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Sanaa "utopia" käytetään viittaamaan sellaiseen yhteiskuntamalliin tai -järjestelyyn, jota ei vielä 

ole, mutta jonka toteuttaminen olisi ainakin sen kannattajan mielestä vähintäänkin toivottavaa. 

Tavallisesti utopia on esitetty valtio- tai yhteiskuntaromaanin muodossa. "Utopiaa" käytetään myös 

koko kirjallisuudenlajin nimenä. 

Nimitys on otettu käyttöön ensimmäisestä utopiaromaanista, jonka nimenä oli Utopia (1516).  

Englantilainen, myöhemmin katoliseksi pyhimykseksi julistettu Thomas More kirjoitti tuon myös 

suomennetun romaanin, jossa kuvataan ihanteellista saarivaltakuntaa. Kirjoittaja oli oikeusoppinut, 

kirjailija, renessanssifilosofi ja poliitikko. Hän sai mainetta toimittuaan viroissa, kuten 

lordikanslerina. Hänet teloitettiin maanpetturina siksi, että hänen katsottiin kieltäytyneen 

hyväksymästä Henrik VIII:n asemaa Englannin kirkon päämiehenä. 

        Tiettävästi More on luonut tai käyttää ensi kertaa sanaa "utopia". Terminä "utopia" tulee 

kreikan paikkaa merkitsevästä sanasta topos ja joko un- tai e-etuliitteestä. Siitä riippuen, kum-

masta etuliitteestä on kysymys, utopia tarkoittaa paikkaa, jota ei ole, tai paikkaa, joka on erityisen 

hyvä. "Utopia" sisältää sanana molemmat merkitykset, jotka ovat siinä toisiinsa kietoutuneina. 

Kyseessä ei kuitenkaan ollut ensimmäinen utopia. Juuri Moren Utopiaan Platonin Valtio-dialogin 

sisältämä utopistisen valtion tai yhteiskunnan malli vaikutti paljon. Se vaikutti myös Tommaso 

Campanellan Aurinkokaupunkiin (1623). Tämä italialaisen munkin kirjoittama utopiakirjallisuuden 

klassikko on saatavilla myös suomeksi.   

        Francis Baconin Uusi Atlantis, kuuluu myös klassisiin utopiaromaaneihin. Se on kuvaus 

merentakaisesta saarivaltakunnasta, jossa tieteen avulla lääkärit ovat voittaneet ihmistä 

vaivanneet sairaudet ja tutkijat ovat alistaneet luonnon ihmisten eli saarelaisten palvelukseen.  

 

James Harrington (1611-1677) 

   

Vähemmän tunnettu kirjallisuudenlajin englantilainen edustaja on Cromwellin ajan poliitikon ja 

merkittävän tasavaltalaisen yhteiskuntafilosofin James Harringtonin Oceania, jota ei ole 

suomennettu. Tässä teoksessa kuvataan Brittein saarilla sijaitsevaa ihanteellista tasavaltaa, jonka 

mallina ovat antiikin kaupunkitasavallat ja hallinnon mallina erityisesti keskiajan ja uuden ajan alun 

Venetsian tasavalta. Ajatuksena oli se, että ihannetasavallassa olisi viljelysmaa jaettu tasaisesti 

kansalaisten kesken. David Hume katsoo Harringtonin utopian toteuttamiskelpoiseksi sen jälkeen, 

kun sitä parannetaan siten, että siitä poistetaan Harringtonin kannattama maaomaisuuden 

tasaamismalli. Itse asiassa Hume kannattaa Harringtonin tasavaltalaisuutta, kun se yhdistetään 

kaupallisen yhteiskunnan malliin, jota juuri skotlantilaisen valistuksen filosofit puolustivat. Hume siis 



myöntää, että Harringtonin utopia on kelvollinen realistiseksi utopiaksi. Oseanian valtiomalli on 

toiminut esikuvana myös Yhdysvaltojen valtioliitolle ja myöhemmälle liittovaltiolle.  
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