
Utopie

Pies určité r'fhrady označoval Karel Čapek některá svá díla jalro uto.
pie. V utopii podle něho autor líčí poměry, jež skutečně nejsou a nikdy
nebyly, umíst1uje je ďo nekontrolovatelné dálky prost'oru nebo času,
uvolriuje se od blízké a pevné skutečnosti, a to vše činí proto, ',aby
mohl provést určitj' myšlenkovj.pokus, Ťešit něco, konstruovat nějakou
ideovo.u stavbu, ďovodit jakj'si program...l Je pÍÍznačné, že takto Čapek
utopii chápal na samém počátku své ,,utopické.. tvorby, u pííležitosti
hry RUR. Později totiž její pojetí ve svj'ch dílech podstatnfm zpliso-
bem modifikoval.

Utopie, kterou mrižeme charakterizovat na základě j"jí vlzna.
mové složky jako určitf zprisob pojetí a zobrazeni skutečnosti - jako
pňesah darré reality v podobě jejího utopického pr.ojektu či hypoté,y -,
se mriže realizovat v rriznj'ch žánrovlch formách, a dokonce druzích
(traktáttr, eseji, románu, dramatu). Pn,otní, zŤetelně noetick'. aspekt
podmiriuje už od starověku charakteristickou oscilaci utopie mezi
filozofií a literaturou. P vodně byla utopie vymezena zobrazením děje
na smyšleném místě a ve smyšlenérn čase; od t9. století se pojem
utopie začiná rrczšiňovat a znejasůovat a ve 20. století pÍestává bjt
relevantní i r,ozlišováni mezi utopick]i,m a fantasticklm žánrem, a do.
konce i science-fiction' Ne náhodou vzniká takovj' stav právě ve
20. století, v němž je rozplfvání pojm (podobnf proces postihl take
pojem mj'tu) odrazem znejasnění hranic jevri v samé realitě, literární
nevyjímaje, zatímco zhruba až do romantismu byly hranice cellrem
zÍetelné. Hlavní podíl na tomto znejasnění má vznik žánru označované-
ho jako science.Íiction (vědecká fantastika), kter!' s utopií geneticky
souvisí. V tcto kapitole, jejlmž smyslem není problematizovát pojem
utopie, ale sledovat prizmatem tohoto žánru proměny poetiky české

pr6zy a zčásti i dramatu dvacátfch a tiicátych let, se budeme většinou
pohybovat na pomezí utopie, fantastiky a nělidy i spience fiction, a to
i z toho dŮvodu, že se v té době prostupovaly i v konkrétních ďílech.

Až do {9. století spočívala poclstata utopie, kterou mťržeme označit
za utopii klasickou, v rozvíjení pÍedstavy rrtopického místa, líčeného
jako ideálně fungující společenství (město. Ťíše, stát, j iná planela), které
objevoval zbloudilf cestovatel. Toto míst'o mělo ,,ostnovní.. charakter,
vymykalo se teritoriálně, ale i svou povahou z reality světa, z něhož
pŤic}rázel cestovatel. ,,Syžet'. (značně zredukovanf) tvoÍil popis fungo.
vání tohoto společenství, kterému někdy píedcházelo vylíčení cesty za
romaneskníclr okolností. Utopie byla v této své podobě zpravidla málo
dějová - od epiky mííila k traktátu a eseji (Plat6n, More, Campanella,
F. Bacon) 1 v dramatu se nerealizovala, protože byla už pno svou sta.
tičnost v pÍíkrém nozporu s jeho zákony. Paralelně a do značné míry
v polemickém vztahu k tomuto ,,klasickému.. typ,', kterf označíme
za ,,vážnou.. utopii, vznikala však už od starověku utopie (někdy se
mluví o ,,antiuÚopii..) ' v niž se podobná utopická piedstava a také
zp sob jejího literárního ztvárnění parodovaly a později se pod rouškou
utopie kritizovaly také současné neblahé poměry (v Lukianovfch Prav:
diwfch vfmyslech, v Cestě na MěsÍc a Cestě do Slunečrrí iíše Cyrana
de Bergerac, ve Swiftovfch Gulliverovfch cestách aj.); tomuto typu
se blížila také ShakespearÚva BouÍe. Tyto ,,komické.. utopie, jak by-
chom je mohli označit, se už velmi vzdálily od ,,klasického.. typu, pŤe.
devším pokud šlo o charakter smyšleného prostoru a času - hyper-
bolizovaného nebo pievráceného světa skutečného. V komické utopii
se více než v utopii vážné upiatfiovaly rysy, které M. Bachtin shrnul
pod pojem karnevalovosti: ut'opie inscenovala rrizné alternativy skuteč-
nosti, byla svého druhu hrou na jinj' svět, v němž byly zrušeny stávají-
cí hranice - sociální, ale i estetické. Líčení utopie bylo píitom pňed.
mětem buď celé knihy (ve starších obdobích), nebo jen její části - dílu,
kapitoly (v románu vfchovném, společenském - v G'oethově Vilému
Meisterovi aj.).

I když je česká literatura na utopie chudá, mrižeme i v ní oba typy
nalézt. Klasickou vážnou utopii piedstavuje sedmá část Komenského
Školy na jevišti (1656)' v níž se líčí utopickj' ostrovní stát.2 Pokud jde
o Labyrint světa a ráj srdce (t623)' je jeho vztah k utopii zvláštní.
Formu utopie tu má totiž paradoxně první část, v níž se líčí bez'itěšn'.
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svět v podobě města, typicltého rnísta utopie, zalimco druhá, utopická
část se od tohoto modelu vzdaluje - ideální ,,Ííše.. kiesťana je situo.
vána do srdce věÍícího. První české komické utopie vznikají až na
sklonku 19. století a jsou jimi romány Svatopluka Čecha Pravj' vllet
pana Broučka do Měsíce a Nov} epocháIní vj.let pana Broučka, tento-
kráte do 15. století (1888). Vj'chozím bodem obou ,,vflet 

.. pražského
měšťana Matěje Broučka, karnevalové postavy (malj', ,,slušně vypouk.
]ého bŤicha..) s mluvícím jménem, je typicky karnevalové místo _

.hospoda; odtud opilf pan Broučelr ,,putuje.. nejprve na Měsíc, líčenf
jako Ííše umění v centru s Chrámem všeuměny (kromě par'odie určité-
ho typu dobové literatury - odtažité, nepňirozené - je nomán parodií
pÍízemního měšťáctví, postaveného do komické antiteze k éteričnosti
a duchovnosti obyvatel N{ěsíce), poté do 15. století (druhj' člen antiteze
tu tvoií husité)' V obou rornánech se uplatůuje postrrp, ktery se stane
charakteristickj'm pro českou komickou utopii - familiarizace, zdrivěr.
ůování světodějnfch a planetárních událostí jejich konfrontací se Ži-
votem ,,malého člověka.., jeho privátním a často netečnfm pohledem
na svět (pana Brorrčka se ,,dějiny.. netykají' tak jako se nebudou tykat
ani pana Povondry z Čapkovy Války s Mloky).

.o devět let diíve než Vylety pana Br'oučka r'yšlo však Arbesovo
romaneto Nervtonriv mozek (1879). Pňedwellsovskf vynález ,,strroje
času.. v něm vypravěči unožní projít ve zkratce dějirrami lidstva (po.
dobné vj'praly bj'valy s.oučástí starj.ch utopií), pojatj'nri jalro sleď
krvavj'ch bitev. Deziluze z r,ozumu a vědy znamenala v op,ozici k ver-
novské utopii, v níž pÍevláda]o olrouzlení technicklmi vynálezy, závaž-
rrf posun rrtopického žánru, velmi časnj' dokonce i v kontextu světové
literatury. Nelvtonriv rnozek je vážnou, ale piitom negativní utopií (až
dosud byla váárá utopie zásadně pozitir 'ní: komická utopie byla z to.
hoto hlediska ambivalentní)' jež téměÍ dospěla k tzv. románu.vystraze,
jednornu z typli vědeckofan.t.astického žánru (jeho počátky jsou spojeny
s tvorbou H. G. Wellse, kterému byl v době, kdy Arbes začal konci-
povat své romanet.o, pouhj' rok).

Newtonriv mozek je z Arbesovfch romanet ,,nejut.opičtější... Po Arbe.
sovi a Čechovi nastává v tomt'o žánru v české literratuÍe pauza. K jeho
jistému oživení dochází píed první světovou válkou, kdy se objevují
první vědeckofantastické romány (M. Suchdotskj., K. Hloucha, F' X. Y.
Pavlovskj')' \I roce 1908 vychází v Národním obzoru povídlia bratŤí

Čapkri Systém. Pan John Andrew Ripraton tu vykládá o svém ''systé.
mu,,, za|oženém na ideálu dělníka.stroje a s nelidskou drisledností rea-
lizovaném v jeho továrně; dělníci-stroje, v nichž procitne lidskost, se
vzbouií a zavražďi jeho rodinu. In nuce je v této povídce obsažena
negativní utopie s komickÝmi, či lépe gr.oteskními rysy (vyprávějící a
jeho posluchači nedobrov,olně plavou v moii).

Skutečná ,,vlna utopičnosti.. se v české literatuňe zvedá až v první
polovině dvacátj'ch let. Tehdy ji také reflektuje dobová kritika, která
p íčinu tohoto jevu shledává jednak ve válce (A. M. Píša sp.ojuje utopii
s obd'obími společenskych otňesri a vj,vojovj,ch pňelomŮ3), jednak v toz-
voji technické civilizace a velké mechanizaci, uniformitě moderního ži.
voIa, jež podle F'. Giitze v člověku posiluje p'otíebu zázračnosti,a podle
Píši ,,romantickj' avanturismus... I{romě civilizačního pesimismu a děsu
z rozpoutané techniky souvisela však vlna utopičnosti nepochybně
i s utopickj.mi projekty a p.osílerrím kreativního momentu v programech
a umění avantgardy. Za utopie či díla s utopickj'mi prvky mrižeme ve
dvacátfch letech označit hry l{arla Čapka RUR (1920) , Ze života hmy.
zu (L92t' - společně s Josefem), Věc Makropulos (1922), romány To.
várna na absolutno (1922) a Krakatit (L924), dáIe hru Josefa Čapka
Země mnoha jmen (Ig23), román Jiiího l.Iaussmanna Velkovj'noba
ctnosti (L922) a román Emila Vachka Pán světa (L925), po noce 1925
hru bratíí Čapk Adam Stvoiitel (1'927), Weissriv r'omán Dťrm 'o tisíci
patrech (1929), cykl;. povídek Vladimíra Raffela (E|ektrické povídky,
Pateticlié povídky, Taneční povídky, Prapovídky, L927 -L930) a jeho
rromán obchodník sympatiemi (1929)' Jako zvláštní typ rozlišuje Píša
tzv. socialisticliou utopičn'ost, ovlivnčnou moderním s'ocialismem, nic-
méně konstatuje, že se v poválečné česlré literatuie vyskytuje sporadic-
ky, vlastně je zastoupena pouze románem Marie x{ajerové Piehrada
(ukázka se objevuje v roce 1925, časopisecky román vychází v lpce
1e29).

v této době se však rozvíjí také žánr, kterj' od ut'opie rníÍí k scien-
ce fiction (bližší ut'opii zristává jeho linie we|lsovská s akcentetn n,a
problémy lidské a sp.olečenské, na rozdíI od linie vernovské, v níž ie
kladen driraz na technické vynálezy). Většinou se jedná o díla uměIecky
druhoiadá a tietiňadá, málo ťrspěšná lž v době svého vzniku a dnes
téměň zapomenutá (uveďme alespofi Hlouchriv Sluneční vťrz, Drim
v oblacích, Modré mlavence' ostrov spokojenosti a Soumrak lidstva
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T. Flrubého), která však tvoiila součást dobového literárního konlextu.
Mrižeme také konstat,ovat, že zatímco proud této bulvární, poklesté li-
teratury od pÍelomu dvacátj'ch a ti'icátfch let neustále sílí a nezasta.
vuje jej ani okupace (tvoií jej autoii jako J' Akana, J. Be,rnadskf,
J. M. Troska), v rámci tzv. umělecké literatury, kterou učiníme stňedem
našeho záj'mu, už tehdy vzniká vel'mi má]o děl tohotro druhu, a i ty
pÍitom většinou lze zaÍadi,t, k utopickému žánnr jen se značnj'mi vy-
hradami. Právě v tém době se totiž utopie - píesněji Ťečeno už prak-
ticky pouze ut.opie čapkovská, zas{oupená románem Válka s Mloky
(1936) a dramatem Bílá nemoc (1937) _ nejvyrazněji vzdálila od svého
klasického vfchodiska. Pokusíme se ukázat, že drivodem této proměny
byl kr'omě hist'oricko.socialního vj'voje i sám v'j.voj poetiky, zejména
prÓzy, která se snažila obrodit svrij tvar, směirovala k velkému spole.
čenskému románu s naléhavj'm aktuálním srnyslem.

Kdybychom se měli držet ťrzkého pojetí utopie - utopie klasické,
z žiI by se náš vj.běr jen na dvě díla - RUR a Velkovfnobu ctnos.
ti; i tato díla nicméně její pojetí vlastně pňesahují' NÍáme.li však sle.
dovat vfvoj žántu, pak nás musí pŤedevším zajímat jeho posuny a
aktualizace a v souvislosti s tím i díla, která s utopií lrraniči nebo mají
její jednotlivé rysy nebo prvky. Pnoto se nánr zdá nezbytné zahrnout
do naší analyzy vedle děl s lilasickfm utopickj'm syžetern (líčení uto.
pické pŤedstalry jiného uspoiádání světa) i díla, ,která 

líčí cestu k její
realizaci, dále díla, v niclrž v rámci reálného světa vystupuje ,,utopická..
(fantastická) postava či utopista se svfm snem o jiné společnosti, a ko.
nečně pak díla, v nichž se líčí celj' svět jako jinj', utopickj., modeluje
se jiná alternativa reality. Máme-li všechny tyto moŽnosti shrnout, mti-
žeme Ííci, že se v podstatě jedná o syžet dvojího druhu: a) líčí se ut.o-
pická píetlstava jiného uspoíádání světa nebo cesta k její realizaci
(a zpravidla její krach); b) líčí se, jak do skutečnosti zasahuje ,,utopic.
ká.. postava, pÍípadně utopista, nebo do světa vtrhuje či v něm ožívá
neznámá, většinou zkázonosná síla (tento typ syžetu se stj.ká s fantas-
tickj.m žánre'm a se science fiction) - svět se ..utopizuje... Prwní typ,
kterj' je zastoupe'n RUR, \rekovyrobou ctnosti, Zemí mnoha jmln,
Piehradou, Pánem světa, víceméně navazuje na klasickou utopii' váž-
nou i komickou, ale charakteristicky ji piehodnocuje. Píedevším popírá

ieií statičnost a neměnnost, jež by zejména v dramatu byla nemyslitel-

"á. 
rq" rozdíl od klasické vááré ut,opie se děj nezÍídka pieďkládá jako

nezastieně smyšleny, odhaluje se akt jeho konstrukce (modelovost sy-

žetu v RUR a Zemi mnoha jmen, vfstupy básníka a postav v PÍehradě

aj.). Ut]opii se syžetem prvního typu píedstavuje také hta Ze života

h^y,,, i níž uzem| utopie tr'oií hmyzí iíše a lidé r'ystupují v hmyzím

,,pÍevleku... Právě proměna dimenzí (swiftovská tradice) a hmyzí pí.e-

vlek, karnevalové rysy utopie, vytváňejí distanci od skutečnosti, pťí.

zrračnou pro tento typ utopického syžetu. Podstatrry je i fakt, že je

utopie ve hÍe motivovárra snem (ďalší zprisob distance). Kompozice

},ry, ., níž se pÍedvádějí jakési l,zorky literárních utopií (začíná parodií

ostlova jakési erotické blaženosti a vrcholí parodií kolektivního života

v Tulákově návštěvě ,'ideálního.. státu N4raveniky), je založena na

montáži volně souvisejících obrazri vžďy s novj'mi dekoracemi a po-

stavami a pnopojenj'ch pouze postavoir Tuláka. Komická reflexe rriz.

nj,ch typú utopií tu vlastně určuje pnoměnu poetiky dramatu, jeho

směÍování k revui a brech'tovskému epickému divadlu (Tulák je de

facto svého druhu vypravěčem)'
K prvnímu syžetovému typu (líčení utopické píedstavy jiného uspo-

ňádání světa) mrižeme pÍiŤadit také hru Adam StvoÍitel, v níž se pa-

noduje akt stvoiení lidstva, ďějiny a ut<lpickf svět. V nejobnaženější
podobě se v ní realizuje pojetí utopie jako ,,pokusu.., ,,ideové stavby..,

,,programu.., č,ehož dúsledkem je také nejvj.raznější posun od-dramatu

lr trď<tátu, pÍitom k traktátu karnevalovérnu. V Domu o tisíci patrech

funguje gigantickj' podzemní drim, novod'obá analogie Dantova pekla,

jako itát v negativní utopii' Utopie tu nejzŤetelněji ze všech sledova-

nj'ch děl míÍí k Íantastickému žánru; reálnost děje je na samém konci

oslabena motivací děje snem, lralucinacemi nemocného tyfem' pronika.
jícími ťrtržkovitě i do nitra románu. Zvláštní piípad v rámci toho typu
píeďstavuje Země mnoha jmen, v níž se obraz ulopického kontinentu,

kterj' se vynoíí z oceánu a posléze se do něj opět propaďne, ,,skládáo.
a proměůuje na základě rliznych pi'edstav obyvatel a vládcri města-svě-

ta (věšice Elana Chola, básníka Pierise, obchodníkri Dollarsona a Van.
dergolda, chudákri, milencťr, vojákťr.invalidri atd.) ; t,omu odpovídá
i množstvÍ jmen utopické země (Nová Utopie, Země Rovnosti, Novf

Ráj, Zerně Chudfch, Země Spasy, Zem Thule, Novf Sion, 7'emě Marxo-
va. Leninia. Nová Atlantis a na samém konci Země Stínri).
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Druhj' typ utopického syžetu (agrese neznámé síly do reáIného svě-
ta) hraničící se syžetem fantastickj'm, nalézáme ve dvacátfch letech
v Továrně na absolutno, Věci Makropulos, Krakatitu, obchodníku sym-
patiemi; t ž syžeL se realizuje i v utopiích let tíicátfch - ve Válce
s Mloky a Bílé nemoci, jejichž piíklon k němtr si lze mimo jiné vysvět-
Iit tím, že je tento typ syžetu bližší realitě, tj. mnohem víL se v něm
znejasriuje hranice mezi skutečností a utopiÍ (fantazií). Realita se ,,uto-
pizuje.. prostňednictvím,,utopického.. objektu (httrv) nebo subjektu
(r'obota, odlidštěného člověka, absolutna, mloka), kter.j. se ovšem často
podílel na utopii i v díIech se syžetem prvního typu' Utopickj. objekt-
-subjekt, privodně nezíídka pozitivní' se postupně stává prostiedkem
násilí' světové katastrrofy: abs'olutno _ oduševněná, ,,zbožš'ť,aiící.. ener-
gie _ vyvolá svět,ovou válku, objev krakatitu hrozí světu kátastrofou,
ve Velkowj'robě ctnosti se ,,umravriujícÍ.. agathergin nakonec stane píí-
činou války' kaloin v obchodníku sympatiemi umocůuje život, afe
zároveri vraždí, elixír nesmrteln.osti ve Věci Makr'opulos je spjat s od-
Iidštěním, ztrátou duše a máIem je ho rovněž zneužito ve svět'ovém
měÍítku; v RUR roboti vyvraždí lidstvo a stejně postupují i Mloci.
Také sen doktora Galéna o využití léku proti 

.bÍlé 
nemoci (tot. j"t.o

utopickf objekt, bílá nemoc jako další forma zkázonosné síly) k otro-
dě lidstva, se zhroutí, Iék je sp.olu se svfm objevitelem rozáupán zfa-
natizovanjrm davem.

Ve všech dílech se utopickj' (faatastickj') objekt-subjekt stává prin-
cipem rozkrfvajícím skutečnost, odhalujícím ;eji "o"po.y, 

diferencují-
cím lidské charaktery, demaskujícím všechny sféry '|idské činnosti.
Nevtrhuje pÍitom do reality jako nějaká osudová síIa (často ve well.
sovsk ch utopiích), nelíhne se v hlavě vynálezce,,ex nihilo.., ale de
fact.o se rodí v realitě samé, vyrristá z všednodenn,osti, 

" 
,,-"iy.h po-

měni.o, na které si stěžuje podnikatel Bondy v Továrně na absolutno.
Ani utopická (fantastická) bytost nepÍichází odněkud zvenči, ale pro.
bouzí se k životu nebo žije mezi námi (roboti, mloci) a v určitém
okamžiku se obrací pr.oti čl,ověku, kterf ji stvoÍil' proménil, zneuži|,
Hlavní moment v syžetu toh.oto typu netvoíí píitom vznik (objevení)
objektu či subjektu (ten je nezÍíďka vytčen pÍed syžet na rozdíl od
r.omantické a novoromantické pr zy), ale proces jeho zhoubného wfvo-
je _ ,,humanizace.. objektu-subjektu a líčení jejích katastrofálních dri-
sledkri pro lidstvo. Tento proces, kteIi' často spočívá v proměně objektu

v subjekt, vrcholí vesměs vzpourrou' válkou, revolucí' stietnutím lidí
s ,,jinfmi.. byt'ostmi. Tímto motivem se moderní utopie vfrazně dyna-
mizuje.

V klhsické vážné ut'opii vystupoval jako hlavní hrdina cestovatel, ob.
jevitel utopie, jejíž poznání souviselo s jeho vychovou _ světskou nebo
mimosvětskou. Jeho aktivita bj'vala nicméně zpravidla omezena rolí
diváka a svědka' Také v komickj'ch utopiích zristával tento model za.
chován, ale hrdina trr byl ,,snižován.., dehemizován, stával se hiíčkou
utopické Proziete]nosti (pan Brouček). V českj'ch utopiích dvacátj'ch
a tŤicátj'ch let tohoto století aspiruje rra ťrlohu hrdiny postava vynález-
ce, stvoÍitele, objevitele, kterj, však bjwá v ději často záhy odsunut
d.c pozadí (na rozdíl od bu]vární science fiction) a někdy se takÍka nrění
v manipulovan;i' objekt. ,,Zuíiv!* inženj,r Prokop usiluje de fac[o pouze
zlikvidovat sv j smrtonosnj. vynález, Tulák se utkává jerr s Mraven-
cem. Úloha hrdiny je značně zpochybněna. Hrdinskf charakter si po-

držuje v souvislosti s poetikou pohádky p'ouze Petr Brok v Domu o ti-
síci patrech (zachrariuje princeznu a zabíjí ,,netvora.. Mullera) a hrdinou
zristává doktor Galén v jednoznačně vážné utopii tÍicátfch let, kdy
Čapek reagoval na situaci už konkrétního ohrožení lidstva mimo jiné

piíklonem k sdělnějšímu pojetí a ',lidovějšímu.. žánru, pro kterj' byl
hrdina nezbytny.

V komickfch utopiích bfvá vynálezce neziídka postavou ambivalent.
ní, čast.o se mění ze spasitele v postavu, která sehraje rilohu pÍímo
opačnou - rozpoutá síly zla, načež zrnizi ze scény (pouze inženj'r Pr.o-
kop ve ,,vážném,, Krakatitu se s nimi pouští do donkichotského zápa-
su). Stává se z něj takÍka epizodická postava, plnící v syžetu funkci
p'ouze jakéhosi rozehrávače (inžerrÝ'r Níarek se z dohledu knonikáíe ve
tíetině Továrny n'a absolutn o ztrácí, profesor Sophophil Fabricius ve
Velkovj'r,obě ctnosti končí sebevraždou na samém začátku, doktor
I{oral, vynálezce kaloinu, umírá v první kapitole obchodníka sympa-
tiemi). Vesměs bj'vá líčen víceméně parodicky, jako bloud, nepraktickj
člověk: inženj'r Nlarek ,,měl něco geniálního.., ale jinak byl ,,děsně
nepraktickj' člověk. Vlastně ťrplnj' blázen..1 inženfr Pnokop se po světě
pohybuje jako ..zuiivf.. Roland' doktoru Galénovi, u něhož ovšem mo-
ment parodie i ambivalence mizí, neboť jde o vážnou utopii, piezdívají
Dětina' Zvláštní postavení má z hlediska této typologie věštec Elan
Chol ze Země nrnoha jrnen; není sice objevitelem utopické pevniny, ale
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i on je spasitelem-pokušitelem, když na konci hry svádí ďav, aby jej
takíka jako krysaňe následoval do Země Stínri.

Právě nepraktičnost vynálezcri _ mužri myšlenky, které označÍn'e za
typ A, otvírá v utopiích cestu postavám typu B _ obch,odnílirirh, p.od-
nikatelrirn, vládcrim (Ripraton v Systému, Domin v RUR, Boncly v To.
várně na absolutno a Válce s N{loky, Matador Chrysopras a Vanrpyr
Agyropras ve Velkovfrobě etnosti, Dollarson a Vanďerg'olcl v Zemi
mnoha jmen, Tomeš, Carson' ď'Flémon v Krakatitu, Beer v Pánu světa,
,,obchodník sympatiemi.. Veselj', Alter Ego v Adamu Stvoiiteli, N'IulIer
v Domu o tisíci patrech, bar.on Krtig a N{aršál v Bílé nemoci aj.). Funk-
ce těchto praktikri, muž činu, spočívá ve r,yužití (zneužití) vynálezu
(ideje) k ovládnutí světa. Někdy je tento typ podán jen r,e zkratce
(v RUR Busman a Fabry, ve Véci 1\{akr,opulos Prus). Pro první období
je pííznačné částečné splfvání typri A a B (Ripraton je vynáIezcem
,,systému.. a zároveri jeho realizátorem, Dominovi nescházejí rysy uto.
pisty); postupně se rrole tohoto typu stává stáIe jednoznatně;si..

Typ obchodníka _ ,,pána světa., se v klasickfch utopiích vribec ne-
vyskytoval. Jeho objevení souviselo bezprostŤedně s vrcholrrou epochou
kapitalistického podnikání (klasické utopie zristaly v poďstatě rurální)
a s proměnou typu A z objevitele utopické země ve wynálezce objektu,
kterj' mriže zničit svět. Zatímco postavy r,ynálezcri spojují ve 20. století
ut'opii se science fiction, kde je typ ovšem zpravidl'a heroizován, po.
stavy obchodníkri a podnikatelri strhují díIa evidentně k realitě součas-
né společnosti. S touuo postavou vstupuje do utopického syžetu konflikt
vynálezcri (snílkri, utopist ) s podnikateli, bloudri s praktiky, kter.Ý
se vyskytoval už v realistickém románu pÍedchozího sioletí, v romít-
nu ztracenfch i'luzí. V utopiích však na rozdíl od něj netvoíí konflikt
základní (ani v Krakatit'u, kde Prokop 'sice svádí boj s podnikateli-po-
kušiteli, ale větší btlj svádí sám se sebou), vynálezci a p,odnikatelé se
totíž obvykle dohodnou, uzaviou ',smlouvu.. (hlavní zristáva konflikt
s postavami tiet,ího typu - viz dále). objevení typu B bylo do značné
míry podmíněno talré ztrátou hrdinskj.ch rysri u typu A, poklesem jeho
aktivity, kterou zák.onitě pňebírají postavy už pramáIo hrdinské, hnané
ryze materiálními zájmy'. A právě tyt,o postavy vnášejí do románri
dobroďružnj.prvek (jen v lGakatitu se rlosud pojil s postavou vynález-
ce); obchoďníci a podnikatelé jsou dobnod*l.y. *oá"*ího svéta, po
kterém se s neobyčejnou volností pohybují. PÍedobrazem tohoto typu

je Jens Boot z Erenburgova románu Trust D. E. (Hist'orie zkázy Evra-
py), pieloženého do češtiny rolr po svém vydání (t923); Erenburg mluví
pÍímo o zvláštní chorobě dvacátfch let _ ,,avanturismu.., kter5' činy
.Iense Boota podmínil. ,,Avanturismus.. však podmínil i styl a sbavbu
románu (styl pseudohistorické kr,oniky, pseudoďokumentárnost, parodič-
nost, ryclrlé stÍídání pŤostiedí a postav, čast'o vystupujících jen v jediné
kapit,ole,,,planetárnost..)' Trust D. E. se podivulrodně stj'ká s těsně jej
píedcházejícími čapkovskj-mi utopiemi a funguje jako model pro poz-
dější Píehradu.

Kromě obchodníkri a podnikatelri pňiiazujeme k typu B i postavy
vládcri a vridcri, jejichž riloha v syžetu často spljlvá s rilohou podni.
katelri. Klasická podoba žánru znala vláďce v utopickém společenství,
rnytického ďemiurga a zákonodárce. Také tento typ vládce, o němž se
zpravidla jen vyprávělo, se v novfch utopiích wyskytuje - vridci děI-
níkri-strcjri, robotri, NIlokri jsou potenciálními zakladateli utopickj'ch
Ťíší. Driležitější než tento typ vládcri zrlstávají však vládci a vridci
v rámci typu B. Za|ime'o typ A - vynálezce kolísá v souvislosti s tíh.
nutím k vážné či komické utopii mezi heroizujícím (pozitivním) a de-
heroizujícím (ambivalentním) pojetím (inženj'r Marek je pouhj'm roze-
Irrávačem, hrdinské rysy inženj'ra Prokopa jsou snižovány, parodickf
je Adam Stvoíitel i objevitel mlokri kapitán Van Toch.Vantoch z Je-
víčka; ryze heroick;f je pouze doktor GaIén), typ B se takÍka nezávisle
na charakteru utopie pohybuje mezi pojetím negativním (Muller,s Chief
Salamander ve Válce s Mlo.ky, Krtig a NIaršál v Bílé nemoci) a pojetím
mnohem jednoznačněji parodickfm než u typu A (Bondy, Beer). PÍi-
t,om mrižeme konstatovat, že se postu1rrlě ,oslabuje a r'c iŤicátfch letech
zce|a llrrizi moment jejich arnbivalentníh.o }rodrr'ocení, které se zejnréna
tr pos[av vrjdcri a vládcrj stává vyhradně negativním. Sorrčasně r.zrťrstíl
míra jejich konkrétnosLi1 r,azbu na skutečnost posiluje ,,klíčovj'.. cl iarak-
ter rrěkterjlch z niclr (Chief Salamander:I.{itler, Kriig:IGupp).

TŤetí typ postav píedstavují v utopiích (obecněji v ut.opicko-fan-
tastickém žánru) ,,j iné.. bytosti (jiné ve smyslu jejich nelidskosti. ozvlášt-
rriiné, redukované lidsk'osti) ; .r' syžetu fungují jako neznámé v rovníci,

1rrot.o je ozrlačíme písmenem X' Na r.ozdÍl od science fict' i 'r lrr. kde r' r,o]i
{ vystupují většinou mimozemšťané, jsou tyto bytosti vždy v určitém
smyslu pr"oduktem činnosti typu A a R. V rovině postav jsou ,,perso-
rriíikací.. utopického (fantastického) objektu a v syžetrr mají obdobnou
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funkci: v drisledku jejich zneužití, zásahu do jejic}r existence dochází
ke katastrofě. Postavy typu X pí'edstavují dělníci-stroje, roboti, abso-
lutno, hmyz, lidé AE, nesmrtelná Emilie \{arty, elektrickj. kouzelník
z Raffelovj,ch povídek, mloci. U k'olektir'ních ,,jinj'ch.. byt,ostí se v urči-
tém stadiu jejich ,,zlidš|ění,. vytváŤí v jejich stÍedu analogie typu B -

p'ostava vridce (Bob Gibbon neb,oli č. C 10 707 v Systému' nobot Damon,
Miles-Mtiller v Adamu Stvoiiteli, člověk-mlok, pňezdívanf Moloch nebo
Chief Salamander) 1 struktura společnosti se tu v def'orm'ované podobě
opakuje.

|rlěkdy je určitj. typ v díle zastoupen ve více variantách (v RUR
filozof R.ossum a syn'ovec Rossum, o kterj'ch se však jen mluví, dr. Gall,
Alquist, dokonce i Domin jsou variacemi typu A). Piehrada obsahuje
schéma A - B - X v pouhém náznaku: stavitel pÍehrady inžen;i'r
John Fer piedstavuje typ A, pan Kečkemet, majitel cementárny Ka.
valír, členové vlády a další zas|,upují typ B; funkci typu X v románu
de fact,o pňejírnají revolucionáÍi - postavy ,,s tajemstvím.. (viz také
stylizace první kapitoly v duchu románu s tajemstvím), v jejichž rámci
se v prriběhu děje rj'sují ják vŮdci, tak v;.nálezci. Ve Válce s Mloky
r1'stoupí jako typ A na začátku kapitán Van Toch, jako typ B podni-
katel Bondy, ale v prriběhu románu autor schéma postav s ristňedním
]rrdin,ou záměrně rozbije a parodicky je reflektuje. v Bílé nemoci se
z piíčin' které jsme už uvedli, schéma v nové podobě a funkci znovu
zvyraz uje.

V klasické r-rt<rpii vážné i kornické a v science fiction se pod vlirrerrr
,,událostí.. někdy mění (vyvíjí) objevitel ut,opie, zatímco obyvatelé uto.
pického místa zrist'ávají vždy rreměnní. Naopak ve sledovanj.ch díleclr
se typ A ani B většinou nemění; funkcí obou je totiž zhusta pouze roze-
hrát piíběh (ve Velkovj.robě ctnosti, Továrně na absolutno, obchodní-
ku sympatiemi' Válce s Mloky aj.)' Pokud se mění, sp.očívá jejich pro-
měna nezÍídka v náznaku pÍechodu k typu X. Helena Gloryová v RUR

,,objevujeo. utopii - t'ovárnu na roboty, avšak z jejího plánu (j" 'y-
slána Ligou Humanity) ujmout se práv utiskovanj'ch rpbotri nic nezri-
stane: sama se stane součástí ,,systému.. (manželkou Íeditele továrn"v
Domina), svou nepl'odností se pŤipodobní robotrim (na konci hry se
objeví její dvojnice robotka Helena). Zatimeo rcboti se polidšťují (pŤe-
choď X k A a B), lidé ve I e pozbj'vají lidskosti (pÍeclrod A a B k X).
PŤechod typu A k typu X' typick1i pro negativní vážnou utopii, zna-

mená pro postavu ztrátu identity a lidskosti. P'ozitivně - v rámci téhož
typu _ se vyvíjejí pouze dvě postavy ze zkoumanfch děl: Tulák, kterj'
se mění v druhé, ,,opti.rnističtějši,. vetzi z diváka v aktéra a Poutníka,
a inženj.r Prokop nalézajici svou identitu vraceje se ďomri k ',věcem
malym".

Piíznačné je, že nejvj'razněji se v ději sledovanjzch děl pnoměriují
postavy typu X. l{evyvíjejí se však pouze V bytosti nepÍátelské člo-
věku (jako oživené věci a dvojníci v romantické literatuíe), ale,,polid-
šéují se.. a posléze zaujírnají místo lídí (roboti, x{loci aj.), tj ' blíží se
typrim A a B, vj'jimečně jsou dokonce p,ojati jako ,,obrození.. lidé (ro.
boti). Proces jejich polidšťování je podstatnou novotou vzhledem ke
klasickym utopiím, v nichž se postavy typu X (lidské nebo s liďskfmi
rysy) vlivem postav typu A až na vj'jimky (Wetlstiv ostrov doktora
Moreaua) nikďy nevyvíjely, ale i ve sr,ovnání s fantastickou literat'urou
a později science fiction" v níž jsou piípadné ,' l idské.. r)'sy těelrto p,o-
stav čímsi danj'm. Jen v čapkovskj'ch utopiích je tvrirce a vjrobce
robotri stejně jako objer'itel, vychovatel a ',vyr.obce.. mlokti odpovědny
za jejich vj'voj; Čapek ',jinou.. bytost drisledně chápe jako vj'sledek
lidské činnosti, jako něco, co se odpoutalo od člověka nebo co se právě
jeho zásahem vyvinulo k sam.ostatné, .čl.ověku nebezpečrré existenci.
Člověk a věc' člověk a strroj si ve stŤetnutÍ ,,vyměriují.. vlastnosti a mís-
ta - věc, stroj, polidštěné zvíňe se ujínrá moci, člověk, jejich oživitel,
tv rce a vychovatel, hyne. PíÍčinou v romantismu koÍenícího 'i,yvoje
k odlidštěné postavě, drivodem zvfznamnění postavy-stroje a ,,jiné..
(ne{idské) bytosti byl nesp,orně sám odlidšťující se svět a nové posta-
vení čIověka v něm, ďegradovaného na ťrroveĎ stro1.e a zvíÍete. Postava
stroje.člověka (robot) a člověka-stroje (dělníci v Systému), ,,lidského..
zvíÍete-stnoje (ml'oli), typická pňedevším prro čapkovské utopie, byla
epickou metaforou zcizeného, nepÍátelsky zjinačeného lidského bytí,
jeho rozpuštění v bytost bez tváÍe - obraz anonymizujících a zvěcůu.
jíciclr sil, které ohrožujÍ lidství.

Podstatnj'm rysem všech lidí-strojri a lidí bez duše je absence tvoiivé
schopnosti, aktivita míiící nanejvj'š k destrukci.o Také neďostatek tvo.
í'ivosti je pÍíčinou degradace jedince i liďské masy, jejich svržení na
riroveů stroje nebo zvííele. TÍmto nedostatkem se oživená věc nebo
umrtvenf, redukovanf č]ověk nejpronikavěji Iiší od svého stvoíitele.
Liší se od něj, ale zárol'eů j.sou v něm obsaženy jak'o jedna z moŽností
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jeho vj'voje. Postava člověka-stroje, urnělého člověka, člověka bez duše
nepÍichází v čapkovskj'ch utopiích zvnějšku, odjinud, ale nalézá se a
rodí uvnitÍ, bují jako ,,jiné.. v nas (distance mezi cestovatelem v kla.
sické utopii a obyvateli utopickfch ostrov je tedy zrušena).

Pojetí ,,jinj,ch.. byt'ostí, postav typu X, které se v dílech vlastně stá.
vají hlavními postavami, pr.ošlo u Čapka mnolrem zňetelnějším vj'vo-
jem než pojetí postav A a B, do značné míry většinou epizodickfch.
Jejich prr,'rrí poďobou byli roboti, anticipovaní v pclstavách-loutkách
z čapkovskfch juvenilií (povídky L'éventail, Povídka poučná, Ex cen-
tro, komedie Lásky hra osudná)' Marionetizace, zasahující v těchto
dílech zejména ženské postavy a související s poetikou hry (neměnností

typti v komedii dell'arte), v nich byla součástí antiiluzívně budovaného
epického či dramatického světa, kterf demonstroval svou urnělost, kon-
struovanost; opozice lidí a loutek měla víceméně noetickf ráz v rámci
hry na skutečnost a rušení její iluze. PÍibližně z téže doby pochází už
několikrát zmíněná povídka Systém' v níž se však už motiv záměny,
ambivalence lidského a nelidského (zbaveného lidskosti) zievné etizo-
val, ideologizoval (motiv vzpoury dělníkri-strojťr).

Základním rysem robotri, kteií jsou vlastně gradací metafory dělníka
pr'oměrrěného ve stroj, je jejich neindividualizovanost. \{ají bezwj.razné
tváie, upíenf pohled, jsou stejně oblečeni v plátěné blrizy, na prsou
mají mosazné číslo. Jsou vlastně jakousi jedinou postavou v mnoha
exemplá.Ťích. Jejich lidské vlastnosti jsou na počátku hry zredukovárry:
nemají duši, nevědí, co je stesk' smrt, nesmějí se, nemají chuť, jsou

bez vrile, vášní, mají absolutní paměť, ale nedovedou nic nového vy-
myslet. V RUR je stejně jako v čapkovskfch juveniliích užito motivu
nejasné hranice mezi postavami l idí a,,j inj'ch..- robotri: Helena Glo.

ryová pokládá zpočátku r.oboty za lidi, později naopak lidi za roboty.
Tradiční dramatickj' postup záměny a dvojrole je ve híe nově moti-
vován: pÍíčinou nepatrné roznizněnosti robotri a lidí, blízkosti postav
A, B a X, které mohou bjt zaměněny, je redukované lidství.

Analogií mbotri jsou lidé AE, stvoÍení Adamor"j'm dvojníkem Alter
Egem. Na rozdíl od lidí Adamovj,ch, lidí s ďušemi, rozdílnj,ch svj'm
za|oženírn i oděvem (Poeta, Vědátor, Rornantik, I.Ieďonik, FilozoÍ, Ré.
tor), jsou stejně oděni v klraki overalech, mají stejné, poněkud bezvj,-
razné tváŤe. Zatímco lidé Adamovi si postaví romanlické město s věže.
mi, lidé AE si postaví město pod'obné Manhattarru.7 V dramatu dojde

lie stietnutí těchto dvou typ stvoŤenfch bytostí - de facto postav
starého stíihu, charakteristickfch pro drama s individuálním hrdinou,
postav.individualit, se standardizovanou, neindividualizovanou liďskou
masou.

Nejen u Capka, také v jinfch českj'ch utopiích mrižeme na|ézt varian.
ty tohoto typu postav, byť méně 1'yrazné a pojaté veskrze vážné.
V Domu o tisíci patrec}r vystupují otroci, kteÍí mají čísla stejně jako
dělníci v Systému, roboti, lidé AE; také oni jsou neplodní, nemilují,
nemají ehuť, piání, sen (pouze na rozdíl od robot touží po smrti).
Jejich vzpoura tu má charakter už vysloveně tÍídního konfliktu. Tj'ž
táz má i revoluční stíetnutí v Pňehradě, jehož složku organizovanou
tvoÍí revolucionáť.i a složku živelnou dav nezaměstnanych drancující
Kečkemetovy vily. I{odnocení tohoto kolektivního hrdiny, jehož jina-
kost tu není jinakostí umělého čIověka, ale jinakostí sociální, je v obou
těchto vážnfch utopiích jednoznačně pozitivní: otroci, dělníci.revolu-
cionáii i vzbouňenf dg]i' jsou nositeli obrozeného lidství a nového spo-
lečenského Íádu.

Ve Válce s Mloky dosazuje Čapek jako tvp X polidštěné mloky'
},Ilok jako civilizovany ,,divoch.. z osvícensk1'ch utopií pňejímá z civi.
lizace jen floskule a mimikry (čte noviny, pronáší dobové slogany, no-
vinové Íráze). Nesamostatnost myšlení ho sbližuje nejen s prriměrnfm
Angličanem, jenž ',reaguje na věci podobnfm zprisobem, to jest ve smě.
ru ustálenfch, obecnych názor:Ů,,, ale i s 'obyvateli utopickfch iíší (napi.
N,Íoreovy Utopie). Mlokrim tak jako robot rn schází individualita, jsou
nepatrně citliví r,ťrči bolesti. obejdotr se bez filozofie, umění, neznají
fantazii, humor, hru nebo sen, jsou naprcstí životní realisté, tr.tilitaris.
Ié. Zatimco množící se polidštěné zviŤe postupně zachvacuje lidství a
redukuje je na mločí prriměr - ideál moderní civilizace' mloci prodě.
lávají intelektuální vzestup, z mírtrmilovnych, bezbrannfch tvorťr se
mění ve vojáky a rozpoutávají válku.

Jestliže v takzr'aném gotickém, romantickém a novoromantickém ro-
rnánu a novele vystupovala pouze jeďiná ,.jiná.. bytost (umělj' člověk.
oživlá socha, Golem), v utopiích obvykle vystupoval cely ,,nánod.. těch.
to bytostí. V Čapkovj'ch utopiích jejich množství, které má na svědomí
čIověk, enormně vzrrjstá. Postavy typu X fungují jako neindividuali-
zovaná masa, jako dav, kolektivní hrdina. Také v podobě masy, davu,
se ,,jiné.. bytosti sbližují s lidslrou masou. obě tyto síly jsou nositelkami

92 93



smrti nebo zásadní pÍeměny (na rczdíl od lidské masy jsou ,,j iné.. by.
tosti až obludně organizovány). Dav oclroÍelych nebo ohroženj,ch bílou
rremocí, kterj. na konci Bílé nemoci ušlape doktora Galéna, je vlastně
jen další, pŤitom konkrétně lidskou Čapkovou variantou vraždících děl.
rríkri-stnojri, rob.otri, mlolrú, poslední, realitě nejbližší metaforou redu.
kovaného lidství.

Variantou typrr X - odlidštěné bytosti, kterou mrižeme chápat i jako
zvláštní analogii byŮosti bez duše, jež se rozšíiila v prÓze dvacátfch
let (romány Kafkovy, Nlusilovy aj') a podstatně zasáh]a do poetiky li-
lerární p.ostavy, Irejsorr však r' utopiích jen lidé-stroje, noboti, lidé r|E,
nemocní bílotr nemocí. ďe i postava zdánlivě jim velmi vzdálená -
Zmetek. společné dílo Adama a Alter Ega. I když pojetí této p'ostavy
r'yplynrrlo z poetiky komir:ké utopie a v souvislosti s ní a s čapkovsk'ou
d.i'ojznačností je nepoch}'bně ambivalentní, píece jen v něm pievažují
negativní rysy' V ll'ovárnc\ na absolrrtlto byl malj' čIověk dosud mno-
hem jednoznačněji pozitivní silou. ztělesněním lidskosti, korektivem
světa zachváceného absolutnern (v tomto duchu lze rozumět i závěrečné
scéně nománl, v niž malí ]idé hodnotí u jitrnic vj'voj světovfch dějin);
r. Krakatitu vyznivá konec rovněž ve prospěch malého lidství, když
dědeček-pánbúh nabádá Prokopa, aby se pustil do ,,věcí malj'ch...E
Zmetelt, tento .'antispasitel.., slučuje v sobě jako dílo Adama a Alter
Ega vlastnosti obou typ _ je jedinečn-v, ale zároveů je sr'ou životní
..fi lozofií.. (. 'Zmetek nemá žádny r'elltj ' myšlenky. Zmetek chce bejt
jenom živ..) tuctovj'm, maljrn člor,ěkem. Zmetek, kter! poklesl na
rinoveri zl,iÍete, je vlastně stejně jako roboti, hmyz, liclé AE. mloci
ozvláštněnou, groteskně deformovanorr podobou odlidštěného člověka.
Právě takovéLo zobrazení .,jiného.. - jako něčeho. co se zabydluje a
rnnoží v tomto světě, co tu žije jako jcden z nás a sobecky si hájí svrij
světeček (díru po hlíně stvoiení) - znamenalo nejpronikavější posun
y pojetí posLav lypu X' Alc záror'eí, byť bereme r' rivahu míru defor.
mace v rámci ]<rlmické utopie. znamenalo i posun v pojetí malého
člověka.

Podobně ambir'alentní jako Zmetek je i j in! pŤedstavitel rnalého
člověka - pan Povondra. l 'rátnj' od Bondr,ú, v poslední Čapkově ko.
mické utopii Vá|ce s N{lol<y. Kromě mlokri je jedinou postavou, která
prochází celfm r'omrirrenr. De facto není pňíliš vzdálen od ,,civilizova-
ného.. mloka a jeho názory se poclobají názorrim Zmetka. Dějiny se

lro netfk'ají, dokud se mločí hlava nevynoií v jeho blízkosti z Vltavy;
je netečn]i k světovym kat'astr.ofárn, na nilž reaguje žvaněním, piipg-
mínajícím-historky Švejlrovy. Zdánlivě je p.oulrj.m divákem' ale právě
za to jej Čapek odsuzuje a činí odpovědnj.m zá vj'voj světovfch udá-
lostí. Ne náhodou je objevitelem ml,okri v románu jiny' tesly' mali,
čl.ověk - kapitán Van Toch - Vantoch z Jevíčka. Mali lide' ambiva-
lentně hodnocerrí v duchu komické utopie, jsou tu spolu s podnikateli
.,tr' rci.. dějin.

Dokladem redukce lidskj.ch vlastností jako obrazu dobového lidství
i jako vj'strahy je ve většině čapkovskj'ch utopií také pojetí ženskych
postav. I ony podléhají plocesu jakési marionetizace, odlidštění.
Helena Gloryová sice ještě na počátku piedstavuje subjekt, ale bě.
hem lrry se prakticky z,tal'ožÍnje s robotkou. V Továrně na absolutno
je postava Blen jen epizodická (naznačeny vztalr Bondyh.o a Elen je
analogickj. vztahu Domina a lJeleny). Potrze v syžetu Krakatitu, kte;Í.
naváza| na tradici dobnodružného románu, hrají ženské postavy d le-
žitou ri lohu; s vj'j imkou Anči, která jc spjata 

-s 
Prokop,ovou ' 'pozem-

skou.. existencí, js.ou to postavy ,.s tajemstvím.., se zastíenou identitou,
takňka pohádkové byt'osti, vtibící a svádějící hrrlinu z cesty k jeho
,,zasvěcení...9 Charakter subjektu-objektu s iajemstvím je nejpiněji rea-
lizován v postavě Emilie N{arty ve Věci Nlakrropulos.'ď po,'ž" v tomto
utopicko-fantastickém dramatu (,,utopická.. je zcle nesmrtelnost hrdin.
ky) je žena hlavní postavou, ale je tu r,lastně postavou'objelrterrr, pro-
tože pÍedstavuje bytost bez duše, ženu s masl<ou místo tváíe a tělem
loutky, ve kterou se mění v Prusově objetí. Jejím charakteristickj,m
stavem je spánek a nehybnost (většinu hry pnosedí v kiesle). Také tat'o
postava' jejiž Iotožnost se rozplyvá r' ietězci exislencí a jmerr, de facto
píedstavuje ,,j inou.. bytost, subjekt, kterj' pozbyl l idskosti, a proto se
ocitl v téže r,ovině jako lout|ia nebo rob.ot.l1

Roboti, hnryz, mloci jsou svého drtr|rtr analogií obyvatel utopickj'ch
ostror'rf l 'k'omicliych utopiíc'h ir obvvalcl j inj'ch plariet r'scient'e ficti,cn.
Pro tv jsou typické r&zné anomálie (hyperbolizace určitj,ch vlastností,
částí těla, redukce jiní'clr) ; v i"rtopiích byla smyslern jeiich rrestr,rirnosti
karikatura člověka, parodie určitj.ch jeho jednostrarrnych filozofickj.ch
koncepcí. U Čapka se však tato nestvtirn'ost piíznačně nepnornítá do
r,nějších anomálií a nronstrozit (r.oboti vypadají jalro liďé. mloii naopak
ve svém zjevu nemají nic lidského), ztači se pouzc r' jejich chování a
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j ednání -h ruzně l i d ském,a l ep i i t o r r r r edukovanémrras te reo typ ' s t an .
áard, nízké pudy. Z těchio koÍenri vybujel fašistnus, jehož je Válka

s Mloky zviieci alegorií. ostŤí r,ománové satiry ve tŤicátj'ch letech už

v š a k n e m í Í í j e n n a o b e c n é l i d s k é v l a s t n o s t i , u t o p i e u ž n e n í p o u h o u
ilustrací určitfch abstraktních idejí, jako tomu bylo v klasickj.ch uto-

piích a také v čapkovskj.ch utopiich dvacátych let (RUR, 
-Ze 

žtvota

r,*y"'), ale na 
"."l" 

ko,,k.émí áobové projevy redukovaného ]idství.

N{áme-li slrrrrout poznatky, ke kterj,nr jsme dospěli analyzou sché-

matu postav a vyvoje v jejich pojetí, mťržeme konstatovat, že se tu

jako základní ry.sovala n,'tii"'" 
^po,t.." 

litlskfch a ne-lidskfch, málo

iia,ty.r', .,jinyci'.. bytostí, záklaání. pr,o utopicky žánr jako takovf.

Čl*' A' ď 
".i.ta..uly: 

v pádsmtě stej.ié a piíliš se neměnilo ani jejich

hodnocení (r'e váŽnj,ch uiopiích jeďnoznačné, v komickfch ambivalent-

ní). Nejvfrazněji se měnilo p,oj"ii typu X' kterf se ve tiicátj'ch letech

tá.,uuizl,,al, dále ,,policlšťoval.. a byl čím dál nepochybnéji hodnocen

negativně. V podstat! ambivalentní zristává hodnocení malého člověka.

Ja[o sekundární a.rrtiteze fungovala v Ťadě dě1 antiteze A proti B' v tom-

tn žénru nová - vynálezce kontra podnikatel; její privodní vyhr.ocenost

o] .,topii"h počátku dvacátj,clr let se stírá, A se blíží B. Podobně se však

stírá i antiiezc základ.ní: v RUR si l idé vyměíují takň}ia.herně místa

s r.oboty, ve Válce s }lloky je r'e zcela r'ážné poloze lidské a mločí

jeďnání"ádhu]".,o jako tr'rtožné. Na druhé straně postavy typu X smě.

i 'ují k l it lskfm postavárn" zlidšťují se (dělníci-stroje, rr,oboti); v utopiích

clvacátj'clr let sá té.i:i: rrrění r, kladné hrdin1'. r. rrásledujícím rlesetiletí

1.o.. pálidstorrí rnloci živel v-vslor-eně negativní' Právě stírání protikladri

mezi rriznj,mi typy postav, jejich pi:eveclení na společné}ro jmenovatele

reclukovaného lidství, je zejména pro čapkovské ulopie nanejvj'š pÍí-

znač,né. Charakterizuje pieder'ším komické utopie. stylizované jako díla

bez individuálního hrdiny, s hrdinou kolelitivním _ romány Továrna

na absolutno a Yá]ka s N{tok.-"-. Ve vážnych utopiích, které se zpravidla

opírají o strukturu tradičního nlntárru s individrrálním hrdinou typu A

n'" .ti."d.,, zristár,ají protiklady 1,yostierry (Krakatit, Drim o tisíci pat-

reclr, PÍehrada). DramatickÓ utopie se bez individrráIního hrdiny větši.

nou neobejdou, což bezpoch}.b/ souvisí s poetiltou dramatu, které jej

mriže opujit jen epizodicky. Stírání protikladú postav a náznaky pňí-

klonu ke kolektivnírnu dramatu jer'í s r'1.jimkou RUR (r' poďtitulu

..kolektivní drama..) rovněŽ pouze komické utopie (Ze živoIa hmyzu,

Adam StvoŤitel).

Zárne1rnému stírání protikladri postav a tím znejistění jejich identity
odpovídá u Karia Čapka také pojetí ,,utopickéh,oo. jazyka. V lilasickj.ch
pozitivních utopiích míval jazyk obyvatel utopickfch iíší synkretickj.
charakter, byl sumou jazykri, jakfmsi esperantem (směs Íečtiny a latiny
v Moreově utopijštině), v komickj,ch utopiích byl tieba ozvláštrrěnj,m,
poetizovanfm jazyltem nodné země cestovatelovy (parrrrasistní měsíčti'
na a star'očeština husitri ve Vyletech pana Broučka). V českfch utopiích
20. století se buď motiv jinéh.o jazyka nerealizuje (ve Velkovfiobě
ctnosti promluví sluha Kalibán pod ričinkem elixíru stamčesky znějícím
jazykem, ale dále se tento motiv nerozvíjí), nebo - jako je tomu právě
u Čapka - jazyk ',jinyclr.. byt'ostí se ničím neliší od běžné lidské Ťeči.
Jazyk Mlokri (velké M píšeme tam, lrde se už jedná o národ Mlokri),
jenž se ostatně vyvine pod lidskj.m vlivem, napodobuje ieč pr měrnfch
lidí, nerozlišuje se v něm ',já.. & ,,DY.. ani rody, slova se redukují na jed-
nu slabiku. Tento jazyk, kterj.není ,,jinym.. jazykem, ale redukovanfm
jazykem existujícím a současnym (Basic English) a kterjr posléze za-
chvátí lidskf jazyk, je dalším dokladem rušení utopické distance, pro.
tikladu mezi lidsk.y.'mi a ne.lidskj.mi postavarni, Čapkova situování uto-
pie ve tňicátj'ch leteclr do samého stŤedu současného dění.

Byť v české utopii dvacátfch a tÍicátych let dochází k degradaci
postav A - lidí s tvoi.ivou schopností (degeneruje nebo se zcela vy.
trácí), r,1ytlačovanj.ch postavami B a zejména X, A se tu nikdy nernění
v B, bloud se nestává praktikem; realita jej pouze odsouvá do pozadí
nebo hubí jako typ čIověka, kterf ,,vyšel z mÓdy.. (odtud i moment
paroclie). odsunutí do pozadí individuáIního hrdiny, oslabení jeho
hrdinskosti v komickj.ch utopiích, zmnožení postav B a hlavně X, typ
kolektivní posta\Y byly odrazem proměny postavení člověka ve světě
a novfch, zkázonosnfch sil, které se hlásily o moc. ZároveÁ' se v nich
však zračila zásaďní proměna epiky, jež v této době směiovala od
románu s individuálním hrdinou k románu s hrdinou kolektivním.

Posrrn v pojetí utopického žánru se projevil i v pojetí prcstoru a
času. Čapek situoval děj své první utopie, dramatu RUR, rra neznámf
vzdálenj.ostrov, Haussmann na ostlov Utopii z klasického díIa Thoma-
se Morea, tj. do pr'ostoru de facto uměIého, literárního, typického pru
li lasickou utopii. Scénou Země mnoha jmen je moderní velkoměsto-svět
a o utopickém kontinentu, kterf se vynoÍí kdesi uprostÍed oceánu,.se
pouze mluví - dějištěm hry se nestane. Bloudění Petra Brroka se ode-
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hrává v alegorickém domě na ostrově Pfchy, dalším imaginárním mís-

tě. Tulák se v hmyzí iíši pohybuje v jiné dimenzi. _ Krakatit však

začiná v Praze, poté následuje cesta do Tfnice, pak se Prokop ocitá

v Balttinu a v Grottupu (obě tat'o místa piipomínají proEtor science fic-

tion) a nakoneQ se vrací domri. Továrna na absolutno zaěiná rovněž

v Praze, pokraču;ie u Štěchovic, na Štvanici, poté se ďěj pÍesouvá do

světa, ale opět se vrací do Čech a končí v hospodě u Damohorskj.ch.
Ani děj PÍehrady se neo.dvíjí na smyšleném místě, ale zde _ v Praze

a na Vltavě. Válka s Mloky začiná sice ve smyšlené záIoce, ale odtud

děj pňeskočí do Čech, pak se rozšíŤí do světa a nakonec se vrátí zpět

do Čech, do Prahy.
Ukazuje se, že typ lokalizace děje vj'hradně do ut,opického prclstoru,

kterf odpovídal klasické utopii, se uplatnil jen v někter!'ch českj'ch
utopiích, častěji r' utopiích vážnfch, u Čapka pak de facto jen v uto-
piích dramatickjlch' Ve většině se ďěj piemístil z utopického prostoru

do reality, sem.12 Na místo obvyklého stÍedního článku prostorového

sctrrématu v klasické u,topii: doma _ v utopii - doma, je v To-

várně na absolutno a ve Válce s Mloky (a v podstatě i v Krakatitu)

dosazen celf svět, v němž se události, které začaly v Čechách, v ''ma.
lfch poměrech.., neb'o na smyšleném místě, rozvíjejí v granrli zním

měÍítku. obě Čapkovy komické utopie se v určité fázi vfvoje děje
změnil;. v utopie celosvět,ové, planetární. Touto extenzí utopického
prostoru, planetárností se oba rnomány pííznačně odchflily od klasic.

kého vzoru utopie (drama tuto extenzi pÍipouští jen zčásti, zristává
víceméně spoutáno jednotou místa). Celf svět, nikoli pouze ostlov,
jedna zátoka se u Čapka (a často v science fiction) mění r, ..rrtopi'ckorr..

Ťíši, v pr.ostor'laboratoí, kďe se provádějí nebezpečné pokusy s lid-

stvem. U Čapka je podstatnf dynamickj' charakter tohoto místa, jeho

rozpínání, s nímž se váže i vznrstající počet postav. Utopie, měnící se

v jakési tlreatrum mundi, se dynamizuje, ale zároveri se lokalizací děje

clo konkrétního prostoru (podstatnf rozdíI od science fiction) zrnenšuje
její distance od skutečnosti.

K zmenšení této distance pŤispívá i pojetí času. V klasickj'ch utopiích

se děj odehrával buď teď, ale někde jinde, nebo tady či jinde, ale

jindy (v budoucnosti nebo \, minulosti). Děj RUR je položen sice ně.

kam na konec století, ale jeho počátek, byť se o něm ve hÍe jen vypráví
(Rossumriv vynález), leží v současnostil ostatní dramata se odehrávají

vesměs v abstraktním čase, kterj; odpovídá jejiclr abstraktnÍmu proslo.
ru _ nicméně prrostor i čas mají rysy moderní doby. Také děj Kraka.
titu, i když se čas neuvádí, se zjevně odbfvá v současnilsti. Děj To-
várny na absolutno se otvírá v roce 1943, tedy v Čapkovi nepííliš
vzdálené budoucnosti, a Největší Válka trvá od roku 1944 do roku
t953. Drim o tisíci patrech se oďehrává nyní, byť v jiné dimenzi reality
(ve snu, tyfovfch halucinacích). válka s Mloky zaěíná roku 1925 a
první mlok se objevuje na Vltavě asi o tŤicet let později. V Piehradě,
jejíž děj je omezen dobou čtyŤiaďvaceti hodin, ze zmínky na konci vy.
plfvá, že revoluce vypukla pÍibližně v padesátfch letech. Na rozdíl od
science fiction splfvá v sledovanfch utopiích čas utopic.lrého děje vět-
šinou (kmrně v dramatech) s časem piítomnosti nebo nepÍíliš vzdálené
budoucnosti. Píitom je časem v pohybu - na rozdíl od klasickfch
utopií, v nichž jako by stál na místě. Ve všech těcht,o dílech se akcen-
tuje moment vfvoje, procers realizace a krachu utopie, děj vrcholí dra.
matickfm stÍetnutím _ revolucí, světovou válkou, po kterém v klasic-
kfctr utopiích není ani stopy.

Prost'orovf píesun - z domova do světa - provázi u Čapka časovf
efekt, kterj.bychom mohli nazvat zrychlení: v určité fázi děje, zhruba
l'e tietině, současně s listupem ťrstÍední postavy z děje nománu (drama
tuto licenci netoleruje), nastává v ději zlom, obrat událostí, podávanfch
nyní už jen zkratkovitě, mozaikovitě. Ve VáIce s N,Iloky je tento zlom
signalizován pÍechodcm k citaci novinovfch vj.stíižlrri: text d'ostává
strukturu novin, v nichž se stiídají vzorlry nejrriznějších žánrri, posléze
_ v drisledku dalšího zrychlení _ nahrazenfch pouhfmi titulky. Dy.
namické pojetí prost'oru a času se promítá do kompozice románťr, ale
i dramat (Ze života hmyzu, Adam Stvoňitel), sestávajicich ze sledri obra-
z , nahlíženf ch z rŮznych hleďisek (Piehrada, VáIka s Mloky). Mění
se i místo člověka, kterf se ,,stává součástí pohyblivého světa míst,o
jeho stíedem.. (Pňehrada). A tato zcela nová pozice člověka v utopii,
prezentované nikoli jako statickj. obtaz, ale jako svět v pohybu, novněž
determinuje už zmíněnou pnoměnu románu s hrdinou individuálním
v r.omán s hrdinou kolektivním.

Rysy utopie, která se místo jinde a jindy odbfvá tady a nyní, pod-
poruje i její aluzívnost a klíčivost. Tent'o vztah k realitě charakterizoval
utopii (pouze však komickou) už v minulosti (vážná utopie, s vfjimkou
někdy jí pÍedeslané satirické části, v níž se líčily neblahé současné
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poměry' zristávala od reality ostŤe odděIena). Také v české literatuie
20. století se aluzívnost a klíčovost zprvu váže pouze s komickjm ty.
pem utopie. Ve Velkowfrobě ctnosti vystupuje pod klíčovfmi jmény

celá plejáda politickfch a kulturních osobností' U Čapka souvisel vj.voj
ke klíčovosti s postupnj,m zvyrazťtováním momentu aktuáInosti utopie.
Tomu odpovídala i proměna poetiky jmen postav, v dramatickfch uto-
piích z dvacátj'ch let v souvislosti s abstraktním pnostorem většinou
mluvících (vynálezce Rossum, Ťeditel Domin; analogicky u Josefa Čap.
ka v Zemi mnoha jmen obchodníci Dollarson a Vandergold), v kon-
krétním pnostoru románri dvacátfch let se konkretizujících, zreálůují-
cích, čapkovsky se ',familiarizujících... Ve tňicátlch letech ve Válce
s Mloky dostávají pak jména zhusta jinotajnf, klíčovf vj'znam: jméno

vridce Mlokri, člověka-mloka Andreas Schultze odkazuje k jménu Adolf
Sehickelgruber, jak se Ííkalo Hitlerovi, a zárpveá navazuje vztah se
jménem prvního ,,civilizovaného.. mloka (Andrias Scheuchzeri alias
Scheuchzer). Klíčovost tehdy pnoniká dokonce i ďo vážné dramatické
utopie: v Bílé nemoci je jméno barona KrÍiga narážkou na jméno zbro.
jaňe Kruppa a současně je zastÍeně mluvÍcí (der Krieg : válka). Není
náhoda, že se tak děje právě ve tíicátfch letech, kdy Čapek svfmi díly
s prvky utopie reaguje na zcela ltonkrétní zlověstné jevy v dobové rea-
litě. Je pÍitom pňíznačné, že klíčová jména udíIí postavám podnikatelri

a vtidcrl fien Maršál v Bílé nemoci zristává beze jména), zatímco po-

stavy vynálezc , mnohem víc literární a smyšlené, nesou dál jména

abstraktní a literárně mluvící (Galén).
Moment hic et uunc podporuje v románovj'ch utopiích také využití

dokumentárních a pseudodokumentárních žánrri (novinovfch, vědec-
kfch, kruniky apod.), jejichž pnostůednictvím, pokud jsou pojaty bez
parodického odstupu, jako kusy ,,syrové.. reality, se děj zreáIriuje
(Piehrada); pÍi parodickém užití se vztah děje k realitě stává arnbiva-
Ientním (Továrna na absolutno, Velkovj'roba ctnosti, Válka s Mloky).
V klasické utopii patÍila k autentizujícím postupťrm autobiografická for-
ma. V české utopické prÓze 20. století se však nevyskytuje, ziejmě
pnoto, že je ristňední hrdina nahrazen ',rozpt lenfm.o hrdinou kolektiv-
ním, s nímž pak obrykle s'ouvisí technika proměnlivého hlediska. Tam,
kde vypravěč v textu vystoupí, jeho riloha tkví ni,koli v zreálůování
fikce, ale naopak v akcentaci její literární konstrukce, antiiluzívnosti
a na konci odchod svj'ch postav), která ovšem jinotajnf vztah k realitě
neqylučuje.

Potlačení individuálního hrďiny a také vševědoucího nebo indivi-
duálního rypravěče, prisobících jako scelující principy v tradiční ro-
mánové epice, technika proměnlivého hlediska znamená posílení
formá]ní heterogennosti díla' jeho žánrové smíšenosti _ ,,mnohožánro-
vosti.., k níž ostatně tíhne komická utopie jako taková (v náznaku ve
hÍe Ze života hmyzu, ve Velkov.frobě ctnosti, ve VáIce s Mloky, kde
iednotlivé kapitoly nebo jejich části odpovídají rriznj'm žánrťrm: dobro.
družnému r.ománu, románu filmové hvězdy, vědecké rozpravě apod.)'
V utopiích dvacátj'ch a tiicát ch let dostávají piitom tyto rysy novjl
vj,znarn: mozaikovost zobrazeni, montáž scén z makr.osvěta (v němž
r,ystupuje jako postava lidstvo a ,,jiné.. bytosti) a mikr'osvěta (v němž
žije rna|j, člověk netečně k svět,odějnym událostem) jsou tu zietelně
odrazem c}r.arakteru doby, dynamického a piitom diskontinuitního.

Uvolněnou vazbu kapitol (obrazri), kompozici o mnoha centrech, vol.
nější pohyb postav prostorem-světem, která v dramatu charakterizovala
formu revue' umožriovala v pr6ze forma románu-fejetonu. K tomuto
typu mtižeme pŤiiadit Továrnu na absolutno (označení v podtitulu).
Velkoq|'robu ctnosti (poďtitul,,nepravidelnf román..), obchodnÍka sym-
patiemi a PÍehradu. Jako žánr novinovf se román ocital v ohnisku nej-
současnějšího dění a zároveů v kontextu žánrri rriznonodého charakteru,
líčících jak události makrosvěta, tak mikrosvěta. Četné postavy se v něm
stejně jako v novinách rrynoÍují a zase beze st'opy mizí, jejich osudy
zristávají otevíené (dokonce ani osudy postav A a B nebjwají dopo-
vězeny nebo jsou dopovězeny ambivalentně). Text románu se stylizuje
jako ritvar v pohybu' pro kterj' se staly typické metatextové rivahy
(rivahy o r.ománu ve 13. kapitole Továrny na absolutno, polemika
o konci románu ve Velkovj'r.obě ctnosti a Válce s Mioky' wj'stupy bás-
níka s postavami v Píehradě). Rozpad ,,uzavÍené,, forrrry a vj'znamová
ambivalence (román stÍídavě pojímanj. jako skutečnost napodobená a
jako skutečnost tvoíená v čase psaní) jako by byl svéráznou analogií
agresívního ,,jiného.o v syžetu těchto děl. Svědčí o tom i fakt, že se
míra heterogennosti, fragmentárnosti, ,,synoptickf.. ráz stupriují v oka-
mžiku zrychlení událostí, tedy právě tehdy, když se ,'jiné.. bytosti ují.
mají v ději vlády (druhá kniha Války s Mloky)'

Paralelně s díly s otevÍenou struktur.ou a kolektivním hrdinou, pÍe.
vážně komickfmi utopiemi, vznikaly ovšem dál utopie s uzavÍenou
strukturou a individuálním hrdinou' které byly svfm charakterem váž.
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né. Piíčinou toho byla jednak novodobá tradice utopie a posléze scien-
ce fiction, která se sbližoval.a se sférou lid'ové (masové) literatury a
v jejím rámci s dobrodružn;fm románem, jednak tu svou roli sehrál
i avantgar.dni zájem o tzv' triviáIní literaturu. Na strukturu dobrodruž-
ného románu se však obvykle vrší struktury další _ pohádka, pokleslj'
iniciační román, román sociáIní. K tomuto typu se pÍimlil Krakatit a
Dťrm o tisíci patrech.l3

Yážné utopie s indiviďuálním hrdinou a uzavienou struktunou pohád-
kově iniciačního typu, jejichž model později využije také science ťiction,
zristaly nicméně omezeny na dvacátá léta; pouze v dramatu, které
se kolektivnímu hrdinovi a otevíené struktuÍe svou povahou vzpí-
rá, piesáhl tento typ i do tÍicátj,ch let. Z hlediska vj'voje poetiky ro-
mánu se stal vj'znamnější typ bez individuálního hrdiny a s otevíenou
strukturou, kterj'm byl uzavÍenÝ typ románové utopie posléze zcela
odsunut do pozadí. Romá'rry Továrna na absolutno, Píehrada, VáIka
s Mloky si už nehleďají žánrovou opoŤu v pohádce či iniciačním romá.
nu s jejich ,,jinj'm., časoprostorem, ale v románu sociálním, zakotveném
taďy a nyní. Součástí Čapkovfch satirickj'ch společenskj'ch románti,
komickj.ch utopií se stává pamflet na politiku, dějiny, vědu, noviny, li.
teraturu. Prwky satiry a parodie nescházejí však ani ve vážnfch utopiích
_ Pňehradě (scéna s ministry, píev,lékajícími se na ritěku za apoš-
toly ze Staroměstského orloje) a Domu o tisíci patrech (líčení města
radovánek, utopickj'c}r,,ostrovti...hvězd, groteskní zobrazení konzum-
ní společnos'ti). ŽánrovÝ typ románr! se prorněůuje dok.once v prri-
běhu dÍIa: v Továrně na absolutno lokáIní humornf pÍíběh, ve VáIce
s Nlloky dobrodružná povídka pÍerristají v planetární utopii a spole-
čensky adresnou satiru, v PÍehradě román s tajemstvím v román spo-
lečenskj'. Uzavíená struktura s hrdinou, v r zné míÍe na začátku děl
realizovaná, se ,,otvírá.., individuální hrdina je nahrazen hrdinou ko.
Iektivním.

Na rizemÍ ut'opického románu a zčásti i dramatu se ve dvacátfch a
tÍicátfch Ietech tak jako v jinÝch žánrovj'ch typech odehrával jeden
ze závažnj,ch pokusri o píekonání ',krize.. rrcmánu (románu s uzavíenou
strukturou) a obnovu dramatu. Namnoze tu byl ještě zŤetelnější a pro-
sazoval se snadněji, neboť utopie neměIa v české literatuňe dlouhou
tradici, a už proto, že se děj prezentoval otevÍeně jako smyšlenka,
nebylo jeho zobrazení spoutáno tolika konvencemi jako tieba ve spo-

lečensliém románu a dramatu. Píitom bylo clrarakteristické, že utopie
pÍestávala postupně bÝ't v dílech Karla Čapka a jinfch autorri něčím,

co je od skutečnosti odděleno utopickou distancí jako v klasické ut,opii,

a stávala se čím dál vfrazněji tím, m skutečnost prostupuje, co je

skrytou realitou' Jestliže Čapek na počátku dvacátfch let u pŤíIežitosti

RUR, své první dramatické utopie, charakterizoval tento žánr jako

líčení poměrri, jež skutečně nejsou a nikdy nebyly, ve tiicátych letech

nad románem Válka s Mloky pod vlivem vfznamového a tvarového
posunu utopie v novj'ch historicko.společenskj'ch podmínkách trrt,o
charakteristiku podstatně korigoval vfrokem: ,,Není to utopie, je to
dnešek. Není to spekulace o čemsi budoucím, nfbrž zrcadlení toho, oo
jest a prostied čeho žijeme'..1a

P o Z N Á M K Y

1 K. Čapek, Poznámky o tvorbě, Praha 1959, s. 85.
2 Na tuto utopii upozornil v knize Vzrušující skutečnost (ostrava 1984) E. Petru.
3 Á. M. Píša, Ylrra utopičnosti, in: Směry a cíle, Praha 1927, s' L42_L5L.
a F. Giitz, Na pi'edélu, Praha 1946, s. 154.
5 Mu]ler je stvoiitelem domu, jeho vládcem a pro Petra Broka i neznámou, ,,jinou..

bytostí. V duchu pohádkové poetiky tohoto románu jc vyhraněnost rysri a pro.

tikladnost postav zachována'
6 V eseji JoseÍa Čapka Kulhavf poutník (t936) je proti poutníkovi postavena

osoba, společenskj. produkt spojující v sobě měšťáckou stádnost s piedstavou

umělého člověka, kterému Čapek vť.novď pozornost v humorném escji z roku

1924. Poutník je na rozdíl od osoby. jež toliko budí zdámí saInotr'orby a pťrvod-

nosti, nadán silou tvoĚivou
7 oděv stejné jďro tvái ztrácí individualizující Íunkci, necharakterizuje postavu

jako v tradičním reďistickém románu, kde byl v souladu s jejím nitrem a povo-

láním (respektive charakterizuje její neindiwiduďizovenost' a v tom smyslu je

vlastně také v souladu s ,,nitrem..)'
8 Podle I. P. Bernštejnor'é je ,,malost.. u eapká protikladem nikoli velikosti, ale

znrechanizovaného od]idštění jakožto principu života (Cesk.{' román 20. století

a cesty realismu v evropskj.ch literaturách, Praba 1979, kapitola Karel Capek

a románové utopie 20. století). Tento ,,princip života.. pojímá však, jak se do.

mniváme, Capek ambivalentně.
9 Jednoznačrrě v duchu pohádky je pojata princezna Tamara v Domu o tisíci

patrech (včetně motir'u krásky a zvíiete -. prince .Ačorgena, jedné z masek

Mullera).
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10 Také Věc Makropulos končí smrtí .,netvora.. _. ' nesmrtelné a nelidské Eliny
lVÍakropulos ďias Emilie Marty.

11 Typ utopie s jedinou utopickou (Íantastickou) postavou (postavou s nereálnj'mi
rysy), pÍedstavovanj.-Věcí Makropulos, je jen vágně oddělen od fantastického
žánru. K tomuto typu patÍí napi. Weissovy romány Spáč ve zvěrokruhu (1937)
a Piišel z hor (L94L) a povídky RaÍfelol'v spjaté postavou elektrického kouzel.
;íka, kterj. v sobě shrrruje rysy. stvoŤitele. ale zároveř je ,,jinou.. byostí na
zpťrsob absolutna' vtělenou elektrickou silou.

12 Žántovj, typ' de facto i literární druh do značné míry determinuje volbu prosto.
ru: v dramatech (i v ,,kolektivním.. RUR) děj v podstatě utkvívá v tradičnírn
utopickém prostoru (vzdálenf ostrov, hmyzí iíše, bliže neurčená nebo abstraktní
země, moderní velkoměsto).

'3 V obou románech tvoií syžet íetěz zkoušek' v centru je Íáze hrdinova ,.sestu-
prr.., symboliclré smrti, spojené s částečnou nebo riplnou ztrátou paměti (Brok
je zbaven i svého těla). Zatímco ]Jťrrn o tisíci patrech se opírá piedevším o struk.
turu pohádky, Krakatit je stylizován jako dobrodružně iniciační román s iadou
aluzí na díla podobného typu (odysseu' Fausta), piedevším na stiedor'ěké ro.
mány o svaténr grálu (jméno Prolrop je možná ,,pňekladem.. jména Percevď, Árrči
je analogií zapomenuté Blanchefior, T;i'nice zámku Belrepair; Baltiin a chromj.
kniže Hagen Balttin pňipomíná pustou zěmi a krále Rybáie, Tomeš, zlorlěj vy-
nálezu, nepravého hrdinu grálu - Gauvaina; Carson, cl'Hémon a dědečelr.pánbrih
jsou Prokopor1funi zasvětiteli). Iniciační syžet je v románu pňíznačně modifiko.
ván: krakatit . negativní grái (nepÍináší spásrr, ale záhubu) je nalezen na samém
začátku a srnysl Prokopova bloudění a ,,zuiivosti.. (iniciační šíIenstwí) spočívá
v odl:rácení jeho následkri, současně však v duchu iniciačního románu v h]edá.
ní smyslu života _ pravého grálu. Iniciační syžet, jeho směiování, se vlastně
obrací naruby: jestliže hrdina iniciačního piíběhu dospívď ze skutečnosti do
mimosvétskfch oblastí, Prokop se naopak z těchto oblastí (z utopicltého prostoru
a ze sféry svj.ch titánskj'ch piedstav) vrací do skutečnosti.

la K. Čapek, Poznámky o tvorbě, s. í10.

Groteska a revue

Chceme-li v této kapitole mluvit o grotesce v českém dramatu mezt-
r'álečného období, nemíníme se pňitom pouštět do pííliš rozsáhlj/ch teo-
retickfch ťrvah o obecné povaze fenoménu oznaěovaného tímto po.
jmem, ale pouze se pokusit o vj.klad poetiky jedné z jeho mnoha
historickj'ch podob. Činíme tak zcela záměrně, mimo jiné i proto, že
právě v píípadě grotesky (snad ještě více než v pÍípadech jinfch) jsou
nám zjevné problémy, které by takovéto obecné uvažování' abstrahu.
jící od historické podmíněnosti a proměnlivosti jevri, píineslo.

PÍesto se však nem žeme vyhnout odpovědi na základní otázku, co
to vlastně groteska obecně je, respektive oo tímto termínem označuje-
me. Jde o pnoblém na první pohled nepŤíliš složitj', ale ve své podstatě
velmi obtížně Íešitelnj..l Jestliže totiž je v běžné komunikaci slovo
gĎoteska celkem smysluplné, obsažné a užitečné, tam, kde jsme nuceni
ho používat jako termínu, a kde tody stoupají náIoky na vymezení jeho
konkrétního obsahu, rozsahu a vztahu k jinfm termínrim, vystupuje
zíetelně jeho značná mlhavost' neurčitost, neohraničenost' Piestože
substantivní tvar tohoto slova vzbuzuje ve vnímateli pÍesvěďčení, že
se jedná o pojem z oblasti druhové a žánrrové, z stává faktem, že bez-
vfhradné platnosti žánrového označení dosáhla gnoteska snad j"o
v němém filmu. Ve všech ostatních druzích umění, počínaje architek.
turou a užitj'm uměním a konče tieba literaturou' se slovem groteska
pojmenovávají umělecké j",.y velice rriznorodého charakteru. Tak rriz-
norodého, že se zd'á nemožné shrnout všechna tato díla, i když se po.
hybujeme ve sféÍe jednoho druhu umění, literatury, do jednoho žánru
a najít jejich společného jmenovatele jinde než v r"ovině obecně mbra.
zovacího principu.

Zdálo by se tudíž vhodnější hovoiit nikoli o grotesce' ale pouze
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