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Proě scifisté neisou optimisté
- znamená konec 2o. sto|etí

konec antiutoPie?

JoANNA cZAP t . | ŇSKA

Titul mého referátu vyŽaduje jisté vysvětlení - mrij pŤíspěvek se tlká antiutopií,

avšak zdaleka ne kaŽoy ivírce antiutopie je zároveř autorem vědeoko-flantas.

tické prÓzy. To platí jak o tvrirci antiutopického žánru Jevgeniji Zamjatinovi, tak

o jeho nástup"ich: c"orgoui o.*ettoui nebo A]dousovi Huxleyovi. Avšak kaŽ.

áá 
""ii".pi" 

u" ,,ny,lul jakém ji chápu, je zároveř vědeckou f'antastikou' ne-

boť její poetika pomána v tvoŤeni u popí'u neexistujícího světa. Jin! drivod, proč

tv rce antiutopií pojmenováua* .;uto ,,scifisty.., je takov , Že antiutopie větši-

nou vycházejí kniŽně ' ;;i;pkJ',sci-fr..,.a'tak jiou jednoznačně Íazeny Inezi

science fiction, což jim v mnoha pÍípadech kŤivdí.

Čim tedy vlastně jsou antiutopie? Vycházím z polské terminologie, neboť

rozdíly mezi českou u poitou poetitou i,ou-nárnětem pro zvláštní článek. Z ně-

kolika existujicicn aetinic s" n".;pr"'no;ií zdají dvě: Witolda ostrowského, kte.

r! antiutopii charakterizuje jaká'''satiLickou utopii, prezentujicí ironick1/ obraz

společnosti současné 
""i"'""i 

ve tbrmě a|egor.ie, anebo parodie utopie, vysmí.

vající se utopicklm id; ;;;(Ostrowski tĎss: tsz), aAntoniho Smuszkiewi-

cze, kter! antiutopii chápe jako ,,černou vizr rozvoje společnosti, vycháze1ici

z nepŤíznivlch jevri, i l; iJ; vystytují v současnosti,. (Smuszkiewicz l985)'

Isaac Asimov tvrdí, Že antiutopi; js;u nudné, protože vždy hovoŤí o tom samém

(Asimov 2000: 260). Nelze s ním nesouhlasit, vŽdyť každá antiutiopie realizuje

stejnou konstrukci,.i"t"" '.p"la J. I' Zamjatin a jeho nástupcijen rozšíŤili. An-

tiutopie je zaloŽena na schématu detektivního románu, jehož hlavní hrdina ab-

solvuje psychologick"" 
"""i""i, 

během níž od souhlasu s obklopujícím ho svě-

tem pŤechází t. po,nanip.incipťr, které v něm.,vládnou, což vede ke vzpouŤe pro-

t isystému.onensystémjeza|oŽennarozděleníspolečnost ido-tŤízák ladníoh
vrstev: nejnižší, r.te,a 'a;"n povinnosti, stŤední s omezenjm pŤístupem k v1/-

hradám, a elitní, ttera iiJia kontroluje cel;i národ. Vzpoura hrdiny vždy končí

jehonerispěchem.Časoprostorovákonstr.ukceantiutopievycházízprotikladťl

,,pozitivní minulost _ 
""J",]J'i 

prítomnosť.a ,,špatn1/ prostor = uzavŤeny - dobr!
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= otevŤeny... Na první pohled se proto milže zdát, Že každáantiutopie.;e vlast-
ně variací téŽe knihy. V komunistickych zemích však antiutop ie zaia|y ptnit ji-
nou rilohu - sta|y se diagnÓzou stavu společnosti a pokusem o rozbor, proč to-talitní systém trval tak dlouho.

V po|ské poetice seproto vytváŤí pojem pro podžánr antiutopie - dystopie.
Zatímco antiutopie je chápána jako po|emiká s utopickymi vizemi, po;em dys.
topie platí jen pro prÓzu, která se stala a|egorií komunismu.' Rozdjlení těchto
dvou termínri se zdá velmi užitečné, avšak vyŽaduje ještě pŤesnější propracová-
ní, proto v pŤíspěvku budu pouŽívat jen pojem antiutopie.

- 
V čcské |iteratuŤe první rysy antiutopie nese jiŽ Labyrint světa a ruij srdce

J.A.J(omenského. první typickou antiutopií je Weisstiv Dúm cl tisíci patreclt.
Uetnějl se antiutopie objevují od šedesátlch let _ JiŤí Marek tehdy napsal B/a-
ženy věk (|969), Čestmír Vejdělek .je autorem dlouho zakázaného románu NrÍ.
vrat z rcjje (l96 l)' Jiňí Gruša pod pseudonymem Samue| Lewis napsal Minme-
ra aneb Hru o Smrdbcha (|969), Teprve však období tzv. normah)ace se stalo
rodnou pridou pro jednoznačnou kritiku společnosti ' Jelikož oteví.en protest

v tomto období nebyl možn!, pŤišla na pomoc vědecká fantastika, která poskyt-
la prostňedky umoŽřující zaha|ení autorovych názorri clo šatrj, které jsou zdán-
livě nevinn mi rivahami o budoucnu. I pŤesto se oflciálně na knihkupeckém tr-
hu píed rokem l989 objevila jen tňi dí|a: Simulanti Milana r'ávka 1i9s:), ro-
selství prc Agla Mathona ondŤeje Nella (l988) a odkud pŤišet Sitvestr Stin
Ludmily Freiové (I986), avšak náklad první knihy šel skoro cely do Stoupy
a poslední byla zabavena hned po vydání a vyšla po několika letech upravena
a se změněn m titulem na Datum n,atození nula (|99O). V exilu bylo vydáno
Maso MarÍina Harníčka ( | 98 l) a po roce l989 pak t-ltopie, nejlepší verze lvana
Kmínka ( l 990). Mezi pňíklad y Žánru |ze zaÍac[it i datší knihy, jalo jsou Romeo
a Julie 2030 (1982) a Země žen (|987) V|adimíra Pára|a, Invatidni 'sourozenci
Egona Bondyho (|99l), Plcístev jeclu JoseÍ.a Pecinovského (l99o) nebo Spole-
čenstv í blaha La<]is|ava Řezníčka ( l 99 | ).

Pro antiutopie jsou pňíznačné jisté motivy, které mají znázornitzávislost Iidí
na Systému' M žeme je rozdě|it na motivy socio|ogické a politické, jako jsou
popisy vládnoucí ideologie, zprisobu Íízení a kontroly společnosti, a motivy
psychologické: pocit nesvobody, tlepersonalizace, souhlas s diktaturou, nemož-
nost titěku. Antiutopisté využivají rriznych vyrazovych prostÍedkri jako napŤ'
grotesky, parodie, s|ovních hňíček, kalamb r , symboliky sloužící hyierboliza-
ci pŤedstavovaného světa. Autoíi rrizně zacházejí s látkou a hlubší analyza ees.
kych antiutopií vede k poznatku, že se dá pozorovatjistá gradace popisu absur-
, Vymezení rozdí|u mezi oběma pojmy posnrlLrje nrj' Antoni Smuszkiewicz (|98.5).
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r|itv tota|itního režimu. Povšimnu si proto pěti dě|, ve kterlch je ono stupřová-

il.i'"''+" ",ditelné. 
pŤičemž kaŽdy z autorŮ používá jinlch vlrazovlch pro-

,ir"att uiine konvence - od rea|istické pr6zy pŤes inspiraci gotick:f m románem
" 

;;;i'" experimentu. Jde o tyto knihy odkud pŤišel Silvestr Stirr L. Frei-

Z,i'- i,,pi,, nejkpšt verze I. Knrínka, Poselství pro Agla Mathona o. NeÍŤa'

u,', vt., Harni'ika a Mimner aneb Hra o Smrdbcha J. Gruši.
, . 

K"th" Ludmily Freiové je v|astně psychologicklnr románem o ztrátě a hle-

aaJiotozno'ti' jetroz děj se odehrává v blízké budoucnosti. Jeho hrdina se pod-

iouit 
"e,tc 

časem, čímž byl vyhnán ze světa budoucnosti, kde se neuměl pŤi-

)pt'ouit, do Československa pŤipomínajícího sedmdesátá |éta, Utopie, nejlepší

v,erze jevizí světa po atomové válce, z níŽ se zachrÍtnila jen hrstka |idí, kteÍí Si

u"uti ionuue"ní z minulosti a chtějí stvoŤit ,,nejlepší z moŽnlch světŮ... Kmín-

tu in,p i .ouutamyš|enkaprogramováníč|ověkajakopočítače-jehohrdinové

.1,ou p.oto vesměi Íízeni tzv. Centrálním harmonogramem, kontrolujícím ne1en

jejich chovaní, ale i enroce. Autor bohatě vyuŽívágrotesky a parodie, coŽ Pavel

kosatit v recenzi knihy vyjádňi| slovy: ,'Ten svět je popsán s|ovy, jež jako by

nebyla nikdy myšlena vážné,,(Kosatík l99l). Děj povídky ondŤeje NeÍI.a je

umístěndopostkatastrof ickéhosvěta,vněmŽvládnemagie 'protoŽevědase-
lhala a dovedla vše k totální katastlofě' Ve světě platí pŤesvědčení, Že země je

plochá a na jejím konci žijí démoni stÍežící její hranice, Hrdina prÓzy nastupu-

j" 
"",tu 

,,opravdové.. vědy a chce prokázat', Že zemé je kulatá, ale jeho risilí

ztroskotá, tayz nu konci světa objeví opravdu propast stŤeženou démony' Neff

čerpá nejen ztÍadicegotického románu, a|e i z oku|tních věd - zak|ínadla, kte-

rá se v povídce objevují, pocházejí z opravdovlch tajemnlch knih. Pro lidi ži-

jící ve světě stvoŤeném Harníčkem je princip Života jednoduch:i: sníst, nebo b]/t

sněden. Ve městě, jeŽ podléhá <lestrukci a nacházi se v neurčeném čase a pro.

storu, je jedinou potravou lidské maso a život je již prakticky jen živoŤením'

Strohé vyprávění v ich.formě, občas pŤecházející v proud vědomí, užití šokují-

cích jazykovlch prostňedkú a neustál]/ pocit ohrožení provázející hrdinu Ťadí

Maso, jak poznamenal Pave| Trensk)i ( l989), mezi dí|a b|ízká Kafkovi a DÚr-

renmattovi. Abstrakce a surrealismus jsou také v;/chodiskem J. Gruši, kter1/ po-

pisuje neexistující stát Kalpadocie, v rrěmŽ Životem spo|ečnosti vládnou podiv.

né,cizíprincipy, jimž se musí podrobit cestující' kter! se do této společnostido-

stal - na tom závisí, zda pÍeŽtje nebo ne. Těchto principri je však pŤí|iš mnoho'

aby č|ověk byt schopen ," . ni'l okamžitě seznámit, a proto hrdina vždy jedná

jinak, než by měl, což vede k jeho tragickému konci. Forma objektivní, věcné

reportáže kontrastující s pňišern1f mi záŽitky hrdinov1/mi je zdrojem otŤesu a dě-

su, kter! vládne nejen hrdinou, ale i čtenáÍem. Pro Harníčkovu a Grušovu kni-
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= otevŤeny... Na první pohled se proto mŮŽe zdát, že každá antiutopie je vlast.
ně variací téže knihy. V komunistick]ich zemích však antiutop ie začaly p|nit ji.
nou rilohu _ staly se diagnÓzou stavu spo|ečnosti a pokusem o rozbor, proč to-
ta|itní Systém trva| tak dlouho.

V polské poetice se proto vyÍváÍí pojem pro podžánr antiutopie - dystopie.
Zatímco antiutopie je chápána jako polemika s utopickymi vizemi, pojem jys-
topie platí jen pro prozu, která se stala alegorií komunismu.' Rozdě|ení těchto
dvou termínri se zdá ve|mi užitečné, avšak vyŽaduje ještě pňesnější propracová-
ní, proto v pŤíspěvku budu používat jen pojem antiutopie'

V české literatuĚe první rysy antiutopie nese již Labyrint světa a nÍj srdce
I. A. Komenského, první typickou antiutopií je Weissriv Dúm cl tisíci patrech.
Četněji se antiutopie objevují od šedesátych let _ Jiii Marek tehdy napsal B/a.
žen! věk ( l969)' Čestmír Vejdě|ek .je autorem d|ouho zakázaného roÁanu rya.
vrat z nije (|96|)' JiŤí Gruša pod pseudonymem Samue| Lewis napsa| Minme-
ru an,eb Hru o Snlrdbcha (1969). Teprve však období tzv, norma|lzace se stalo
rodnou pridou pro jednoznačnou kritiku společnosti. Jelikož otevŤen! protest

v tomto období nebyl možn , pŤišla na pomoc vědecká f.antastika, která poskyt-
la prostŤedky umoŽřující zaha|eni autorovych názorrj clo šat , které jsou zdán.
|ivě nevinnymi vahami o budoucnu. I piesto se oficiá|ně na knihkupeckém tr-
hu pŤed rokem l989 objevi|a jen tňi díla: Simulanti Milana Pávka (l983), Po.
selství pto Agla Mathona ondíeje NefÍa (l988) a odkud pŤišel Silvestr Stin
Ludmily Freiové (I986)' avšak náklad první knihy šel skoro cel! do stoupy
a poslední byla zabavena hned po vydání a vyšla po několika letech upravena
a se změněn m titulem na Datunt natození nuta (|99O). V exi|u bylo vydáno
Maso MarÍina Harníčka ( l 98 l ) a po roce l989 pak tJtopie, nejlepší verze Ivana
Kmínka ( l990)' Mezi pŤíklady Žánru |ze zaÍa<lit i další knihy, jako jsou Romeo
a Julie 2030 (1982) a Země žen (1987) Vladimíra Pára|a' Invalidní sourtlzenci
Egona Bondyho (l99l)' Plástev jedu JoseÍ.a Pecinovského (l990) nebo Spole-
čenství blahaLadts|ava Řezníčka (l99 l).

Pro antiutopie jsou pŤíznačné jisté motivy, které mají znázorniÍzávislost lidí
na systému' Mrjžeme je rozdělit na motivy socio|ogické a politické, jako jsou
popisy vládnoucí ideologie, zptisobu Íízení a kontroly spo|ečnosti, a motivy
psychologické: pocit nesvobody, depersonalizace, souh|as s diktaturou, nemož.
nost ritěku. Antiutopisté vyuŽívají r znlch v,lrazov\lch pros edkri jako napŤ.
grotesky, parodie, slovních hŤíček, ka|ambrirŮ, symbo|iky s|oužící hyperboliza-
ci pŤedstavovaného světa. AutoŤi r zně zacházejí s |átkou a hlubší ana|yzačes-
k1ich antiutopií vede k poznatku, že se dá pozorovatjistá gradace popisu absur-
I Vymezení rozdí|u mezi občma pojmy postu|uje nrj' Antoni Smuszkiewicz (|98.5).
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dity totalitního režimu. Povšimnu si proto pěti děl, ve kterlch je ono stupĎová-

il.ilíil;iaitelne, pŤičenrž kaŽdy z autorŮ používá jinlch vyrazovlch pro-

stÍedkú ajiné konvence - od realistické prÓzy pŤes inspiraci gotickÝm románem

il;;;i*" experimentu. Jcle o tyto knihy: octkud píišel Silvestr Stjn L. Frei-

Z,i,-.u,,pr,' nejlepšt verze I. Knlinka, Poselství pto Agla Mathotttl o' Neff.a'

ui, vt| g*nirtu u Mimner aneb Hru o Smrdbcha J' Gruši.
, ' 'K"t l*Ludmi lyFre iovéjev lastněpsycho|ogickfmrománemoztrátěahle-

dá;;;t.;"'ti, jetroz děj se odehrává v blízké budoucnosti. Jeho hrdina se pod.

'"uj]"""'ie časem, čímž byl vyhnán ze světa bu<loucnosti, kde se neuměl pŤi-

"p-.r'fri' 
a" Československa iíipominajícího sedmclesátá |éta. Utopie, nejlepší

verze jevizí světa po atomov; vá|ce, z níž se zachránilajen hrstka lidí, kteŤí si

u"uii ionoue"ní z minulosti a chtějí stvoŤit ,,nejlepší z moŽn;/ch světťt... Kmín-

tu in,pi.ouuta myšlenka programování člověka jako počítače _ j:hg hrdinové

.i,"" pio," vesměs íizeni izv'-Centrálním harmonogramem, kontrolujícím nejen

jejich chovaní, ale i emoce. Autor bohatě vyuŽivá grotesky a parodie, což Pavel

Kosatík v recenzi knihy vyjádŤil slovy: ,'Ten svět je popsán slovy, jež jako by

nebyla nikdy myš|enu,,ažÁc*(Kosatík l99l). Děj povídky ondŤeje NefÍ.a je

umistěn do postkatastroílckého světa, v němž vládne magie, protože věda se-

lhala a dovedla vše k totá|ní katastrofě. Ve světě platí pÍesvědč:ení, Že země je

plocháanajejímkonciži jídémonistÍeŽícíjejíhranice.HrdinaprÓZynastupu-
je cestu ,,o|rávdove.. vědy a chce prokázaÍ, Že zemé je kulatá, a|e jeho risi|í

ztroskotá, když na konci světa objeví opravdu propast stŤeženou démony. Neff

čerpánejenzÍradicegot ickéhorománu,a|e izokul tníchvěd-zak|ínadla 'kte-
rá se v povídce objevují, pocházejí z opravdovlch tajemn1/ch knih. Pro lidi ži-

jící ve světě stvoŤeném"Harníčkem je princip života jednoduchy: sníst, nebo blt

iněden. Ve městě, jež podléhá destrukci a nachází se v neurčeném čase a pro.

storu, je jedinou po..uuou lidské maso a život je již prakticky jen ŽivoŤením.

Strohjvyprávění v ich-formě, občas pŤecházející v proud vědomí, užiti šokují-

cích jazykovlch prostÍedkri a neustái]/ ptlcit ohrožení provázejicí hrdinu Ťadí

Maso, jakpoznamenal Pave| Trensk}' ( l989), mezi díla blízká Kafkovi a DÚr-

renmattovi. Abstrakce a surrealismus jsou také vfchodiskem J. Gruši, kter! po-

pisuje neexistující stát Kalpadocie, u ne*z životem společnosti vládnou podiv.

né, ciziprincipy, jimŽ se musí podrobit cestující' kter! se do této společnosi do-

stal - na tom závisí, zdapÍeŽ1e nebo ne. Těchto principŮ je však pŤíliš mnoho'

aby člověk byl schopen * . ni'i okamžitě seznámit, a proto hrdina vždy jedná

jinak, než by měl, což vede k jeho tragickému konci. Forma objektivní, věcné

reportáže kontrastující s pŤíšern1/mi zaii*y hr<linovfmi je zdrojem-otÍesu a dě-

su, kter! vládne nejen hrdinou, a|e i čtenáÍem. Pro Harníčkovu a Grušovu kni-
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hu by mohl v|astně platit pojem ,,kakotopie..: jako analogie k hudební kakoÍb-
nii, neboť jimi stvoÍen svět' zdá se, už vničem nepfipontíná svět normá|ní.

Společná pro tato dílaje nejen noetická cesta hrdiny, kter! objevu3e mecha-nismy v|ádnoucí světem a snaŽí se proti nim bojovat. é"neíu,izíy na Često.
slovenskou skutečnost sedmdesátych let <losvědčují, že antiutopie se stala žán.reT, ve kterérn se v1iborně reaguje na všechny absurdity totalitního reŽimu.

Badatelé, kteŤí zkounrají utopie, bez ohledu na vzájemné rozdÍ|y,souhlasí s jed-
ním - pojmy dobra a zla jsou relativní. Jak píše J. Szacki: ,,[...] hianice mezl uto-pií pozitivní a negativní jsou do jisté míry plynulé: to' 

"o 
uy 'Éto byt' jiny člověk

mriŽe vnímat jako to, co by se vťrbec nenrělo vyskytnout..(Szacki tb86: rl2).lla-
to relativita se objevuje pĚedevším v záměrech - tv rci utopick;ich vizí vŽdy chtě-Ii stvoŤit svět |epší, než byl, prost! chyb rninulosti, svět egaíitarní, ve kterém všich-
ni lidé mají stejná práva. Avšak kdyŽ noq/ Ťádje uŽ nastolen,je zapotňebí ho udr-
Žet' je|ikož č|ověk od pradávna měl tendence Ř vyhlbání se vest<erym naňízenírrr
a chtěI jednat samostatně. PŤev]ichova celé společnosti je však tétněň nemoŽná,
aproto vláda usiluje o v chovu ideálního obyvatele takovym zp sobem, aby neci
til nedostatky v organizaci politického a sociáIního systému. lŤm vzniká pr vni roz-
por mezi zámily a realitou - ideá|ní svět ke svénru setrván í vyžaduje kontro|u -
privi|egovanou vrstvu, která bude bdít nad tím. aby lidská masa n",ničilu uskuteč-
něné plány. Proto jsou antiutopie vŽdy plny popisri fyzického násiIí a systémri kon-
trolujících lidi ve jménu ochrany ideo|ogie. Spisovatelé Ťeší tento protlém rtzny-
mi zprisoby, pĚičemŽ je nroŽné pozorovat jistou gradaci stupně zotiočení.

Kmínek problém Íízení společnosti Ťeší naprogramováním lidského rozumu,
což v|ádnoucí kruhy v|astně zbavuje potŤeby vysvětlování, pročjednají tak a ne
jinak. Lidé stávající se softwarovymi aplikacemi jsou opravdu ,tu.,tni čehoŽ si
povšimne hlavní hrdina:

M|uviljsem se stavebním dě|níkem, ktery mě požáda|'abych mu na leše-
ní podal |Žíci a f.anku. Byl to dobry člověk. Když prsty ochutnával čerstvě
nam íchanou maltu, viděl jsem v jeho tv áÍi v,! raz podobn;1; rozkoši' Za ce-
ly den jsem nespatĚil nikoho, kdo by byt jako já. Všude byli pěkní lidé,
pi|ně pracovali a sv m zapojenírn do života zÍetelně docházeti naplnění'

(Kmínek l990: 89)

Zák|adem světa v Poselství pro Agta Mathona je mystiÍikace. Lucjan Sucha-
nek ve svych rivahách o antiutopiích napsal: ,,Systém, v němž rea|ita ie navrho-
: Tento ptljern používri Maria Kwapieíová v č|ánku Anti-utopia as Disringuisbed tiorn its Cognate Literary Gen.

res in Modern British Fiction. Ztgudnieniu Rotlzlj lt, Liraruckiclt |1. č.2.
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vána podle pravidel fikce, nem že existovat bez manipulace - prostŤedku, kte-

'í,"''i"*J oroh|ášení, že otroctví je svoboda a |ež pravda. Ponlocí mystifika-

;1 j[;ffii'i";í jsou fikce ukazovány jako reálie a obráceně' reálie vypadají ja.

k;?'k;;..v""iká systém nov;/ch pseudoho<lnot, tvarujících novy světov! názor,

"""* 
'"'á'nu.. (šuchanek |993:354). Magie místo vědy v povídce o. Neffa

i; ;;;ojí mystifikací: nejenže okultisnrus je považován za věclu, a|e ta-
'o,;;il; 

j*etátiuni _ zaměstnanciAkademie magick./c|r věd podle situace de-

rliuji protir.ladné pravdy a vŽdy je clovedou logicky argumentovat. Vfzkumy'

'.*7aj"e v Akademii, neslouží pochopení skutečnosti, ale potvrzení pravdi.

í..i i"ija"""cí doktríny a moc je udržována tradičními metodami: udavač-

swim, nahlízením do cizího soukromí. V knize L. Freiové |idé Žijí v dozoru ka-

mer, které dovedou cestovat časem a natáčet udá|osti z minulosti, a tak sledovat

doslova každou vteÍinu života občana. Harníček ve své novele dospě| ještě dál:

neurčuje, proč svět dospě| k Stavu Signalizujícímu blíŽící se konec celé civiliza.

"". 
v.;ár'o vrěstě nevládne žádná ideo|clgie, nlbrž jen obavy o vlastní Život: ne-

psuná p.áua nebo spíše zákazy a trest Smrti zakaŽdy sebemenší pÍestupek ve-

aou t situaci pro káŽdou moc ideá|ní: společnost není tÍeba kontrolovat, proto-

žesekontro lujeSama.AkonečněGrušapopisujer ip lněod| idštěnouspolečnost '
vek te rése t radu jek ru tos tanás i l í , kdeuŽnenímís top roŽádnéemoce ' an ip ro
tunejatav ist ičtější, jakojestrach.Autor i toujezdecelávesnice,kterákontro lu-

.;e a rioi každ! [rok uzáono svého občana' Gruša a Harníček popisují nejvyšší

stupen autocenzury, vnitÍní kontroly, která se už stala nepodmíněnlnr reÍlexem.

AutoŤi také zdirazťluji nemoŽnost ritěku ze systému. Hrdina Masa se pokou-

ší uprchnout z Města a dostává se clo utopické osady žljící ,,normálním.. živo-

t",,,. Aušuk pro člověka ujaÍmeného je svoboda hodnotou neznámou' které si

nedovede vážit', a život ve společnosti ííclící se jin1,írni pravidly je pro něj ab.

straktní. Neffiiv hrdina je na konci ploché země sežrán démony, v jejichž exi-

stenci nevěÍil, ale krcrí s" nakonec ukázali jako pravda' protože tak rozhodla ofi-

ciální ideologie. Utíkat se pokoušejí hrdinové Freiové a Gruši a vŽdy zjišťují to

samé - není niku ze systému, kter1i vládne tě|em a duší každého občana.

J. Szacki píše: ,,[...] zdáse,že tvrirce negativních utopií nade vše fascinuje moŽ-

nost vzniku takovlch společností, kde se nonkonformisté vŮbec nevyskytují.

Jde jim nejen o to, z" uázaavzpoura mriže bjt pot|ačena, a|e Že je moŽné zabit

v člověku potfebu vzpoury a nezávislosti.. (Szacki l980: |68). Vzpoura nemá

smysl' jedinlm zp sobem, jak pŤežít, je pŤizprisobit se. Právě konÍbrmismus'

souhlas se systémem, pokryiectví se staly cílem r1toku autorŮ' Zdán|ivé ideální

společnost, Ťízená vědou, sá pro hrdinu románu L. Freiové sta|a ža|áŤem, jelikoŽ

myšlenka vlchovy ,,harmonického člověka..' která zde vládne, se stává omeze-

l
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hu by mohl v|astně pIatit pojem ,,kakotopie..] jako ana|ogie k hudební kakoÍb-
nii ' neboť jimi stvoňeny svět, zdá se, uŽ v ničem nepňipontíná svět normální.

Společná pro tato dílaje nejen noetická cesta hrdiny, ktery objevuje mecha.
nismy v|ádnoucí světem a snaží se proti nirn bojovat. Č]etneÁaraztv na Česko-
slovenskou skutečnost sedmdesátych let closvědčují, Že antiutopie se stala žán-
rem' ve kterém se v borně reaguje na všechny absurdity totalitniho reŽimu.

Badate|é, kteĚí zkounlají utopie, bez ohledu na vzájemné rozdí|y,souhlasí s jed-
ním - pojmy dobra a zla jsou relativní. Jak píše J. Szacki: ,,[...] hianice mezi uto-
pií pozitivní a negativní jsou do jisté rníty plynulé: to, co by mělo b;yt, jin] člověk
mriže vnímat jako to, co by se vŮbec nemělo vyskytnout..(Szacki |980: |72). Ta.
to relativita se objevuje pŤedevším v záměrech _ tv rci utopicklch vizí vždy chtě-
li stvoĚit svět lepší, neŽ byl, prost]i chyb minulosti, svět egalitární, ve kterém všich-
ni lidé mají stejná práva. Avšak když noqí Ťád je už nastolen, je zapotŤebí ho uclr-
Žet, jelikoŽ člověk od pradávna měI tendence k vyhybání se vesterym naŤízenínl
a chtěl jednat samostatně. PĚev chova celé společnosti je však téměi nemoŽná,
a proto v|áda usiluje o vlchovu ideálního obyvatele takov..i m zprisobem' aby nec!
til nedostatky v otBanizaci politického a sociá|nílro systéInu. Tím vzniká první roz-
por mezi záměry a realitou - ideá|ní svět ke svénru setrvání vyžaduje kontro|u _
privi|egovanou vrstvu, která bude bdít nad tím, aby lidská masa n",ničilu uskuteč-
něné p|ány. Proto jsou antiutopie vŽdy p|ny popisri fyzického násilí a systém kon-
tr.olujících lidi ve jménu ochrany ideologie. Spisovatelé ňeší tento protlém rtzn:i-
mi zpťrsoby, pŤičemž je možné pozorovat jistou gradaci stupně zotiočení.

Kmínek problém Ťízení spo|ečnosti Ťeší napt.ogramováním Iidského rozumu.
coŽ v|ádnoucí kruhy v|astně zbavuje potÍeby vysvětlování, pročjednají tak a ne
jinak' Lidé stávající se softwarovymi aplikacemi jsou opravdu stu,tni čehoŽ si
povšimne hlavní hrd ina:

M|uviljsem se stavebním dělníkem, kter]/ mě požáda|, abych mu na |eše-
ní podal lŽíci a fanku. By| to dobry č|ověk. KdyŽ prsty ochutnáva| čerstvě
namíchanou maltu, viděl jsem v jeho tváíi v,lraz podobn! rozkoši. Za ce-
|y den jsem nespatŤil nikoho, kdo by byl jako já. Všude byli pěkní lidé,
pi|ně pracovali a svlm zapojenítn do života zi.etelně docházeli naplnění.

(Kmínek l990: 89)

Zák|adem světa v Poselství pro AgIa Mathona je mystifikace. Lucjan Sucha-
nek ve svlch rivahách o antiutopiích napsal: ,,Systém, v němž realita ie navrho-

vána podle pravide| fikce, nemŮže existovat bez manipu|ace - prostÍedku, kte-

]f,l#Ň;;rohlášení, Že otroctví je svoboda a lež pravda' Ponrocí mystifika-

:i #;;'Ňíjsou fikce ukazovány jako reá|ie a obráceně, reálie vypadají ja-

k;?il;..i';"iká systém novlch pseudohoclnot, tvarujících novy světov! názor'

.i"* ^".aou..(šuchanek |993:354), Magie místo vědy v povídce o. Neffa

ffi;;; d"ojí mystifikací: nejenže okultisnrus je považován za vědu, ale ta-
'ké;;;; 

j" retativni _ zaměstnanciAkademic magick clr věd podle situace de-

ri"I"r' p.*itladné pravdy a vŽdy je clovedou |ogioky argumentovat. Vfzkumy'

nrováděné v Akademii, nes|ouzi iochopení skutečnosti, a|e potvrzení pravdi-

[';' il 
"i.Jor.'inv 

a moc je udrŽována tradičními metodami: udavač.

swim,nanr izenímdocizíhosoukromí.VknizeL.Fre iové|idéŽi j ivdozoruka-
mer, které dovedou cestovat časem a natáčet udá|osti z minulosti, a tak sledovat

dos lovakaždouvteŤinuživotaobčana.Harníčekvesvénoveledospěl ještědá l :
neurčuje,pročsvětdospělkstavus ignal izujícímublíŽícísekonecce|éciv i l i za-

"". 
v:át'" r*aěstě nevládne Žádná ideologie, nybrŽ jen obavy o vlastní Život: ne-

p,unjp,a* nebo spíše zákazy a trest smrti zakaŽdy sebenrenší pÍestupek ve-

iou t situaci pro každou moc ideální: společnost není tŤeba kontrolovat, proto-

Že se kontroluje sama' A konečně Gruša popisuje rip|ně od|idštěnou společnost,

vekterésetradujekrutostanás i lí 'kdeužnenímístoproŽádnéemoce'anlpro
tu nejataviStičtějsi,.1ato je strach. Autoritou je zde celá vesnice, která kontro|u-

3e a rioi kaŽd! Řrok tazáeno svého občana' Gruša a Harníček popisují nejvyšší

stupen autocenzury, vnitŤní kontroly, která se už stala nepodmíněn]/nr reflexem.

AutoŤitakézdr i raz řujínemožnostr i těkuzeSystému.HrdinaMrls1s.epokou-
ší uprchnout z Města aiostává se do utopické osady žijící ,,normálním.. Živo-

t"*. Aušuk pro člověka ujaŤmeného je svoboda hodnotou neznámou, které si

nedovede vážit, a život ve společnosii Ííclící se jin./rni pravidly je pro něj ab.

straktní. NefT v hrdina je na konci ploché země sežrán dénrony, v jejichž exi-

stenci nevěŤil' ale kteŤí se nokonec ukáza|i jako pravda, protoŽe tak rozhodla ofi-

ciální ideologie. Utíkat se pokoušejí hr<linové Freiové a Gruši a vŽdy zjišťují to

samé - není riniku 
"" 

,y,térnu, kt".;1 uládn" tělem a duší každého občana.

J. Szacki píše: ,,[...] zdáse,že tv rce negativních utopií nade vše f.ascinuje moŽ-

nost vzniku takov:/ch společností, k<le se nonkonformisté vŮbec nevyskyrují.

Jde jim nejen o to, ze uizaavzpoura múže bf t potlačena, a|e Že je mož'né zabit

v člověku potŤebu vzpoury a nezávislosti.. (Szacki l980: l68). Vzpoura nemá

smysl' jedínlm zpŮsobem, jak pŤeŽít, je pŤizprisobit se. Právě konÍbrmismus'

souhlas se systémem' pot,yi""tui se sta|y cí|ern toku autorťr. Zdán1ivé ideální

společnost, Íízená vědou, se pro hrdinu lománu L. Freiové stala žaláŤem, jelikoŽ

myšlenka q/chovy ,,harmonického člověka.., která zde v|ádne, Se stává omeze-

i
illr
I
lt

] Těnttl pojem pouŽívá Maria Kwapieriová v č|ánku Anti.utopia as Distinguished frorn jts cognare Literary Gen
res in Modern BÍitish Fiction' Ztgutlnieniu Roil:ujÚtt, Literutckitlt |4, č' 2'
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ním a nezb vá místo pro individuá|ní rozvoj člověka. Stin hle<lá svrij ideál v 6i-nulosti, kde, jak se mu zdá, svoboda by|a nejvyšší hodnotou, aviak dospívá
k názoru, že jak v jeho světě, tak ve světě, do nÉhoz utekl, je největší chybou
společnosti neto|erance, a okolí vyžaduje od člověka jen pŤízprisobit se, tváŤit
se' Že je stejn;i jako ostatní. V obou spo|ečnostechJe iattaanim principem po--
krytectví, svědomité podŤízení se princip nr vnucen m mocí, i kdyby tyto prin-
cipy byly člověku cizí,Y hrdinovych s|ovech ,,B. t jako <lruzí, nestárat se' vy-
dělávat a mít! Cokoliv, šaty, auto, ženu. NepŤemyšIet, nechtít nic napravit. Exi.
Stovat! PŤíjemně, bezstarostně existovat! Bavit se! \ědět o špatnosti a nic proti
ní nedě|at.. je obsažena kritika konÍbrmismu a souh|asu s tzv. , 'ma|ou stabil iza-
cí.. (Freiová |986: |6| l.

Neff odsuzuje společnost slovy: ,,Země je taková' jakou ji l idé chtějí mít..
(NefT l988: 53). U Kmínka se l iclé, kteňí znají ce|ou pravdu o světě, samr pod-
ňizují programování, které jim zajišťuje štěstí a spokojenost a Ťeší veškeré ži-
votní problémy' NejostŤeji to poznamenal Gruša - jeho hrdina je bezpečn a ne-
závis|j,, dokud nepÍistoupí na ,,mimner.. - hru se smrtí. Souh|as s vnucenyml
pravid|y byl začátkem jeho konce - stává se členem společnosti a ztrácí svou
vlastní identitu.

' AutoĚi tak vyslovují názor, Že špatná je nejen sama moc, a|e pŤedevŠím lidé,
kteÍíjí dovoli l i existovat a rozkvést, kteŤí se dobrovo|ně podňídiíi o octví. Tyto
sIožky popisovan ch antiutopií jsou očividn] mi naráŽkami na nedávnou minu-
lost. V recenzi Utopie, nejlepší verze EvaHauserová napsala: ,,Román tak tro-
chu odráží duševní stav, do kterého se nás snažil uko|ébat husákovskÝ reŽim: to
pŤesvědčení sebe samych, že jsme docela spokojení, že nám v|astně nic nechy-
bí' jen když to nebudeme pŤíIiš pitvat. Je to román o tomto kolektivním a pod-
míněném voluntarismu.. (Hauserová l990).

Svět, v němž vládnou pravidla, s nimiž nelze diskutovat. vede k deoersona-
|izaci _ člověk se stává pastorkem velkého stroje, objektem, niko|i ,ubj"t.,"'
dění, neboť potňeby skupiny jsou clrileŽitější než potŤeby jednotky a všechno je
rozhodováno ,,někde v11iše... Je pot|ačena jeho svobodná v le, cely jeho Život je
Ťízen mocí v rriznych podobách, používající rrizné ideo|ogie. V knize L. Freio-
vé ve světě budoucnosti vládne věda, která autoritativně a racionálně rozhodu-
je' co ktery č|ověk má dě|at, bez ohledu najeho vnitňní potŤeby _ ve vědě není
totiž místo pro emoce ani pro v;jimky, protoŽe ty v matematice neexistují. Spo.
lečnost popisovaná v Kmínkově pr6ze je Ťízena počítačem, kter! bezcitně reali.
zuje jednou napsan]i program. Magie u NefÍ.a je za|ožena na pŤesvědče ní, že vě-
da vedla ke katastroÍě, a proto se musí popňít. Pro tyto ideo|ogie je spo|ečné jed-
no _ moc ví vŽdy lépe, co každ čIověk potŤebuje. Není zde místo pro rozvoj
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^.ohnosti, zanikáspontaneita, která je podle E. Fromma základní podmínkou

!|!|ili'ifi'' issl'l Avšak spoiečn nr jmenovate|em antiutopií je nejen

zve|:čovánitěch.;evu, 
oi".e;,ou vlastně po|itickou hrou diktatury za ričelem

udrŽení moci, ale pŤeo"'si* vnímání těch složek lidské povahy, které se vysky-

':i"ů'o*ry]::::T,'"f lÍT,l.iii#ilj;:xi;::lffi l:.#"",'.-',:::ilJ';::
likoŽ ta vždy znamena c

lllil'''.';í' y zák|adnív!čitkou vriči lidem žijícím v komunistickém Íádu' se

#d 
",Jem.pÍeŽití 

i v demokraticklch společnostech, pŤíslušnost k něja.

késkupinějepovlnnosr i .Rozdí lmezi tota l i toua<lemokrac iíspočívájenvmoŽ-
nos t i v l a s tnívo lby .Nenívšak ta tovo lbasamos ta tná j enzdán l i v ě?VšudypŤí-
tomná reklam a, jeŽ mttŽ:'ebft stejně silnol zbraní jako nási|né fbrmy manipula-

ce, a vnitŤní potŤeba uk""|á"" čili ztotožnění s jin!mi vedou.k další unjÍrkova-

né společnosti, která," ,i"ine ob|éká, použ.ívá.stejn1/ch pracích prostŤedkri a po-

slouchá stejnou t,uouu. cii"* se stává pohodlí, Život bezstarostn! _ Patočkťrv

Život pro život, v němŽ člověk nemá čas ani potŤebu bojovat o vyšší hodnoty.

Spoluskoncemtota l i tníhorežimuskonči lyant iutopiejakopros 
edekkhle-

dání identity, bojování o ,anuoni nároky člověka, jako je svoboda a volná vrile.

7,ďe sevrátím k '"ea.t" '"y"h rivah o potÍebě rozdělení pojmri ,,antiutopie..

a,,dystopie... Dá se Ťíci, Že áy,topi" je žánr, kter1i j iž dozněl, stal se.l iterárním

dokumentem minulé aouy. a'sui znepokojující jevy nezmizely. Antiutopte'

chápaná jako,,polemikaťutopicklmi vizemi;., se mrlže Stát vystrahou - pŤed

nekritickou vírou ve ueáu, ,aui,to,tí na technice, situací, kdy je druh;/ člověk

vnímán jen jako nepritei neuo oucť, nebo pÍed lhostejností vťrči násilÍ, která se

stala složkou každodenrrího života. Manipulace poptávkou po materiálních hod.

notách nutí k zamyšl eni, zdase nestáváme otroky, neutíkáme od.svobody k ně-

čemu, co je zdánlivě lepší a pohodlnější, avšak vede k nesvobodě. obievy po-

sledních měsícri, jako.1,.oí nuiritruo kionování nebo stvoŤení mapy lidského ge-

nomu, umožřující doslova vjrobu č|ověka ,,na zakázku,., vybaveného poŽado-

vanlmi vlastnostmi, uz n"j,áu pouhou f.antazií. Místo totalitní vlády se mrjŽe

stát absolutní moci teÁnika, ktára' podle S. Lema, ,'pokud něco člověku dala'

tak v oblasti moci a 
"-p""^' "r" 

ne v rámci hodnot a citri, instrumentálně sice

neuŽitečn:ích, j"Ž 
"š"k"J;;;i 

ziuo.u sntysl.. (Lem 1976: 512). Pokud se podí-

váme na antiutopie ješ.e ':i"en", etického hlediska, ukáže se, Že tento ž-ánr mťr-

Že blt myšlenkov m 
"*p_*l,n"ni"* 

testujícím lidské chování v extrémních si-

tuacích. Člověk je bytostí plnou rozporŮ - na jedné straně chce Žjt šťastně bez

ohledu na cenu, jakou za siokojenosi musí zaplatit, na druhé.straně -yl"'"1:

vaha nedovoluje, aby se uptne pooÍídil, protože vždy spěje k tom1' aby nleoal

smysl Života nebo se ptal, k;/m je. A proto 1e pro vizionáÍe, kteÍí chtějí nahléd-
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ním a nezbyvá místo pro individuáIní rozvoj člověka. Stin hledá svŮj ideá| v 6i-nu|osti, kde, jak se mu zdá, svoboda byla nejvyšší hodnotou, aviak dospívák názoru, Že jak v jeho světě, tak ve světě, do něhož utekl, je největŠí chybouspolečnosti netolerance, a oko|í vyžaduje od člověka jen pŤizptisobit se, tváŤitse' Že je stejn]i jako ostatní. V obou spo|ečnostech 1" 'anáoni' princrpem po-krytectví, svědomité podŤízení se principrjm vnucenym mocí, i kdyby tyto prin-cipy by|y č|ověku cizí, Y hrdinov;ich siovech ,,Byt jako rlruzí, nestárat se' vy-dě|ávat a mít! Cokoliv, šaty, auto, ženu. Nepňemyšlei, nechtít nic napravit' Exi.stovat! Pňíjemně, bezstarostně existovat! Bavit sel \čdět o špatnosti a nic proilní nedě|at.. je obsaŽena kritika konÍbrmismu a souhlasu s tzv. , 'malou stabil iza-cí. .  (Fre iová l986: |6 l) .
N9Íf odsuzuje společnost slovy: ,,Země je taková' jakou ji |idé chtějí míť.(NeÍT l988: 53). u Kmínkase |idé, kteňí znájí celou piavdu á suetc, sami pod-Ěizují programování' které jim zajišťuje stesii a spokojenost a ňeší veŠkeré Ži-votní prob'émy' NejostÍeji to poznamenal Gruša - jehoirdina je bezpeČny a ne-závis|,!, dokud nepňistoupí na,,mimner..- hru se smrtí' Souhlas s vnucenymtpravid'y byl začátkem jeho konce - stává se čIenem společnosti a Ztrácí Svouvlastní identitu.

. 
A1toÍi tak vys|ovují názor, že špatná je nejen sama moc, ale piedevŠím Iidé,

kteňíjí dovolili existovat a rozkvést, kteÍi se jobrovolně podŤídili otroctví. Tyto
sloŽky popisovanych antiutopií jsou očividnymi naráŽkami na nedávnou minu-
lost. V recenzi Utopie, nejlepší verze EvaHauserová napsala; ,,Román tak tro-
chu odráŽí duševní stav, do kterého se nás snaŽil ukolébat husákovsky reŽim: to
pňesvědčení sebe sant1ich, že jsme docela spokojení, že nám v|astně nic necrry.
bí' jen když to nebudeme pŤíliš pitvat. Je to r.omán o tomto kolektivním a pod-
míněném voluntarismu.. (Hauserová l990).

Svět, v němž vládnou pravidla, s nimiŽ nelze diskutovat' vede k depersona-
|izacl _ člověk se stává pastorkem ve|kého stroje, objektem, niko|i subjektem
dění, neboť potŤeby skupiny jsou clriležitější nežpotĚeiy jednotky a všechno je
rozhodováno ,,někde vyše... Je pot|ačena jeho ,uobodná u.:t", 

""ly 
jeho Život 1et'ízen mocí v rriznych podobách, pouŽívajíci rrizné ideologie. V kníze L. Freio-

vé ve světě budoucnosti vládne věcla, která autoritativně á racionáIně rozhodu-
je, co ktery čIověk má dělat, bez ohledu najeho vnitňní potčeby _ ve vědě není
totiž místo pro emoce ani pro v1ijimky, protoŽe ty v matematice neexistují. Spo.
lečnost popisovaná v Kmínkově pr6ze je Ťízena počítačem, kter bezcitně reali.
zuje jednou napsany program. Magie u Neff'a je za|oženana pŤÁvědče ni, Že vě'
da vedla ke katastrofě, a pŤoto se musí popŤít. Pro tyto ideologie je spo|ečné jed-
no - moc ví vždy lépe, co kaŽcly čIověk potiebuje. Není zde místo pro rozuul
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nsobnosti, zaniká spontaneita, která je podle E. Fromma zák1adni podmínkou

!|ffi;'iil,n* iqgzl. Avšak společn m jmenovatelem antiutopií je nejen

zve| iěovánítěch.;evu,r teréjsouvlastněpo| i t ickouhroudiktaturyzar ičelem
ldrŽenimoci, ale pfedevším vnímání těch složek lidské povahy' které se vysky-

[jiT'ffi"é; |oliii"tem systému. Fr9m1 Ívrdi, ž'e člověk utíká od svobody' je-

l ikožtavŽdyznamenaosamělost .PÍizpťrsobeníasouhlassmocí,kteréproan.
li"*'','Tí'y zák|adni v/čitkou vťrči |idem Žijícím v komunistickém Ťádu' se

";d;í',Jem 
pÍežití i v demokratick]/ch společnostech, pňíslušnost k něja-

késkupinějepov|nnost l .Rozdí lmezi tota l i toua<lemokrac iíspočívájenvmoŽ-

"áJí"'.íi 
volby. Není však tato vo|ba samostatná jen zdánlivě? VšudypŤí-

.,*a."r.i"' a, iěz mtzeb]/t stejně silnou zbraní jako násilné fbrmy manipula.

""l " ""i,r"' 
potŤeba akcepáce čl|i ztotožnění s jin./mi vedou k dalši un.itlkova-

ni,por"eno,ii, která." ,."ině obléká, používá.stejnfch pracích prostŤedkŮ a po.

slouchá stejnou hudbu. Cí|em ,e stává pohodlí' život bezstarostn]/ - Patočkriv

;i;;'" žíot, v němž člověk nemá čas ani potŤebu bojovat o vyšší hodnoty.
* 

špiru s koncem totalitního režimu skonči|y antiutopie jako prostŤedek k hle-

dání ident i ty ,bojováníozák ladnínárokyčlověka, jakojesvobodaavolnáv 
|e.

Z,de se vrátím k začátku sv ch rivah o potŤebě rozdělení pojmri ,,antiutopie..

a,,dystopie... Dá se Ííci, že áystopie je Žánr, kter! již clozněl, stal se literárním

dokumentemminulédoby.Avša.kznepokojujícíjevynezmize ly.Ant iutopie,
chápaná jako ,,polemika s utopickfmi vizemi.., se mťrže stát v strahou _ pŤed

nekr i t ickouvírouvevcdu,zav is lostínatechnice,s i tuací 'kdyjedruh1fčlověk
vnímánjenjakonepŤíte lnebooběť,nebopŤedlhostejnostívr ičinás i lí ,kteráse
stala složkou kaŽdodenního života. Manipu|ace poptávkou po materiálních hod-

notách nutí k zamyšl eni, zdase nestáváme otroky, neutíkáme od svobody k ně-

čemu, co je zdánlivě lepší a pohodlnější, avšak vede k nesvobodě. objevy po-

sledních měsícri, jako j*u nuprittua kionování nebo stvoňení mapy lidského ge-

nomu, umožřující doslova u1Ýrobu č|ověka ,,na zakázku,., vybaveného poŽado-

vanlmi vlastnostmi, uŽ nejsáu pouhou f'antazií. Místo totalitní vlády se mrjže

stát absolutní mocí technika, která' podle S. Lema, ''pokud něco člověku dala'

tak v oblasti moci a expanze' ale ne v rámci hodnot a citŮ, instrumentálně sice

neuŽitečn;/ch, jež všakiáua.ii žiuotu smysl., (Lem l976: 5l2). Pokud se podi

váme na antiutopie ještc z jineno, etického hlediska, ukáže se, že tento žánr m -

že bjt myšlenkovlm 
"*pJ,i,n"n."* 

testujícím lidské chování v extrémních si-

tuacich. Ólovct< i" uyto,ti plnou rozporri - na jedné straně chce ž-ít šťastně bez

ohledu nu c"nu, jakou za spokojenosi musí zaplatit, na druhé straně mu jeho po-

vaha nedovoluji aby '" .iirne poaÍídi|, protože vžcly spěje k tom1, aby hledal

smysl Života n.uo ,. ptal' i)'mle. A proto je pro vizionáÍe, kterí chtějí nahléd-
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nou1 d() budoucna, stále inspirativní otázka, zda nespějerne k něčemu, co se Zdá
byt utopií, zatíInccl ve skutečnosti nrťrŽe b'it noční nr rou.
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nout do budoucna, stále inspirativní otázka, zda nespějeme k něčenu, co sc Zdá
byt utopií, zatímco ve skutečnosti rnrjŽe blt noční m rou.
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