ARCHIWUM

HI STORII

FILOZOFII

I

MYŚLI

SPOŁECZNEJ,

T.

31,

1985, P L

IS S N

0066-6874

Jan Garew icz
C H R I S T I A N O P O L I S . J O H A N N V A L E N T IN A N D R E A E

I JEGO U T O P IA

I
1. Pod adresem utopii zadawać można w iele pytań i dobrze jest je
odróżnić. Czym innym jest pytanie, czemu ludzie uciekają w światy w y 
imaginowane, czym innym, w jakim celu decydują się ogłosić swoje prze
myślenia, czym innym wreszcie, jakie okoliczności sprawiają, że rozwa
żania takie stają się masowe lub zyskują szeroki krąg czytelników, albo
przeciwnie, pozostają nieliczne i bez echa. W szystkie znane mi typologie
utopii1cierpią na pomieszanie tych pytań
Porównywać można tylk o zjawiska pod pewnym względem jednorod
ne. Przeważnie stosujemy w tedy podziały dychotomiczne: coś jest m niej
sze lub większe, wcześniejsze lub późniejsze, z praw ej lub z lew ej strony,
nad lub pod. Podobnie typologizujem y światy wyimaginowane: są to
utopie lub uchronię, mają charakter eskapistyczny lub heroiczny, są w
przód lub w ty ł zwrócone.
Schematyzowanie jest, oczywiście, niezbędne, byśm y m ogli objąć nie
przebrane mnóstwo zjawisk w dowolnej dziedzinie. Z kolei napór ich
każdy schemat rozsadza. Niniejsze rozważania mają cel dwojaki: przed
stawienie faktu historycznego, mało w Polsce znanego, oraz w eryfik ację
na tym przykładzie pewnego schematu typologicznego.
2. O utopii będę tu m ówił mając na m yśli wyłącznie utopię literacką 2,
tj. opis wyim aginowanej krainy bez żadnej fabuły powieściowej lub z
fabułą, której celem jest tylko uwypuklenie właściwości krainy. Opis ten
dotyczy warunków, w jakich ludzie żyją, systemu organizacji ich życi,a
1 W sprawie rozmaitych typologii utopii por. J. Szacki, Spotkan ia z utopią,
Warszawa 1980. Do podanej tam podstawowej literatury przedmiotu chciałbym do
dać zbiór wydany przez A. Neusiissa, U to p ie . B e g r if f u n d P h a n o m e n d es U top isch en ,
Neuwied—.Berlin 1968. Szereg interesujących uwag znajdzie czytelnik także w: B.
Baczko, L u m ie r ę s de l’u to p ie, Paris 1978.
2 W sprawie rozróżnienia utopii w sensie socjologicznym i utopii literackiej por.
Wstęp B. Baczki do Leger-Martie Dom Deschamps, P r a w d z iw y sy stem czyli r o z w ią 
zanie zagadki m e ta fiz y k i i m o ra ln ości, Warszawa 1967, s. 33 i n.

142

Jan G arew icz

osobistego i społecznego, zasad, jakimi się kierują, tj. przeświadczeń i
wierzeń. Akcenty rozmaicie mogą być rozłożone, schemat jest jednak
zawsze ten sam: ktoś trafia do świata nieznanego i referuje, co w nim
widział i słyszał.
Utopia tego rodzaju jest w ytw orem czasów nowożytnych. Jej naro
dziny mają dokładną metrykę: rok 1516, gdy w Lovanium ukazała się
anonimowa książka pod rozwlekłym , zgodnie z ówczesnym obyczajem,
tytułem Libellu s vere aureus nec m inus salutaris quam festivus de o p tim o reipublicae statu, deque nova insula Utopia, znana powszechnie pod
nazwą Utopii Tomasza Morusa. W prawdzie już Platon pisał o mitycznej
Atlantydzie w Timaiosie i Kritiasie, ale b yły to tylko marginalne uwagi;
oba dialogi nie temu są poświęcone- Morus stworzył zatem now y gatu
nek literacki.
Próbowano powiązać jego powstanie z odkryciami geograficznymi.
M ożliwe, że na ich podłożu powstał pomysł Morusa. Zwróćm y jednak
uwagę na fakt nie podkreślany w historiach utopii: prawie wiek minął,
nim Morus znalazł naśladowców. Szesnastowieczni ludzie interesowali się
rzetelnym i lub fantastycznymi opisami krajów odkrytych, a nie w y m y
ślaniem fikcyjnych. Gdyby było inaczej, to po odkryciach Kolumba, Vasco da Gamy, Magellana, po podbojach Corteza i Pizarra utopie powinny
były rodzić się jak grzyby po deszczu.
I oto nagle, na początku X V II w., Morus znajduje niemal równocześ
nie aż trzech naśladowców. W różnych krajach, różnego pochodzenia, roz
maitego wyznania. W e Włoszech Tomaso Campanella, ubogi K alab ryjczyk, mnich chłopskiego pochodzenia, podejrzany o herezję i długo w ię
ziony, pisze Państw o Słońca. W A n glii Francis Bacon, człowiek nowej
arystokracji, mąż stanu piastujący najw yższy urząd królewski, w ielki f i
lozof, występuje z N o w ą Atlantydą. W Niemczech mieszczanin, protes
tancki duchowny, teolog i organizator życia religijnego, ogłasza Christianopolis. To już jest symptomatyczne: widocznie istnieje społeczne zapo
trzebowanie na taką literaturę.
Czy i jakie w p ływ y wzajemne wchodzą tu w grę, bardzo trudno usta
lić. Andreaemu znane było Państw o Słońca. Bacon mógł znać dzieła obu
pozostałych. T yle tylko wiemy. Drukiem najwcześniej, bo w 1619 r., uka
zało się Christianopolis, Państw o Słońca w cztery lata później 3, nie do3
Historię wydania Pa ń stw a S łońca podaje w swym Wstępie do polskiego prze
kładu (Warszawa 1954, s. 45) W. Kornatowski. Andreac zapoznał się z koncepcją
Campanelli za pośrednictwem swego uczmia i przyjaciela Wilhelma v„ d. Wanse.
W dyskusjach prowadzonych w 1617 r. nad napisaniem niemieckiej wersji C iv ita s
S olis brał też udział pierwszy wydawca P a ń stw a S łońca T. Adami. Por. Posłowie i
chroinologia życia Andreaego pióra R. v. Diilmsna w niemieckim wydaniu C h y m i sche H o ch zeit, Stuttgart 1972.
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KońC2/0114 N o w ą Atlantydą wydał pośmiertnie sekretarz Bacona w 1627,
ale pomysł D o m u Salomona pochodzi z roku 15944. W p ływ y są przed
miotem domysłów; ale też w końcu nie są tak ważne.
3. Polski czytelnik ma do dyspozycji utopie Campanelli i Bacona i spo
ro inform acji o autorach. Inaczej wygląda sprawa w przypadku Andreaego: tutaj nie wiadomo u nas prawie nic. O ile wiem, cała literatura na
jego temat ogranicza się do dwóch stroniczek u Świętochowskiego 5, Szac
ki wspomina go incydentalnie 6, inni autorzy niemałej literatury polskiej
poświęconej sprawie utopii — wcale. Jedno zdanie znajdziemy jeszcze we
Wstępie W iktora Kornatowskiego do Państwa Słońca 1. W W ielk iej ency
klopedii pow szechnej hasła nie ma; nazwisko pojawia się tam, gdzie nie
będzie go szukał nikt, kto nie w ie czegoś z góry o Andreaem. N ie poja
wia się on w żadnej polskiej antologii m yśli siedemnastowiecznej ani m y
śli niemieckiej. Słowem, postać znana w najlepszym razie wąskiemu krę
gow i specjalistów, historyków niemieckiego baroku lub reformacji.
A chyba warto się nim zająć. Za swego antenata uznawały go zarówno
oświecenie niemieckie, jak pietyzm osiem nastowieczny8. Andreae był
silnie powiązany z Komenskym, i to właśnie podczas jego pobytu w P o l
s ce 9. Jego utopia zaś jest interesującym materiałem porównawczym w
zestawieniu z Campanellą i Baconem, a pod pewnymi względami nadaje
się też do zestawień z utopistami X IX w. A wreszcie... ale o tym za chwi
lę.
4. Zacząć trzeba od życiorysu.
Johann Valentin Andreae urodził się w Herrenburgu w pobliżu T y 
bingi 17 sierpnia 1586 r. Pochodził z rodziny duchownych. Dziad, Jakub,
4 Por. Wstęp W. Kornatowskiego w: Fi Bacon, N o w a A tla n tyd a , Warszawa 1954,
s. 56.
5 A. Świętochowski, U to p ie w r o z w o ju h istoryczn ym , Kraków 1910, s. 70— 71.
Autor w przedmowie powołuje się wyłącznie na opracowanie niemieckie; podejrze
wam, że pracę Andreaego znał tylko z drugiej ręki.
8 J. Szacki, op. cit., s. 57.
7 W. Kornatowski, Wstęp do P a ń stw a Słońca, s. 44.' Nawiasem mówiąc, Kom atowski traktuje także Andreaego wyłącznie jako naśladowcę Campanelli.
8 W epoce oświiecenia Andreaem zajmowali się szczególnie Chi. F. Nicolai i J.
G. Herder. Duży w pływ wyw arł Andreae; na tzw. pietyzm szwabski (Albrecht Bengel, Friedrich Christoph Oetinger), przy czym pośrednikiem był pozostający pod
silnym wpływem Boehmago Gottfried Arnold, autor monumentalnej K ir c h e n un d
K e tz e r H is to r ie n (1699— 1700), jednego z podstawowych źródeł do dziejów protes
tantyzmu, a zwłaszcza jego nieortodoksyjinych prądów.
9 Korespondencja została nawiązana w 1628 r., gdy Komensky przybył do Lesz
na, i trwała wtiele lat. Andreae posłał m.in. Komensky’emu swój napisany w 1622 r.
traktat pedagogiczny T h eo p h ilu s, którego publikacja została zakazana Kiedy w
1649 r. traktat ten wreszcie siię ukazał, za podstawę edycji posłużył właśnie egzem
plarz będący w posiadaniu Komensky’ego.
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był kanclerzem uniwersytetu w Tybindze i na tym stanowisku odegrał
rolę przy wypracowaniu tzw. uzgodnionej form uły (K o n k o rd ien jo rm el),
która miała pogodzić zwaśnione odłamy konfesji luterańskiej. Tybinga w
ogóle odgrywała w myśli reform acyjnej poważną rolę. Uniwersytet prze
szedł na stronę Lutra już w roku 1534 i pełnił rolę drugiego, obok W ittenbergi, ośrodka protestanckiej teologii: tutaj wykładał Melanchton. Do
dajmy, że i później Tybinga była w dziedzinie teologii jednym z najważ
niejszych ośrodków niemieckich. Stąd w yw odził się szwabski pietyzm, a
za naszych już czasów tu właśnie wykłada Hans Kung.
Duchownym był też ojciec Andreaego. Umarł, gd y syn miał 15 lat.
Matka przeniosła się w tedy do Tybingi, by kierować dworską apteką.
W 1602 r. Andreae został immatrykulowany na uniwersytecie. Po
trzech latach uzyskał magisterium sztuk wyzwolonych. M iał studiować
dalej, ale w następnym roku, w związku z niezbyt jasnym wybrykiem ,
został relegowany.
Na następne lata przypadają liczne podróże i nauka języków. Był w
w ielu miastach nadreńskich, w Heidelbergu, Frankfurcie i niemieckim
wówczas Strassburgu; był w Bazylei i Genewie, gdzie duże wrażenie zro
biła na nim kalwińska dyscyplina kościelna; był w Lyonie i Paryżu;
był we Włoszech, dotarł do Rzymu; był w Austrii. Planowanej podróży
do Holandii musiał zaniechać, kiedy otrzymał stanowisko i założył rodzi
nę.
Te peregrynacje, podczas których poznał też francuski, włoski i an
gielski, trw ały do roku 1612. Wówczas, po pobycie w Rzymie, postano
w ił wzorem przodków poświęcić się karierze duchownej i został p rzyję
ty do słynnego Tiibinger Stifit, czyli fakultetu teologicznego; dziś istnie
je tam W ydział Filozoficzny- Stąd w yszli Bengel i Oetinger, tw órcy szwabskiego pietyzmu, oraz przyjaciele: Schelling, Holderlin i Hegel.
Zgodnie z tradycją niemiecką Andreae bywał parokrotnie nauczycie
lem domowym, trochę tłumaczył, uczył szlacheckie dzieci matematyki.
W 1614 r., stosunkowo więc późno, ustabilizował się: został diakonem, po
tem proboszczem wirtemberskim w Yaihingen i ożenił się z córką wysokiego duchownego protestanckiego.
W Yaihingen pozostał sześć lat. Napisał tu 40 najlepszych swych pism,
przeważnie teologicznych, ale była m iędzy nimi też komedia T u rb o (M ą ciw oda), przypuszczalnie wzorowana na Fauście Marlowa, w yśm iew ają
ca przesądy, łatwowierność, wiarę w siły magiczne. Ona w znacznej mie
rze sprawiła, że oświecenie niemieckie uznało go za swego prekursora.
Tutaj też napisał Christianopolis, a przedtem jej zarys niemiecki D ie
Christburg.

Od roku 1620 przez dziewiętnaście lat był superintendentem w poło
żonym na zachód od Stuttgartu Calw. W ojna długo oszczędzała W irtem -
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I
bergię, a Andreae okazał się znakomitym organizatorem pomocy dla jej
ofiar. Wreszcie w 1634 r. wojska cesarskie zdobyły, splądrowały i puści
ły z dymem miasto, 450 domów spłonęło, Andreae stracił cały dobytek
prócz biblioteki. A potem przyszła zaraza. Opis nieszczęść pisarz zawarł
w Threni Calvenses.
K ied y powrócił książę wirtemberski, który przed najazdem schronił
się w Strassburgu, Andreae został radcą konsystorza w Stuttgarcie i
nadwornym kaznodzieją. W ygłosił podobno przez dziesięć lat 1040 kazań.
Ponadto powierzono mu odbudowanie organizacji kościelnej (z 1046 du
chownych przed wojną pozostało 338) oraz szkolnictwa. W idocznie podo
łał zadaniu, skoro w 1651 r. został generalnym superintendentem,
zwierzchnikiem całego wirtemberskiego Kościoła. Lecz rok tylko piasto
wał tę godność; na skutek choroby musiał ją złożyć. 27 czerwca 1654
zmarł w Stuttgarcie 10.
Jak widać, po ruchliwym życiu w młodości wiek dojrzały niezmiernie
ustabilizowany i przeważnie spędzony w niewielkim mieście. Calw, a
nawet Stuttgart, to nie Londyn ani siedemdziesięciotysięczny wówczas
Neapol. Andreae nie obserwuje skupienia takich bogactw ani władzy, z
jakimi m ieli do czynienia Campanella i Bacon, nie ma też stale przed
oczami rozpanoszonych w w ielkim mieście występków. A le pobyt na za
padłej prowincji nie zacieśnia jego horyzontów. Utrzym uje niezmiernie
szerokie kontakty nie tylko w obrębie Niemiec, ale i poza ach granicami.
Koresponduje z ludźmi o nazwiskach światowych: z Komenskym, z Kep
lerem. Uchodzi za „wirtuoza przyjaźni” , które zawierał z przedstawicie
lam i bardzo rozmaitych poglądów. Andreae znajduje też uznanie w krę
gach literackich. Koresponduje i przyjaźni się z dwoma poetami niemiec
kiego baroku: Harsdórferem w Norym berdze i Moscheroschem w Stras
sburgu 11 i jako jeden z dwóch tylko teologów p rzyjęty zostaje na człon
ka „Owocnego Tow arzystwa” ( Fruchtbringende Gesellschaft), które ode
grało znaczną rolę w rozwoju piśmiennictwa niemieckiego 12. W kołach
duchownych przyjaźni się z przedstawicielami różnych odłamów luteranizmu, praw ow iernym i i nieprawowiernymi. Sam przy tym zwalcza kryptokalwinizm, a sympatią darzy mistycyzujący panteizm, który pierwsze10 Najobszerniejszą biografią Andreaego w nowszej literaturze daje R. v. Diilmen, D ie U to p ie e in er ch ristlich en G esellsch a ft. J oh a n n V a le n tin A n d re a e (1586
— 1654), Stuttgart 1978. Korzystałem tu z jej skróconej w ersji we Wstępie R. v.
Dulmena do Fa m a fraterrdtatis, C o n fe ssio fraternitatis, C h y m is c h e H o c h z eit, Stut
tgart 1973, z posłowia G. Wirtha w: J. V. Andreae, Christiaruopolis, Leipziiig 1977 oraz
z hasła w N e u e D e u tsc h e B io g ra p h ie, t. I.
11 Obaj występują wśród bohaterów pięknego opowiadania G . G rassa S p o tk a 
n ie w T e lg te , które ma się niebawem ukazać w poisklim przekładzie?.
ts Por: M. Szyrocki, H isto ria lite ra tu ry n ie m ie c k ie j, W rocław 1971;.
10
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go wybitnego przedstawiciela znalazł w Paracelsusie, a kontynuatorów w
Valentinie W eigelu i Jakubie Boehmem. A le przede wszystkim jest zw o
lennikiem wyznaniowej tolerancji: uznaje za dopuszczalne różne inter
pretacje Pisma, broni ducha reform acji, a nie jej litery. Za jego rządów
nie ma w W irtem bergii religijnych prześladowań, a spory prowadzone
np. z kryptokalwinistami są stonowane.
Przykładny życiorys, po którym nie należy spodziewać się niespodzia
nek. A jednak...
5.
W latach 1614— 1616 trzy anonimowe druki zbulwersowały opinię
najpierw niemiecką, a później także europejską;. chodzi o manifesty różnokrzyżowców: Fam a fraternitatis rosae crucis i Confessio fraternitatis
oraz dziwną opowieść alegoryczną Chym isch e Hochzeit. Wszystkie trzy
zalicza się do kanonu pism różokrzyżowców, dodając niekiedy jako czwar
te Turris Babel.
Zanim w yszły drukiem, krążyły już w odpisach po kraju. B yły nie
jako odpowiedzią na istną powódź pism, o których van Diilmen pisze, że
zalały Niem cy w latach 1600— 1620, świadcząc o nasilającym się poczu
ciu destabilizacji13.
W innfried Zeller, jeden z największych znawców historii protestan
tyzmu, pisał o przemianach, jakie zaszły w Kościele luterańskim po po
koju augsburskim i ustaleniu zasady cuius regio, eius religio. Przez sześć
dziesiąt lat w Niemczech panował pokój, ale brak zagrożenia zewnętrz
nego wcale luteranizmowi nie wyszedł na dobre. Rozgorzały zaciekłe spo
ry, często czysto werbalne- A b y położyć im kres, uzgodniono wreszcie
kardynalne punkty wiary, zawarte we wspomnianej już K o n k ord ien form el (lub K onkordienbuch). A le w tedy zaczęło się polowanie na czarowni
ce. W niemieckich państwach luterańskich, np. w Saksonii, na Śląsku, w
księstwie brunszwicko-łuneburskim, w W irtem bergii, duchowni pod groź
bą pozbawienia urzędu musieli składać przysięgę na „uzgodnioną formu
łę” . Zaczęła się kontrola pism i kazań, cenzura, donosy, rew izje w poszu
kiwaniu dzieł nieprawomyślnych. Sama idea reform acji: wolność sumie
nia została zagrożona. A równocześnie życie powróciło w dawne koryto,
ludzie ani o jotę nie stali się lepsi. N ik t nie kwestionuje w luterańskich
krajach dzieła Lutra, ale rodzi się przeświadczenie, że reform acja utknę
ła w pół drogi, inaczej mówiąc, że potrzebna jest nowa reformacja, znacz
nie gruntowniej sza od p ierw szej14.
Ponieważ m yśl luterańska zakrzepła w ortodoksję, więc sięga się te
raz do polemistów Lutra: do Schwenckfelda, Karlstadta, Melanchtona, a
13 R. v. Diilmen, Wstęp do F a m a fraternitatis...
14 Por. Wstęp W. Zellera do D e r P ro te sta n tism u s des siebzeh n ten Jah rh u nderts,
Bremen 1962.
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także do Paracelsusa ii mistyki, od której Lu ter się odżegnał. W tym k li
macie szerzy się weigeliandzm, w nim też zrodzi się mistyka Jakuba Boehmego.
Z w yjątkiem mistyków nie ma bowiem w Niemczech ówczesnych my
ślicieli oryginalnych. Najczęściej powtarza się idee już głoszone. A le nie
pokój trwa.
Manifesty różokrzyżowców myślowo też b yły ubogie. Przynosiły bar
dzo skąpe wiadomości o założycielu bractwa i ogólnikowe zalecenia, co
czynić. W gruncie rzeczy sprowadzały się do tego, by wszyscy ludzie do
brej w oli zjednoczyli w ysiłki dla gruntownej naprawy ludzkości. Pole
gać miała ona na tym, by ustały w ojn y i waśnie, ucisk i niesprawiedli
wość, a nastąpiło ich przeciwieństwo: pokój, sprawiedliwość, miłosier
dzie, by nikt się nad nikogo nie wywyższał, lecz każdy każdemu biegł z
pomocą, by wiedza służyła dobru, bogactwo miłosierdziu etc.
Postulaty takie wysuwano nieustannie, czemu więc manifesty zrobi
ły wrażenie? Otóż chodziło nie o to, czego się domagano, le.cz o stwierdze
nie, że już rozpoczęła się realizacja tych żądań i w tym celu zawiązane
zostało tajne — w domyśle: potężne — stowarzyszenie15.
O
rzekomym założycielu bractwa, Chrystianie Rosenkreutzu, wiadomo
było bardzo niewiele. Rzekomo urodził się w roku 1378, a zmarł w 1484,
zapowiadając, że powróci po stu dwudziestu latach 16. W wieku piętna
stu lat miał wstąpić do klasztoru i opanować grekę i łacinę. W następ
nym roku wyruszył z pielgrzym ką do grobu świętego, nie dojechał jed
nak, lecz zboczył z Cypru do Damaszku na naukę arabskiego, fizyki i ma
tematyki. Stąd miał się udać do Egiptu i Fezu, gdzie zapoznał się z ma
gią i kabałą. Przez Hiszpanię powrócił do Niemiec, założył klasztor i sku
pił wokół siebie uczniów, którzy m ieli przechować i przekazać dalej jego
naukę. Pamiętni na wskazówkę mistrza uczniowie odnaleźli we wskaza
nym terminie grób, otw orzyli go i odkryte w nim pismo puścili w świąt.
Astrologowie przyw iązyw ali szczególne znaczenie do roku 1604, w
którym ukazała się kometa, nazwana później kometą Halleya. Angielski
lekarz, astrolog, alchemik i mistyk Robert Fludd (1574— 1637) dał temu
zjawisku nową interpretację: zapowiedział mianowicie, iż pojawi się no
w y prorok. K ied y w Fam a fraternitatis wymieniono rok 1484 jako datę
15
Na temat różokrzyżowców istnieje ogromna literatura. Spośród ważniejszych
prac wymienić należy: H. Schick, D a s dltere R o se n k reu z ertu m , Berlin 1942; W.-E.
Peuckert, D a s R o se n k reu z , wyd. II, Berlin 1973; P. Arnold, L a r o s e -C r o i x et ses
ra p p orts a v e c la fra n c -m a ę o n n e rie , Paris 1970; oraz wspomnianą już pracę R. v.
Diilmena, por. przyp. 10. Książka G. Wehra C h ristia n R ose n k reu z , Freiburg i.B.
1980, ma wyraźnie popularyzatorski charakter.
18 Fa m a fraternitatis kończy się zapewnieniem: „post ammos C X X patebo” .
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śmierci Rosenkreutza, obiecując zarazem jego powrót za sto dwadzieścia
lat, odebrano to jako spełnienie proroctwa Fludda 17.
6.
Ze względu na osobę Andreaego interesuje nas szczególnie C h y mische Hochzeit. Realizacja kartezjańskiego „jasno i w yraźnie” w oświe
ceniu, a potem tendencje scjentystyczne sprawiły, że z w ielkim trudem
odzyskujemy dziś zdolność rozumienia ezoterycznego języka, którym po
sługiwały się literatury i sztuki plastyczne w dawnych czasach, a zwłasz
cza u progu epoki nowożytnej. W W eselu chem icznym wszystkiemu moż
na przypisać ukryte znaczenie: zwierzętom i przedmiotom, czynnościom i
znakom; co do niego, nawet wśród znawców nie ma zgody- Zresztą każ
dy, kto kiedykolw iek zajmował się Faustem — a druga jego część ma
niew ątpliwie z W eselem chem icznym w iele wspólnego — lub choćby
znanym zdaniem z Przedm ow y do Zasad filozofii prawa: tu jest róża, tu
taj tańcz 18, wie, jakie trudności nastręcza w takich sprawach interpre
tacja.
Fabułę Chym ische H ochzeit streścimy po to przede wszystkim, by czy
telnikowi dać pojęcie o klimacie książki.
Akcja jest dokładnie datowana: ma miejsce w 1459 r., zapewne dla
uprawdopodobnienia opowieści. W swej pustelni Chrystian Rosenkreutz
znajduje pewnego ranka zaproszenie na królewskie wesele. Oczekiwał go
z dawna, ale spadło z nieba; jest wierszowane, zapowiada wielką radość,
ale k ryje też p ogró żk i19.
Następuje teraz opis siedmiodniowych zdarzeń. Rosenkreutz natych
miast wyrusza w drogę, w której przewodnikiem jest mu przyroda. Do
ciera do zamku, odpowiada na pytanie i opłaca się strzegącym go potwo
rom, zastaje zgromadzonych już gości. Podróż wypełnia dzień pierwszy,
wstęp do zamku — drugi.
Pan. F. Spunda, D as m y stisch e L e b e n Ja k ob B óh m es, Freiburg i.B. 1961, s. 142.
18 G. W. F. Hegel, Z a sad y filo z o fii praw a, Warszawa 1969, s. 19.
ls A oto tekst zaproszenia z zachowaniem oryginalnej pisowni:
„Heut, heut, heut,
Ist des Kanigs Hochzeiit,
Bistu hierzu gebohren,
Von Gott zu Frewd erkohren,
Magst auff den Berge gehen,
Darauff drey Tempel stehen,
Daselbst die Geschicht besehen
Halt Wacht,
Dich selbst bedacht,
Wirst du nicht fleissig badan,
Die Hochzeit kan dir schaden,

17

Schad hat, w e r hie verzeiicht,

Hiiet sich ver ist zu Leicht,
Untem an stund: Sponsus et Spansa”.
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A le okazuje się ze słów dziewicy-m istrzyni ceremonii, że choć zapro
szonych jest wielu, do obrzędu zaślubin dopuszczeni będą tylko godni:
goście muszą się poddać próbie wagi. Wolno im się od niej uchylić i w y 
cofać, ale jeśli się jej poddają, wystawiają się na konsekwencje aż do
śmierci włącznie.
Dominującą cechą Rosenkreutza jest pokora. W poczuciu swej niedo
skonałości chce się najpierw wycofać. A le ufny w boże miłosierdzie —
wątek w luteranizmie szczególnie silnie akcentowany — poddaje się w
końcu próbie. Polega ona na ważeniu siedmioma odważnikami, które sym
bolizują siedem cnót kardynalnych. O dziwo, nie tylko przez nią prze
chodzi, ale też z najlepszym wynikiem. Na tej próbie, po której część
gości zostaje zakwalifikowana do udziału w obrzędzie, część przepędzona,
niektórzy zaś ukarani śmiercią, upływa dzień trzeci.
Dzień czwarty jest kulminacyjny. Goście dopuszczeni zostają przed
młodą parę, której towarzyszą dwa wcześniejsze pokolenia królewskie.
A le gdy tylko obrzęd zaślubin zostaje dopełniony, następuje rzecz strasz
na: zabójstwo trzech par królewskich.
Dotąd Rosenkreutz uczestniczył w weselu pasywnie, teraz zaczyna się
uczestnictwo czynne. Goście zostają zamknięci w w ieży i obarczeni róż
nym i pracami. Ich punktem szczytowym jest ofiara z feniksa i przetw o
rzenie jego prochów w ożyw czy eliksir. Zajmują te prace dwa dna.
W siódmym królewskie pary zmartwychwstają. Panuje radość pow
szechna. Dziewica ujawnia się jako alchemia. Goście aię rozjeżdżają, z
w yjątkiem Rosenkreutza, który zostaje odźwiernym jednej z bram zam
ku.
Na tym opowieść się urywa, nie wiadomo, co stało się dalej z Rosenkreutzem. Podobnie urywa się zresztą A urora Boehmego i wiele utworów
romantycznych, m.in. Beniow ski ■— przypadek czy zamysł, temat osobny.
7.
Można w nieskończoność interpretować tę baśń, w nieskończoność
też doszukiwać się jej reminiscencji w literaturze niemieckiej, zarówno
romantycznej, jak u Kafki. Na parę spraw tylko chciałbym tu zwrócić
uwagę.
Przede wszystkim róża i krzyż są w tym czasie symbolem śmierci i
zmartwychwstania. Łączył je Luter w znaku, którym posługiwał się jak
herbem, oraz w znanym dwuwierszu:
„Des Christen Herz auf Rosen geht,
Wenns m itten unterm Kreutze steht” 20.
A le stąpać po różach znaczy też stąpać po kolcach: na widok Zbawiciela
na krzyżu chrześcijanin popada w zachwyt i żałość zarazem. Połączenie
*• Cyt. za G. W ehr, op. cit.
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obu w yrazów w nazwisku Rosenkreutz (zachowują cały czas pisownię
oryginalną) nawiązuje też do idei jedności przeciwieństw, którą bardziej
jeszcze niż Mikołaj z K u zy upowszechnili w Niemczech Paracelsus, a po
tem Boehme.
W esele chemiczne jest misterium śmierci i zmartwychwstania. N ie 
którzy przeciwstawiają jednak zjednoczenie chemiczne m istycznem u21.
Z mistyką w ogóle sprawa trudna: czasem jest ucieczką od natury w
świat nadprzyrodzony, czasem, przeciwnie, wnikaniem w tajniki natury
samej. W ydaje się, że autor to ostatnie właśnie miał na myśli w W eselu
chem icznym . Rozgryw a się tu misterium życia i śmierci, ich wzajemnego
związku i przechodzenia w siebie nawzajem, które jest istotą całej na
tury.

Potwierdzeniem tego byłoby ujawnienie się dziewicy, przewodniczki
i ofiam iczki, jako alchemii, p rzy równoczesnym potępieniu szalbierzy,
którzy się pod alchemię podszywają; jedno z pytań zadanych Rosenkreutzowi p rzy przekraczaniu bram zamku brzmi, czy nie jest przypadkiem
alchemikiem. Dla nich nie ma wstępu.
A le w yjaśnijm y wreszcie, skąd ta dygresja i czemu interesują nas
pisma różokrzyżowców, zwłaszcza W esele chemiczne. Odpowiedź prosta:
bo Andreae był jego autorem. Rzecz wyszła na jaw na początku X V III w.,
kiedy odkryto jego łacińską autobiografię.
W esele chem iczne powstało już na przełomie 1605/06 r., następne pis
mo, Fama fraternitatis, nie przed 1609 r., zatem właśnie Andreae kreo

wał postać Rosenkreutza i puścił w obieg całą legendę.
Co do późniejszych manifestów, zdania są podzielone. Richard Kienast
przypisuje je różnym autorom; W ill-Erich Peuckert, bardzo zasłużony
dla badań nad bractwem, za autora wszystkich trzech uważa Andreaego;
edytor współczesny Richard van Dulmen skłania się do mniemania, że
Andreae napisał także Fama fraternitatis, ale Confessio fraternitatis wysz
ła spod innego, nieznanego pióra. N iew ątpliw e jest jedno: wszystkie pow 
stały w tym samym kręgu.
Jak to się stało, podaję na odpowiedzialność F. Spundy22. W Tybin 
dze, jeszcze przed relegowaniem Andreaego, zawiązało się kółko p rzyja
cielskie. Przew odził mu chiliasta Tobiasz Hess, a należeli oprócz Andrea
ego m.in. późniejszy znany prawnik, polihistor i znawca kabały Christoph Besold, podejrzany o weigelianizm Abraham Hóltztl, księgarz, a za
razem mistyk Gerhard Wied, radca Haselmayer i paru innych. Relegacja
** Ib id e m .
« Op. cit., s. 134— 150.
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Andreaego z uniwersytetu nie przerwała działalności kółka. Wszyscy
uczestnicy interesowali się mistyką i ocierali o nauki hermetyczne.
W tym kółku, w odpowiedzi na powszechne wołanie o generalną re
formacją świata i nawiązaniu do przepowiedni Fludda w związku z ko
metą Halleya, ktoś rzucił myśl kreowania mitu. Czy szło tylko o zabawę,
czy w grę wchodziło przypuszczenie, że mit taka. może naprawdę p rzy
czynić się do naprawy świata przez zogniskowanie obliczonych na to w y 
siłków i pobudzenie ludzi do działania, rzec trudno. W każdym razie A n 
dreae podjął się napisania książki o m itycznym bohaterze.
Zarówno w tym, jak w przypadku następnych manifestów różokrzyżowców bardzo starannie zadbano o dochowanie tajemnicy. Księgarz W ied
postarał się, by rękopis oryginalny przepisywało w ielu kopistów w róż
nych miejscowościach, z różnych też nadawano przesyłkę do wybranych
adresatów. Stworzono w ięc pozory, że bractwo ma licznych, po całych
Niemczech rozrzuconych członków. Efekt był taki, że van Diilmen w la
tach 1614— 1622 doliczył się ok. 200 pism, które były bezpośrednim od
dźwiękiem na manifesty różokrzyżow ców 23. Tajnym stowarzyszeniem za
interesowały się także władze: Haselmeyer, który popełnił nieostrożność,
sześć lat przesiedział w e Włoszech w więzieniu i był torturowany, by
zdradził tajemnice bractwa. Legenda rosła i trwała; do niej nawiązało po
tem wolnomularstwo.
Samemu Andreaemu zaś, jeśli w ierzyć autobiografii, zdarzyła się p rzy
goda ucznia czarnoksiężnika. Podobno pisał w transie, słowa spływały na
papier, nim przyszły na myśl, zupełnie jakby piórem kierowała obca rę
ka. Jest to zjawisko opisywane przez wielu mistyków, m.in. Boehmego,
jego wyjaśnienie należy do psychologii. Tylko na je j gruncie można też
snuć domysły, czemu Andreae w końcu tajemnicę ujawnił.
Poprzestańmy więc chwilowo na stwierdzeniu, że jeden i ten sam czło
w iek puścił w świat legendę różokrzyżowców i ogłosił mistyczny utwór,
napisał komedię M ąciwoda, odznaczył się jako teolog i organizator życia
religijnego i wreszcie w 1619 r. wydał w Strassburgu książkę pt. Opis
Rzeczypospolitej Chrystianopolitańskiej, do której teraz p rzejdziem y 2*.
23 Por. R. v,. Diilmesn, op. cit.
24 Oprócz wspomnianych już prac vł Dulmena wymienić należy wśród literatu
ry przedmiotu wydany przez F. E. Helda zbiór Johann V a le n tin A n d r e a e ’s C h r is tia nopolis. A n Id ea ł S tate o j the S e v e n te e n th C e n tu ry , N ew Yorrk 1916; C. H. Turnbull, J oh ann V a le n tin A n d r e a e s S ocieta s C hristia na, „Zefitschrift fur deutsche Philologie” , R. 74: 1974, s. 407—432 i R. 75: 1955, s. 151—1184; P. Joachimsen, Joharm
V a le n tin A n d re a e und die eva n g e lisc h e U to p ie, w: G e s a m m e lte A ufsatze, wyd. II,
Aalen 1970.
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II

9. „Pom ysł Campanelli zapłodnił ubogą wyobraźnię pastora szwabskiego, znanego z innych prac w literaturze niemieckiej — Jana Andreae
(1586— 1654), który — jak się wyraża Vogt 25 — katolickie Państw o S łoń 
ca przetłumaczył na język protestancki pt. Opis Rzeczypospolitej C h r y stianopolitańskiej. Już sama różnica umysłów i temperamentów między
płomiennym i buntowniczym Włochem a spokojnym i zrównoważonym
Niemcem odbiła się niekorzystnie na kopii w stosunku do oryginału” . T y 
le Świętochow ski26. Jak widać, Andreae jest dla.niego tylko naśladowcą,
dość p rzy tym nieudolnym.
Niezależnie od tego, czy zgodzim y się z oceną wyobraźni Andreaego,
jeden problem teoretyczny jeest tu wyraźnie zarysowany: Christianopólis
jest protestancką recepcją utopii Campanelli. A le problem wymaga usz
czegółowienia. Bacon też był protestantem, a tymczasem tw orzy inną
zgoła utopię. Andreaego różni od Campanelli nie tylko wyznanie, ale tak
że tradycja myślowa, narodowość, pozycja społeczna- N ie jeden więc, lecz
trzy co najmniej mamy układy odniesienia dla jego utopii: Państw o S łoń 
ca, N ow ą Atlantydą oraz spory ideowe niemieckie. Nie możemy tu, oczy
wiście, prześledzić ich dokładnie, ale uwzględnić musimy.
Zacznijm y od inwokacji do czytelnika, która poprzedza dzieło: nie ma
takiej u Campanelli ani u Bacona. „Stw ierdziłem w społeczeństwie dwa
rodzaje ludzi. Jedni nie tylko uznają wszystkie urządzenia, Z którymi
mają do czynienia pełniąc funkcję kierowniczą lub podwładną, lecz po
dziwiają je, ba, bronią ich fanatycznie. Drudzy wprawdzie znoszą stosun
ki ludzkie, ale tak tylko, że tęsknią przy tym do lepszych, a umiarkowa
nym zmianom poddaliby się bez wahania” (5 )27. A n i pierwsi, ani dru
dzy nie czynią nic, by świat naprawić; pierwsi, bo cechuje ich rozważna
powściągliwość, drudzy, bo nienawidzą wszelkiej zmiany i z pianą na us
tach rzucają się na każdego, kto o niej choćby wspomni. K w ietyzm lub
konserwatyzm panują więc na świecie; przeciw obu skierowany będzie
opis Rzeczypospolitej Chrystianopolitańskiej.

® Mowa o pracy A. Voigta (u Świętochowskiego jest błąd drukarski) D ie s o 1906.
55 Op. cit., s. 70.
17
Posługuję się niemieckim przetkładem Ingeborg Pappe, Leipzig 1977. W edy

zialen U to p ie ń ,

cji v. Duimena, Stuttgart 1973, zamieszczony jest oryginał łaciński oraz p ie r w s i
niemiecki przekład, którego dokonał G. S. Georgii w 1741 r. Przekłady te dość znacz
nie się różnią, przy czym nowy jest zdecydowanie wierniejszy. Wobec niedostępnoś
ci w Polsce oryginału łacińskiego strony podane w nawiasie odnoszą się do prze
kładu z 1977 r.
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A le jest jeszcze trzecia m ożliwa postawa: aktywna walka ze złem. O
je j możliwości świadczy Luter, „niezwyciężony bohater” . K ied y nie zo
stały wysłuchane jego prośby i błagania, przeszedł do gróźb, gdy nic nie
uzyskał powolnością, stawił opór; a kiedy obłożono go klątwą, sam zaa
takował, i z powodzeniem.
Andreae przewiduje konieczność powtórzenia wydarzeń w bieżącym
stuleciu. Nauka Lutra zwyciężyła, stała się religią państwową, ale zosta
ła z niej nieomal tylko pusta nazwa (7). Znowu zepsucie opanowało
chrześcijaństwo, a winna temu ludzka opieszałość, uleganie szatańskim
pokusom.
Ton przypomina literaturę budującą, z której Andreae, jak sam przyz
naje, się wywodzi. Pow ołuje się zwłaszcza na trzech luterańskich teolo
gów: Johanna Gerharda, Johanna Arndta i Martina M o lie ra 28. Nazwiska
te coś znaczą: wszyscy trzej byli przeciwnikami ortodoksji protestanckiej.
N ajw ybitn iejszy z nich, Johann Arndt, propagator mistyki niemieckiej,
autor Czterech ksiąg o praw d ziw ym chrześcijaństwie, był przywódcą tzw.
protestanckiego symbolizmu. Kwintesencja jego nauki sprowadza się do
tego, że chrześcijanin powinien na w zór Chrystusa połączyć pobożność z
życiem. N ie oznacza to indywidualnego „naśladowania Jezusa” (im itatio
Christi), lecz obowiązek ucieleśnienia jego nauki, wprowadzenia jej w
czyn: świat musi się stać chrześcijański.
Chodzi więc o aktywizm. I uprzedzając dalsze wyw ody, powiedzm y
od razu, że w świetle pomysłów Andreaego wątpliwa w ydaje się dycho
tomia utopii eskapistycznych i heroistycznych 29. Christianopolis jest „uto
pią miejsca” , co więcej, miastem założonym przez uchodźców ze świata.
A le je j niedwuznacznie sformułowanym celem jest pobudzenie ludzi do
dzjałania.
Po takim sformułowaniu swego programu Andreae ostrożnie napomy
ka o różokrzyżowcach. K ied y „obłuda zapanowała nad religią, tyrania nad
sztuką rządzenia państwem, a s o fis ty k a n ad n a u k ą ” (8— 9), n ie w s z y s c y
poddali się zepsuciu. Świadczą o tym nie tylko w ypowiedzi niektórych
teologów, ale i pewne bractwo, którego Andreae nie radzi brać zbyt na
serio (10). „Zapowiedziało ono najpierw, by pobudzić ciekawość, rzeczy
zgoła niezwykłe, ba, wspaniałe, takie mianowicie, jakich ludzie sobie ży
211 Johann Gerhard (1582— 1637), generalny supenintendent w Koburgu; ogłosił
1623. Johann Arndt <;1555— 1608), generalny superintendent księstwa
Luneburg-Celle; wspomniana tu książka o prawdziwym chrześcijaństwie, napisana
pierwotnie po niemiecku (V i e r B y c h e r v o m w a h re n C h ris te n tu m , 1605—1609), na
łacinę — łącznie z tomem piątym, wydanym w 1620 r. — przełożona została w 1625.
Martin Molier (1547— 1606), autor M e d ita tio n e s sa n ctoru m p a troru m , t. I 158f4, t. II
1591, pod koniec życia pastor w Gorlitz, był duchowym przewodnikiem Bohmego
w początkach jego działalności.
13 Ten wątek wydobywa u Arndta szczególnie silnie cytowany już W. Zeller.
S chola pietatis,
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czą, ale wyraziło też nadzieję na poprawienie zepsutych stosunków i urze
czywistnienie Chrystusowego dziedzictwa” (10). Zainteresowanie nim i
dyskusje, jakie wokół niego powstały, świadczą, że zepsucie świata jesz
cze się ostatecznie nie utrwaliło i ludzie byliby gotow i zawrócić z błęd
nej drogi. A ostateczny wniosek z nadziei i rozczarowań związanych z
tajemniczym bractwem Andreae ujmuje w słowa: „Czemu nie mielibyś
m y spróbować sami, skoro sprawa w ydaje się dobra, zamiast czekać na
innych” (11).
Christianopolis okazuje się zatem dalszym krokiem na drodze zapo
czątkowanej manifestami różokrzyżowców. Równocześnie rozwiązana zo
staje pozorna, jak się okazuje, sprzeczność między W eselem chem icznym ,
pełnym tajemniczości, i preoświeoeniowym Mąciwodą. Użyte w W eselu
symbole i alegorie mają, oczywiście, związek z językiem ówczesnych nauk
tajemnych i dopuszczalna jest ich interpretacja z punktu widzenia sym
bolicznych znaczeń poszczególnych słów lub scen. A le nie należy brać ich
nadmiernie na serio; jest to zabawa kosztem łatwowiernych z poważnym
celem: skłonienia ich do działania obliczonego na naprawę świata.
Christianopolis jest krokiem dalszym, lecz bynajmniej nie ostatecznym.
Autor przedstawia pomysł społeczeństwa doskonałego, zastrzegając się
jednak, że jest to propozycja otwarta. „Jako przykład nieuszczuplonej
pewności chrześcijańskiej poznasz tu, drogi czytelniku, now y twór pań
stwowy. Nazwałem go Chrystianopolis. Skoro bowiem inni ludzie nie zno
szą nagany, a i ja nie mam na nilą ochoty, sam sobie zbudowałem mia
sto, w którym mogę sprawować rządy; jeśli nazwiesz je moim ciałem,
nie całkiem się pomylisz. A le ponieważ prawa wszędzie są dobre, nato
miast nawyki aż nadto swobodne, obawiam się, żel i u moich obywateli
będziesz domniemywał to samo. Czy jest tak, czy inaczej, nie zamierzam
chwalić moich ludzi, chcę ich tylko opisać; zamierzam ci w yłożyć i prze
kazać, wedle jakich zasad powinniśmy żyć. Na żaden temat nie mógłbym
mówić z tobą szczerzej i swobodniej, obnażyć się bardziej nie mogę ani
śmielej wystawić na tw ój wyrok. Czy uznasz, czy odrzucisz moje zasady,
zawsze cię pochwalę, byłeś się odniósł do mnie równie szczerze; jeśli
jednak zrobisz to uprzedzony do mnie, łatwo to ścierpię i nie będę w ię
cej na ciebie zważał. Jeśli chcesz uzyskać nasze obywatelstwo, odm ówio
ne ci nie będzie; jeśli je odrzucisz, nikt ci go nie narzuci. M oi obywatele
ani nie w yrzekają się swego, ani nie chcą tego, do twoje. A le przyjm ą,
co im dasz, i dadzą ci, o có poprosisz. Nasze prawa nikomu nic nie na
rzucają i nikogo o nic błagać nie będą, dobrze jednak radzą, obstają przy
słowie bożym i nie ustępują przed diabłem. Z tym jeno zastrzeżeniem
obywatele Chrystianopolis chętnie przyjm ą każdego doradcę” (12— 13).

Andreae stoi zatem na stanowisku, że zasad ddealnlego państwa n ie
trzeba bynajmniej wymyślać. One od dawna są znane i powszechnie uzna-
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ne: są to zasady chrześcijaństwa, których w teorii się nie kwestionuje,
natomiast których nie realizuje się dotąd w praktyce. Odrzuca on dua
lizm Kościoła i państwa; państwo ma służyć bezpośrednio celom re lig ij
nym i to jest jego funkcją zasadniczą. Jest to typowo protestancka idea
państwa chrześcijańskiego, która będzie długo pokutowała w Niemczech i
jeszcze w X IX w. odezwie się w koncepcjach lew icy h eglow sk iej30.
10.
Antycypując dalsze wyw ody, sformułujmy zasady, na jakich opie
ra się utopia Andreaego.
W tytule książki widnieje Opis Rzeczypospolitej Chrystianopolitańskiej. Jest to więc wykład wyobrażeń autora na temat społeczeństwa
opartego na zasadach chrześcijańskich, chrześcijaństwa wcielonego
w życie.
Państwo chrześcijańskie jest republiką, Andreae odrzuca zasadę monarchiczną. Zobaczym y poniżej, że opowiada się za rządami arystokratycz
nymi, rozumiejąc przez arystokrację szlachectwo zasługi.
Państwo zamieszkują ludzie podatni na perswazję. Perswazją ma bez
względną przewagę nad represją. Mieszkańcy są jednak ludźmi i mają
eo ipso naturę ułomną, skłonną do grzechu. Zapobieżenie mu jest za
sadniczym celem wspólnoty chrystianopolitańskiej.
W przeciwieństwie do Bacona i Campanelli nie doczesne szczęście jest
celem ostatecznym Republiki Chrystianopolitańskiej, lecz szczęście wiecz
ne. W planie doczesnym Andreae nie tyle dąży do uszczęśliwienia swoich
Chrystianopolitańczyków, ile do uchronienia ich przed grzechem. Jego
propozycje reformatorskie mają podłoże moralne.
Ponieważ zbawienie, nawet w sikali masowej, ma tu charakter indy
widualny, dobro wspólnoty niie może być celem samoistnym. Jej ingeren
cja w życie jednostki jest tym samym ograniczona, dopuszczalna o tyle
tylko, o ile przeciwdziała możliwości grzechu i skłania człowieka do po
słuszeństwa boskim nakazom.
Ponieważ realizacja w oli bożej jest celem naczelnym społeczności
chrystianopolitańskiej, wiedza ma charakter użytkowy i, podobnie jak
szczęście, nie jest celem samoistnym. Zadaniem państwa jest nie tyki
gromadzenie wiedzy, ile je j uprzystępnianie. W hierarchii wartości po
bożność przewyższa wiedzę, a pedagog, podobnie jak zwierzchnik, jest
przede wszystkim wychowawcą.
Christianopolis nie jest w izją przyszłości. Jest rzeczą wątpliwą, by A n 
dreae w przeciwieństwie do wielkich utopistów X IX w. kiedykolw iek
w ierzył w realizację swojej utopii na skalę globalną. Christianopolis jest
opisem warunków dających największe szanse oparcia się pokusom sza
tana. Totalna przeciwstawność tej w izji otaczającemu światu nie w yklu 
30 J. S zacki, op. cii., s. 48.

156

Jan G arew icz

cza częściowej je j realizacji. Stąd ogromna praktyczność pomysłów A n 
dreaego, z których w iele doczekało się urzeczywistnienia. „Uboga w yo
braźnia szwabskiego pastora” okazała się pod niejednym względem bar
dziej przewidująca niż fantastyka Campanelli.
Zauważmy wreszcie, że nie w szczegółach, ale w swej idei naczelnej
utopia Andreaego nie tylko odpowiadała dążeniom powszechnym w owym
czasie, ale też została w pewnym sensie zrealizowana. „K ie d y świat srożył się przeciw dobrym i w ypędził ich ze swych dziedzin, w tedy w yklę
ta religią zgromadziła najwierniejszych swych wyznawców, przeprawiła
się przez morze i po zebraniu inform acji obrała sobie tę wyspę, gdzie w y 
siedli oni na ląd. Zbudowała potem to miasto, które zw iem y Chrystianopolis; z jej w oli ma być ono domem rodzinnym lub raczej schronieniem
dla praw dy i dobra” (17). Te słowa zostały napisane w roku 1619. A W
rok później do brzegów A m eryki przybił „M a y flo w er” wioząc prześla
dowanych w ojczyźnie kwakrów, którzy szukali miejsca, gdzie m ogliby
żyć zgodnie ze swą wiarą. N ie mamy żadnych danych do przypuszcze
nia, że działali pod w pływ em lektury Christianopolis. Zastanawiające jest
jednak, że utopia z pozoru tak eskapistyczna znalazła niemal natych
miast odpowiednik w ludzkim działaniu obliczonym na realizację jej za
sad naczelnych. Czy rezultat odpowiadał oczekiwaniom, to już inna spra
wa.
11.
W utopii Andreaego w yjątkow o wielką rolę grają materialne w a
runki życia Chrystianopolitańczyków. Nawiasem mówiąc, autor jest w
swoim opisie bardzo dokładny, załącza szkice i plany, podaje dokładnie
w ym iary domów, miasta, wyspy, podaje też jej współrzędne geograficz
ne. Jest w tej dokładności coś z dobrego gospodarza, który przywiązuje
wagę do szczegółów.
W porównaniu z Bensalem i Civitas Solis uderzają przede wszystkim
małe rozmiary Chrystianopolis. Kwadratowe miasto można obejść w kwa
drans, jego obwód nie przekracza kilometra. Jest to zamierzone, Andreae
znał przecież wielkie metropolie, więc nie ubóstwo wyobraźni tu decyduje.
Rozm iary miasta dyktuje raczej cel urojonego państwa i związany z nim
ustrój: w w ielkim władzę sprawować muszą wyspecjalizowane urzędy,
Andreae chce ich unikać, władza ma mieć charakter patriarchalny. W
w ielkim mieście dla kontroli potrzebna jest policja, która musi mieć
swych in form atorów 31, w małym najważniejszym czynnikiem obrony
przed grzechem jest presja opinii publicznej. Centralne kierowanie pro
dukcją i reglamentacja spożycia nie nasuwają tu takich problemów or
ganizacyjnych i technicznych. W m ałym mieście łatw iej też o skupie
nie duchowe.
31 Tę potrzebę wyraźnie podkreśla Campanella.
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Opis jest bardzo realistyczny, ale ten realizm stale k ryje w sobie sym
bolikę. Mury, fosa, bramy strzegą przed nieprzyjacielem, chociaż nic nie
wiadomo o sąsiadach zagrażających Chrystianopolis. Andreae na pewno
wzorował się na tym, co widział, nie przychodziło mu do głow y miasto
otwarte; ale nie zapominajmy też, że Luter Boga samego przyrównał do
tw ierdzy dającej pewne schronienie: Chrystianopolis jest grodem bożym.
Miasto jest idealnie symetryczne. W środku jest przestronny rynek,
na nim okrągła świątynia. W okół rynku są cztery rzędy domów, poprze
dzielane pasmami zieleni: rząd budynków publicznych, a więc audytoria
i internaty, muzea, apteka, laboratorium, zbrojownia, skarbiec; dalej
dwa rzędy domów mieszkalnych, pierw szy dla wykonaw ców robót sub
telniejszych, drugi dla wykonaw ców grubszych, ,,bo inaczej ceni się tu
zegarmistrza niż ślusarza, inaczej budowniczego organów niż stolarza,
inaczej rzeźbiarza niż kamieniarza” (30). Nawiasem mówiąc, jest to je 
dyny przejaw nierówności w mieście. Zewnętrzny, najbliższy m urów rząd
budynków przeznaczony jest na składy i wytw órnie wymagające współ
pracy; gdżie mieszczą się indywidualne warsztaty rzemieślnicze, nie w ia
domo, prawdopodobnie na parterach domów.
Budynki mieszkalne są podobne do siebie, z reguły trzypiętrowe. Na
pierw szym i drugim piętrze obiegają je zewnętrzne galerie; z nich wcho
dzi się do mieszkań. W środku każdego domu jest mała wieża, w niej
schody kręcone, a na górze otwór z windą dla wciągania ciężkich przed
miotów. Na parterze są podcienia chroniące przechodniów przed niepo
godą. W szystkie domy są murowane, oddzielone od siebie, by zm niej
szyć groźbę pożaru; w tym samym celu dachy są poprzegradzane murka
mi.
Na tyłach każdego domu jest ogródek uprawiany przez jego miesz
kańców. Niezależnie od tego pasma ogrodowe przedzielają poszczególne
rzędy; najszerszy jest wokół budynków użyteczności publicznej. Stoją
tu klatki ze zw ierzyną i ptactwem, gd y na pozostałych pasmach rosną
rośliny lecznicze i stoją ule. K w ia ty hoduje się w ogródkach domowych
„dla zdrowia i m iłej w on i” .
W mieście jest instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. Woda jest do
prowadzona do domów, a nawet mieszkań. Są w nich łazienki i ubikacje.
Mieszkania są ogrzewane i chronione przed upałem. Okna ze szkła z
drewnianym i okiennicami dają się w yjm ow ać latem.
Ulice są oświetlone, bo ciemność sprzyja występkom. Im bliżej środ
ka miasta, tym są szersze, dla lepszej cyrkulacji powietrza. Za murami,
bo „miasto należy do żyw ych ” (152), jest w ielki, piękny, ale bardzo
skromny cmentarz; nikt nie ma tu nagrobka, są tylko żelazne krzyże z
nazwiskiem. Pod jedną z w ież jest komposl;; tu w yw o zi się m.in. resztki
z rzeźni. W mieście zaś w yjątkow o dba się o czystość.
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Budynki publiczne są przede wszystkim funkcjonalne. Audytoria są
widne, przestronne, wesołe, widna jest też świątynia. Cechuje ją archi
tektoniczne piękno, ma dość miejsca na nabożeństwa i koncerty, na pię
trze jest sala ratuszowa, wszystko ozdobne, ale bez przepychu. Campanella podkreślał, że posadzka świątyni lśni od drogich kamieni; w Chrystianopolis metale szlachetne i klejnoty leżą w skarbcu i służą w yłącz
nie w stosunkach z cudzoziemcami: na podatki dla cesarza, na poselstwa,
bo o handlu zagranicznym jest wprawdzie wzmianka, ale nie o przyw o
zie towarów.
Ład, światło, czystość. K ied y się czyta ten opis, staje w oczach mia
steczko niemieckie, holenderskie lub duńskie, już nie szwajcarskie — za
dużo złota. A le zaraz pojawia się refleksja: to przecież nie tylko opis
chrześcijańskiego miasta, ale i chrześcijańskiej duszy; tu też musi pa
nować ład, czystość, brak mroku. „Cóż bowiem zrobi świat, gdy Chry
stus jako słońce powróci, gd y przepędzi wszelką ciemność, a obrzydlistwo, okryte dziś tylom a zasłonami, ukaże się otwarcie? K ied y pożądli
wość serca, obłuda w mowie, złodziejstwo i nieprzebrany brud, tolero
w any dotąd pod osłoną nocy, stanie się hańbą dla świata i przedmiotem
szyderstwa dla zbawionych?” (45— 46).
Cała troska Andreaego o sprawy ciała nie wynika z idei równoupraw
nienia materii, ta zrodziła się znacznie później: mogła się pojawić tylko
w krajach katolickich. Tutaj sprawy ciała i duszy są po prostu nierozdzielne: nie można dbać o duszę, nie dbając o ciało, nie wolno dbać o
ciało, nie dbając o duszę. Stąd np. obowiązek troski o zdrowie i znacze
nie przypisywane medycynie, izolatoriom w internatach itd. Przyjm ując
postać cielesną, Bóg uświęcił ciało. Człowiek poddaje się jego w oli trosz
cząc się o nie, sprzeciwia się jej, gdy mu dogadza. „K a żd y dobry czło
wiek dba tak o swe ciało, by pozostało doskonale przydatne do w ypełnie
nia wszystkich zadań, jakie stoją pfzed człowiekiem ” (120). Ciało nie jest
celem, lecz narzędziem pełnienia woli bożej.
12.
Podkreślm y raz jeszcze: Rzeczpospolita Chrystianopolitańska pow 
staje nie po to, by ludzie byli szczęśliwi na ziemi, lecz by się m ogli oprzeć
diabelskim podszeptom, zachowując swą ułomną naturę. Ograniczona ma
być w niej okazja do grzechu. Równocześnie jednak — i na tym polega
zasadnicza różnica w porównaniu z Campanellą — chodzi o poszanowanie
ludzkiej indywidualności. Trzeba stworzyć warunki, w których boska
łaska zbiega się z ludzką zasługą. Teń cel przesądza organizację pracy,
życia publicznego i ram y życia prywatnego.
W Chrystianopolis panuje, oczywiście, powszechny obowiązek pracy,
iwolnieni od n iej są tylko bezsilni. Campanella pojęcie to precyzował:
„Rzeczą wyśmienitą i godną naśladowania jest u nich to, że żadna ułom
ność nie skłania ludzi do bezczynności. W yjątek stanowi tylko bardzo
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podeszły wiek, ale nawet i starcy zapraszani są na narady. Jeśli ktoś jest
kulawy, pełni służbę wartowniczą, doglądając porządku oczami, które
ma nieuszkodzone. Jeśli ktoś stracił wzrok, rozczesuje rękami wełnę i
drze puch przydatny do wypełniania poduszek i materiałów. Ludzie po
zbawieni oczu i rąk oddają państwu usługi uszami albo głosem dtp. W
końcu zaś, jeśli ktoś ma tylko jeden organ, pełni przy jego pomocy jakąś
służbę, choćby na wsi, gdzie dobrze się z nim obchodzą i gdzie zw ykle
jest wywiadowcą donoszącym władzom państwowym wszystko, co posły
szy” 32.
Cały ów wątek służby państwu, choćby za pomocą rady lub donosicielstwa, u Andreaego nie istnieje. W stosunku do pracy, opisanym w
Christianopolis, występują dwa wątki: po pierwsze, praca jest obowiąz
kiem moralnym; „bezczynność poza czasem na to dozwolonym wszyscy
uważają za hańbę” (34). Z tym wiąże się jednak wątek drugi: praca spra
w ia przyjemność, jest nie tylko obowiązkiem, lecz także potrzebą. P rzy 
patrzmy się bliżej, jakie są tego warunki.
Przede wszystkim indywidualne zainteresowania i uzdolnienia są res
pektowane w bardzo znacznym stopniu. Społeczność bynajmniej nie usi
łuje podporządkować sobie wszelkiej działalności. K ażdy uczeń zużywa
czas w olny od obowiązkowej nauki zgodnie ze swym i zainteresowaniami.
Obserwacja ich w połączeniu z obserwacją zdolności w pływ a decydują
co na przeznaczenie zawodowe. Podobnie w pracy każdy po wykonaniu
przypadających na niego zadań poświęca się czynnościom wedle własne
go uznania, nie ma też żadnej reglamentacji czasu wolnego, z w yjątkiem
tej, jaką nakłada społeczne potępienie marnotrawstwa czasu na czynnoś
ci nie przynoszące pożytku, a stwarzające okazję do grzechu. Obowiązko
we prace publiczne są sprowadzone do niezbędnego minimum, a praca
niezgodna z zainteresowaniami stosowana jest wyłącznie jako kara i w
zasadzie tylko wobec niedojrzałej jeszcze młodzieży.
Po wtóre, Andreae kładzie ogromny nacisk na nieprzeciążanie pracą.
W Chrystianopolis nie ceni się siły fizycznej (36), obowiązuje praca w y 
tężona, ale wedle sił.
Po trzecie, praca nie ma charakteru bezmyślnego, jest wysiłkiem nie
tylko fizycznym , ale również umysłowym. Ludzie muszą rozumieć czyn
ność, którą wykonują, i przechodzą w tym celu specjalne szkolenie. Szcze
gółowo mówi o tym Andreae przy omawianiu prac hutniczych i meta
lurgii: „Ludzie nie są jak juczne zwierzęta zmuszani do pracy, w którą
nie w ejrzeli, lecz przechodzą najpierw dokładne przeszkolenie w zakre
sie przyrodoznawstwa i znajdują przyjemność w pracy nad obróbką na
tu ry” (26)- To zaznaczanie przyjemności, a nie tylko pożytku z pracy w y 
32 P a ń s tw o Słońca, s. 83.
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konywanej świadomie jest u Andreaego bardzo ważne; powtórnie spotkamy się z nim, gdy będztie mówił o przyswajaniu sobie przez uczniów
wiedzy.
Dlatego właśnie, że ludzie nie pracują jak juczne zwierzęta, potrzebu
ją przerw w pracy nie tylko dla odpoczynku fizycznego, ale też dla za
stanowienia. Odprężyć musi sdę nie tylko ciało, ale i duch. „Duch potrze
buje odpoczynku na równi z organizmem, dusza na równi z ciałem [...].
A b y podjąć ważkie decyzje i uniknąć błędów, niezbędny jest dystans”
(35).
Powszechny obowiązek pracy nie sprowadza się u Andreaego do w y 
konywania czynności niezbędnych. „W Chrystianopolis każda praca od
bywa się nie tylko zgodnie z wym ogam i konieczności” . Jest ona zarazem
„współzawodnictwem w rzemiośle artystycznym, by duch ludzki zyskał
możność znalezienia dla siebie wyrazu za pomocą rozmaitych narzędzi”
(31). W zaspokajaniu potrzeb fizycin ych człowiek zarazem w yżyw a się
duchowo, tj. objawia swoją indywidualność. Właśnie dlatego kierowanie
pracą nie polega tylko na poleceniu, lecz odbywa się przede wszystkim
drogą przykładu. I kogo najtrudniej doścignąć, ten cieszy się najw ięk
szym społecznym prestiżemÓw prestiż społeczny jest najsilniejszym bodźcem do pracy. K to w y 
kona przepisane mu pensum pracy, poświęca resztę czasu przeznaczone
go na nią na odkrycia, wynalazki, ulepszenia. Wolno w tedy dać aię po
nieść fantazji i próbować swych sił na dowolnym polu. „Szacunku nie
zdobywa nikt, kto nie potrafi wykazać się własnym wynalazkiem lub pro
pozycją usprawnienia pracy” (27). Andreae stale wśród cnót wym ienia na
pierwszym miejscu pobożność, okazuje się jednak, że pilność i pomysło
wość są jej podstawowym przejawem. Albow iem we współzawodnictwie
pracy „prym at rozumu lub raczej iskra boża, która w każdym tkwi, mo
że objawić się w każdym w ytw orze” (31). Praca nie jest tylko karą za
grzech, lecz służbą bożą.
(
Pracę należy pojmować tu bardzo szeroko, jest nią każda czynność
społecznie użyteczna. Jeśli jakaś czynność jest w yżej ceniona, to tylko
dlatego, że wymaga większego wysiłku duchowego. Ten ostatni nie jest
jednak równoznaczny z wysiłkiem umysłowym, jak u Campanelli i Baco
na. W iedza jest ważnym, lecz nie jedynym składnikiem życia duchowego,
nie najważniejszym nawet. W grę wchodzi wyobraźnia, bez której nie ma
pomysłowości, a także życie duchowe, którego najważniejszym i przeja
wam i są wyrozumiałość i dobroć. Pouczanie przykładem to nie tylko po
pis znajomości rzeczy i manualnej sprawności, lecz tworzenie wzorców
osobowych, godnych naśladowania.
Ceniąc tak wysoko pracę utożsamioną z wszelką czynnością pożytecz
ną Andreae duże znaczenie przyw iązuje do je j urozmaicenia. W jego uto-
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pi i zawarta jest idea czynnego wypoczynku. Społeczność nie organizuje
czasu wolnego, natomiast bardzo niechętnym okiem widzi bezczynność.
Oprócz pracy zawodowej i związanej z nią nauki, robót publicznych i obo
wiązkowego uczestnictwa w trzykrotnych dziennie wspólnych modłach
mężczyzna pracuje w ogródku, uczestniczy w zajęciach domowych —
jest to exp ressis verbis podkreślone — zajmuje się sprawami bliźnich
i oddaje pobożnym rozmyślaniom, natomiast unika wszystkiego, co w
oczach Andreaego jest czystą stratą czasu: hałaśliwych zebrań tow arzy
skich, zabaw i tańców, które są wręcz zakazane (98).
13.
W porównaniu z pracą zawodową życie rodzinne i publiczne jest
w utopii Andreaego niezmiernie ubogie. Ponieważ miasto pomyślane jest
jako schronienie przed światem, niie potrzeba domu jako schronienia
przed miastem. Jego funkcja jest zatem zredukowana do przysłowiowego
dachu nad głową i miejsca spożywania posiłków.
Mieszkanie w Chrystianopolis jest bardzo skromne — o przyczynach
będzie jeszcze mowa. Składa się, poza częścią przeznaczoną na utrzyma
nie cielesnej czystości, tylko z trzech pomieszczeń: z sypialni, izby dzien
nej i oddzielonej od niej jedynie drewnianym przepierzeniem — znowu
ta dokładność opisu — kuchni. Rozm iary mieszkania wyznacza liczba za
mieszkałych w nim osób, z reguły niewielka, bo dzieci od lat sześciu ży 
ją w internatach, a starcy i w dow y w przytułkach. Andpeae zupełnie nie
odczuwa potrzeby samotności, uważa niejako, że osobistą modlitwę, jaką
przede wszystkim winni jesteśmy Bogu, można odbyć w dowolnym
miejscu. Jej praw dziwym miejscem jest bowiem dusza, zewnętrzne oko
liczności są bez zhaczenia.
Mieszkanie jest jednak pewnym refugium , mianowicie przed zgieł
kiem, nieuchronnym w wielkich skupiskach. Dlatego właśnie tutaj, a nie
w jadalniach publicznych odbywają się posiłki. A le główna funkcja
mieszkania polega na tym, że jest miejscem pracy kobiety. Jest ona mat
ką i żoną, nie biorącą udziału w zarządzie sprawami publicznymi; jej
świadczenia na rzecz wspólnoty mają miejsce przede wszystkim za po
średnictwem dzieci i męża. O treści wykształcenia, które odbiera w mło
dości na równi z mężczyznami, nie w iem y nic.
W Chrystianopolis do minimum ograniczona jest publiczna obrzędo
wość. Poza udziałem we wspólnych modłach i stosunkowo rzadkich ka
zaniach obywatel miasta nie uczestniczy z obowiązku w żadnych cere
moniach po prostu dlatego, że ich nie ma. A le ubogie jest życie p ry
watne. W zasadzie ogranicza się ono do życia rodzinnego, do samotnego
kontaktu z Bogiem i aktów dobroczynności wobec bliźnich.
Pryw atną w yraźnie sprawą, w przeciwieństwie do Państwa Słońca,
jest małżeństwo. Zawiera się je ze skłonności wzajem nej, przy czym tylko
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dla dziewczyny wymagana jest zgoda rodziny. Zawarcie związku małżeń
skiego, chociaż wym aga usankcjonowania przez państwo, nie ma charak
teru uroczystego. Rodzina gra zresztą rolę społeczną, póki w domu są ma
łe dzieci, obowiązek troski o ludzii samotnych i starych przejm uje nie ro
dzina, lecz bądź wspólnota, bądź sąsiedzi. Myśli, że odmienne potrzeby
seksualne mogą zagrażać trwałości rodziny, Andreae, w przeciwieństwie
do Campanelli, w ogóle nie uwzględnia.
14.
Ustrój miasta jest arystokratyczny. „N aw et jeśli monarchia ma
w iele zalet, [Chrystianopolitańczycy] rezerwują tę godność dla Chrystu
sa” (47). Powodem jest niebezpieczeństwo pychy: „N ie bez powodu w ąt
pią cni, by jakikolwiek człowiek zdołał zachować niezbędną skromność.
Chrystus nie ścierpi zaś zbyt autorytatywnego namiestnika, a człowiek
wyniesiony w górę niechętnie spogląda ku niebu, natomiast patrzy z w y 
soka na sprawy ziemskie” (47). Absolutna władza musi zdeprawować, na
leży więc jej unikać jak ogniaMiastem rządzi zatem trium wirat złożony z duchownego, sędziego
i uczonego; wym yślnych nazw, jakimi posługuje się Campanella, Andreae
nie używa. Ten trium wirat nie odpowiada też istniejącemu w Państwie
Słońca: tamtejszy m etafizyk został zdegradowany do rangi jednego
z trzech; inna sprawa, że jest niejako prim us inter pares, gdyż religia gra
rolę decydującą, ale nie ma władzy nad pozostałymi. K ażdy z trium wirów ma wokół siebie senat złożony z kompetentnych i bogobojnych mę
żów; naradza się z nimi w sprawach podległych jego gestii. N ie wiadomo,
w jakim trybie zapadają decyzje ani w jakim powoływani są trium wirowie i członkowie senatów, Andreae wylicza tylko ich cechy. A le w Chrys
tianopolis jest już właściwie zrealizowana zasada podziału władzy na
ustawodawczą i wykonawczą, albowiem bieżący zarząd miastem leży w
rękach ośmiu zarządców dzielnic i ich zastępców. Pod ich przewodnic
twem odbywają się codzienne wspólne modły, oni wyznaczają rozm iary
indywidualnej produkcji i przydzielają dobra konsumpcyjne, nakładają
kary, z w yjątkiem najwyższych, dbają o czystość i porządek w mieście.
Osobliwością ow ej władzy jest, że ma się ona obyć bez wyspecjalizo
wanego aparatu. Wszyscy zwierzchnicy wykonują sami prace, którym i
kierują. Andreae podkreśla to bardzo mocno p rzy omówieniu czynności
kapłana: nie przerzuca on praktycznego wykonywania swych funkcji na
młodszego pomocnika, jak się to z reguły dzieje poza Chrystianopolis, lecz
dzieli z nim obowiązki; skoro on raz na tydzień wygłasza kazanie, tamten
też nie wygłasza więcej, jeden poucza dorosłych, drugi młodzież. Panują
między nimi stosunki jak m iędzy ojcem i synem (57).
Trium w irowie nawzajem inform ują się o swych postanowieniach. W
sprawach w yjątkow ej wagi trzy senaty obradują łącznie, przy czym sym
boliczny charakter ma umieszczenie sali ratuszowej w obrębie świątyni.
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Sprawowanie wszelkich godności nie tylko nie jest połączone z żadny
mi korzyściami materialnymi, ale też z żadnymi zewnętrznym i objawami
czci. Gdy czytamy u Bacona opis przyjazdu jednego z ojców Domu Salo
mona, dowiadujemy się, jak wspaniałe b yły jego strój, lektyka, zaprzęg
i świta, jak wszyscy w ylęgają na jego przywitanie, przy czym ustalony
jest nawet porządek, w jakim s to ją a3; jest to opis wjazdu monarchy.
Trium w irow ie Andreaego chodzą po mieście pieszo — żadne pojazdy nie
są tu dopuszczone — noszą zw ykłe szaty, mieszkają i jadają jak wszyscy.
Ten bezwarunkowy egalitaryzm jest podstawowym warunkiem p ozytyw 
nej selekcji: inaczej natychmiast dojdą
do głosu pycha,
chciwość
i wszystkie siedem grzechów głównych.
15.
W związku z selekcją pozytywną w ypływ a jednak problem sto
sunku wzajemnego zasługi i łaski. U Campanelli o objęciu najwyższych
stanowisk w Państwie Słońca decyduje wiedza. „W związku z tym już
na długo przed wyborem wiadomo, kto zostanie Słońcem” 34, i Campanella
nie widzi w tym żadnego niebezpieczeństwa ani dla państwa, w którym
obok władcy jest już widoczny jego następca — normalna praktyka każ
dej monarchii dziedzicznej — ani dla samego wybrańca.
Z samej jednak gradacji cnót w Chrystianopolis, wśród których na
pierwszym miejscu stoi posłuszeństwo Bogu, na drugim obyczajność, na
trzecim dopiero walory umysłowe (36), wynika, że nawet zasłużona sła
wa k ryje w sobie niebezpieczeństwo. Gdy cały system społeczny zasadza
się na współzawodnictwie, jak uchronić zwycięzców przed grzechem p y
chy? Jak sprawić, by ludzie z bojaźni bożej, a nie dla sławy u współ
czesnych i potomnych starali się czynić jak najlepiej? Ta sława jest prze
cież ich jedynym ziemskim wynagrodzeniem i jedynym widom ym po
twierdzeniem, że osiągnęli zasługę przed Panem. Jakim więc argumentem
można ich powstrzymać od przypuszczenia, iż są lepsi od innych?
Andreaemu zdarza się czasem ulec pokusie potraktowania swych
Chrystianopolitańczyków jako istot idealnych, którym żaden grzech nie
zagraża. Tak np. w rozdziale o wynagrodzeniu pisze: „M yślę, m ili czytel
nicy, że zapytacie teraz, co za korzyść przynoszą owej społeczności m iej
skiej dobre obyczaje d przewaga duchowa, skoro nic nie słyszycie o wyna
grodzeniu. K ażdy obywatel tamtejszy odpowiedziałby bardzo szybko na
to pytanie wyjaśnieniem, że dość chluby i korzyści czerpie stąd, iż podoba
się Bogu” (36). A le zaraz okazuje się, że Duch Św ięty dba też o dodatko
wą zachętę, mianowicie o tak w ielk i szacunek współobywateli, takie pod
kreślanie zasług, tak częste stawianie kogoś za w zór młodzieży, że każdy

33 Por. N o w a A tla n ty d a , s. 100—101.
34 P a ń stw o Słońca, s. 67.
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rw ie się do naśladownictwa. W ydaje się więc, że niebezpieczeństwo popadnięcia w grzech pychy nie jest zażegnane.
Rozwiązanie Andreaego idzie po linii następującej: ludzie oddają hołd
zasłudze, ale nie ze względu na niią samą, lecz na Boga, który ją umożli
wił. „K to z boskiego wyroku — bo przecież jeden Bóg jest sprawcą
wszelkiej przydatności (Tauglicłikeit) — idzie w górę, ten przez cześć,
jaką żyw im y dla Boga, zasługuje też na pierwszeństwo i na obarczenie
ważnymi zadaniami. A le wiadomo też, że zdolności tu są, tam ich nie
ma. Okazuje się zatem jasno, że przewyższenie innych nie jest dziełem
ludzkim, nie jest też p rzyw ilejem przysługującym nielicznym, lecz jest
darem niebios” (38— 39).
Cały ten wywód, augustiańskiej zresztą proweniencji, skierowany jest
przeciw przyw ilejom rodowym. A le do szlachectwa zasługi też ma zasto
sowanie. Zapewne dlatego Andreae nie zezwala na żadne form y obrzędo
we czci, nawet takie, jakie prezentuje Bacon w swym „święcie rodzin
nym ” . Nawiasem mówiąc, czci się tam nie tyle zasługę, ile szczęście. A n 
dreae nie dopuszcza żadnych odznak, żadnych tytułów. Tylko dobre imiię
jest nagrodą zasługi, tylko naśladownictwo i współzawodnictwo z nią god
nym i m iłym Bogu je j uczczeniem. Tylko takie współzawodnictwo gwa
rantuje selekcję pozytywną, która jest istotą systemu społecznego w
Chrystianopolis.
16.
Obok pychy największą groźbę dla zbawienia stanowi chciwość.
Andreae usiłuje jej przeciwdziałać trzema sposobami: przez zniesienie
własności prywatnej, reglamentację spożycia oraz walkę ze zbytkiem.
Społeczność chrystianopolitańska ma charakter komunistyczny, z jed
nym wyjątkiem : zachowania rodziny monogamicznej. N ik t nie ma na
własność domu ani warsztatu, mieszkanie jest przydzielone i może być
odebrane, chociaż nie ma u Andreaego stałej wym iany mieszkań jak w
Państwie Słońca. Cały w ytw orzony produkt wędruje do składów m iej
skich; z nich każdy dostaje, czego mu trzebaReglamentacja obejm uje nie tylko konsumpcję, lecz także produk
cję. Z założenia są w niej rezerw y, co więcej, Andreae popada w sprzecz
ność: oto dokonuje się nieustannie odkryć i wynalazków, usprawnia pra
cę, a więc zwiększa je j wydajność, ale nie ma ani słowa o wzroście kon
sumpcji. Ta pozostaje niezmieniona i wyznacza wielkość produkcji. Czas
pracy niezbędnej kurczy się coraz bardziej, coraz w ięcej pozostaje gp
bądź na wypoczynek, którego potrzeba jest jakoby w Chrystianopolis w y 
starczająco zaspokojona, bądź na dalszą stymulację postępu technicznego,
który grozi przekształceniem się w cel sam w sobie.
Być może zawiodła Andreaego w tym przypadku wyobraźnia, ale są
dzę, że powodem sprzeczności jest co innego: lęk przed zbytkiem.
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W zbytku k ryje się grzech, nawet gdyby był udziałem wszystkich.
Uczy on cenić dobra ziemskie, odwraca uwagę od tego, co najważniejsze:
od Boga. Zbytek przysparza też pracy, zmusza bowiem do troszczenia się
o zbędne przedmioty, tym samym zaś skłania do zatrudnia/nia służby,
którą w Chrystianopolis mają tylko bezsilni. Zbytek skłania też do mar
notrawstwa, czyli nieposzanowania pracy. Rodzi między ludźmi niezdro
we współzawodnictwo, sprzyja dążeniu do wynoszenia się nad innych.
Andreae zwalcza zbytek zarówno w domu prywatnym, jak w budyn
kach publicznych. Mieszkanie celowo jest ciasne, piwnica celowo maleń
ka. Jadło ma być zdrowe, smaczne, pożywne, ale nie w nadmiarze. Nie
ma m ow y o żadnym imporcie, jest zbędny. Nie ma w domu nic, co m og
łoby wzbudzić w człowieku chęć posiadania na wyłączną własność.
Podobnie jest z budynkami publicznymi. Pełno złota w miejskim
skarbcu, ale nie ma złotych lamp w świątyni jak w Civitas Solis; przesz
kadzałyby w skupieniu, m ogłyby nasunąć złe myśli.
Walcząc ze zbytkiem Andreae posuwa się w swym egalitaryzm ie
znacznlie dalej niż Campanella i Bacon. Głosi nie tylko równość szans, ale
bezwzględną równość warunków życia niezależnie od rodzaju i wyników
pracy. Szacunek ludzki jest jedyną formą społecznego wyróżnienia, a i on
jest, jak widzieliśm y, uzasadniony czcią oddawaną Bogu.
17.
P rzy absolutnie uregulowanym trybie życia, jaki ma miejsce w
Chrystianopolis, sprawowanie władzy nie nastręcza właściwie żadnych
problemów. Zarząd produkcją i spożyciem sprowadza się do dobrej bu
chalterii: zwierzchnik — dobry rachmistrz — oblicza po prostu przez
zsumowanie indywidualnych potrzeb, ile potrzeba ogółem poszczególnych
produktów, a podwładni rozdzielają zadanie między wytwórców.
System ten przypomina ruchy ciał niebieskich, którym i rządzą stałe,
absolutnie obowiązujące prawa. U Andreaego, w rozdziale o astrologii,
odnajdujemy zalążek deizmu: „Wszechmocny Stwórca urządził swe dzie
ło ogromne tak, iż wszędzie tw orzy ono sobie samo prawa i jest im po
słuszne” (102). Bóg pojawia się w ięc nagle jako w ielk i zegarmistrz i lu
dzie mają go w tym naśladować: niechaj tworzą prawa działające potem
samoczynnie.
A le znowu ułomność natury ludzkiej objawia się w tym, że nawet
tworząc najlepsze prawa nie można uniknąć odchyleń od normy. Dlate
go niezbędne są oprócz dobrego przykładu zakazy, a nawet kary.
Wszystko, co Andreae pisze na ten temat, jest' polemiczne w stosunku
do Campanelli. Zarazem, podobnie jak już p rzy opisie zewnętrznym mia
sta, w yjątkow o silnie dochodzi tu do głosu protest przeciw istniejącej
rzeczywistości, w tym przypadku w postaci obowiązującego systemu pe
nitencjarnego.
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Przede wszystkim gradacja przestępstw: odpowiada ona gradacji cnót.
Skoro najwyższą jest bogobojność, najwyższa kara spotyka też za prze
stępstwa przeciw Bogu, bliżej zresztą nie wyszczególnione. Przypom nijm y,
że u Campanelli „jeśli ktoś dopuścił się zbrodni przeciw wolności pań
stwa, przeciw Bogu albo przeciw najwyższym władzom, to bezlitośnie i
bezzwłocznie wym ierzają mu karę śmierci, bo dla tego rodzaju przes
tępstw tylko taka kara jest przewidziana” . M iędzy państwem, Bogiem i
władzą jest tu postawiony znak równania; u Andreaego nie byłoby to
możliwe.
Kara ma u niego przede wszystkim charakter wychowawczy, repre
syjny zaś w tedy dopiero, gdy wychowanie absolutnie nie skutkuje. Dla
tego musi być dostosowana nie tylko do przestępstwa, ale też uwzględ
niać osobowość w inow ajcy (37). Zawsze musi ją poprzedzać perswazja.
„A lb ow iem największa sztuka polega na zapobieżeniu, by niesłuszne po
stępowanie nie weszło w nawyk. Jest natomiast wielką niesprawiedli
wością srożyć się przeciw tym, co zbłądzili, i przyspieszyć ich zgubę” (37).
Andreaego oburza szczególnie szafowanie karą śmierci i w yżyw anie się
w okrucieństwie: „Piękna mi to zaiste forma rządów, która z rozrzutników czyni złodziei, z niepowściągliwych — cudzołożców, z włóczęgów —
morderców, z nierządnic — trucicielki, aby mieć ludzi, których krew
ofiarna odwróci bożą pomstę” (38). Nie to jest ważne, czy Andreae do
puszcza w ogóle przestępstwa takie w Chrystianopolis, lecz jego cały
stosunek do kary, która może być miła Bogu w tedy tylko, gdy prowadzi
do poprawy.
Szczególnie charakterystyczny jest pod tym względem jego stosunek
do kary śmierci. W ystępuje tu wyraźna ambiwalencja. W zasadzie jest
ona w wyjątkow ych zupełnie przypadkach dopuszczalna. A le w rozdzia
le traktującym o odpuszczeniu grzechów i o klątwie kościelnej Andreae
zaznacza, że mieszkańcy Chrystianopolis traktują ją jako karę cięższą od
śmierci, a jeśli ktoś na nią zasłuży, jeśli nie skorzysta z dostarczonej mu
możliwości powrotu do społeczności wiernych i nie pomogą żadne kary,
w tedy zostaje wypędzony z kraju. „W olą w ten sposób ukarać przestęp
stwo niż przelać krew, nawet jeśli jest to dopuszczalne” (133). A moty
wacja brzmi: „Zgładzić człowieka może każdy, naprawić — tylko naj
lepsi” (38).
Przypom nijm y znowu Campanełlę. Skazany na śmierć przez ukamie
nowanie musi najpierw się upokorzyć Si wydać współwinnych. Śmierć
winnego jest tu cerem|onią, nie do pomyślenia u Andreaego, któremu
wszelki ludyczny pierwiastek jest obcy.
18.
Sędzia, który zarządza też produkcją, jest właściwie jedynym
rzecznikiem władzy państwowej w Chrystianopolis. Kapłan i uczony ty l
ko pouczają i świecą przykładem. W związku z tym triumwiratem w y -
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pada jednak wspomnieć o nader osobliwym, nie stosowanym chyba w
żadnej utopii zabiegu literackim, mianowicie o przejściu od opisu do ale
gorii.
Trzej mężowie, przez których Chrystus sprawuje rządy w mieście,
mają żony. Poświęcone są ;im osobne rozdziały omawiające ich cnoty. Te
rozdziały noszą nagłówki: „sumienie” , „rozum ” lub lepiej: „rozw aga”
(ratio, V ern u n ft), „praw da” . To są więc władze, którym w Chrystiano
polis wszystkie stosunki są podporządkowane. Sumienie poucza, co dobre;
rozwaga, co słuszne i sprawiedliwe; prawda, co prawdziwe.
T ej w iedzy nie można nabyć z książek. Dlatego w Chrystianopolis jest
wprawdzie wielka biblioteka, ale mieszkańcy właściwie mało z niej ko
rzystają. Bacon rozsyłał mieszkańców Bensalem po całym świecie, by
zw ozili wszystko, co tam odkryto lub wynaleziono; Chrystianopolitańczycy do wiedzy książkowej odnoszą się z rezerwą, by nie rzec z lekce
ważeniem. „W ich przeświadczeniu wszyscy powinni wiedzieć, do jakie
go stopnia nie wiedzą nic, i z tego stanowiska powinni dążyć do wiedzy
prawdziwej, odrzucając wszelką zarozumiałość umysłu ludzkiego. Jest
tak w iele rzeczy, o których nie powinno się w tym życiu wiedzieć- Dla
tego dla wielu biblioteką jest ich święta naiwność” (66).
Nie należy odczytywać tych słów jako pogardy dla wiedzy. Bardzo
znaczna część książki poświęcona jest programowi nauczania. Młodzież
powinna sobie przyswoić ogromną ilość wiadomości, w tym także języki
nowożytne, pozornie bezużyteczne, skoro nie podróżuje d niekoniecznie
korzysta z biblioteki. A le ważniejsza od tej w iedzy jest nauka bogobojności, którą przekazać można tylko własnym przykładem.
Stosunek Andreaego do w iedzy naznaczony jest ambiiwalencją, której
nie spotykamy u Bacona. Z jednej strony chce, by młodzież chrystianopolitańska zdobyła jak najwięcej wiadomości, ii bardzo o to dba, by do
konało się to m ożliwie najmniejszym wysiłkiem. Nauka nie może odby
wać się kosztem zdrowia fizycznego i psychicznego, dlatego potrzebne są
odpowiednie pomieszczenia, gabinety nauki poglądowej, wreszcie metody
nauczania. N ie wolno np. zmuszać uczniów do nauki czysto pamięciowej,
wszelka nauka służy nie tylko nabywaniu wiadomości, ale też w yćw icze
niu umysłu w prawidłowym rozumowaniu. Szczególnie widoczne jest to
przy opisie nauki języków: Andreae propaguje nile tylko stopniowanie
trudności, ale także metodę porównawczą. „Zaczyna się od łatw ej lektury
i porównuje ją ze znanym już materiałem podobnej treści w pokrewnym
języku. Jest rzeczą zdumiewającą, jak bardzo pokrewieństwo słowne po
maga skrócić naukę języka” (88). Z drugiej strony jednak wszelka wiedza
musi prowadzić do Boga, wpajać pokorę.
Tak więc uczy się w Chrystianopolis równocześnie posługiwania się
rozumem i poskramiania pychy rozumu. Widać to wyraźnie, kiedy np-
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mowa o następujących po sobie naukach dialektykii, m etafizyki i teozofii.
Dialektyka uczy myślenia logicznego, m etafizyka operowania pojęciami
abstrakcyjnymi prawdy, dobra, piękna, jedności, porządku itd. A le teozofia wznosi się ponad nią, uczy oglądu intelektualnego, medytacji. „Niech
sobie filozofia łamie głowę, teozofia spoczywa w sobie samej: filozofia
niech zgłasza zastrzeżenia, teozofia zna tylko dziękczynienie; pierwsza
wątpi, druga spoczywa w spokoju u stóp Chrystusa” (93). „Gdzie kończy
się natura, tam zaczyna się teozofia” (92).
Z podobnym tokiem myśli spotykamy się, gdy Andreae omawia nau
czanie matematyki. Ceni ją bardzo wysoko jako naukę, która wyostrza
umysł i służy ludzkiemu działaniu. A le równocześnie ponad arytm etykę
i geometrię stawia naukę o liczbach mistycznych — widom y dowód
w pływ u kabalistyki, z którą zapoznał go Besold; uczą nas one pojmować
tajemnicę stworzenia, owo, mówiąc językiem Boehmego, m ysteriu m m a g - ‘
num . A kiedy mowa o teologii, „królow ej wszelkiej ludzkiej w iedzy i
zwierzchniczce filo zo fii” , je j szczytem jest hermeneutyka wykładana w
„szkole proroków” , gdzie uczy się zwłaszcza interpretacji przemian i pro
roctw.
Andreae odróżnia przy tym wyraźnie prawdziwą wiedzę tajemną od
szarlatańerdi. Przed zabobonem i w ykorzystywaniem naiwności ludzkiej
rozum daje obronę. „Człowiek ma mianowicie w sobie ogrom ny zasób
zdolności sądu, musi go tylko wydobyć i nie zezwolić, by przyw aliła go
masa przepisów. A le najw yższy rozum na tym polega, że pokornie słu
chamy Boga” (90), Bóg nie podlega dialektyce.
Na pozór jest to rozgraniczenie dziedzin rozumu i wiary. A le podczas
gdy rozumowi nie wolno wykraczać poza dostępne mu granice, ufność
w Bogu granic nie ma i mieć nie może- Andreaemu obca jest zupełnie
kalwińska nauka o predestynacji, obce przypuszczenie, że ktokolwiek
m ógłby być z góry wyłączony od łaski. W prawdzie nie ma zasługi bez
w o li bożej, ale Bóg określa tylko możliwość konkretnej zasługi. Bezpraw
ne jest dochodzenie rozumem, czemu w yróżnił On pewnych ludzi okre
śloną zdolnością, np. darem proroctwa; ale równie bezprawne jest przy
puszczenie, że kogokolwiek nie obdarował żadną zaletą i że ktokolwiek
nie może zdobyć zasługi.
Charakterystyczny jest stosunek Andreaego do poszczególnych dyscy
plin. Podkreślaliśmy już szacunek, jakim darzy matematykę. Podobnie
jest z astronomią. Pozwalając człowiekowi wnikać w prawa rządzące ru
chami ciał niebieskich, uzależnia niejako nieboskłon od ziem i i potw ier
dza jej centralne miejsce we wszechświecie. W ten sposób Andreae uni
ka konieczności zajęcia stanowiska w sporze między geo- i heliocentryzmem. Co więcej, stanowisko to pozwala mu bardzo ostrożnie odnieść się
do astrologii. N ie wyklucza wprawdzie m ożliwego w pływ u ciał niebies-
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kich na życie ludzkie, ale jeśli nawet człowiek zależy od .gwiazd, to one
z kolei zależą od niego, zaś wiara w horoskopy o tyle jest niedopuszczal
na, że podaje w wątpliwość ufność w Bogu.
Fizyka jako nauka o zjawiskach przyrodniczych na ziemi jest w w y
sokiej estymie; historię Andreae nazywa „przedstawieniem dramatu ludz
kiego” i ceni ją o tyle, o ile nie fałszuje prawdy. Wyróżnioną w niej rolę
gra historia Kościoła, obraz prześladowań i walk o prawdziwą wiarę.
Etyka nie należy do filozofii; jej przedmiotem są mądrość, sprawiedli
wość, umiar i męstwo jako cnoty ludzkie. Znajduje ona dopełnienie w
nauce o państwie, która zajmuje się trzema najwyższymi dobrami w ży
ciu zbiorowym: równością, umiłowaniem pokoju i pogardą dla bogactw.
Nauka prawa jest w Chrystianopolis zbędna, uczy się go tylko dla kom
pletności wykształcenia, bo nie ma tu w ogóle prawa skodyfikowanego,
sędzia kieruje się wyłącznie sumieniemW życiu młodzieży nauka jest dokładnym odpowiednikiem pracy w
życiu dorosłych. Nauczanie jest zatem powszechne i obowiązkowe dla obu
płci. Zaznacza się w nim ta sama troska o zdrowie i 'nieprzemęczenie.
Uczenie łączy się z wychowywaniem, służą mu honorowe tytuły oraz ka
ry dla opieszałych. Czas po nauce przeznaczony jest na zajęcia praktycz
ne, przerwy na zabawę i sport. Pracę przydziela się wedle skłonności i
zdolności, w tym sensie indywidualne zainteresowania mają wpływ na
wybór zawodu. Jeśli o kary idzie, gradacja jest następująca: pozbawie
nie posiłku, przymusowa praca, chłosta i na końcu karcer, stosowany tyl
ko wobec najcięższych przewinień. Zaznaczamy na marginesie, że wśród
budynków użyteczności publicznej w Chrystianopolis nie ma więzienia.
Przyszłym obywatelom miasta ten sytem kształcenia ma z jednej stro
ny zapewnić szerokość horyzontów, z drugiej zaś wpoić im system war
tości obowiązujący w Chrystianopolis. Stosunkowo najmniejszą rolę gra
w nim przygotowanie zawodowe. Dzieci mają przede wszystkim wynieść
ze szkoły szacunek dla dobrze zasłużonego autorytetu. Rządzić dziećmi
nie jest łatwiej niż dorosłymi, dlatego z reguły nauczycielstwo i funk
cje zarządu łączą się z sobą (81).

III
19.
Wspomnieliśmy na wstępie, że zadaniem niniejszego artykułu jest
nie tylko prezentacja mało u nas znanej utopii, lecz także weryfikacja
pewnego schematu interpretacyjnego. Chodzi o rozróżnienie utopia eskapistycznych i heroistycznych.
Wprowadził to rozróżnienie Lewis Mumford, przyjął je Jerzy Szacki.
Pierwsze są swoistym azylem, miejscem ucieczki od Świata; drugie —
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projekcją przyszłości, wskazaniem, co należy uczynić, aby go zmienić.
Szacki dodaje: „Do utopii eskapistycznych zaliczam te wszystkie marze
nia o lepszym świeoie, które nie pociągają za sobą żadnego nakazu walki
o ów świat. Teraźniejszość może tu być potępiona z jak największym pa
tosem i ostrością, ale nie zwalcza się jej w praktyce, ucieka się od niej w
marzenia. Mówi się, co to jest dobro, nie mówi się, jak dobro osiągnąć.
Mówi się, na czym polega zło, nie mówi się, jak zastąpić je dobrem. Uto
pie takie zresztą tworzą nierzadko ludzie doskonale wrośnięci w swoje
społeczeństwo, robiący to wszystko, czego ono od mich wymaga, i tylko
w swym domowym zaciszu odbywający podróże na wyspy szczęśliwe,
aby później opowiadać o nich wybranym przyjaciołom” S3.
W przeciwieństwie do utopii eskapistycznych (lub „utopii ucieczki” ,
jak u Mumforda) utopie heroiczne „to marzenia połączone z programem
działania” 36. I Szacki przeciwstawia Państwo Słońca Fourierowemu falansterowi, bo Fourier poszukiwał za pomocą ogłoszeń w prasie bogacza,
który jego pomysł urzeczywistni.
Szczególność utopii Andreaego polega na tym, że uciekając w świat
wyśniony pokazuje zarazem, co można zmienić w rzeczywistym, nawet nie
naruszając zasad, na jakich jest on oparty. Co wię'cej, ponieważ w jego
społeczeństwie idealnym, podobnie jak u Campanelli, a w przeciwień
stwie do Fouriera, zło też nie jest wyplenione bez reszty, lecz tylko ogra
niczone do minimum, główny akcent utopii chrystianopolitańskiej nie le
ży na wskazaniu, jak ją urzeczywistnić w całości, ale na zachęcie urze
czywistnienia cząstkowego. W tym właśnie cała rzecz, że obraz państwa
chrześcijańskiego trzeba traktować nie jako wizję przyszłości możliwej
do zrealizowania, lecz jako ideę regulatywną, wzorzec, do którego nale
ży dążyć. Szczegółowe wskazania Andreaego dotyczące zasad rozplano
wania miasta, dbałości o środowisko naturalne, czystość, zdrowie, meto
dy kształcenia, systemu kar i nagród, a nawet reglamentacji spożycia
okazały się w pełni realne. Wiara, że wiele występków można choć częś
ciowo ukrócić poprawiając warunki życia ogółu ludzi i że taka poprawa
leży w granicach ludzkich możliwości, okazała się nie tylko realna, ale
także płodna. Co więcej, Andreae, jak widzieliśmy, nie liczy na żadnego
dobroczyńcę: u podstaw Chrystianopolis leży społeczna inicjatywa.
Andreae zarówno swymi pismami, jak działalnością starał się tę ini
cjatywę stymulować. Ze jego czasów Calw stało się przytułkiem dla ofiar
wojny trzydziestoletniej, gdzie w ciągu niespełna sześciu lat wydano
110 000 posiłków publicznych 37■
35 J. Szacki, op. cit., si 48—49.
38 Ib id e m , s. 49.
37 Posłowie G* Wirtha do Ch ristia n op olis, s. 101.
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Błąd typologii, o której tu mowa, polega na tym, że nie dotyczy ona
treści utopii, lecz motywów jej twórców. Sądzę, że o eskapizmie można
mówić w najlepszym razie wówczas, gdy twórca pisze swą utopię na
własny jedynie użytek, a do wiadomości publicznej dociera ona bez jego
woli. Kto ogładza utopię, chce przez to coś zdziałać. Samo podsuwanie
ludziom myśli, że świat mógłby być inny, jest już stymulacją do jego
zmiany. Albowiem słusznie pisał Pareto, że „w życiu narodów nic nie
jest tak realne i praktyczne jak ideał” 38.
W tym sensie jednak Chrystianopolis jest tyleż utopią, ile programem
reformy społeczeństwa istniejącego. Program ten okazał się w znacznej
mierze dalekowzroczny i realny. Czy nie należałoby w związku z tym
rozważyć na nowo samego pojęcia utopii, to już sprawa osobna, którą
trzeba odłożyć na inny raz.
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JOHANN V A L E N T IN ANDREAE UND SEINE UTOPIE
Zusammenfassung
J. V. Andreae ist in Polen vollig unbekanint, sain Name steht nicht einmal in
der umfangraichsten polnischen Enzyklopadie. Der Aufsatz gibt eiine allgemeiine
Ubersicht seiines Lebenslaufes und seines Schaffens, mit besonderer Berucksiehtiguing seiner Bedeutung fur das Roserikreuzertum, und schildert nachheir die in
C h ristia n o p o lis gelieferte Utopie eines christlichen Staates im Vergleich mit anderetn zeitgendssischen Utopień, insbesondere mit Campanellas Sónnenstaat.

Cytuję za: M. Ossowska, Ełhos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973, s. 92.

