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WPROWADZENIE

Nie jest łatwo zdefiniować utopię, chociażby z powodu banalizacji ter-
minu i zubożenia jego sensu jeszcze w połowie XIX wieku, kiedy to 
pojawiło się znaczenie potoczne słowa wraz z jego derywatami: „uto-

pia – kuszący, ale nierealny ideał polityczny lub społeczny, w którym nie bierze się pod 
uwagę faktów, natury ludzkiej i warunków życia”.1 Następnie tracąc swój polityczny 
wydźwięk, utopia stała się synonimem marzeń niemożliwych do zrealizowania, 
chimery. Jeśli nawet to dominujące znaczenie nie jest całkowicie pozbawione 
sensu, to na tak słabych podstawach nie da się już rozwinąć głębszych refleksji. 
Frédéric Rouvillois słusznie stwierdza: 

Jeżeli, nieważne w jakiej dziedzinie, to, co wydaje się być praktycznie niemożliwe do wyko-
nania, może zostać zdefiniowane jako utopijne, to wszystko jest utopią i słowo to nic już więcej 
nie znaczy.2

„Utopijną” nazywana jest idea, która za taką została uznana, bez względu 
na to, jaka byłaby prawdziwość tego osądu, bo przecież to, co jest utopią dla 
jednego, już nie będzie nią dla innego.

I właśnie Karol Fourier jest utopistą, który chce z utopią zerwać. „Ta – wy-
znaje – słyszała udręczone pasje i pragnienia poddane pod jarzmo wyłącznie 
rozumu, podczas gdy przeciwnie, należy pozwolić im rozkwitać, aby móc ich 
używać dla największego dobra społeczeństwa”.3 Jeśli jednak Fourier odrzuca 
utopie, „szarlatanizm” i „sekty” Owena i Saint-Simona, to dlatego, że ignoro-
wały one lub tłumiły mechanizmy pasji. W związku z tym przygotował niezwy-
kle dokładny plan organizacji przyszłego społeczeństwa, w którym zostały stwo-
rzone optymalne warunki ich rozwoju. Ustrój doskonały, pozbawiony środków 

1 A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, Quadrige 1993, s. 1179.
2 F. Rouvillois, L’Utopie, Flammarion, Paris 1998, s. 11.
3 Ibidem, s. 138.



126 Marta Sobieszewska

przymusu miał zastąpić dotychczasowe państwo. Jest to wizja „społeczeństwa 
harmonijnego” (uznawana za najśmielszą z dotychczas znanych), której zarys 
jak i postać autora niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć.

KAROL FOURIER

Zwolennik „wolnej myśli”, „absolutny, brutalny rewolucjonista” podważa-
jący nawet „moralność i cywilizowane wartości”, tak go określa Simone Olesz-
kiewicz-Debout.4 Władysław Grabski postrzega Fouriera jako postać tragiczną: 
„Tak! Nie tylko tragiczny, ale i wierzący i chytry, fałszywy nawet”.5 Kim był 
człowiek o tak wielkiej wyobraźni? Z literatury poświęconej zagadnieniu wyła-
nia się zaskakujący obraz. Charles Marie François Fourier urodził się 7 kwietnia 
1772 r. w Besançon jako czwarte, ostatnie dziecko i jedyny syn bogatego kupca 
sukien. Zobligowany testamentem ojca do zajmowania się handlem, od wczes-
nych lat młodości buntował się przeciwko otaczającemu go światu. Nie chciał 
być „szarlatanem”, jak sam nazywał kupców, pragnął studiować w Paryżu mate-
matykę, astronomię, geografię lub botanikę. Wszystko, byle nie handel. Inteli-
gentny, dumny, świadomy swego nieprzystosowania do otoczenia, w wieku 27 
lat odkrył, jak można naprawić zepsuty świat. 

Powodem olśnienia stało się jabłko sprzedawane za taką samą cenę w Pary-
żu, za jaką można było ich kupić sto w Lyonie. 

Przypadek – pisał, wspominając ową chwilę – w połowie przyczynia się do powodzenia ludzi 
genialnych […]. Jabłko stało się dla mnie, podobnie jak dla Newtona busolą, która doprowadziła 
mnie do Odkrycia (la Découverte).6

Przekonany o niezwykłej wadze swojego odkrycia kontynuował: 

Można uznać 4 jabłka za sławne. Dwa przez nieszczęścia, jakie spowodowały: jabłko Adama 
i jabłko Parysa, i dwa za zasługi, jakie przyniosły: jabłko Newtona i moje […].7

Te wydawałoby się zarozumiałe słowa stają się początkiem niezwykle płod-
nej pracy pisarskiej. Wydana w 1803 r. książka Harmonie universelle zawiera już 
zarys przyszłej doktryny oraz kluczowe dla fourieryzmu pojęcia, są to: pasja, 
atrakcja, analogia, harmonia, prawa ruchu powszechnego oraz tezy: przekonanie 
o jednoś ci losów wszechświata, Ziemi i historii człowieczeństwa oraz koniecz-
ność reformy struktur społecznych.

4 S. Oleszkiewicz-Debout, Encyclopedia universalis, t. IX, 1989, s. 751.
5 Ibidem, s. 4.
6 Ibidem, s. 13.
7 D. Desanti, Les socialistes de l’Utopie, Payot, Paris 1970, s. 138.
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Ogarnięty natchnieniem Fourier tworzy od podstaw nowy system obejmują-
cy prawie wszystkie aspekty życia ludzkiego. Zrozumiawszy Harmonię Wszech-
świata, rozprawia o kwestiach społecznych, projektuje nowy ład, ustrój, nową 
gospodarkę, nowe rodziny, nowe stosunki damsko-męskie. Jednak początki były 
trudne. Kiedy napisał list do ministra sprawiedliwości (Lettre au Grand Juge), 
ten uznał go za szaleńca i zabronił drukować podobnych wariactw, rozkazując 
jednocześnie „dawać baczenie na owo indywiduum”8, co w praktyce oznaczało 
objęcie Fouriera dozorem policyjnym. Przeżyty zawód uświadomił mu, że od-
krytą prawdę musi przekazać ludziom w postaci gotowego już systemu. Ukrył 
się więc i przez pięć lat tworzył swoją doktrynę – „najdziwniejszy, chorobliwie 
piękny miraż społeczny”.9 Pierwszym owocem pracy było anonimowe dzieło 
zatytułowane Théorie des quatre mouvements et des destinées générales. Oczekiwania 
Fouriera po jego publikacji były ogromne, ponieważ wierzył, że treści tego dzie-
ła poruszą świat i sprowokują jego reakcję. Niestety, nic takiego się nie stało. 
Pod wpływem kolejnego rozczarowania, popadając już w megalomanię, oświad-
czył: 

Ja sam wstrząsnę dwudziestoma wiekami głupoty politycznej, i mnie jednemu obecne i przy-
szłe pokolenia będą zawdzięczały początek swojego ogromnego szczęścia”.10

Trzeba przyznać, że Fourier zadał sobie wiele trudu, aby propagować swoje 
dzieło. Wysyłał je różnym wybitnym osobistościom we Francji i poza jej grani-
cami. Oczekiwał reakcji nie tylko entuzjastów, ale i krytyków. Nie chciał i nie 
potrafił zrozumieć tego braku zainteresowania. Zmuszony nadal zajmować się 
swoją znienawidzoną profesją, w czasie 100 Dni został naczelnikiem biura sta-
tystyki prefektury departamentu Rodanu. Jednak po klęsce Napoleona nowe 
władze pozbawiły go pracy, dlatego też wyjechał z Lyonu i zamieszkał u swej 
siostrzenicy w Belley. Tam poznał swego pierwszego przyjaciela i mecenasa 
– Justa Muirona i pod jego wpływem napisał traktat, w którym metodycznie 
wyłuszcza swoją doktrynę: Traité de l’association domestique – agricole. To okazałe 
dzieło, wydane w 1822 r., obejmuje dwa tomy liczące ponad 1300 stron. Traktat 
miał na celu skonkretyzowanie i rozwinięcie wątków przedstawionych w Théorie 
des quatre mouvements.

Tuż po ukazaniu się nowej książki wyjechał do Paryża zająć się jej promocją. 
Niestety i tym razem bez powodzenia. Powrócił więc do Lyonu, do pracy jako 
kasjer w domu handlowym.

Mimo tych niepowodzeń udało się Fourierowi skupić wokół siebie zwolen-
ników swojej doktryny. Po Muironie dołączyli do niego Izydor Rubat, Clarisse 
Vigoureux, Victor Considérant (przywódca szkoły po śmierci Fouriera), Ad-

8 W. Grabski, Karol Fourier w setną rocznicę zgonu / Tragizm Fouriera, Warszawa 1937, s. 6.
9 Ibidem, s. 6.
10 P. Bruckner, Fourier, Seuil, Paris 1975, s. 165.
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rien Gréa, Charles Pellarin (przyszły biograf mistrza), de Salinis, de Rotalier, 
J. B. A. Godin i Gabet. W połowie lat dwudziestych istniały już zalążki szkoły 
Fouriera. Uczniowie otoczyli go admiracją i opieką finansową, a ich zapiski rzu-
cają więcej światła na samą postać Mistrza:

 • W jego oczach palił się niezmiennie trudny do określenia ogień, smutek nieznanego my-
śliciela przebijał poprzez ciągłe troski ekonomisty, a pod orlim nosem mocno skrzywionym 
w lewą stronę, usta wąskie, zazwyczaj ściśnięte [...] opadając [...] dawały jego fizjonomii 
pewne wrażenie ciężkości i goryczy – Pellarin.11

 • Jakieś dziwne upojenie biło od jego postaci, dając mu wygląd dyletanta w stanie ekstazy. 
Nic w nim nie zapowiadało geniusza, nie bardziej niż szarlatana – Proudhon.12

 • Jego włosy białe, lekko pofalowane niczym jasna korona na szerokiej głowie o doskonałej 
harmonii. Jego oko niebieskie, przenikliwe i głębokie rzucało czasem spojrzenie, którego 
sroga siła przewyższała siłę słów – Madame Courvoisier.13

Następnym problemem okazał się niezwykle trudny styl pisania Fouriera, 
który wzbudzał wiele kontrowersji pośród jego zwolenników, a także był główną 
przyczyną krytyki adwersarzy. W liście Gabeta znajdujemy taką oto opinię: 

Obrazy powtarzają się prawie co strona: fizyka, moralność, cyfry, muzyka, kwiaty itp. są prze-
mieszane. Myśl gubi się w kontrastach. Nie można uchwycić wątku bez uciążliwych studiów, 
przeto woli się zamknąć książkę, niźli zmuszać się do badań. Taka jest krytyka wszystkich Wa-
szych czytelników. Toteż należałoby [...] zaprzestać pisania w podobny sposób.14

Był to początek konfliktu, który w późniejszym czasie skutkował tym, że 
uczniowie Fouriera posuwali się nawet do cenzurowania jego tekstów. Jednak 
autor pozostawał nieprzejednany, ponieważ dla niego styl i forma były integral-
ne z systemem, który przedstawiał. Nie dbał o retorykę, bawił się gramatyką, 
łamiąc jej wszelkie reguły, tworzył neologizmy i wymyślał kalambury, koncen-
trując się na stronie audialnej dyskursu, tak aby Harmonia była też muzyką, 
którą można usłyszeć.

W 1826 r. Fourier ponownie wyjechał do Paryża, gdzie zatrudnił się w amery-
kańskim domu handlowym Curtis and Lamb i zabrał się do pisania nowej książki. 
Ukazała się trzy lata później pod tytułem Le nouveau monde industriel et sociétaire. 
Tym razem promocją zajęli się członkowie szkoły, podczas gdy  Fourier szukał 
sponsorów, którzy sfinansowaliby eksperyment próbnej falangi. Pukał do wielu 
drzwi, pisał listy m.in. do Chateaubrianda, Decazesa, Lady Baron, Constanta, 
Chaptala, Owena i Infantki. Nawiązał kontakty z saintsimonistami i ogłaszał 
się w prasie. Zwracał się nawet do samego króla Ludwika Filipa, jego ministrów 

11 D. Desanti, op. cit., s. 143–144.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 A. Sikora, Fourier, WP, Warszawa 1988, s. 17.
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i bankierów. Każdego też dnia o tej samej porze oczekiwał w swoim mieszkaniu 
na bogatego mecenasa.

Jednak jego wysiłki długo pozostawały bez echa i w miarę jak świadomość 
ta do niego docierała, ogarniało go coraz większe rozczarowanie, gorycz i żal do 
ludzi, tak że zaczął coraz bardziej zamykać się w sobie. Pogłębiał się też kon-
flikt z uczniami, którzy chcieli okroić jego idee z najbardziej skandalizujących 
pomys  łów w zakresie obyczajów.

W końcu w 1832 r. zostaje podjęta pierwsza próba zbudowania falansteru 
w  Condé-sur-Vesgre pod kierownictwem posła Baudet-Dulary’ego. Niestety 
doświadczenie zupełnie nieudane, wręcz „karykaturalne”, jak ocenił je sam 
 Fourier, z powodu złej infrastruktury przeznaczonych na ten cel budynków.

W 1835 r. ukazała się jego nowa książka La fausse industrie. W tym czasie 
Fourier zaczyna być już znany i uroczyście podejmowany. W 1836 r. wydaje cza-
sopismo „Phalange”, w którym propaguje swój plan ograniczony tylko do utwo-
rzenia falangi dla dzieci.

Z bogatej spuścizny Karola Fouriera za najbardziej udane uznaje się dzie-
ło z 1829 r. Le nouveau monde industriel et sociétaire, w którym najpełniej została 
przedstawiona wizja ustroju zrzeszeniowego. Autor szczegółowo opisuje zasady 
organizowania i funkcjonowania falang, zrzeszeniowy system wychowywania, 
produkcji i podziału oraz działanie pasji. Doktryna wciąż ta sama, choć zmody-
fikowaniu uległo kilka szczegółów, co potwierdza opinia Charles’a Gide’a : „Kto 
czytał tylko jeden z tych tomów, właściwie czytał je wszystkie”.15

Nie jest łatwo czytać Fouriera, a żeby go lepiej zrozumieć, sugeruje Władys-
ław Grabski, „warto jest rozsunąć kotarę kilku tysięcy stronic gorączkowej pisa-
niny i zajrzeć do dna kartek pierwszej książki, w której wypowiedział się szcze-
rze, ufnie, wierząc w dobroć Boga i szczęśliwe przeznaczenie bliźnich”.16

Fourier kochał ciszę, kwiaty, porządek, koty, muzykę, nie lubił natomiast 
psów i dzieci. Był człowiekiem o nieposkromionej fantazji, płodnym i wszech-
stronnym. Z wielką swobodą pisał o psychologii, fizyce, astronomii, historii, 
biologii, a także ogrodnictwie i gastronomii. Samotnik, samotnie rósł, dojrzewał 
w domu rodzinnym wychowywany przez ojca, którego autorytet odrzucał, a po 
jego śmierci – przez matkę, despotyczną bigotkę oraz trzy starsze siostry. Prze-
świadczony, że nikt go nie kochał, sam również nie obdarzył nikogo głębszym 
uczuciem. Podobno nigdy się nie uśmiechał. Głoszone przez niego bezprude-
ryjne poglądy na temat miłości, onieśmielające niejednego libertyna, nie znaj-
dowały odbicia w jego życiu osobistym. Zagubiony, często sprawiał wrażenie 
oderwanego od rzeczywistości. Wiedział, że brano go za maniaka (po franc. fou 
znaczy obłąkany, szalony) i fakt ten zaakceptował.

15 Ch. Gide, Oeuvres choisies de Charles Fourier. Introduction, Paris 1895, s. 8.
16 W. Grabski, op. cit., s. 12.
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NOWY SYSTEM WARTOŚCI

„Moralność prowadzi do zguby tego, kto usiłuje skrupulatnie stosować jej 
nakazy w praktyce, a zapewnia dobrobyt temu, kto się nią umie posługiwać 
niczym maską”.17

Dla Fouriera etyka XIX wieku była jałowa i całkowicie bezużyteczna. To ety-
ka rygoryzmu i hamowania popędów, a istniejące doktryny filozoficzno-etyczne 
tylko potęgowały upadek moralności i zanik więzi. Uważał on, że twórcom do-
gmatów nie chodziło bynajmniej o dobro ani o prawdę, pragnęli jedynie utrwalić 
i usprawiedliwić panujący system. Ci „służebnicy możnych sankcjonują wszel-
kie akty tyranii”18, bynajmniej nie poczuwając się do zasad, które głoszą, „roz-
kazują w imię moralności, sami jej nie słuchając”.19

Dlatego też, na tle swojej epoki, Fourier pojawia się jako zwiastun nowej ery 
obyczajowości, a proponowany przez niego system wartości całkowicie burzy 
istniejący porządek świata. I tak najwyższą wartością staje się wolność o ce-
chach anarchistycznych i rozumiana fizycznie miłość. Propagując zaspokajanie 
rozbudzonej potrzeby nowych wrażeń, rozrywki i przyjemności, autor podaje 
w wątpliwość la morale et les valeures civilisées (moralność i wartości cywilizacji), 
wyprzedzając o ponad sto lat sztandarowe hasła hippisów: Free love! Make love, 
not war!

W Fourierowskim świecie społecznym muszą się rozwijać pasje. Jednocześ-
nie przez słowo „pasja” – według Pellarina – „nie należy rozumieć, jak to jest 
z reguły przyjmowane, nadmiaru jakiegoś uczucia, nadużycia afektu lub przy-
jemności zmysłowej, ale wewnętrzną siłę, która nas pobudza i sprawia, że kieru-
jemy się ku przedmiotom odpowiadającym naszej duszy i naszym zmysłom”.20

Pasji jest dwanaście: pięć zmysłowych (sensuelles), odpowiadającym pięciu 
zmysłom, cztery afektywne (affectives), tj.: przyjaźń, miłość, rodzicielstwo, am-
bicje i trzy podzielne (distributives): zamiłowanie do intryg, przyjemność od-
czuć zmysłowych i duszy, zmienność. Rozumiane jako zbiór elementów stałych, 
w ograniczonej liczbie stają się kluczem do szczęścia.

Stosując pasje jako kryterium, tworzy Fourier klasyfikację 810 typów cha-
rakterów. Rozróżnia „charaktery jednotonowe” w liczbie 576, dla których ce-
chą charakterystyczną jest dominacja jednej pasji, podczas gdy pozostałe są jej 
podporządkowane oraz charaktery dwu- i więcej tonowe, a także wszystkotono-
we. Typologia charakterów ma ogromne znaczenie i zastosowanie w życiu spo-
łecznym i dlatego należy respektować wszelkie cechy charakteru, umożliwia-
jąc każdemu zaspokajanie swoich potrzeb. Cechy takie jak pycha, rozwiązłość 
czy lenistwo, uznawane za grzeszne w systemie „cywilizacji”, tracą negatywny 

17 Ch. Fourier, Des manuscrits de Charles Fourier, t. 1, Paris 1851, s. 23. 
18 Ibidem.
19 P. Bruckner, op. cit., s. 64.
20 Ch. Pellarin, Charles Fourier, sa vie et sa théorie, Paris 1843, s. 216.
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wydźwięk w falandze, gdzie mogą nawet prowadzić do szczęścia. Prawdziwa 
harmonia polega bowiem na łączeniu różnorodności i kontrastów. W związku 
z tym, wykorzystując relacje istniejące pomiędzy pasjami, należy pogrupować 
jednostki ludzkie według serii (séries passionnées). Ich eksploracja, klasyfikacja 
i opis pozwolą ostatecznie ujarzmić uczucie miłości.

Dwanaście kluczowych pasji, sklasyfikowanych i opisanych jak rośliny 
w zielniku, stanowi o jedności natury ludzkiej i tworzy harmonię zwaną „uni-
teizmem” (skłonnością jednostki do godzenia swego szczęścia ze szczęściem 
innych). Uniteizm rozwinie się wtedy, gdy ludzkość będzie wolna i szczęśliwa 
i podąży za trzema przyogniskowymi pasjami: tworzeniem dobrobytu (luxisme), 
tworzeniem grup (groupisme) i tworzeniem serii (sérisme). Będzie to możliwe 
dopiero w przyszłości, ponieważ aktualnie rodzaj ludzki „popadł w szaleństwo”, 
bo zamiast żyć w zgodzie z naturą, usiłuje ją zmienić, co jest źródłem cierpienia 
i tylu nieszczęść.

Fourier proponuje moralność, która byłaby fuzją miłości i polityki, zostawia-
jąc centralne miejsce dla uczuć. „Ludzkość – pisał – zbyt długo pozostawała 
w mrokach filozoficznych i w horrorze cywilizacji”.21 Dlatego też należy odkryć 
prawdę w miłości, z dala od beaux esprits civilisés i ich crasse ignorance, wrócić do 
punktu zero, do podstaw pasji.

Kłóci się też z jego poglądami chrześcijański duch ascezy i rezygnacji, 
gdyż prawdziwi chrześcijanie „winni zwalczać swoje namiętności, być katami 
dla samych siebie, by postępować zgodnie z wolą Bożą”.22 Jeśli dla moralistów 
człowiek wyrzekając się dóbr doczesnych, może liczyć na zbawienie i wieczne 
szczęście na tamtym świecie, to dla Fouriera jest to czysta manipulacja mająca 
na celu eliminowanie postaw buntowniczych. A za największą obłudę teologów 
i kapłanów uważa obietnicę raju – jako rekompensatę nędzy, bólu i cierpienia 
doznanego w życiu doczesnym. Przesłanie to ma na celu pogodzić ludzi z ota-
czającym ich złem, zobojętnić ich tak, by nie walczyli o lepszy świat, dlatego, 
że istniejące normy i obyczaje mają za zadanie tłumić namiętności, poskramiać 
naturalne skłonności jako niezgodne z zasadami współżycia społecznego, a to 
zakłóca osobowość i relacje z otoczeniem. Wpaja się człowiekowi poczucie obo-
wiązku, który ma charakter przymusu, a „przymus choćby nawet pod szyldem 
moralności jest zawsze tylko uciskiem”.23 Całe to tłumienie pasji działa jak de-
strukcyjna siła i powoduje wiele nieszczęść świata cywilizowanego. Występki 
potępiane przez moralistów są „w istocie impulsami cnoty wynaturzonej przez 
ustrój przeciwny pragnieniom i pasji, znieprawionej przez hamulce nakładane 
od dzieciństwa wzlotom namiętności”.24

21 Ch. Fourier, La fausse industrie, Bossange, Paris 1836, s. 510.
22 Ibidem, s. 510.
23 Ch. Fourier, Traité de quatre mouvements, www.charlesfourier.fr (version PDF), s. 300.
24 Ibidem, s. 680.
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Człowiek w pojęciu Fouriera jest jednością duszy i ciała. Dusza stanowi 
cząstkę zasady pierwszej, czyli Boga jako siły duchowej, sprawczej i kształtu-
jącej. Ciało natomiast stanowi cząstkę zasady drugiej, czyli natury, tzw. amor-
ficznej, bezwładnej i wprawianej w ruch materii wszechświata. Zgodnie z zasa-
dą trzecią, nazwaną przez Fouriera matematyką, czyli sprawiedliwością, dusza 
sprawuje władzę nad ciałem. Atrybutywnym składnikiem natury ludzkiej są 
pasje, które są też wieczne i niezmienne i to one są motorem ludzkiego życia, 
dlatego człowiek dąży naturalnie do ich realizacji.

FALANSTERY I PRACA

„Ludzie chyba zmęczyli się okropnie w ciągu dni i godzin pracy, jeżeli poję-
cie szczęścia łączą z bezczynnością”.25

Podstawą nowego społeczeństwa były budynki-miasta, nazywane przez Fou-
riera falansterami (fr. phalanstère), a w każdym z nich znajdowała się falanga. Fa-
langi były rodzajem dobrowolnego zrzeszenia wytwórców i konsumentów liczą-
cych od około 1500 do 2000 osób, równych w prawach i obowiązkach, wspólnie 
mieszkających i gospodarujących. Na ich czele stał Aeropag pełniący funkcje 
doradcze. Infrastruktura falansteru została zaprojektowana w najdrobniejszych 
szczegółach. I tak w centralnym miejscu zlokalizowany był Pałac w kształcie 
gwiazdy, a w nim znajdowały się: mieszkania, galerie handlowe, jadalnie, sale 
balowe, pracownie naukowe, biblioteka, świątynia i Sala Rady. Przed Pałacem 
rozpościerał się plac Defilad, a za nim – kryte szklanym dachem, ogrzewane 
oranżerie. W pobliżu były zamki, dworki, pałacyki, tak by każdy stowarzyszony 
mógł sobie wybrać takie mieszkanie, jakie mu najbardziej odpowiada i na jakie 
oczywiście go stać. Cały falanster otaczał piękny park. 

Gwarancją harmonijnego społeczeństwa miał być dobór mieszkańców fa-
lansteru według kryterium skomplikowanej kombinacji ich charakterów, tak 
by pasowali do siebie pod względem dominującej pasji. W związku z tym 7/8 
z 1500/1600 osób powinno być rolnikami lub rzemieślnikami, podczas gdy 1/8 
pozostałych – artystami i uczonymi. Taki system pozwalał na zaspokojenie 
wszystkich potrzeb, także estetycznych i naukowych, co było dla Fouriera nie-
zwykle ważne. Mieszkańcy mieli możliwość grupowania się według serii. Ten 
„porządek seryjny” (l’ordre sociétaire) pozwalał członkom dobierać się w grupy 
w zależności od ich gustów, możliwości, charakterów i pasji, a ich zainteresowa-
nia były kombinowane na zasadzie przeciwieństw, tak aby mogli się uzupełniać. 
Porządek ten regulował też aktywność ludzką i na przykład prace sezonowe 
wykonywały serie papillone – motylkowate, czyli zmienne, a co za tym idzie, 
jednostki preferujące różnorodność i zmiany, podczas gdy serie cabaliste – ka-

25 Ch. Fourier, Des manuscrits..., t. 1, Paris 1851, s. 364.
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balistyczne, posiadające zamiłowanie do intryg i organizacji – przewodniczyły 
i zachęcały do pracy. Oczywiście każdy mógł przynależeć do więcej niż jed-
nej grupy. Obowiązywała ścisła hierarchia tych zespołów i w zależności od serii 
można było zajmować różne stanowiska, a podział dywidendy zależał od peł-
nionej funkcji. Zarobki determinowane były podstawą kapitału, pracy i talentu, 
i taki system miał zapewnić sprawiedliwy podział wypracowanych zysków.

Praca w falansterze musiała być też atrakcyjna, a warunkiem atrakcyjno-
ści było uwolnienie jej od konieczności. Jeśli bodźcem do pracy nie jest chęć, 
a przymus zarabiania pieniędzy, by utrzymać się przy życiu, to jest to tzw. atrak-
cja fałszywa, wypaczona. Dlatego wszyscy zrzeszeni w falandze mieli zapewnio-
ne takie warunki, aby nie musieli pracować z konieczności, a zapewniał im to 
dobrobyt socjalny, pozwalający nawet najbiedniejszym na zaspokajanie swoich 
potrzeb. Zdaniem Fouriera praca jest naturalną, wrodzoną potrzebą człowieka, 
który z samej natury jest istotą kreatywną. Tak więc prawo do pracy, jako forma 
wyrażania samego siebie, jest prawem przyrodzonym.

Co ciekawe, postulat ten z dzisiejszej perspektywy nic nie stracił na ważno-
ści. Dwieście lat później skala bezrobocia sprawiła, że tylko nieliczni mają szan-
sę na pracę wolną od konieczności, a ci, którzy jej w ogóle nie mają, wypadają 
poza nawias społeczeństwa pozbawieni możliwości, choć nie prawa, realizacji 
swoich potrzeb.

Wiemy, że w idei pracy „atrakcyjnej”, wykonywanej z przyjemnością, En-
gels później zobaczy „wielki aksjomat filozofii społecznej”, znajduje się ona też 
w Utopii Tomasza Morusa. Podobne przekonanie – że można przemodelować 
naturę lub że człowiek własnym wysiłkiem może osiągnąć wszechmoc i zdomi-
nować świat – pojawiło się już w Bazyliadzie Morelly’ego. I chociaż Harmonia 
nie jest jakimś innym miejscem, bliżej nieokreślonym w czasie i przestrzeni, 
lecz tym samym, tylko inaczej urządzonym, to wciąż – wbrew intencjom Karola 
Fouriera – pozostaje utopią.

ABSTRACT

Vu que le personnage de Fourier et son œuvre ne sont pas trop répandus dans la littérature 
polonaise, et ses idées restent toujours vivantes dans le monde contemporain, il nous paraît très 
important de présenter certaines idées sociétaires de sa doctrine autant que quelques détails de 
sa biographie. Pour cette raison, la présente intervention vise à approcher la vision la plus coura-
geuse de l’organisation sociétaire et son auteur.


