dzieł, o których tu  będzie mowa, gdyż z punktu widzenia kształtowania 
się myśli społecznej pba nurty  myślenia — utopijny i podróżniczy 5 — 
splatają się ściśle ze sobą, tworząc całość zdolną dostarczyć sporo wia
domości o tym  urojonym świecie, w którym  każdy myśliciel pragnął 
odnaleźć cząstkę swej osobowości. Przykładem  syntezy obu tych stylów 
myślenia są przede wszystkim Przygody T e le m a k a ,  które w 1699 r. 
ogłosił Fénelon — jedna z najbardziej poczytnych książek czasów nowo

3 P, M esnard, L ’utopie de Robert Burton, w: Les utopies à la Renaissance, 
B ruxelles—Paris 1963, s. 87: „Le m al est si grand que l’appel â la méthode utopi
que s’impose aux meilleurs auteurs”.

4 G. Duveau, Sociologie de l’Utopie e t autres essais, Paris 1961, s. 3: „La. so
ciologie ne cherche-t-elle  pas p lu tô t à enregistrer qu’à fabriquer?”.

5 Tam gdzie nie podaje, dokładnego cytatu  z konkretnego dzieła, opieram  się 
na trzech książkach, zaw ierających wiele ciekawego m ateriału , których autorem  
jest G. Atkinson, a to: The Extraordinary Voyage in  French Literature before 
1701, Mew York, 1920; The Extraordinary Voyage in French Literature from  1700 
to 1720, Paris 1922; Les relations de voyages du X V IIe siècle et l’évolution des 
idées, Paris 1927.
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żytnych. W Burzy, ostatnim swym wielkim dramacie, tak oto Szekspir
wiązał w jedną całość wspomniane tu wątki:

W tej jednej podróży.., Prospero swe księstwo 
znalazł na wyspie, a my wszyscy siebie, 
gdy nik t już nie był sobą.

Tajemniczo usytuowana wyspa pozostawała ciągle uprzywilejowa
nym miejscem akcji licznych utopii, a tradycja ta przetrwała do dnia 
dzisiejszego, skoro jeden z ostatnich utworów Aldousa Huxłeya, no
szący ty tu ł Wyspa (1962 r.), jest właśnie utopią. Opisy krajów zwie
dzanych podczas podróży stały się — obok utopii — punktem wyjścia 
bądź uwag krytycznych pod adresem własnego kraju, bądź podstawą 
uogólnień dotyczących doskonałego świata przyszłości, świata, jaki po
winien być. Łącznie, myślenie utopi jno-podróżnicze odgrywało nieraz, 
rolę „typu idealnego” Maxa Webera, t'j. pewnej konstrukcji pojęciowej, 
do której przymierzano niezadowalające przykłady rozwiązań różno
rodnych problemów dnia codziennego.

Zmiana miejsca pobytu, jako czynnik stymulujący myślenie, ceniona, 
była wysoko od dawna, a w epoce Renesansu zyskała szczególnie wielką 
wagę. Choć ciągle znajdowali się tacy, którzy przekładali zacisze włas
nego domu nad zgiełk cudzych krajobrazów 9, to jednak znaczenie po
dróży dla pobudzenia działalności myślowej twórcy uznawane było 
powszechnie. Nie tylko zresztą dalekie i egzotyczne kraje nęciły cieka
wych podróżników, kontentowano się nieraz zwiedzaniem własnego 
kraju lub krajów  ościennych.

Mnożyły się także pochwały podróżowania, a każdy niemal ich autor 
nawiązywał do M ontaigne’a jako do swego wielkiego poprzednika, 
który pierwszy potrafił w przekonywujący sposób wykazać pożytki 
płynące z podróży; lektura tego pisarza oddziaływała również i bezpo
średnio, skoro Jurieu  pod wpływem Esejów  udał się na zwiedzanie 
Anglii i Holandii. Zdaniem coraz większej liczby pisarzy, bez podróżo
wania — tj. bez bezpośredniego kontaktu z obcym środowiskiem — 
wszelkie sądy o „innych” ludziach i krajach nie mogą być w pełni 
wartościowe, gdyż spostrzeżenia, na których się opierają, nie pochodzą, 
z pierwszej ręki. S tąd wielu autorów z całą siłą akcentowało fakt, że 
czytelnik znajdzie w napisanym przez nich dziele tylko takie wiado
mości, które zasługują na pełne zaufanie, gdyż opierają się na autopsji. 
Gabriel Dełon zapewniał we wstępie do swej książki o Indiach Wschod
nich (tj. o Ameryce), że relacje swoje zawdzięcza nie opowiadaniom

6 B, Pascal, Myśli, fragm ent 139 (tł. Boya, Poznań,-b.d., s. 47—8): „[...] odkry
łem, iż całe nieszczęście ludzi pochodzi z jednej rzeczy, to jest, że nie um ieją
pozostać w spokoju, w  izbie”.
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innych osób, lecz własnym spostrzeżeniom dokonanym podczas dzie
sięcioletniej podróży7. Nie dowierzając cudzym relacjom, Newton wy
słał do Francji pewnego młodego człowieka, aby ten miał oczy szeroko 
otw arte i obserwował w tym kraju to, co może być pożyteczne dla 
mieszkańców Wielkiej B ry tan ii8, Toteż dawno znane, a i teraz często 
przytaczane porównywanie świata do księgi, z której wszyscy powinni 
się uczyć, nabrało wówczas specyficznego charakteru: Fontenelle głosił, 
że jest to księga, k tórą należy czytać w oryginale 9.

Podróżowano co prawda często dla przyjemności, lecz za główny 
i godny myślącego człowieka cel podróżowania uznawano przede wszyst
kim rozwój intelektualny podróżnika. Aby jednak podróżować z pożyt
kiem, trzeba było być' do tego należycie przygotowanym; ułatwiały to 
specjalne publikacje. Przeznaczone one były zarówno dla szerszego 
grona odbiorców (np. Instruction pour un jeune seigneur, ou l’idée du 
galant homme, którą Trotti de la Chétardie wydał w Paryżu w 1683 r.), 
jak i dla czytelników bardziej wymagających, a także, dla uczonych. 
Dla tych ostatnich, Baudelot de Dairval opracował specjalny dwutomo
wy trak ta t i wydał go w Paryżu w 1686 r. pt. De l’utilité des voyages 
et - de l’avantage que la recherche des antiquítés prouve aux Savants. 
Ujęcie tego dzieła wskazuje na jednakowe traktowanie podróży „w cza
sie” i podróży „w przestrzeni”, ' tj. równouprawnienie historycznej 
i geograficznej metody pogłębiania wiedzy ludzkiej, oraz dowodzi, że 
au tor uważał je za wzajemnie się uzupełniające. O tym, że tak było 
istotnie, świadczy też twierdzenie Harringtona, który w swej utopii 
pisał, że nie może zajmować się polityką ten, kto nie studiował historii 
ani nie podróżował („No m an can be a Politician, except he be first an 
Historian or a Traveller”), gdyż historia pozwala orientować się w prze
szłości („what hath  been”), natomiast podróże są warunkiem koniecznym 
rozeznania w teraźniejszości („what is”); i dopiero — ciągnął dalej — 
te dwa elem enty łącznie pozwalają politykowi trafnie decydować w za
wiłych sprawach rządzenia państwem.

Dopiero teraz — zawsze zresztą szanowana — geografia .stała się 
prawdziwą nauką, zwłaszcza odkąd w połowie XVII w. Bernhardus 
Varenius ogłosił w Lejdzie (w 1650 r.) swe wielkie dzieło pt. Geographia 
Universalis. Co więcej: dopiero teraz właśnie zaczęły wydawać owoce 
zeszłowieczne odkrycia geograficzne, które doprowadziły do przełomom

7 G. Delon, Nouvelle relation d’un voyage fait aux Indes..., A msterdam 1699, 
przedmowa: „Ce n ’est pas sur le récit d’au tru i que j ’écris, c’est ce que j ’ay veu 
moi-même pendant un voyage de dix années”.

8 L. M. Marsak, B ernard de Fontenelle: in Defence of Science.,,, „Journal 
of the H istory of Ideas”, t. XX, 1959, s. 112,

9 B. de Fontenelle, Entretiens ou am usements sérieux et comiques. A m ster
dam 1701, s. 15: „Si le monde est un livre qu’il fau t lire en original [...]” etc.
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wego poszerzenia się granic świata znanego poprzednim generacjom. 
Nie Ameryka jednak dzierżyła prym  jako kraj budzący największe 
zainteresowanie, lecz głównie Chiny oraz inne kraje Wschodu, a na 
kartach wielu dzieł sylwetka „mądrego Chińczyka” występuje bodajże 
częściej niż postać „dobrego dzikusa”. Wysoką ocenę uzyskały też chiń
skie instytucje, skoro Vauban zalecał Ludwikowi XIV wprowadzenie 
chińskiego systemu ekonomicznego w swym kraju. A kiedy w ten spo
sób pomiędzy Wschodem i Zachodem ustalił się kontakt myślowy (con
tact des idées) 10, Malebranche pisze swą Rozmowę filozofa chrześcijań
skiego z  chińskim na tem at istnienia  i  natury Boga, chcąc dać swym 
wyznawcom szansę w dyskusji na tem at aktualnych zagadnień epoki. 
Gdy zaś inni pisarze zaczną wyjaśniać dogmaty religijne afrykańskich 
i amerykańskich „dzikusów”, wówczas bardzo pomocne okaże się 
sięganie do analogii z greckimi mitami i(Fontenelle — De l’origine des 
Fables i Charles de Brosses — Du culte des dieux fétiches, 1870) u .

W kręgach uczonych-podróżników utrwaliło się też przekonanie, że 
istnieje ścisła zależność między rozwojem nauk a poszerzaniem się 
znajomości świata. Dał tem u wyraz Dairval, kilkakrotnie podkreślając 
fakt, że pierwsi greccy uczeni byli równocześnie pierwszymi podróżni
kami i że wysoki poziom wiedzy nie zwalnia uczonych od ciągłego 
podróżowania12. Na każdym niemal kroku wyczuwa się, jak wielkie 
znaczenie dla ówczesnych myślicieli miało poszerzenie się możliwości 
porównywania różnorodnych faktów i opinii, którego waga polegała 
w pierwszym rzędzie na ustawicznym bogaceniu naukowej wyobraźni 
dzięki nieprzerwanemu dopływowi informacji i zwielokrotnieniu możli
wości kojarzenia faktów i pojęć. W tym samym mniej więcej czasie, 
gdy Pascal surowo potępiał wyobraźnię — w niej właśnie widząc źró
dło wszelkiego błądzenia18 — powstawały dzieła, w których współ
udział wyobraźni był co najm niej tak wielki, jak i udział intelektu. 
Miał rację La Mothe Le Vayer, nazywając książki podróżnicze lekturą 
dla filozofów. Znużony oporem i wrogością środowiska, w którym ton 
nadawali zazwyczaj ludzie wysoko postawieni w hierarchii społecznej, 
lecz o horyzontach n iezbyt. szerokich, niejeden podróżnik-intełektualista

N. M alebranche, Entretien d’un philosophe• chrétien et d'un philosophe 
chinois sur l’existence et la nature de Dieu, w: Oeuvres complètes..,, tom XV, 
Paris 1958, s. IV  (przedmowa A ndré Robinet).

11 J. de Vries, Forschungsgeschichte dsr Mythologie, Freiburg-M ünchan 1961, 
s. 93.

12 Ch. Baudelot ds Dairval, De l’utilité des voyages et de l’avantage que la 
recherche des antiquités procure aux savants, t. I, Paris 1686, s. 19 i 65—86; „Les 
prem iers savants donc que l’on connaisse ont été les prem iers voyageurs”, oraz: 
„A ujourd’hui {...] que les sciences sont sur le throne, et regnent si souverainem ent 
dans le monde chrétien, i l  n’est pas moins im portant encore de voyager”.

13 B. Pascal, Mysli, fragm ent 82: „Imagination [...] cette m aîtresse d’erreur
et de fausseté [...] Cette superbe puissance, ennemie de la raison
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marzył o kraju, w którym  nie czułby się skrępowany przez tępotę lub 
rutynę swoich chlebodawców. Towarzysz podróży Cyrana de Bergerac 
(w Tam tym  świecie) wyjaśnił pewnego dnia, dlaczego podróżuje bez 
przerwy i dlaczego teraz zawitał na księżyc: „oto nie mógł znaleźć ani 
jednego kraju, gdzie chociażby imaginacja cieszyła się wolnością” („ił 
n’avait pu trouver un seul pays où l ’imagination même fu t en liberté”). 
Szczególnie często uciekali się do wyobraźni jako do niezawodnego źró
dła swych pomysłów — pisarze o skłonnościach libertyńskich. Można 
też zauważyć, że wiele śmiałych koncepcji wolnomyślicielskich XVII w. 
zawdzięcza swe powstanie relacjom o nowych lądach i nowych odkry
ciach dokonywanych w świecie. Bayle, występując przeciwko wiązaniu 
moralności i religii oraz przeciwko celowości powoływania się na cuda, 
przytaczał dowody obficie czerpane z relacji podróżników, a Cyrano de 
Bergerac opierał się na świeżych doniesieniach naukowych z całej 
Europy, kreśląc w Tam tym  Świecie swe pomysły na tem at pochodzenia 
wierzeń religijnych, wieczności świata, budowy latających machin i ba
lonów itd. Nowe rozważania Leibniza pełne są uwag dotyczących oby
czajów „dzikich ludów”, co prowadzi go naw et do sugestii, że obcowa
nie z chrześcijanami uczyniło ich obyczaje gorszymi. Powiązanie suro
wych rygorów naukowego myślenia z nieskończonym bogactwem 
wyobraźni zrodziło myślenie szczególnego typu — elementy teraźniej
szości i przyszłości splatały się w nim w jedną całość, a krytyczna 
ocena rzeczywistości wiązała z radykalnym i projektam i zmiany istnie
jącego stanu rzeczy.

2. ŚWIAT NA OPAK

Mimo rozwoju myśli krytycznej, przekonanie o niepełnym jeszcze 
oswobodzeniu się od różnego rodzaju autorytetów tkwiło głęboko 
w świadomości wielu ówczesnych pisarzy. Pragnęli oni odrzucić wszel
kie formy intelektualnego skrępowania i podporządkować się jedynie 
regułom rozumu. Przeciwstawiali więc dwa rodzaje rozumowania, z któ
rych jeden, uzależniony od poglądów różnorodnych powag filozoficz
nych, nie zasługiwał, ich zdaniem, wcale na miano rozumowania, we 
właściwym tego słowa znaczeniu; wymogi ideału myślenia przyświeca
jącego wielu umysłom XVII w. spełniał natomiast inny rodzaj rozumo
wania —■ cechowała go przede wszystkim całkowita niezależność od 
jakichkolwiek autorytetów, powiązana z surowym przestrzeganiem 
reguł myślenia demonstratywnego, tj. opartego na zasadach logicznego 
wynikania. Przeciwstawność tych dwóch odmiennych typów rozumo
wania znalazła swój odpowiednik w dwojakim pojmowaniu prawdy.
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Pisał o nim m. in. Claude Gilbert w swej racjonalistycznej utopii zaty- 
tuowanej Historia Calejavy, czyli wyspa ludzi rozumnych, odróżniając 
dwa rodzaje prawd: zależne od pewnego autorytetu oraz oparte jedynie 
na zasadach rozumowania, jakie ustanowił Stwórca u . Dalszy tok myśle
nia tego samego autora poucza nas, że uniwersalność praw dy pojmował 
on jako jej niezależność od wielu czynników, w pierwszym jednak rzę
dzie od religii myśliciela. Pisał więc, że powszechne zasady dobrego 
rozumowania obowiązują w jednakowej mierze Turka i chrześcija
nina — w ten sposób przed oczyma swych czytelników zarysowywał 
obraz wzorcowego myśliciela, nieskrępowanego żadnymi z góry ustano
wionymi regułami, a przede wszystkim zasadami tego wyznania; któ
rego .członkiem stał się przez fakt swego urodzenia w danym kręgu 
cywilizacyjnym. We współczesnej literaturze znajdujemy szereg przy
kładów, jak wyobrażano sobie praktyczną realizację tej zasady; kilka 
z nich dotyczy zagadnienia żywo nas tu  interesującego: oto stwierdzano, 
że wbrew opinii autorytetów kościelnych — które zgodnie głosiły, iż 
kraje tropikalne są nie zamieszkane — wielkie odkrycia na półkuli po
łudniowej doprowadziły do poznania wielu interesujących ludów, za
mieszkujących te właśnie rejony kuli ziemskiej. W ten sposób idealny 
myśliciel okazuje się przeciwieństwem wielu myślicieli aktualnie wów
czas działających, tj. ludzi tylko pozornie zasługujących na to miano, 
bo w istocie odgrywających jak gdyby rolę echa autorytetów uznanych 
przez tradycję. Chodziło przy tym nie tylko o samo rozumowanie, lecz 
także i o praktyczne konsekwencje myślenia w postaci zmiany trady
cyjnego wyobrażenia o . nikomu dotąd nie znanych obszarach Ziemi. 
Nacisk na znaczenie praktycznych wyników myślenia nie był przypad
kowy, bo wiązał się z całokształtem wyobrażeń, dotyczących idealnego 
„porządku rzeczy”, który przewidywał odmienny od uświęconego trady
cją tok realizacji celów, jakie mieszkańcom Ziemi wyznaczyła Istota 
Najwyższa, będąca uosobieniem Najwyższej Inteligencji: oto w utopii 
Gilberta „wzorcowy” Bóg objawił „wzorcowym” mieszkańcom Całejavy 
swą wolę w sposób całkowicie jednoznaczny — ludzie winni być szczę
śliwi już na „tym ”, a nie dopiero na „tam tym ” świecie ls. Ci więc, któ
rzy przestrzegać będą zasad rozumowania oraz wynikających z nich 
reguł postępowania ustanowionych przez Najwyższą Inteligencję, do
stąpią szczęścia nie w nieokreślonej przyszłości, lecz na tej Ziemi i jesz
cze za życia (hic et nunc). Także więc i pod tym  względem idealna Zie

14 C. Gilbert, Histoire de Calejava ou de l’isle des hom m es raisonnables, 
Dijon 1700, s. 34: „[...] il fau t distinguer deux sortes de vérités; les unes sont fon
dées- sur des principes arb itra ires [...] l’autorité est sans doute d’un grand poids; 
les autres vérités, qui seules -méritent de porter un nom si glorieux, ne dépendent 
que des principes immuables et établis par l’A uteur de la nature

15 Tamże, s. 298: „[...] Dieu veut que nous soyons heureux en ce monde..."
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mia przyszłości i jej idealni przyszli mieszkańcy stanowili przeciwień
stwo „padołu łez”, zamieszkiwanego przez istoty skazane na wieczne 
cierpienie. Ta idealna przyszłość nadejść miała nie dlatego bynajmniej, 
źe przyszłe generacje zasłużyć sobie miały na miano bardziej pobożnych 
aniżeli obecne pokolenie, chyba że przez pobożność rozumieć będziemy 
ustawiczną pracę nad moralnym i intelektualnym  doskonaleniem się 
jednostek, W kadym razie jednak wykonywanie praktyk rytualnych 
oraz dyskutowanie dogmatów wiary — tj. zewnętrzne przejawy religij
ności — miały być usunięte na plan dalszy, co było konsekwencją ogól
nego stanowiska wobec wszelkich spraw wiążących się z kwestiami 
religijnymi; oto — zdaniem wielu utopistów — przekonania religijne 
stanowią jedną z najbardziej 'osobistych spraw „idealnych” ludzi, a to 
wszystko, co sprzyjało nadawaniu im charakteru publicznego, uznane 
zostało za niezgodne z zasadami, jakie obowiązywać miały w idealnym 
społeczeństwie przyszłości. Nic więc dziwnego, że tak właśnie stylizował 
swych Australijczyków de Foigny, pisząc, że wśród mieszkańców „Zie
mi Południa” uchodzi za przestępstwo rozprawianie, na tem at wiary, 
i tylko matki mówią dzieciom o tym, co zresztą określają jako „niezro
zumiałe” (incompréhensible) 16. G ilbetr zaś pisał, jak to mieszkańcy 
„wyspy ludzi rozumnych” skłonni są przyjmować do swego grona każ
dego przybysza, byle uznawał kilka tylko podstawowych kanonów 
wiary.

Mnożenie dalszych przykładów potwierdzających tezę, że hierarchia 
wartości, jaka obowiązywać miała w porządku „idealnym”, była odwró
ceniem hierarchii wartości istniejącej w porządku „realnym ”, nie wy
daje się celowe: znaleźć można dziesiątki wypowiedzi dobitnie świad
czących o tym, że ukazanie przeciwieństwa między tymi dwoma „po
rządkami rzeczy” było jednym z celów świadomie realizowanych przez 
pisarzy. Nie był to zresztą cel nowy, gdyż już w poprzednim stuleciu 
Francesco Doni podejmując prastary wątek myślowy przeciwstawiał 
ostro dwa światy: idealny i m ądry świat przyszłości oraz realnie istnie
jący i głupi świat teraźniejszy, co wynikało już choćby tylko z tytułu 
jego książki wydanej z końcem XVI w.: Il mondo savio e pazzo. Aby 
pozostać w gronie pisarzy już znanych, wystarczy przypomnieć tw ier
dzenie, jakie znajdujemy we wspomnianej wyżej książce de Foigny’ege-, 
który w dalszym ciągu swego wywodu ilustrował na konkretnym ma
teriale, na czym polega odmienność wartościowania u Australijczyków. 
Uważają oni — pisał — to wszystko, co najbardziej cenią Europejczycy,

16 G, de Foigny, Les aventures de Jacques Sadeur... et le voyage de la terre 
Australe, Paris 1692, s. 159: „C’est le sujet le plus délicat et le plus caché [„,] c’est 
un crime xhoui que d 'en parle r [...]" etc.
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po prostu za „błahostki i dziecięce zabawki” «  natomiast najwyżej 
oceniają to wszystko, co w oczach Europejczyków w ogóle nie zasługuje 
na uwagę. W jednej z rozpraw La Mothe Le Vayera na tem at pojęcia 
„wspólnego zmysłu” znaleźć można całą listę różnic dzielących umysło- 
wość Europejczyków od umysłowości Kanadyjczyków.

Ani to twierdzenie, ani podobne nie były jedynie ogólnikami, bo 
zarówno pisarze wymienieni przez Atkinsona, jak i inni tu cytowani 
autorzy dzieł podróżniczo-utopijnych przytaczali cały szereg przykła
dów, świadczących dobitnie o tym, że stosunki społeczne, jakie pano
wać miały w idealnej przyszłości, wyobrażano sobie jako antytezę tych, 
które wówczas obserwować było można w codziennej rzeczywistości na 
każdym kroku. Wyczuleni na wszystkie sprawy związane ze swobodą 
jednostki, ówcześni intelektualiści ze szczególnym zamiłowaniem zwra
cali uwagę czytelników na to, że „dzikusy” korzystają z niezwykłej 
wolności, nie spotykanej w żadnym kraju rzeczywiście istniejącym. 
Sugerowali, że to, o czym powszechnie rozprawiano w Europie, a co 
pozostawało stale w sferze niedościgłych ideałów, o których marzyli 
mieszkańcy starego kontynentu, zostało już od dawna osiągnięte w no
wo odkrytych krajach. Ten godzien naśladowania stan rzeczy przypi
sywano nieistnieniu jakiejkolwiek organizacji państwowej. Najwyraźniej 
znużeni ustawiczną „pieczą” ze strony państwa, wspomniani wyżej 
pisarze twierdzili, że chociaż żaden rząd w „dzikich” krajach nie istnie
je — a raczej: dzięki temu, że tamtejsze stosunki międzyludzkie nie 
podlegają państwowej regulacji -— mieszkańcy idealnych krajów  cieszą 
się nie skrępowaną niczym swobodą, nie są zmuszeni do wypełniania 
obowiązków przewidzianych przez drobiazgowe normy prawa pisanego. 
Opisy stanu faktycznego, istniejącego w owych szczęśliwych krajach, 
przypominają niekiedy żywo idealne wzory współżycia utopian, którzy 
również — w myśl zamysłów wielu pisarzy — nie mieli być zobowią
zani do posłuszeństwa wobec przepisów prawnych regulujących dro
biazgowo życie każdego człowieka, lecz mieli mieć możność swobodnej 
decyzji i samodzielnego wyboru między tymi normami, których należy 
przestrzegać, a tymi, których nieprzestrzeganie jest dopuszczalne, gdyż 
nie pociąga za sobą żadnej szkody 18. I w tym więc przypadku stwier
dzić wypada zasadniczą różnicę między „oficjalną” doktryną wolności, 
opierającą się na bezwzględnym posłuszeństwie prawom,- a jej przeci
wieństwem, które pragnęli kultywować „prospektywiści”, opierający

17 Tamże, s. 256: tout ce que nous portons aux terres nouvellement 
découvertes [...] passe dans l'estim e des Australiens pour des bagatelles et des 
jouets d’enfant

18 C, Gilbert, op. cit., s, 317: l ’on ne doit point d’obéissance aux lois 
dont l ’observation ne produit aucun ‘bien, ou dont l’infraction ne cause aucun 
mal
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wolność na przestrzeganiu wyłącznie zasad dyktowanych przez rozum. 
Nawet ubóstwiający swego monarchę Jean Chardin czynił jednak 
w  swej Podróży do Persji (Amsterdam 1711) wyłom w zasadzie bez
względnego posłuszeństwa prawom ustanowionym przez monarchę, bo 
na marginesie refleksji nad perskim despotyzmem pisał, że tamtejszy 
lud  uważa, iż nie trzeba wykonywać rozkazów królewskich wówczas, 
gdy wymierzone są one przeciwko religii. Inaczej .pojęta wolność — 
jak  to postulował Gilbert — sprawić miała, że mieszkańcy utopii byliby 
zależni wyłącznie od siebie samych i w pew nym  sensie upodobniliby 
się do istot boskich 19. Konsekwentna racjonalizacja życia wydać miała 
owoce nie tylko w postaci autonomii moralnej jednostki, ale i jej cał
kowitej absolutyzacji, tj, uniezależnienia od wszelkich wpływów ze
wnętrznych. Tę wzorcową wolność pojmowano rozmaicie, lecz najczę
ściej miano na myśli możliwość nie skrępowanego głoszenia poglądów 
oraz podawania w wątpliwość choćby i najbardziej fundamentalnych 
opinii środowiska. Zgodnie z tym  przekonaniem, de Foigny stwierdzał 
istnienie całkowitej wolności słowa u A ustralijczyków 20, Gilbert zaś 
istotę wolności „rozumnych ludzi” zamieszkujących utopijną wyspę

■ upatryw ał w swobodzie wątpienia,, a głównie rozpatrywania tego 
wszystkiego, co wiąże się z poszukiwaniem p raw d y 21. Pragnąc zreali
zować hasła tej idealnej wolności, francuscy mieszkańcy (colones) An
tyli buntowali się kilkakrotnie w latach 1840—1850, wypędzali przy
syłanych przez metropolię gubernatorów i ustanawiali republiki (tak 
było m. in. na Martynice), a w 1644 r. zmienili nazwę zdobytej barki 
z „Charlotte” na „Wolność” („Liberté”).

Podróżników, obytych we własnej ojczyźnie z jaskrawymi przeja
wami rzucającej się wszędzie w oczy nierówności społecznej, uderzał 
fakt, że — jak im się wydawało — w tych krajach, k tóre oglądali, pa
nuje całkowita równość wszystkich ludzi. Podczas gdy w Europie cię
żary są rozłożone na ludność nierównomiernie, a większość mieszkań
ców żyje w nędzy, w idealnych krajach egzotycznych — i co za tym  
idzie w utopiach, które wchłonęły wiele wątków niezwykłych pod
róży —■ wszyscy są w jednakowej mierze obciążeni na rzecz państwa 
(płacą np. proporcjonalne do dochodów podatki itd.) i wszyscy równo
m iernie —• każdy według swoich potrzeb 22 — zaopatrzeni są przez pań
stwo w dobra materialne. Pisząc o stosunkach panujących wśród dzi

19 Tamże, s. 57: „En la suivant nous ne dépendons que de nous mêmes, et 
nous devenons par là  en quelque façon des Dieux”.

20 G. de Foigny, op. cit., s. 116: „ J’ai toujours été assez libre à dire ce que 
je pensais [...]”.

21 C, G ilbert, op. cit., s, 322: (nasza wolność, mówi szczęśliwy i rozumny 
mieszkaniec wyspy) „ne consiste que dans le pouvoir de douter et d’exam iner,
sans le doute et sans l’examen toutes nos démarches sont criminelles [...]” .

23 Tamże, s, 119: „chacun selon ses besoins”.
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kich ludów, Marc Lescarbot stwierdzał, że „nie ma wśród nich wcale 
ubogich ani żebraków” 2S, co tłumaczył m. in. tym, że wszyscy pracują. 
Uderzała podróżników przede wszystkim powszechność posiadania dóbr 
wśród ludów prymitywnych, toteż ze zdumieniem notowali, że w egzo
tycznych krajach wszyscy okazują się właścicielami. Ten —• jeśli się 
tak  można wyrazić ■— własnościowy egalitaryzm, będący obiektem 
szczególnego zainteresowania .(i zazdrości) mieszkańców starego konty
nentu, uzyskiwał często charakter sakralny, powiązany z odpowiednią 
interpretacją Biblii. Nadawali mu go zarówno podróżnicy, jak i utopiści. 
Winstanley, pragnący zrównać m ajątki wszystkich obywateli, przypo
minał przykład Chrystusa, którego nazywał „the true and faithful Le
veller”, a Gilbert zwracał uwagę na to, że mieszkańcy szczęśliwej 
wyspy, którzy uznają wspólnotę dóbr, przypominają pod tym wzglę
dem pierwszych chrześcijan i realizują przykazania Chrystusa, który 
chciał, abyśmy wszyscy byli równi. Trudno by dziś zliczyć pochwały 
wypisywane wówczas na cześć pierwotnej równości wszystkich ludzi. 
Pochwały, te, wyrażające demokratyczne pragnienia epoki, wiązały się 
z hasłem powrotu do tego idealnego stanu rzeczy, jaki istniał pierwot
nie. Hasło tó zaś wiązało się z reguły z dwoma dążeniami: do zmiany 
istniejących stosunków zawsze dalekich od tych demokratycznych 
ideałów, oraz do stworzenia takich warunków, które w pewnej przy
najm niej mierze mogłyby zapewnić szczęśliwe życie następnych gene
racji, Wspomniany wyżej Lescarbot rozwijając swe uw agi, na temat 
równości, jaka panowała w krajach zamieszkiwanych przez dzikie ludy, 
stwierdzał, że w jego rodzinnym kraju rzecz ma się wprost przeciwnie; 
„U nas sprawy stoją inaczej, gdyż więcej niż połowa ludności żyje 
z pracy drugich i nie wykonuje żadnego rzemiosła koniecznego dla 
życia ludzi” 24. Inw ersja stosunków rzeczywistych, widoczna w rela
cjach podróżników i w utopiach, oraz powiązanie jej z surową krytką 
różnych dziedzin spraw międzyludzkich — dotyczyły więc zagadnień 
bardzo istotnych: samego typu państwa, a nie tylko jego formy.

Wśród tych spraw znalazły się też zagadnienia szczególnie palące, 
a związane ściśle z życiem codziennym, wykraczające jednak swym 
zasięgiem daleko poza stosunki wiążące jedynie członków najbliższej 
rodziny, której bezpośrednio dotyczyły: chodziło o uprzywilejowane 
stanowisko mężczyzny w -społeczeństwie. Faktycznej dominacji męża 
i ojca nad kobietą i nad dziećmi — o której drastycznych przejawach

23 Marc Lescarbot, La conversion des Sauvages, Paris 1610, s. 33—34: „II n ’y 
a point des pauvres ni de mendiants entre eux” — cyt. według G. Atkinson, Les 
relations... s. 36. i

24 Tamże, s., s. 36: „Mais entre nous il va bien autrem ent. Car il y en a plus 
de la moitié qui v it .du labeur d’autrui, ne faisant aucun m étier qui soit nécessaire 
à la vie humaine
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tak wiele dowiedzieć się można z obfitej literatury  — przeciwstawiano 
obraz społeczeństwa, opartego na zasadach poszanowania każdej jed
nostki ludzkiej i — co najmniej — równouprawnienia żony wobec męża 
oraz obrony dzieci przed arbitralnym  postępowaniem ojców. Tak więc 
w Relation de l ’Isle de Bornéo (będącej poza tym „roman à clef”) opi
sywał Fontenęlle społeczeństwo rządzone przez kobiety, a Lescarbot 
w Historii Nowej Francji (pierwsze wydanie tej Histoire de la Nouvelle 
France pojawiło się w r. 1609, później ukazało się wiele następnych), 
pisząc o tym, jak to w Starej Francji -ojcowie tyranizują dzieci, wska
zuje Nową Francję (tj. Kanadę) jako przykład godny naśladowania także 
i pod względem należytego ułożenia stosunków rodzinnych. Również 
i Gilbert wspominał, że w utopijnym  państwie, zamieszkiwanym przez 
rozumnych ludzi, dzieci będą wyzwolone od „ojcowskiego panowania” 
(empire paternel), k tóre zbyt często nie jest niczym innym, jak kapryś
nym postępowaniem człowieka nierozumnego (déraisonnable). W Tam
tym  śmiecie Cyrana de Bergerac znajduje się opis sceny, rozgrywającej 
się w państwie księżycowym podczas rozmowy między przybyszami 
i tubylcami — oto w pewnej chwili syn surowo karci ojca za to, źe 
nie wykonał sumiennie jego polecenia, a kiedy ojciec usiłuje się wy
tłumaczyć, syn zwraca mu uwagę, że winien ślepo wykonywać jego roz
kazy (obéir aveuglement), a następnie wymierza mu karę chłosty. 
A utor —■ który uprzednio teoretycznie uzasadnił przewagę młodych 
ludzi nad starym i — dodał ironiczną uwagę, że obserwując tę scenę 
bardzo się ubawił tym „światem na -opak” (monde renversé). Czytelni
ków natomiast tego rodzaju sceny na pewno nie tylko śmieszyły, ale 
i zmuszały do myślenia na tem at różnic dzielących dwa światy — „nor
m alny” i „odwrócony” . Opisując to, co rzeczywiście widzieli, fantazju
jąc na tem at tego, co oglądali na własne oczy lub słyszeli od innych, 
lub wreszcie tworząc w swej wyobraźni obraz innego świata — 
wszyscy ci pisarze dawali czytelnikom znakomitą lekcję względności 
ludzkich pojęć i kazali im zastanawiać się na możliwością ustanowienia 
innego porządku społecznego niż ten, który zwykło się uważać za 
„naturalny”, a który nazywano „normalnym” przeważnie dzięki sile 
przyzwyczajenia.

Zarys tego „świata na opak” byłby niepełny, gdyby zabrakło w nim 
uwag na jeszcze jeden temat, związany z dwuaspektowością widzenia 
ówczesnych stosunków społecznych. Oto w przeciwieństwie do wro
gich sobie i tępiących się wzajemnie ludzi zamieszkujących stary kon
tynent, mieszkańcy nowo odkrytych lądów i świeżo tworzonych utopii 
okazali się być istotami społecznymi do tego stopnia, że można mówić
o ideale braterstwa, który im — jak wierzono — staie przyświecał. Za- . 
mieszkujący Antyle tubylcy byli nie tylko najszczęśliwszymi ludźmi,
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jakich spotkał w swym życiu J. B. du Tertre 2S, lecz także byli „najzu
pełniej pozbawieni przywar i najbardziej towarzyscy” (Ze moins vicieux, 
les plus sociables); de Foigny zaś wypisywał peany na cześć swych 
idealnych Australijczyków, którzy nie znali „ani waśni, ani zawiści”, 
ani nawet nie podejrzewali, że można żyć w niezgodzie26. Podobnie 
i mieszkańcy Wschodu okazywali się w m iarę bliższego poznawania 
przez podróżników — takie przynajm niej odnoszono Wrażenie — wcie
leniem wszystkich możliwych cnót społecznych: gościnności, życzliwości, 
tolerancyjności i pokojowego nastawienia wobec sąsiednich ludów 27. 
Zarówno podróżnicy, jak i utopiści chwalili poza tym bardzo zbliżone 
lub wręcz jednakowe cnoty ludzkie: pewien jezuicki misjonarz opowia
dał, jak to cesarz chiński corocznie podnosi do godności m andaryna 
wieśniaka, który wyróżnia się wzorowym współżyciem z sąsiadam i2S, 
a Fénélon pisał, jak to  Telemak dowiedział się na Polach Elizejskich, 
że największe zaszczyty spadają po śmierci na tych królów, którzy 
przynieśli pokój rządzonym przez siebie krajom, podczas gdy władcy 
wojowniczy zajmują na tychże Polach miejsce znacznie mniej zaszczyt
ne; aluzje do zagranicznej polityki Króla Słońca były tu  aż nadto przej
rzyste, lecz przybranie ich w szatę relacji z podróży bądź opowieści 
utopijnej zapewniało autorom względną przynajmniej bezkarność. Tak
że i na kartach dzieł Pufendorfa znalazła się niejedna relacja o obycza
jach „dobrych dzikusów”, a m, in. zaczerpnięta z książki Franciszka 
Lopeza de Gomara wiadomość, że w Nikaragui królobójstwo nie jest 
w ogóle znane 29. „Dobry dzikus” czy też  wzorowy mieszkaniec utopii 
byli więc innymi ludźmi wyposażonymi w inne cechy charakteru i dla
tego tworzyli — lub też mogli tworzyć — zupełnie inne społeczeństwo. 
Że były to społeczeństwa nie tylko inne, ale i lepsze — co do tego nikt 
nie miał wówczas żadnej wątpliwości.

Zanim u schyłku XVIII stulecia te trzy  hasła lepszego społeczeń
stwa przyszłości — wolność, równość i braterstw o — wypisane zostały 
na sztandarach Wielkiej Francuskiej Rewolucji, służyły one jako punkt 
wyjścia operacji myślowych, mających na celu nie tylko porównywa
nie dwóch odmiennych porządków społecznych, ale także — co okazało 
się nierównie bardziej brzemienne w skutki — krytyczny stosunek do 
odziedziczonego i uświęconego tradycją społecznego wartościowania 
zjawisk międzyludzkich. Dla przeważającej większości podróżników

25 Cyt. według G. Atkinson, Les relations,.., s. 74/5.
26 G. de Foigny, Les aventures..,, s. 141: [...] nous ne savons pas même ce que 

c’est que division et discorde [...].
27 P. Martino, L’Orient dans la littérature française au XVs et X V IIIe siècle, 

Paris 1906, s. 61 i n.
23 Tamże, s. 120.
”  S. Pufendorf, Les devoirs de l’homme et du citoyen..., t. I, Paris 1822, 

s. XXXVII i n.
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i utopistów „rzeczywistość” była splotem nieporozumień dotyczących 
.kwestii najbardziej zasadniczych, a zawsze przecież związanych ze spo
łecznym współżyciem ludzi, Stąd negacja „tego” świata była w arun
kiem niezbędnym, a zarazem wys-Łarczającym budowy „tamtego” świa
ta, a myślenie o teraźniejszości musiało znaleźć swe przedłużenie w m y
śleniu o przyszłości, jeśli „tam ten” świat miał okazać się zaprzeczeniem 
„tego”, tj. jeśli istniejący porządek rzeczy miał przybrać postać dosko
nalszą, bardziej odpowiadającą nowemu porządkowi nowych ludzi.

3. W IZJA IDEALNEGO USTROJU SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO

K rytyka istniejących stosunków powiązana była bądź z próbami 
napraw y istniejącego stanu rzeczy, bądź z m yślą o -stworzeniu odmien
nego, wzorcowego ustroju społeczno-politycznego. Granica między tymi 
dwiema tendencjami nie była ostra, i z reguły spoza refleksji na tem at 
poprawy istniejących urządzeń Wyłaniał się mniej lub więcej utopijny 
wzorzec idealnego ustro-ju. Ten stan  rzeczy był wynikiem również 
i ogólnego nastawienia wielu pisarzy, którzy — jak choćby Grotius, 
Hobbes i Spinoza — nie opisywali jakiegoś określonego społeczeństwa, 
lecz kreślili idealny model społeczeństwa i państw a w ogóle 30, m. in. 
w  nadziei, że posłużyć on może jako drogowskaz dla następców. Tkwiło 
w tym milczące założenie optymistów, którzy wierzyli, że wysiłki czło
wieka zdolne są zmienić na lepsze istniejące stosunki; odmienną, pesy
m istyczną postawę zajmowali nieliczni, w ich liczbie Pascal, k tó ry ,— 
olśniony ideałem „państwa Bożego” — uważał, że wszelkie próby usta
nowienia sprawiedliwego „państwa ziemskiego” są z góry skazane na 
niepowodzenie 31. Niemal z reguły jednak niezadowolenie z istniejących 
warunków wiązało się z pragnieniem ulepszenia ich, toteż prawie zaw
sze rozważania nad możliwością budowy idealnego ustroju stanowiły 
kontynuację rozważań nad ustrojem  istniejącym. Napisane w 1602 r„ 
przełożone przez autora na łacinę w 1613 r. a po raz pierwszy wydane 
w 1623 r. Państwo słońca Tomasza Campanelli pomyślane zostało jako 
dodatek do jego rozważań na tem at polityki, a pełny łaciński ty tu ł tej 
utopii brzmiał: Civitas Solis. Appendix Politicae. Idea reipublicae philo- 
sophieae. Podobnie postąpili inni, w ich rzędzie Jacobi, Becher i Sek- 
kendorf, dołączając swe wizje idealnego ustroju do traktatów  o pań
stwie. Tak -samo Jakub Thomasius, nauczyciel Leibniza, już w pierw 

30 L. A lthusser, Montesquieu. La Politique et l’Histoire, Paris 1959, s. 9; „un 
modèle idéal et ab stra it”.

31 L. Goldman, Le Dieu caché. Etude sur la vision tragique dans les «Pensées» 
•de Pascal et dans le théâtre de Racine, Paris 1955, s. 309 i n.
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szych słowach wstępu do traktatu  o filozofii praktycznej zapowiadał, 
że w dalszym ciągu pisać też będzie „o najlepszej rzeczypospolitej” 
(De optima Respublica). Gdy jednak wielu pisarzy oddzielało wyraźnie 
część „opisową” swych rozważań od części „postulującej”, inni zdawali 
sobie -sprawę, że cały przedstawiony przez nich program  reform ma 
charakter utopijny: Schröder we wstępie do swojej książki stwierdzał 
to najzupełniej niedwuznacznie, nie wahając się nawet przed określe
niem jej jako u to p ii32. Niektóre działy nauki o państwie i prawie 
szczególnie bliskie były rozważaniom o doskonałym państwie — doty
czyło to przede wszystkim rozważań na temat prawa natury , co zauwa
żył już Leibn/iz, pisząc, że ci, którzy zajmują się nauką prawa natury, 
rozważają w istocie kwestię praw, jakie winny obowiązywać w „naj
lepszej rzeczpospolitej”, a znacznie wcześniej od niego Cesare Ripa 
w swej wielokrotnie w XVII w. wydawanej Ikonologii opisywał postać 
wyobrażającą prawo natu ry  jako kobietę, która pierwotnie przebywała 
w „ziemskim ra ju ”, a której piękność symbolizuje pierwotną doskona
łość wszystkich boskich stworzeń 33.

Wiele pism Leibniza zawiera szereg elementów, które zaliczyć moż
na do pogranicza myśli reformatorskiej i utopijnej. Było to wynikiem 
jego ogólnych założeń filozoficznych: Leibniz mianowicie twierdził, że 
świat nasz nie jest co prawda idealny, łecz jest najlepszy z możliwych, 
gdyż Bóg — m ając do wyboru wiele możliwości •— wybrał tę, którą 
uznał za najlepszą. Mimo że najlepszy z możliwych, świat nasz ciągle 
daleki jest od doskonałości, toteż wszystko, co czynimy, jeżeli tylko 
czynimy dobrze, spełnia ważną rolę w procesie doskonalenia otaczają
cych nas okoliczności. W ten  sposób wszyscy zobowiązani są do współ
działania w pracy nad doskonaleniem świata przez ulepszanie tych wa
runków, w jakich przyszło im żyć i działać, i stąd bierze swój początek 
leibnizbwsfca zasada aktywności człowieka jako członka społeczeństwa. 
Stąd też wywodzą się jego liczne plany udoskonalenia państwa i utwo
rzenia instytucji, które by umożliwiły przetworzenie istniejącego stanu 
rzeczy w bardziej zgodny z wymogami organizacji państwowej wyż
szego rzęd u u . Pomysły tego rodzaju nie były rzadkie w owej epoce,

38 W. v. Schröder, Fürstliche Schatz- und R en t-Kam mer, Leipzig 1688, s. 25: 
„Ich weiss zwar wohl dass ich in diesem Tractatlein  ein U thopiam beschrieben 
habe etc.

33 G. W. Leibniz, M ittheilungen aus ungedruckten Schriften  (wyd. G. Mollat), 
Kassel 1887, s. 7; ,.Seientiam juris naturalis tradere nihil aliud est quam tradere 
leges optimae rei publicae”,

C. Bipa, Iconologie ou la science des emblèmes, devises, etc., Am sterdam  1698, 
s. 455—456; [...] ayant esté mise du commencement dans le Paradis Terrestre, elle 
en fu t chassé depuis [...] etc. Tekst ten dotyczy ryciny znajdującej się na s. 454 
książki, której pierwsze wydanie ukazało się u schyłku XVI w.

84 Omówił je  G. G rua w  książce La justice humaine selon Leibniz... Paris 
1958 (s, 344 i n.) przedstaw iając leibnizowski program  budowy najlepszego pań-
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i wystarczy przypomnieć choćby projekty Petera Chemberlena i Petera 
Cornelisa Plockhoy (projekt pierwszego z 1649 r., drugiego z 1659 r.), 
które miały na celu uzdrowienie ekonomiki państwowej drogą nacjo
nalizacji ziemi i państwowej koordynacji produkcji. Jednakże fakt, że 
podobne projekty wyszły też spod pióra znakomitego filozofa i uczo
nego, poświęcić każe im nieco więcej uwagi. Państwo, o jakim marzył 
Leibniz, można by, z pewnymi zastrzeżeniami, określić jako państwo 
„uspołecznione”, choć — wraz z wieloma współczesnymi mu myślicie
lami — podzielał on przekonanie, że realizację tych projektów uda się 
osiągnąć na drodze pozyskania dla nich kilku osób z grona dynastii 
panujących („gdyby pragnęło tego pięć lub sześć osób” — pisał). Nie
zależnie jednak od pobudek i od środków, jakie wybrał dla realizacji 
swych planów, pomysły jego są bardzo charakterystyczne choćby dla
tego, że koncentrują się przeważnie wokół dwóch idei: przekształcenia 
własności indywidualnej w społeczną i utworzenia państwa typu kor
poracyjnego, którego głównym zadaniem byłaby działalność socjalno- 
wytwórcza. Snując swe rozważania na tem at ogólnych pojęć' prawa 
i sprawiedliwości (była już o- nich wielokrotnie mowa wyżej) Leibniz 
zwrócił też uwagę na fakt, że własność miała pierwotnie charakter 
wspólny i że państwo idealne, które powstanie w przyszłości, winno jej 
ten charakter przywrócić, likwidując obecnie istniejący typ własności 
prywatnej; na miejsce własności indywidualnej wprowadzić chciał 
własność społeczną motywując to m. in. tym, że istniała ona w prze
szłości. W  rozważaniach na tem at Społeczeństwa i gospodarki oraz 
w uwagach nad utworzeniem w Niemczech Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuki i Nauki, zastanawiając się nad przyczynami istnienia zbyt wiel
kich kontrastów społecznych w obrębie państwa (z jednej strony ludzie 
zbyt zamożni, z drugiej zbyt ubodzy) pisał, że nie należy zaliczać pomy
słów Morusa, Campanelli i Bacona w poczet rojeń (inter chimaeras), 
lecz trzeba kontynuować ich wysiłki zmierzające do znalezienia wyjścia 
z niezadowalającej sytuacji i przetworzenia warunków istniejących 
w możliwie najlepsze. Istotę zagadnienia upatryw ał Leibniz przede 
wszystkim w  zmianie stosunku ludzi do pracy: człowiek — twierdził — 
który pracuje tylko dlatego, żeby zarobić na codzienne utrzymanie, 
nigdy nie osiągnie dobrych rezultatów, natomiast pozbawiony troski
o swój byt codzienny, a w dodatku przeświadczony, że swą pracą po
mnaża zamożność ogółu, będzie pracował wydajniej, gdy państwo przej
mie na siebie wiele jego dotychczasowych obowiązków (np. wychowa-

stwa. Ostatnio wszystkie elementy wiążące Leibniza z postępową myślą racjona
lizmu wydobył A. M. Deborin w artykule G. W. Leibniz kak socijalnyj myslitiel, 
„Woprosy Fiłosofii” 1961, zeszyt 3; przekład niem iecki ukazał się w „Spectrum” — 
M itteiłungsblatt fiir die M itarbeiter der Deutschen Akademie der W issenschąften 
zu Berlin, 8 Jahrgang, H eft 5, 1962, s. 235—242.
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nie dzieci), W innych rozważaniach — postulując utworzenie specjalnej 
komisji, mającej za zadanie likwidację nędzy i dostarczenie ubogim 
środków żywnościowych — żądał Leibniz, aby państwo utworzyło wiel
kie domy pracy dla ubogich rzemieślników, zbyt często dotąd wyko
rzystywanych przez bogatych i bezwzględnych handlarzy. Nie trzeba 
też zapominać, że ogólna dewiza Leibniza nakazująca łączenie teorii 
i praktyki (theoria cum praxi) prowadziła go do rozważań, w których 
postulował powiązanie badań naukowych z działalnością wszelkiego 
rodzaju m anufaktur i laboratoriów, które byłyby kierowane przez uczo- 
nych-techników, a których zadaniem byłoby wytwarzanie dóbr codzien
nego użytku.

Nietrudno zauważyć, że jako twórca tych koncepcji Leibniz często 
przekraczał próg dzielący projekty udoskonalenia państwa od pomy
słów stworzenia idealnej, w przeważnej mierze utopijnej, organizacji 
społeczno-państwowej. K ierunek jego rozumowania zmierzał przy tym 
wyraźnie ku realizacji tego samego ideału, o jakim marzył Bacon, 
twórca pierwszej nowożytnej utopii, w której ludzie zawdzięczaliby 
swe szczęśliwe życie nie cudzej pracy, lecz przede wszystkim wynalaz
kom technicznym, które umożliwiałaby szeroko zakrojona działalność 
naukowa. Wielkie było też oddziaływanie myśli Tomasza Morusa. To on 
właśnie powiązał w swej Utopii -— której ty tu ł dał nazwę gatunkowi 
literackiemu — opisy niezwykłych, faktycznych i zmyślonych podróży, 
opowieści o fantasytcznych przygodach itp. z projektam i gruntownych 
reform  społecznych. Utopia Morusa, wielokrotnie wydawana i tłum a
czona w XVI w., doczekała się w 1643 r. przekładu na język francuski, 
tj. na język ówczesnego kulturalnego świata, co zwiększyło jej i tak 
już wielką popularność. I choć w XVII w. znaleźć można kontynuato
rów tych utopii szesnastowiecznych, których autorzy marzyli przede 
wszystkim o „rządzie dusz”, to jednak nie oni nadawali ton myśli spo
łecznej epoki: dominowały scjentystyczne rozważania utopistów, m a
jących na uwadze w pierwszym rzędzie sprawowanie zarządu nad pro
cesami wytwórczymi i taką organizację państwa i społeczeństwa, która 
umożliwiałaby zarówno sprawiedliwy podział własności, jak i — co 
za tym idzie — sprawiedliwy układ stosunków międzyludzkich. Nie 
zmiana moralności miała być motorem przemian społecznych, lecz od
wrotnie: przemiany ekonomiczno-społeczne traktowane były jako punkt 
wyjścia etycznego doskonalenia jednostki.

Nie licząc inspiracji czerpanych z lektury Morusa, który zaszczepił 
swym następcom wyczulenie na kwestie związane z prawem  własności
i ekonomiką państwa, nawiązywano w zasadzie do pomysłów, jakie 
w pierwszych latach XVII w. sformułowali dwaj pisarze — Bacon
i Campanella. Ten drugi — jak wiadomo — przewidywał istnienie pań
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stwowej regulacji procesów wytwórczych, która zakładała konieczność 
dokładnej znajomości wszystkich kolejnych etapów produkcji dóbr kon- 
sumcyjnych, a w ogłoszonej kilka lat później Nowej Atlantydzie  Bacon 
wysunął na pierwszy plan swój słynny pomysł utworzenia Domu Salo
mona, tj. wielkiej instytucji badawczej, której zadaniem miało być wy
zyskanie bogactw natury  dla dobra ludzkości i skierowanie pomysło
wości uczonych ku pożytkom płynącym z wynalazczości technicznej; 
na drugi plan natom iast usunął Bacon swe pomysły dotyczące idealnej 
organizacji społeczno-państwowej, lecz planu tego już nie zdążył zreali
zować.

W ten sposób na czoło pomysłów częściowo lub w pełni utopijnych 
wysunęły się problemy związane z twórczą działalnością ludzi i grup 
ludzkich, a człowiek — występujący w nich równocześnie jako homo 
sapiens i homo faber — związany został z innymi przedstawicielami 
swego gatunku, którego najwyższym celem stać się m iała troska o zna
lezienie możliwie najlepszej formy zorganizowanego współżycia. Nic 
więc dziwnego, że przekształcenie charakteru jednostki (tj. udoskona
lenie jej) traktowano jako wypadkową zmian, które przeprowadzić na
leżało najpierw  w sferze życia ekonomicznego i społecznego już istnie
jącej ludzkiej zbiorowości.

Trzy utopie drugiej połowy XVII w., które wysuwają się na plan 
pierwszy, to W instanleya Program ustroju wolności, Harringtona 
Oceana i Gilberta Historia Calejavy, które opublikowane zostały odpo
wiednio w latach 1652, 1656 i 1700. Okoliczności towarzyszące ich po
wstaniu były odmienne i odmienny jest ich charakter ogólny — doty
czy to zwłaszcza różnic, dzielących obie utopie angielskie od francu
skiej; jednakże wiele zawartych w nich pomysłów wykazuje daleko 
idące podobieństwo, a ponadto niejako uzupełniają się one wzajemnie. 
Toteż sumaryczne ich potraktowanie pozwala wysnuć pewne uogólnia
jące wnioski, dotyczące siedemnastowiecznej wizji idealnego ustroju 
społeczno-politycznego.

W rozdziale zatytułowanym  Czym w ogóle jest ustrój pisze Win- 
stanley, że jest to przede wszystkim „zarządzanie ziemią” i dopiero na 
drugim miejscu wymienia kierowanie „postępowaniem ludzi” 3S. Znaj

35 G, W instanley, The Law  of Freedom in a Platform , or true Magistracy 
Restored  (ed. M. Radin), California 1939, s. 29: „G overnm ent is a wise and free 
ordering of the E arth , and the Manners' of M ankind by observation of particu lar 
Laws or Rules Przekład polski tego zdania, jak i znajdujem y w Programie
Ustroju Wolności, W arszawa 1959, s. 112 brzm i: „Ustrój to roztropne i swobodne 
urządzenie k ra ju  i postępowania ludzkiego przez zastosowanie poszczególnych 
praw, czyli przepisów ”. Tłumaczenie „ordering of the E arth ” jako „urządzenie 
k ra ju ” nie w ydaje się trafne, zważywszy ustawiczne podkreślanie przez W instan
leya roli ziemi j.ako podstawowego elem entu ustroju idealnego państwa; zresztą 
sam tłumacz w poprzednim  zdaniu (i gdzie indziej) mówi o „zarządzaniu ziemią”.
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duje to swój odpowiednik w ostatnim rozdziale książki, gdzie — dając 
ogólny przegląd poszczególnych przepisów prawnych, jakimi może się 
rządzić idealna rzeczpospolita — na czołowym miejscu umieścił „prawa 
dotyczące uprawy ziemi” (Laws for the planting of the Earth), a do
piero później wymienił inne normy prawne, zresztą ściśle związane 
z 'uprawą ziemi, jak np. praw a przeciwko lenistwu, przepisy dotyczące 
państwowych zbiornic towarów ltd. O tym, jaki był cel najwyższy pro
jektowanego ustroju poucza nas dalszy ciąg zdania otwierającego 
wspomniany wyżej drugi rozdział Programu: czytając je, dowiadujemy 
się, że twórca miał na myśli utworzenie takich warunków, w jakich 
„wszyscy mieszkańcy mogliby żyć spokojnie syci i wolni w kraju, 
w którym się urodzili i wychowali” 38. Zwracają uwagę dwa określenia: 
że chodzi o „wszystkich mieszkańców” (all the Inhabitants) i że m ają 
oni żyć „spokojnie syci i wolni” (live peacefully in plenty and freedom).

Podobnie potraktow ał zagadnienie idealnego ustroju Harrington, 
który za element determ inujący ■ cały układ stosunków społeczno-pań- 
stwowych uznał własność w ogólności, a własność ziemi w szczegól
ności, Podając w swym dziele definicję państwa — ściślej; definicję 
państwa opartego na zasadach społecznej równości (equal common
wealth) —■ pisał, że państwo to  opierać się winno na ustanawiającym 
równość prawie rolnym  (equal agrarian law), podczas gdy funkcja rzą
dzenia spoczywać powinna w rękach stanów (orders) będących nadbu
dową (superstructure) ustroju własności ziemskiej, tj. senatu omawia
jącego i uchwalającego wnioski ustawodawcze, oraz sądów (Magistracy) 
przestrzegających wykonywania praw. Nieco wcześniej zaś kładł nacisk 
na dwa elementy tej nadbudowy: prawa rolne i rotację (Rotation) wła
dzy, co —■ jego zdaniem — miało zapewnić równowagę (ballance) spo
łeczną w państwie realizującym  zasadę równości wszystkich obywateli.

Najmniej „ekonomiczna” spośród znanych już nam utopii. Historia 
Calejavy Gilberta, zawierała również zbliżone koncepcje. Dowiadujemy 
się więc, że Awaici (Avaites) ■— tak nazywali się mieszkańcy „wyspy 
ludzi rozumnych” —■ pracują 5 godzin dziennie na roli i że stanowi to 
podstawowe źródło ich dobrobytu. Kiedy jeden z europejskich przyby
szów zamierzał wręczyć tubylcowi złote monety tytułem  wynagrodzenia 
za przysługę, ten — na pół żartobliwie — pragnął zasadzić ją w ziemi, 
mówiąc, że należy poczekać, aż „roślina ta, nieużyteczna sama w sobie” 
(cette plante inutile d’elle-même) wyda jakieś owoce; w innym miejscu 
książki czytamy, że Europejczyk — już przekonany o wyższości syste
mu utopijnego — pragnie, aby we Francji wszyscy mieszkańcy poświę
cili się takiej samej pracy, jakiej oddają się utopianie, bo tylko ona jest.

as g  W instanley, Program ustroju wolności.,., s. 112.
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produktywna i pozwala uzyskać konkretne produkty 37 służące zaspoko
jeniu potrzeb wszystkich mieszkańców. Dalsze dzieje tych produktów 
związane są ściśle z rodzajem całej gospodarki państwowej: Gilbert 
przewidywał, że uzyskane z uprawy roli owoce ziemi, a także rezultaty 
pracy innych utopian — winny zostać umieszczone w państwowych ma
gazynach, a specjalni funkcjonariusze m ają je następnie rozdzielać po
między obywateli, przydzielając „każdemu według potrzeb” 38.

S truktura ekonomiczna idealnego państwa wiązała się w ten sposób 
ściśle z jego strukturą organizacyjno-administracyjną, gdyż dystrybucja 
dóbr wymagała istnienia władzy, której głównym zadaniem byłaby troska
o sprawiedliwy rozdział produktów pomiędzy wszystkich mieszkańców 
oraz taki zarząd sprawami państwa, który dawałby gwarancję zrealizo
wania społecznego ideału. Rzut oka na zakres działalności władzy usta
wodawczej, jaką w Programie ustroju wolności przewidywał Winstanley, 
pozwala zorientować się, jak wyobrażał on sobie funkcję rządzenia. 
Obok wspomnianych wyżej, a wysuwających się na czoło zadań władzy 
polegających na regulacji uprawy ziemi, zdecydowana większość kom
petencji dotyczyła państwowej gospodarki dobrami: znajdujemy tu nor
my dotyczące zbiornic wszelkich towarów krajowych i zagranicznych, 
żeglugi, użytkowania metali szlachetnych wyłącznie do wyrobu naczyń 
codziennego użytku oraz przepisy zakazujące kupna i sprzedaży (funkcję 
tę uważał G ilbert za szczególnie szkodliwą, bo wynikającą z prawa 
prywatnej własności). Także i inne zadania władzy wykonawczej zwią
zane były z ustawodawstwem nadającym całokształtowi polityki pań
stwa charakter w pierwszym rzędzie gospodarczy. Pouczają nas o tym 
inne jej uprawnienia, a m. in. karanie ludzi nie chcących uczyć się rze
miosła albo odmawiających wykonywania prac rolnych w okresie sie
wów lub żniw, a także należyte wykorzystywanie pracy tych, którzy 
skutkiem naruszenia praw7 państwa zmuszeni zostali do wykonywania 
pracy przymusowej (chodziło o najcięższe prace fizyczne). Także i za
sięg utopijnej władzy, jaką w Oceanie zamierzał ustanowić Harrington, 
dotyczył głównie polityki produkcyjnej idealnego państwa: jej zadaniem 
było czuwanie, aby realizowano podstawowe założenia prawa agrarnego
i aby przestrzegano- górnej granicy dochodów czerpanych z uprawy 
ziemi, co zapewnić miał uprzednio dokonany sprawiedliwy podział 
własności ziemskiej.

37 C, G ilbert, op. cit., s. 120; le travail qui produit quelque avantage
réel et effectif." Pragnął on, aby w jego ojczyźnie skierow ani zostali do pracy na 
roli ludzie wszystkich stanów: la Noblesse, l ’Eglise, les Moines, les Valets, les 
Domestiques mutiles, les gens de Palais, les fainéants, les Ouvriers des choses 
vaines et superflues [...].

® Tamże, s. 119: „Les fru its de la terre  et les ouvrages des particuliers sont 
mis dans les Magasins, et les Caludes les distribuent à chacun selon ses besoins”.
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1 Kompetencje przyznawane wzorcowej władzy musiały więc być
^ szerokie oraz obejmować także sprawy, wykraczające daleko poza jej
! uprawnienia tradycyjne: dowodzi tego choćby surowa reglamentacja

małżeństwa, spraw rodzinnych itd.; natomiast charakter tej władzy
i miał być zdecydowanie demokratyczny, gdyż pochodzący z wyboru

urzędnicy wszystkich stopni pełnić mieli swe funkcje jedynie przez 
krótki okres czasu i oddawać je w ręce swoich następców. Ta — roczna 
zazwyczaj — rotacja nie tylko stanowić miała tamę przeciwko ewentual- 
nym próbom nadużywania władzy, ale była też instrum entem  demo
kratyzacji całego ustroju społecznego, skoro niemal wszyscy obywatele 
utopijnego państwa — w yjątek stanowili jedynie ci, którzy dopuścili 
się wykroczenia — bądź kiedyś sprawowali jakąś funkcję państwową, 
bądź spodziewali się ją sprawować w przyszłości, bądz wreszcie aktual

ni' % nie ją pełnili. Dzięki temu, wzorcowa władza nowego typu miała cha- 
j rakter całkowicie odmienny od tego, który dominował wówczas w rze-
1 czywistości, co zauważył Harrington, pisząc w swej utopii, że prze- 
; kształcenie tradycyjnej, monarchistycznej formy państwa w formę 

ustroju ludowego (popular) sprawi, iż państwo dbać będzie przede 
wszystkim o interes publiczny, a nie prywatny. Harrington wiązał to 
zjawisko z procesem bogacenia się całego ludu, a nie tylko szlacheckiej 

* elity żyjącej w zbytkach 39; można jednak uwagę tę rozszerzyć i po-
i wiedzieć, że utopiści pragnęli powiązać zasadę silnej władzy państwo

wej z zasadą jej demokratyczności i w ' ten sposób stworzyć podstawy 
powszechnego dobrobytu. Tak pojęte sprawowanie władzy nie miało 
charakteru przywileju, lecz stanowiło społeczny obowiązek każdego oby
watela, wykonywany dla dobra innych współmieszkańców państwa. Za
lecana przez utopistów czujność wobec wszelkich prób zmierzających 
do podważenia ustanowionego porządku wynikała w głównej mierze 
z troski o nienaruszalność praw, jakie gwarantować miały powszechną 
równość obywateli. Mieszkaniec „wyspy ludzi rozumnych”, udzielając 

: rad powracającemu do swego kraju Francuzowi wysuwał na czoło 
dwie wskazówki: przestrzeganie ustanowionych praw  i pamięć o rów
ności wszystkich ludzi 40. Szczególny nacisk kładziono na równość jako 
zasadę podstawową doskonałego państwa. Postulat ten przybierał różną 
postać: W instanley przy każdej okazji przypominał, że prawa i obo-

I wiązki nałożone są na wszystkich bez wyjątku i że każdy winien pra- 
i! cować itd.; Harrington nie tylko zaznaczał potrzebę utrzymywania rów

nowagi (balance) pomiędzy stanami, ale i żądał, aby w projektowanym

39 J. H arrington, The Oceana and other W orks. W ith account of his Life 
prefixed by John Toland, Dublin 1737, s. 73: „For the Balance leading from Mo
narchical into Popular, abates the L uxury of the Nobility, and, inriching the 
People, brings the G overnment from a more private  to a more public Interest".

40 C. G ilbert, op. e it , s. 314 i w wielu innych miejscach.
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parlamencie każdy stan miał równe p ra w a 41. G ilbert postępował po
dobnie, a wszyscy posługiwali się obficie przykładam i czerpanymi 
z Biblii lub dzieł historycznych i politycznych po to, aby przypomnieć, 
że natura stworzyła wszystkich ludzi równymi i2.

Na tle uniwersalnie pojmowanego egalitaryzmu, jaśniej zarysowują 
się próby sformułowania naczelnej i powszechnie obowiązującej zasady 
społecznej moralności wśród utopian. Jej geneza związana była ściśle 
z etyką chrześcijańską, a w szczególności z dwoma przykazaniami: 
„miłowania bliźniego swego jak siebie samego” (tj. z tzw. wtórym przy
kazaniem Chrystusa) i „czynieniem innym tego, co chciałbyś, aby i to
bie czyniono” (tj. dyrektywę postępowania zawartą w Kazaniu na 
Górze). Różne w arianty obu tych przykazań spotykane w dziełach 
pisarzy siedemnastowiecznych wskazują, że to drugie przykazanie 
przybierało znacznie częściej aniżeli pierwsze formę mniej lub więcej 
laickiego sformułowania normy, która winna była — w przekonaniu 
utopistów — regulować postępowanie doskonałej jednostki w obrębie 
doskonałej grupy społecznej.

Spotykany często na kartach utopii i wiążący się z myślą o dosko
naleniu przyszłych form ludzkich współżycia ten etyczny im peratyw 43 
związać m iał wszystkich obywateli doskonałego państwa nierozerwal
nym węzłem wzajemnej życzliwości. Tendencje zmierzające do nadania 
autonomicznego charakteru tej moralności, jaka obowiązywać miała 
we wzorcowym społeczeństwie — a której geneza była niewątpliwie 
heteronomiczna —■ wiązała się ze skłonnością do możliwie jak najw ięk
szej emancypacji jednostki ludzkiej-' Usiłowanie to przebijało wyraźnie 
spoza — tak typowego dla wszelkich utopii — dążenia do reglam entacji 
wielu dziedzin publicznego i prywatnego życia utopian. Gdy jednak 
utopijny homo oeconomicus skrępowany został całą siecią nieraz bardzo 
drobiazgowych przepisów prawnych, wśród których trudno było działać

41 J. H arrington, op. cit., s. 539: „The Ways and Means where by an equal 
and lasting Commonwealth may be suddenly introduced, and perfectly  founded [...] 
I  niżej: „(In the F ree Parliam ent) The People may be most equally represented”.

48 C. G ilbert, op. cit., s. 137: powołując się na De Cive Tomasza Hobbesa 
pisze: „La nature  a mis sans doute tous les hommes au même niveau”.

43 G. W instanley pisze tak niejednokrotnie w Programie, np. w  przedmowie 
do Cromwella (Program..., s, 86) i w  sum arycznym przeglądzie praw, jakie w inny 
obowiązywać w idealnym państwie (Tamże, s. 210), W U pom inku noworocznym dla 
Parlam entu i A rm ii (A N ew  Year G ift for the Parliament and Arm y) w iązał tę 
zasadę już nie z przykazaniam i Dekalogu i Biblii, lecz z nakazem  ogólnoludzkiej 
wzajem nej życzliwości: „To więc siła powszechnej miłości, wiodąca ku wszelkiej 
prawdzie, ucząca każdego, by czynił tak, jak chciałby, żeby i jem u czyniono [...] 
ona zdziała zupełną przem ianę” (Program..., s. 4).

C. G ilbert, op. cit., s. 298: „Faites aux autres ce que vous voulez qu’on vous 
fasse”, Leibniz bardzo często omawiał zasadę generalną: „Was du wilłst, das dir 
geschicht, tue dem anderen”. Zob. np, w Nowych rozważaniach dotyczących rozu
m u ludzkiego, W arszawa 1955, t. I, s. 75—76. Nazywał ją „źródłem cnót społecz
nych” (Tamże, s. 75).
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swobodnie, to utopijny homo ethicus przybierał postać jednostki kie
rującej się — albo oo najm niej pragnącej się kierować — przede wszyst
kim poczuciem powszechnej życzliwości, uwarunkowanej wzajemną 
życzliwością swych partnerów. Tłumaczyłoby to przynajm niej częścio
wo fakt, że w okresie panowania polityki merkantylistycznej, która 
uprzywilejowywała przemysł i handel, utopiści postulowali program 
wykazujący niewątpliwie cechy doktryny fizjokratycznej, sformułowa
nej wyraźnie dopiero w połowie następnego stulecia w Tableau écono
mique (1758 r.) Franciszka Quesnaya. Interesujące, że również Giam
battista Vico w rozprawie na tem at praw a ( II diritto universale), prag
nąc .zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zrealizować można ten typ 
lepszego państwa, który zarysował w trakcie De ratione, wiele uwagi 
poświęcił właśnie praw u agrarnemu jako narzędziu, przy pomocy któ
rego osiągnąć można wyrównanie zbyt wielkich różnic pomiędzy wiel
kimi feudałami a drobnymi .rolnikami.

Choć zjawisko to miało przede wszystkim swe racje ekonomiczne 
(brak żywności spowodowany licznymi wojnami, zaniedbanie rolnictwa 
skutkiem priorytetu handlu i m anufaktury, ujemne strony urbanizacji 
itd.), to jednak nie bez przyczyny utopiści nawiązywali do pierwotnego 
ustroju społecznego ludzkości, uznając go za „naturalny”, tj. różny od 
„sztucznego", utworzonego po zawarciu umowy społecznej. Pochwała 
pierwotnej wymiany towarowej (dokonywanej bez posiłkowania się 
pieniądzem) brzmiała wyraźnie w przedmowie do Winstanleyowego 
Programu, adresowanej do Cromwella: „Kiedy ród ludzki zaczął kupo
wać i sprzedawać, wtedy wypadł ze stanu niewinności, bo wtedy zaczęto 
się wzajemnie uciskać [...]”. Idealny mieszkaniec idealnego państwa, 
w którym uprawa ziemi stanowiła podstawę całej gospodarki, wydawał 
się utopistom istotą daleko mniej skrępowaną przez zespół stosunkowo, 
nielicznych praw podstawowych aniżeli jednostka podporządkowana 
licznym i skomplikowanym przepisom państwa kierującego się zasadami 
merkantylistycznym i; stąd ustawiczne nawoływanie do jasnego i zwię
złego formułowania przepisów prawnych, co miało na celu zapobiec 
jego dodatkowym interpretacjom, zaciemniającym znaczenie norm. 
Winstanley, przy końcu Programu, sumując zasady mające obowiązy
wać w idealnej rzeczpospolitej, pisał już o tym  w dwóch pierwszych 
punktach: „Naga litera przepisu [...] niech będzie regułą dla urzędników
i ludu [...]. Ten czy ci, którzy dodają coś lub odejmują od prawa, poza 
sesją parlamentu, zostaną złożeni z urzędu i nigdy więcej nie będą go 
piastować”.

W tęsknocie do przywrócenia prym atu gospodarce wiejskiej, w któ
rej miernikiem wartości człowieka był nie pieniądz, lecz praca ludzka, 
tkwił też protest przeciwko coraz bardziej jaskrawym efektom pierwot
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nej akumulacji kapitału, która doprowadziła do wielkiej i coraz bar
dziej wzrastającej koncentracji kapitału kupieckiego i bankowego. Przej
m ując z obcej im doktryny m erkantylistycznej postulat maksymalnej 
produktywizacji pracy ludzkiej, utopiści pragnęli nadać mu inny kie
runek; wskazując na potrzebę intensyfikacji pracy na roli jako na 
panaceum zdolne zapewnić lepsze, bo bardziej od dotychczasowego 
„naturalne” życie człowieka, wierzyli, że w ten sposób każdy będzie 
mógł osiągnąć większy dochód kosztem mniejszego nakładu pracy, gdyż 
wykorzysta „darmową” urodzajność gleby. Wspomniany wyżej Ripa 
w znanym już nam 'objaśnieniu ryciny przedstawiającej postać kobiecą 
jako symbol praw a natu ry  pisał, że uprawia ona ziemię, która to czyn
ność jest nie tylko piękna, ale i pożyteczna (pour faire produire tout ce 
qui s’y voit aujourd’hui non seulement de beau, mais de profitable en
core); skoro sobie przypomnimy, że kobieta ta — jak pisał Ripa — 
zmuszona była opuścić raj i że wybrała ogród jako swą stałą siedzibę, 
zrozumiemy, że wybór tej właśnie rezydencji stanowić miał niejako 
namiastkę poprzedniego miejsca pobytu, w którym  proste zabiegi go
spodarskie dawały gwarancję uzyskiwania optymalnych warunków 
ludzkiego bytowania.

Podobnie jak nieco później fizjokraci, tak też utopiści przypominali, 
że przecież tylko ziemia daje „czysty dochód” (produit net, jak pisał 
Quesnay), gdyż rodzi „sama z siebie” . Na kartach utopii można się 
więc doszukać prób, zmierzających do uzgodnienia dwóch idei: „natu
ra lnej” (pierwotnej) gospodarki, opartej na uprawie ziemi, i „natural
n ej” (pierwotnej) wolności człowieka. Chodziło też o pogodzenie, intere
sów państwa jako całości z interesam i jednostki ludzkiej, a proponowane 
rozwiązanie było kompromisowe —■ obywatele idealnego państwa ujmo
wani byli równocześnie jako członkowie państwowej społeczności oraz 
jako indywidua zachowujące własną osobowość, nie podporządkowaną 
interesom  całości. Oba te cele idealnego państwa połączył Leibniz 
w swych rozważaniach na tem at pojęcia sprawiedliwości: Optimae rei 
pubücae finis est félicitas maxim a possiblis singulorum. Krytyczna 
ocena istniejącego stanu rzeczy wiązała się również z próbami przywró
cenia pierwotnego porządku, który stać się miał drogowskazem wska
zującym lepszą przyszłość. Poucza o tym  lektura projektu idealnej repu
bliki na wyspie Bourbon, jaką — zmieniając jej nazwę na „Eden” — 
założyć pragnął w 1689 r. Henri du Quesne, który po odwołaniu edyktu 
nantejskiego opuścił Francję i osiedlił się w Szwajcarii u .

u  H enri du Quesne, Un projet de République à Vile d’Eden en 1689, Paris 
1887 (w przedmowie p ió ra ,Th. Sauzier znajdują się bardzo interesujące szczegóły 
dotyczące'tego projektu).
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Nie tylko jednak postępowy, lecz i konserwatywny nurt myślenia 
utopijnego dawał znać wówczas o swym istnieniu. Łatwo znaleźć można 
dowody konserwatywnych zapatrywań utopistów na szereg kwestii nie
zwykle palących; odrzucając niektóre istniejące wówczas urządzenia 
jako niezadowalające, na ich miejsce ustanowić chcieli Inne, ich zda
niem doskonalsze; w świetle jednakże poglądów innych utopistów na 
te same sprawy — nie mówiąc już o zapatrywaniach dzisiejszych — 
proponowane przez nich sposoby rozwiązania zagadnień okazują się 
nierzadko konserwatywne, a niekiedy wręcz wsteczne. Gdy więc Gil
bert krytycznie zapatrywał się na przerost władzy ojcowskiej, Win- 
stanley — tak  bardzo przecież radykalny w innych dziedzinach — 
wśród godności urzędniczych, jakie istnieć miały w wolnej rzeczpospo
litej (wymienił je w rozdziale VI Programu), na pierwszym miejscu 
pisał o ojcu, którego uważał za przedstawiciela władzy państwowej; 
pisząc zaś nieco niżej o zadaniach ojca — nazywał go „panem rodziny” 
(Master and Ruler) — zalecał mu co prawda opiekę nad dziećmi i troskę
o ich wychowanie i wykształcenie, ale równocześnie nakazywał czuwa
nie, aby dzieci „pomagały w uprawie ziemi albo w innym  zawodzie, wy
twarzały potrzebne tow ary”, a w razie oporu zalecał ojcom stosowanie 
nie tylko nagany, ale i kary chłosty'45.

Czytelnik Telemaka, a także i innych dzieł Fénelona, przekonać się 
może niejednokrotnie, że pisarz ten — znany zresztą ze swych nie
zwykle odważnych wystąpień krytycznych i stale zwalczany przez 
Bossueta — często przeplatał pomysły postępowe z ideami co najmniej 
tradycyjnymi. Pomijając te jego koncepcje, które zbliżały się do idei 
innych utopistów (apoteoza ziemi-żywicielki, którą winni uprawiać 
wszyscy, w tym także szlachta przepełniająca dwór króla; państwowa 
kontrola handlu i banków itd.), zwrócić warto uwagę na te właśnie 
poglądy Fénelona, które go odróżniają od innych przedstawicieli ówczes
nego nurtu myślenia utopijnego. A więc nie tylko zwalczał wszelkie 
postaci dążeń egalitarnych, które utożsamiał z „bluźnierstwem w sto
sunku do Opatrzności”, ale także przeprowadzić chciał rygorystyczny 
podział utopijnego społeczeństwa na siedem klas, nie tylko odróżnia
jących się strojem, lecz także zamkniętych w graniacch raz na zawsze

45 W arto porównać te dwa poglądy. C. G ilbert (op. cit., s. 321) pisze na ten 
tem at dość ogólnikowo, ale jednoznacznie: „II y a une au tre  sorte de supérieurs 
que la loi nous donne dépendam ment de la nature , ce sont nos pères ; leur auto
rité  est très difficile à m ettre  en oeuvre, il est rare  qu’ils en usent bien 
W instanley natom iast (Program..., s. 138—139) tak kończy swe rozważania na 
tem at stosunku ojca do dzieci: „Pracę powinien im wyznaczać rozkazem i czuwać 
nad jej wykonaniem, nie tolerując lenistwa. Powinien udzielać im nagany w sło
wach lub, gdy zawinią, ukarać chłostą [...]. W ten sposób dzieci nie będą rzucać 
się na siebie jak  zwierzęta, lecz będą żyć w pokoju jak rozumni ludzie, przyuczone 
do posłuszeństwa prawom i przedstawicielom władzy Rzeczypospolitej, przy czym 
każde będzie postępować tak, jak by chciało, żeby wobec niego postępowano”.
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ustalonych, W  ten sposób idealne społeczeństwo Fénelona miało „ska
mienieć” na wsze czasy: każdy człowiek pozostać miał przez całe życie 
w obrębie tego stanu, w którym  się urodził, i wykonywać ten zawód, 
jaki wykonywali jego rodzice. Przemawiający w Telemaku  Mentor 
(była to w jego postaci Pallas Atene) zalecał mu, aby starał się „uregu
lować dolę ludzi na zasadzie ich urodzenia” (Régler les conditions par 
la naissance). Fénelon zamierzał osiągnąć tą drogą swoiste zadowolenie 
każdego mieszkańca idealnego państwa z tych warunków, w jakich się 
znalazł skutkiem faktu urodzenia w tym lub w innym środowisku spo
łecznym. W taki oto sposób „natura” determinować miała nie tylko po
zycję społeczną jednostki, ale i statyczność całego utopijnego społeczeń
stwa i państwa w.

Treść tej doktryny społecznej pozwala odróżnić Fénelona od innych 
myślicieli utopijnych epoki, jednakże pragnienie ustanowienia w ideal
nym państwie przyszłości porządku nie podlegającego żadnym zmia
nom — nie było niczym wyjątkowym. Przeciwnie: cechą typową myśli 
utopijnej było pragnienie utrw alenia raz na zawsze proponowanego po
rządku ludzi i rzeczy. Uważając wszystkie dotychczasowe próby roz
wiązania trudności ustrojowych za nietrafne, a historię doktryn poli
tycznych za katalog następujących po sobie klęsk poniesionych przez 
mężów stanu i myślicieli, utopiści traktow ali przeważnie przeszłość jako 
zbiór kolejno popełnianych błędów. Dopiero ich własna propozycja 
miała czynić zadość wszystkim wymogom poprawnego myślenia spo
łeczno-politycznego. Łańcuch prawidłowo ułożonych sylogizmów pro
wadził do jednego i jedynie prawdziwego wniosku, tj. tego właśnie, 
jaki wysnuwał autor tej lub innej utopii: praw dą okazywało się zawsze 
ostatnie odkrycie idealnego modelu najlepszego ustroju. Wznosił się on 
ponad światem realnie istniejących ustrojów tak, jak niegdyś wznosił 
się ponad światem rzeczy platoński świat idei bytujący w „nadniebiań- 
skich m iejscach”. Wzorzec idealnej przyszłości człowieczeństwa osiągnąć 
m iał dzięki tem u doskonałość dzieł n a tu ry 47, która — jak twierdził 
Spinoza —■ nie podlega nigdy żadnym zmianom (natura semper eaderri). 
Kosztem przejścia do porządku nad zmiennością ludzi i rzeczy przezwy
ciężony został dualizm świata ludzi i świata przyrody. Odtąd liczyć się 
miał tylko czas przyszły. Ale i on okazał się nieprzydatny, skoro reali
zacja utopii oznaczała jej trw anie po wszystkie czasy.

48 Françoise Gallouédec-Genuys, w książce Le Prince selon Fénelon, Paris 
1983, s. 189, omawiając te pomysły trafn ie  określa je jako „pétrification de la 
société”.

47 Tamże, s. 189.



Siedemnastowieczna wizją przyszłości 231-

4. PRÓBA RACJONALIZACJI MYŚLENIA O PRZYSZŁOŚCI

Przebywający w krainie abstrakcyjnych pojęć i prozaicznej — 
otaczającej go zewsząd, a zawsze niedoskonałej —- rzeczywistości, nie
jeden myśliciel odczuwał potrzebę wymknięcia się z kręgu życia co
dziennego. Chciał — jak Kartezjusz — „wyjść poza ten św iat”, aby 
spojrzeć na świat inny, nowy, zrodzony „w urojonej przestrzeni” 48. 
Taki stan umysłu sprzyjał myśleniu o przyszłości. Można ją było poj
mować abstrakcyjnie i nie wiązać z żadnym bliżej określonym czasem 
ani miejscem, ale można też było zastanawiać się nad możliwością 
przewidywania przyszłego biegu wydarzeń. I choć wizjonerom trudno 
było przekroczyć granicę dzielącą projektowanie od przewidywania, to 
jednak wydaje się, że można sensownie mówić o próbach traktowania 
przyszłości jako przedmiotu naukowych dociekań. Nie było to łatwe, 
gdyż przekonanie, że przyszłość jest tajemnicza i zagadkowa, oraz fata- 
listycznie pojmowana opatrzność odbierały wielu- ludziom odwagę 
myślenia o przyszłości w kategoriach mogących zaspokoić skromne na
wet wymogi racjonalizacji. W Nowych rozważaniach dotyczących rozu
m u ludzkiego stwierdzał Leibniz, że przyszłość to domena rozumowania
i że ludzie interesują się nią dlatego znacznie rzadziej aniżeli teraźniej
szością, która wiąże się z odczuwaniem 48.

Od dawna zdawano sobie jednak sprawę, że powiązanie znajomości 
dziejów minionych i bieżącej polityki z próbami ustalenia prognozy 
dotyczącej bliższej lub dalszej przyszłości przynieść może efekty dodat
nie w postaci trafnego wyboru pomiędzy różnymi możliwościami dzia
łania. Już żyjący w I stuleciu przed naszą erą w Rzymie epikurejski 
filozof Filodem miał to właśnie na uwadze, kiedy pisał, że „sąd po
prawny to taki sąd, który z rzeczy zawsze oczywistych i obecnych 
rzutuje na rzeczy przyszłe, a spośród tych, którzy stoją na czele czy to 
demokracji, monarchii, czy jakiejkolwiek innej formy rządów, najzdol
niejsi są zawsze ci, którzy posługują się takim sposobem sądzenia” . 
Społeczna działalność jednostki w obrębie grup ludzkich stała się przed
miotem poznawczego zainteresowania dopiero wtedy, gdy gospodarcze 
funkcje państwa w sposób coraz bardziej imperatywny zaczynały zmu
szać ludzi do przewidywania skutków określonych czynności podejmo
wanych przez organy władzy państwowej. Poza tym, porównanie życia 
ludzkiego w przeszłości i teraźniejszości zrodziło w epoce rozkwitu po
lityki merkantylistycznej przekonanie o narastaniu coraz bardziej

48 R. Descartes, Le Monde, w: Oeuvres (éd. Ch, Adam — P. Tannery), t. XI, 
Paris 1909, s, 31: „Perm ettez donc pour un peu de temps à votre pensée de sortir 
hors de ce Monde, pour en venir voir un autre, tou t nouveau, que je ferai naître 
en sa présence dans l°s espaces im aginaires”.

49 G. W. Leibniz, Nowe rozważanie dotyczące rozumu ludzkiego, t. I, s. 73 i n.
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widocznych ujemnych skutków wielu procesów społecznych. To z kolei 
zrodziło myśl o możliwości usunięcia łub co najmniej złagodzenia zła, 
a także ustanowienia takich norm ludzkiego współżycia, które dawałyby 
gwarancję poprawy. Utopijni prekursorzy myśli fizjokratycznej m a
rzyli — jak wiemy — o nadaniu innego, wolniejszego tempa życiu 
przyszłych generacji, co musiało być połączone ze zmianą całego stylu 
życia w idealnym państwie przyszłości. Zalecając pewne sposoby dzia
łania ja k o , skuteczne, równocześnie przewidywali, że działalność taka 
mieć będzie skutki dodatnie. Punktem  wyjścia był w  tym wypadku 
„typ idealny” państwa doskonałego przyszłości, który służył jako kry
terium  z reguły negatywnej oceny państwa rzeczywistego, istniejącego 
w teraźniejszości. W ten sposób, to, co „powinno być”, pozwalało my
ślicielowi wartościować to, co „jest”. Taki właśnie — jak przypomniał 
Althusser — był tok rozumowania pozwalający J, J. Rousseau krytycz
nie oceniać koncepcje Monteskiusza.

Ale można też było rozumować inaczej, tj. porównywać to, co jest, 
z tym, co było. Tak myślał Diderot, kiedy w 1773 r. wyraził zabarwioną 
nutą ironii nadzieję, że kiedyś zostanie znaleziony złoty środek pomię
dzy pierwotnym stanem dzikości a naszym wspaniale uporządkowanym 
stanem obecnym. Także i w tym wypadku przyszły stan rzeczy uznany 
został za potencjalnie lepszy zarówno od teraźniejszego, jak i minio
nego. Jednakże droga rozumowania prowadząca do tego wniosku była 
inna niż w poprzednim przypadku: Diderotowi chodziło o znalezienie 
takiego wyjścia z niekorzystnej sytuacji, które zakładało krytyczną 
ocenę dotychczasowego kierunku rozwoju społeczeństwa i państwa,
i dlatego wyrażał się z przekąsem zarówno o pierwotnym  stanie dziko
ści, jak i o nadmiernie uporządkowanym państwie, w którym przyszło 
mu żyć. Nie jest przypadkiem, że wymienione tu nazwiska — Rousseau
i Diderota — wiążą się już z drugą połową XVIII w., kiedy wyraźniej 
niż poprzednio dostrzegano różnicę pomiędzy wspomnianymi wyżej 
dwoma sposobami wartościowania, co m. in. doprowadziło do uświado
mienia sobie potrzeby pogłębienia dotychczasowego sposobu interpre
towania historii.

Już wcześniej jednak, bo w drugiej połowie XVII stulecia i u progu 
wieku XVIII, zdawali sobie z tego sprawę niektórzy nieliczni myśliciele. 
Inaczej potrafili oni spojrzeć na historię i dostrzegli w  niej nie tylko 
re jestr błędów i klęsk, lecz potraktowali ją jako arsenał doświadczeń 
minionych generacji, z którego następne pokolenia mogą wiele skorzy
stać, wzbogacając swą własną — z natury  rzeczy zawsze ułamkową — 
wiedzę o życiu. W ten sposób tłumaczyć można podejmowane przez 
Bossueta, Leibniza i Vica próby znalezienia praw, rządzących zjawiska
mi społeczno-ustrojowymi; zrozumieli oni — choć w różnym stopniu
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i w różny sposób — że wykrycie praw, jakie rządziły zjawiskami spo
łecznymi w przeszłości i jakie rządzą nimi obecnie, pozwoli przewi
dzieć te zjawiska, jakie wydarzą się w przyszłości. Wyraził to wyraźnie 
dopiero jednak Condorcet u schyłku wieku Oświecenia, kreśląc swój 
zarys rozwoju intelektualnego ludzkości.

Naude, a potem Leibniz — zwrócili uwagę na zbliżone zagadnienie, 
a mianowicie na pożytki płynące z lektury dzieł utopijnych dla tych, 
którzy pragną kształtować przyszłość. Oto Naude pisał w swych rozwa
żaniach politycznych, że utopie Morusa, Bacona, Campanelli i innych, 
to projekty, które pozwalają nam mieć nadzieję, że można osiągnąć 
lepszy porządek niż ten, który istnieje obecnie. Leibniz natomiast — 
jak już o tym była mowa •—• nie uważał za słuszne umieszczać utopii

l  Morusa i Campanelli inter chimaeras, gdyż wychodził z założenia, że
zawierają one interesujące propozycje innego, lepszego uporządkowania 
świata. W postawie takiej tkwiło milczące założenie, że nawet w tych 
wypadkach, gdy propozycje te wydają się nam niesłuszne, zawsze 

: można je skorygować, wykorzystując doświadczenie własne lub cudze,
że więc — innymi słowy — uczyć się można także i na błędach po- 

j przedników; pomnożona zaś dzięki znajomości dziejów minionych, wie
dza człowieka służyć może doskonaleniu przyszłych dziejów ludzkości. 
Jak  wykazał Grua, rozmyślając nad możliwością doskonalenia świata, 
Leibniz eliminował kolejno różne hipotezy dotyczące przebiegu historii 
ludzkości. Odrzucił więc zarówno myśl o stopniowej degeneracji świata, 
jak i koncepcję jego nieprzerwanego doskonalenia się oraz przekonanie 
o niezmienności wszelkich ludzkich instytucji; uznając nieskończone 
możliwości rozwoju, jakie zawiera w sobie przyszłość, Leibniz głosił 
pogląd, że stopniowo dokonywać się będzie proces ustawicznego dosko
nalenia świata, mimo że doznać może chwilowych zakłóceń50. Prze-

■ szłość, teraźniejszość i przyszłość stały się w ten sposób nierozdzielną 
całością, której znajomość nie mogła być obojętna dla nikogo, kto 
pragnął ulepszyć przyszłość. Przeszłość — pisał Leibniz —■ otrzymujemy 
w spadku po poprzednich generacjch, toteż jej niedoskonałość nie jest 
naszą winą, tym  bardziej, że to, co się dokonało w przeszłości, zgodne 
było z wolą bożą. Inaczej przyszłość: w jej obliczu nie można być bez
czynnym i „oczekiwać z założonymi rękami na to, co uczyni Bóg”. 
Przeciwnie — trzeba działać według domniemanej woli bożej i starać 
się ulepszać otaczający nas świat ludzi i rzeczy 51. Tego rodzaju posta-

50 G. Grua, Jurisprudence universelle et théodicêe selon Leibniz, Paris 1953, 
s. 342 i n.

51 G. W. Leibniz, Discours de M étaphysique (éd. H. Lestienne), Paris 1952, 
s. 30: Car, quant à l ’avenir, il ne faut pas estre quiétiste ny attendre  ridiculement 
à bras croisés, ce que Dieu fera, selon ce sophisme que les Anciens appelloient 
[...] la raison paresseuse, mais il fau t agir selon la volonté présomptive
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wienie sprawy czyniło człowieka odpowiedzialnym za jego własną przy
szłość i kazało mu niejako zająć miejsce tajemniczej opatrzności. Za
miast jej niezbadanych wyroków determinujących przyszłość rodu ludz
kiego, pojawić się m iał przewidujący rozum człowieczy, którego zada
niem miało stać się doskonalenie wszystkiego, co wiąże się z możliwością 
oddziaływania na przyszłe losy całej ludzkości.

Umiejętność kierowania własnym losem i umiejętność przewidywa
nia skutków własnej działalności, zostały w ten sposób powiązane 
w jedną całość. W ten sposób zrodziła się możliwość doniosłej zmiany: 
sztuka domyślania się tego, co niesie ze sobą przyszłość, mogła prze
kształcić się w naukę przewidywania przyszłości, tj. w świadome 
kształtowanie tych naszych dzisiejszych poczynań, które jutro zmienią 
nasze otoczenie i nas samych w taki sam sposób, w jaki wczorajsza 
działalność ukształtowała naszą sytuację dzisiejszą. Fakt, że ciągle jesz
cze jest to nauka, o której dopiero się myśli, dowodzi, że przed trzystu 
laty  postawione zostało jedno z najtrudniejszych zadań, jakie pragnie 
rozwiązać ludzki umysł.

W aldemar Voisé

LA VISION DU FUTUR AU X V I I ® m e  SIÈCLE

Résumé

Les réflexions sur le caractère général de la litté ra tu re  utopique et des récits 
de voyages conduisent l’au teu r à soutenir que ces deux genres littéraires per
m ettent aujourd 'hui de procéder à la reconstruction du clim at particu lier de la 
pensée au monde fu tur, dans lequel beaucoup de penseurs du X VIIèrae siècle 
espéraient re trouver une parcelle de leur individualité perdue.

L’un des buts, réalisés consciemment par les auteurs utopiques comme par 
les auteurs des récits de voyages, éta it de dém ontrer les contradictions entre les 
deux mondes: celui ex istan t réellem ent et P«idéal», au trem ent dit inventé de 
toutes pièces par l’utopie ou décrit par les voyageurs qui idéalisaient la vie quoti
dienne du «bon sauvage», du «sage Chinois», etc. En particu lier les rapports 
sociaux qui devaient être ceux de la  société fu ture  se p résentaient aux yeux 
de ces auteurs comme l ’inversion pure et simple de ceux existant actuellem ent. 
Aussi ne fau t-il pas s’étonner, si les mots d’ordre de liberté, égalité, fraternité, 
bien longtemps avant d 'être inscrits sur les drapeaux de la Révolution Française, 
servaient de point de départ à la critique des rapports interhum ains de ce temps.

de Dieu, au tan t que nous en pouvons juger, tachant de tout nostre pouvoir de 
contribuer au bien général, et particulièrem ent à l ’ornem ent et à la perfection 
de ce qui nous touche, ou de ce qui nous est prochain, et pour ainsi dire à portée.
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La vision du régime socio-politique idéal du fu tu r était composée d’éléments 
d’un é tat m ercantile perfectionné (économie planifiée, coordination étatique de la 
production et du commerce, etc.) souvent liés à la structure économique agraire 

^de l’état idéal et reconnaissait par principe de grandes compétences à un pouvoir 
aussi fort que démocratique (toutes les charges et dignités devant être électives 
et soumises à la rotation, etc.). Un tel régime était considéré comme plus «naturel» 
que celui que les utopistes eux-mêmes (Winstanley, Harrington, Gilbert) obser
vaient au temps de l’accum ulation primitive grandissante du capital.

La conviction profonde selon, laquelle le fu tu r é ta t de choses sera m eilleur 
que l ’actuel ou le passé conduisit certains auteurs (surtout Leibniz) à une ten ta 
tive de rationaliser leu r pensée sur le futur; cette ten tative consistait essentiellem ent 
à lie r l ’.'art de diriger son destin à la capacité de prévoir quels seront demain 
les effets de l’activité d’aujourd’hui.


