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Povídání o anti/utopiích

Zuzana Hloušková

Název „utopie“ pochází z řečtiny, kdy „ou“ znamená „ne“ a „topos“ znamená „místo“, tedy jakási „neexistující 

země“. Utopie jako žánr fantastické literatury pak líčí alternativní model uspořádání lidské společnosti, přičemž 

země, kde se děj odehrává, bývá málokdy upřesněna. Jedná se často o zemi fiktivní, avšak řada užitých reálií 

odkazuje k našemu známému světu. Nově stvořený prostor má spíše charakter modelu, je obvykle nějak 

izolovaný, uzavřený. Ideálně se pro tento účel hodí ostrov či velkoměsto. Kořeny žánru lze spatřovat už u 

Platonovy Ústavy, ale opravdový rozvoj utopie nastal až v novověku. Za zakladatele žánru je tradičně považován 

T. More, jehož dílo s názvem Utopie se pokouší kritizovat mravy v tehdejší Anglii. Za klasické utopie jsou také 

považovány Campanellův Sluneční stát a Nová Atlantida F. Bacona. Tyto utopie většinou popisují fungování 

smyšleného dokonalého státu, kde panují spravedlivé a rovnostářské poměry a lidé netrpí nedostatkem. Svými 

motivy tato díla sahají až ke středověkým představám pozemského ráje či mýtického „zlatého“ věku. Uspořádání 

utopických společností je založeno na určité pravidelnosti, projevující se i v urbanistickém pojetí sídel, a život lidí 

probíhá podle předem stanoveného řádu.

Vedle této řekněme „idealistické“ větve žánru se objevují také komicky pojatá díla, parodující zejména tehdy velmi 

oblíbené cestopisy. Uveďme třeba typické zástupce tohoto směru – J. Swifta a jeho Gulliverovy cesty nebo 

Rabelaisův Gangantua a Pantagruel. Jejich účelem byla především satirická karikatura soudobých poměrů a 

pokrytecké morálky. Z českých děl můžeme zmínit třeba Komenského Labyrint světa a ráj srdce, který je však více 

alegorií ve stylu theatra mundi než utopií, ale třeba v sedmé části Školy hrou se objevuje ideální ostrovní stát, 

jehož zákonodárcem je filozof Solón. Na komickou větev žánru navazuje pak např. S. Čech Pravým výletem pana 

Broučka do Měsíce. Většinou však autoři nějak detailně neřešili, zda je utopické uspořádání vůbec možné a reálně 

uskutečnitelné. Tyto snahy se objevují až v polovině 19. století, kdy se popisy vyznačují větším zaměřením na 

technická řešení a stále více naznačují spíš možnou budoucnost lidstva.

Vlastně tu dochází k položení základů žánru science fiction, který se pak vydává svou vlastní cestou a akcentuje 

hlavně dějovou složku vyprávění, zatímco utopie si ponechávají své filozofické poslání. V tomto duchu píše třeba 

H. G. Wells svou Moderní utopii, na kterou pak navazují další velikáni žánru. Obvykle je zmiňována trojice „otců“ 

moderní utopie, která si však díky líčení chmurných vizí odlidštěného a zmechanizovaného světa, v němž je 

člověk, zbavený svobody či vědění, předmětem manipulace či zneužívání, vysloužila označení dystopie. Právě u 

Wellse našel prvotní inspiraci A. Huxley, jehož román Krásný nový svět (česky pod názvem Konec civilizace) stále 

nic nepozbyl na své aktuálnosti, ač vyšel už v roce 1932 jako reakce na světovou hospodářskou krizi. Stále tu 

vyvstává otázka, zda je dokonalá společnost, založená na kastovním systému a řídící veškerý lidský život od 

kolébky do hrobu, lepší než ta současná, iracionální a plná utrpení a nespravedlnosti, ale umožňující jedinci 

rozhodovat o sobě dle vlastní vůle.

K tématu dokonalé totalitní společnosti se vyjadřuje i J. Zamjatin ve svém pozoruhodném románu My a podobnou 

otázkou se zabývá také G. Orwell v knize 1984. Příchod těchto děl však znamená také zánik tradiční utopie, která 

do jisté míry už vyčerpala své možnosti. Jednak mapa světa, postupně zaplňující „bílá místa“, už neumožňovala 

onen pomyslný útěk do „nezemí“ (a stejně tak se lze bavit i o původně záhadném kosmu), jednak pokusy o 

skutečné nastolení utopií v praxi úplně ztroskotaly. Utopie se tedy objevují vzácně, spíše ve spojení se 

socialistickou ideologií, jako např. v Čevenguru A. Platonova.

Připustíme-li, že líčení utopií není jen záležitostí čistě beletristickou, ale svou schopností sociologické či sociálně-

antropologické reflexe jsou vlastně výpovědí o nás samých a našem uvažování, a tudíž také určitým odrazem 

doby, pak je vyústění v převahu dystopií zcela logické. Zejména 20. století se vyznačuje řadou zločinů proti



civilizaci, jakými jsou válečné konflikty, genocidy, novodobá chudoba, totalitní režimy, ale i modla nekonečné 

spotřeby a ekologické havárie. Dystopie (či antiutopie) pak jako zrcadlo zachycují a odrážejí klíčové problémy této 

doby: technologický a průmyslový boom, zneužitelnost vědy (zejm. genetiky), uniformizaci a stírání individuality, 

hrozbu nejrůznějších katastrof a důsledky mediální zábavní kultury (vč. vymývání mozků a závislosti na

narkotikách).

Ztrátě schopnosti myslet a udržet si věky nabyté vědění se věnuje proslulý román 451 stupňů Fahrenheita R. 

Bradburyho. Technologický pokrok, který přeroste lidem přes hlavu, takže budou postupně nahrazeni vlastními 

výtvory, tedy stroji, je námětem knihy Mechanické piano K. Vonneguta. Nukleární katastrofa a zánik civilizace zase 

tvoří osnovu Malevilu R. Merleho. Celosvětová vláda musí čelit celkové apatii založením Ministerstva psychologie, 

které nabízí uspokojení všech zájmů hlavně prostřednictvím sexu a násilí, v Důvtipných hrátkách P. Boulla, který 

je také autorem kultovní dystopie Planeta opic. Apatické je i lidstvo ve Futurologickém kongresu S. Lema.

Se svou troškou do mlýna přicházejí i čeští autoři; nepřehlédnutelný je zejména Karel Čapek, který dal světu i 

slovo „robot“. Zejména drama RUR a romány Továrna na Absolutno, Krakatit a Válka s mloky představují 

pomyslný vrchol dystopické tvorby u nás. Děsivou antiutopií je i Dům o tisíci patrech J. Weisse a lze sem zařadit i 

poněkud osobitý Fuksův román Myši Natálie Mooshabrové. K žánrovým rekvizitám sáhli občas i tvůrci z řad 

disidentů, např. E. Bondy v Invalidních sourozencích.

Typickým hrdinou dystopií je zbloudilý cestovatel, případně vynálezce či podnikatel. Většinou působí jako 

narušitel, který způsobí buď zánik nějaké (obvykle dystopické) společnosti, nebo umožní její vpád do reálného 

světa. V případě, že se jedná o jedince, který se touží z nevyhovujícího řádu vymanit, obrací se obvykle tato 

snaha proti němu. Stejný osud potkává i celé komunity, které se chtějí od společnosti distancovat a zavést vlastní 

pořádky. Vyústění takového střetu je pro svobodomyslného člověka převážně nepříznivé. O tom, jak neblahé 

účinky může lidem způsobit závislost na informačních technologiích, pojednává i humoristicky laděná knížka

Odpor je zbytečný z pera pětice královéhradeckých autorů. Zajímavým počinem je i dystopický román S. Nopové

Pro práci zabíjet.

Dystopické vize prostě stále zaměstnávají mysl současných autorů a vracejí se v nejrůznějších variacích. Již 

zmíněné motivy – tedy ztrátu gramotnosti, nahrazení lidí roboty a legalizace drog – se znovu objevují třeba u W. 

Tevise ve Zpěvu drozda, který byl letos vydán znovu česky a opět vyvolal pozornost čtenářů. O náčrt dystopického 

světa se pokouší třeba i Gemma Malley v novele Deklarace smrti (známá také pod názvem Přebyteční – příběh 

z roku 2140), která taktéž u nás vyšla znovu.

Vděčnost obdobných témat zaznamenali i filmoví tvůrci, stačí si všimnout produkce z poslední doby (Vodní svět, 

Vyměřený čas, Paralelní světy, Elyseum, Hladové hry aj.). Může za tím být pouhá honba za výdělky, avšak hlad 

po těchto tématech u čtenářů i diváků může být zároveň i jistým varovným signálem. Na druhou stranu se 

můžeme stále častěji setkat s tím, že vyznění příběhů je méně chmurné, často optimistické a plné nadějí. Není 

vyloučeno, že se tak stáváme svědky nového směru, kterým se žánr utopie vydává.
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