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RUSKÉ VIZE BUDOUCNOSTI 
ANTIUTOPIE V RUSKÉ LITERATUŘE 

JEVGENIJ ZAMJATIN: MY 
VLADIMÍR SOROKIN: DEN OPRIČNÍKA  

Již antický člověk snil o ideální společnosti, o ideální formě státu. Nikoli fantasticky – 

přemýšlel, jak na základě takové představy vylepšit svůj vlastní svět, jak skutečný svět 

přiblížit tomu utopickému. Události dvacátého století přinesly nejistotu co do dalšího vývoje 

společnosti, zvlášť pokud soudobý stav byl neuspokojivý jako třeba v tehdejším Sovětském 

svazu. Stejně tak i dnes lidstvo řeší otázky dalšího vývoje a ani současné Rusko se příliš 

neblíží k biblickému ráji. V tomto kontextu už nepřemýšlíme o ideálním, utopickém stavu, 

nýbrž naopak: o odstrašujícím státě, z kterého běhá mráz po zádech, přičemž nejvyšší 

prioritou takového státu může stále být štěstí nebo pořádek – často v nějaké zvrhlé formě, 

v nevydařené realizaci utopie. Takovou pak nazýváme v některých případech negativní 

utopie s tím, že takový termín zdůrazňuje již zmíněnou nevydařenou utopickou společnost. 

Jindy nám postačí běžnější označení antiutopie nebo dystopie. 

Jevgenij Ivanovič Zamjatin napsal knihu My v roce 1920. Vycházel přitom ze zkušeností 

s komunismem v Sovětském svazu (čemuž svědčí i fakt, že kniha ve své době nemohla být 

vydána).  

Vladimír Georgijevič Sorokin napsal Den opričníka šestaosmdesát let po Zamjatinově románu 

My. V Rusku se ledacos změnilo, spisovatelské o tempora o mores zůstává. Sledujeme den 

jeho hrdiny, opričníka Andreje Daniloviče, který pracuje pro jakousi carskou tajnou policii 

(opričninu – s odkazem na dobu Ivana Hrozného) a bezmezně se oddává své vlasti.  

„Bublina se rozhoří, zavlní se v ní blankytná, bílá a rudá státní vlajka Vlasti se zlatým orlem 

dvouhlavým, halasí zvonice Ivana Velikého. Usrkávám čaj s malinami a sleduji zprávy.“ 

Co je ruské, to je dobré. Vůbec celou zemí prostupuje vlastenecká nálada, ba nenávist 

k cizincům. Neškodný patriotismus se zvrhává v nacionalismus, kdy se Rusko zobrazuje jako 



velmoc, která se nebojí zavřít kohoutky, když ji okolní země zlobí. Pasy už se spálily dávno, 

do ciziny Rusové jezdit přece nemusí.  

„Vprostřed toho všeho ruská pec, široká a bílá. *…+ Jaké by to bylo pravoslavné stolování, 

kdyby při něm nebyla zelňačka a kaše z ruské pece? Copak se jinde mléko lépe srazí? A co 

tatíček ruský chléb? Ruský chléb je třeba péct v ruské peci, to vám i poslední žebrák poví.“ 

„Potrubí na Dálném východě bude znovu uzavřeno, dokud Japončíci s prosíkem 

nepřichvátají.“ 

„V lednu, za mrazu krutého, lidé na pokyn Gosudarův své cestovní pasy na hlavním náměstí 

země přinášeli a do plamenů vhazovali.“ 

A celou knihou lehce prostupuje atmosféra období 16. století, vlády Ivana Hrozného, 

přinejmenším stylisticky – archaickými obraty. I kvůli tomu pak kniha vyznívá ironicky. 

Sorokin, přestože (nebo možná protože) předává vážné téma, využívá satiry od začátku 

do konce. 

„Jehňátko se Sivolajem nelení a bombu k bráně navěsí. Báclo to, až z dubových vrat štěpiny 

odletují. *…+ Palné zbraně jsou obráncům zakázány, jinak je střelci z lesa všechny dostanou 

svými samostříly ocelonosnými.“ 

Ovšem román My nepůsobí moc satiricky. Zamjatinova hlavní postava nemá ani pořádné 

jméno. Hrdina D-503 je „jen jedním z matematiků“ Jednotného státu. A jeho život řídí 

Hodinové desky. 

„Každé ráno s šestikolou přesností v touž hodinu a touž minutu vstáváme, vstávají nás 

milióny jako jeden muž. V touž hodinu všechny ty milióny současně začínají pracovat 

a současně končí. Sliti v jediné tělo o miliónech rukou v touž vteřinu určenou Deskami 

zvedáme k ústům lžíci, v touž vteřinu jdeme na vycházku, do posluchárny, do sálu Taylorových 

cvičení nebo se ukládáme ke spánku…“  

Zamjatin svým dílem varuje před posedlým kolektivismem, jenž zbavuje člověka svobodné 

vůle, potlačuje individualismus, kvantifikuje lidi do součtu čísel (ne nadarmo se v knize 

o člověku mluví jako o čísle). Jednoduše z nich dělá seřízené stroje, pracující přesně podle 

harmonogramu a konající vše racionálně. Zároveň popírá soukromí – jedinec, který žije 



v rámci kolektivu a pro kolektiv, nemá přece co skrývat (a takový šroubek v kolosálním stroji 

už teprve ne). Nežije pro sebe, ale pro něco vyššího, ušlechtilejšího. 

„Deset čísel, to je sotva jedna stomilióntina z mas Jednotného státu, prakticky počítáno je to 

nekonečně malá veličina třetího stupně. Aritmeticky primitivní soucit znali jen lidé starověku 

– nám je k smíchu.“ 

To nicméně neznamená, že takový člověk nemůže mít pocit, že je šťastný. Ba právě naopak – 

v logice systému, jaký v Jednotném státě funguje, šťastným být musí. Jelikož podle něj 

nulová svoboda znamená stoprocentní štěstí. Slovy matematiky, jež se tam tak často 

používají: čím méně svobodní, tím šťastnější lidé. A právě tím se odůvodňuje to, že občané 

tohoto státu svobodu nemají – aby dosáhli absolutního štěstí. Navíc nesvobodný člověk 

nepáchá žádné zločiny. 

 „Svoboda a zločin jsou spojeny tak nerozlučně jako… třeba jako pohyb aera a jeho rychlost: 

rychlost = 0, a aero se nepohybuje; svoboda = 0, a člověk nepáchá zločiny. To je jasné. Jediný 

způsob, jak zbavit člověka zločinu, je zbavit ho svobody.“ 

„Ti dva v ráji dostali na vybranou: buď štěstí bez svobody – nebo svobodu bez štěstí. Ti 

ťulpasové si vybrali svobodu – a pochopitelně pak celé věky toužili po okovech. Po okovech, 

chápete – v tom byl celý jejich světobol. Dlouhá staletí! A teprve my jsme přišli na to, jak 

znovu přivolat štěstí.“ 

„Doma – napřed do kanceláře, podal jsem službě svůj růžový lístek a dostal potvrzení 

na právo záclon. To právo máme jen pro sexuální dny. Jinak žijeme mezi svými průhlednými 

stěnami. *…+ Nemáme jeden před druhým co skrývat.“ 

Ve světě Jednotného státu neexistuje láska, a chce-li se někdo s někým vyspat, potřebuje 

dostat od úřadu povolení – růžový lístek, řídě se heslem, že každý má právo na každého. 

Přitom jde pouze o fyzický akt, nepovolené početí se trestá smrtí. Stát má absolutní kontrolu 

nad vším – i nad nejintimnějším životem všech obyvatel. Ne tak v Rusku jak ho popisuje 

Sorokin. Zde vláda takovou kontrolu nad svými občany nemá. O ni totiž nejde. Sorokinovo 

Rusko zato má absolutní moc.  

„Zřím úd svůj, krví se nalévající. *…+ Nastalť čas práce sladké. Jeden druhého olaskáváme. 

*…+Moudře, ach přemoudře vymyslel to Táta s housenkou. Předtím jsme se do párů 



rozdělovali, čímž na opričninu stín rozvratu dopadal. Teď však již rozkoše v páru zapovězeny 

jsou. Společně pracujem, a společně i rozkoši se oddáváme. Tabletky pomáhají. *…+ Za druhé 

se pohyb semene od ocasu housenky k hlavě děje, což symbolizuje věčný koloběh života 

i obnovy bratrstva našeho. *…+ S tím stojíme a padáme.“ 

V Sorokinově románu má sexualita jiný význam – opričníci se skrze ritualizovaný anální styk 

stmelují, dokazují svou soudržnost. K rozkoši si přitom pomáhají drogami. Někdy ve formě 

halucinogenních ryb – opravdických, v akváriu. Autor se nebojí jisté míry absurdity.  

Erotično se objevuje i v jiných částech knihy. Dobře ilustruje hrubost násilnických činů 

opričníků, kteří neváhají zneužít manželku statkáře, nepřítele státu, jemuž zabavují majetek. 

„Se ženou si ještě pošpásujem. Tak se to patří. Už ji provazy připoutávají ke stolu pracovnímu. 

*…+ Strhávám z ní šat a pak z ní rvu i prádlo spodní přepychové. *…+ Bezmocné její nohy se 

svíjejí v mocných rukou opričnických a prstíky se ze všeho toho napětí a děsu drobně chvějí 

a roztahují se. *…+ Je sladké zanechat semeno v lůně ženy nepřítele státu.“ 

V popisovaném Rusku se běžně vykonávají dokonce i veřejné výprasky. S nepřáteli státu si 

obecně neberou servítky. 

„Gorochovovi jsme tenkrát, jak se sluší a patří, nejdřív hubu hnojem protáhli, pak mu ji 

bankovkami nacpali, zašili, svíci do zadnice vrazili a na bránu do nádvoří pověsili. Rodinu bylo 

nakázáno nechat na pokoji. A usedlost pak mně připsána byla. Spravedlivý je náš Gosudar. 

A zaplať Pán Bůh.“ 

Pána Boha se v knize dovolává často. Náboženství hraje v Sorokinově vizi Ruska důležitou roli 

– samozřejmě hovoříme o tom jediném správném a přípustném, o pravoslaví. Objevuje se 

průběžně po celou dobu, poněvadž stejně jako prostupuje celou knihou, prostupuje i celou 

zemí. 

 „Všem opričníkům údy obnovili čínští lékaři zruční.“ 

Stojí za pozornost, že opričnické údy jsou made in China. A nejen ty. Čína se zobrazuje jako 

partner Ruska, nebo dokonce jako země, ke které se vzhlíží: její jazyk se stal linguou francou 

a Číňané do Ruska expandují. Evropu však musí pro jistotu oddělit Západní stěnou (nechajíce 

několik volných děr pro roury vedoucí ruský plyn), která samo sebou nesmí zůstat nehlídána, 

a tak podél ní drží stráž staří dobří pohraničníci.  



 „Všechny nápisy jsou samozřejmě v čínštině – kdo teď boeingy staví, toho píseň se pěje.“ 

„Číňané rozšiřují svá sídliště v Krasnojarsku a Novosibirsku.“ 

„Na Stěně stojí náš střelec-hraničář se samopalem paprskovým, stojí a dalekohledem se 

v jejich stranu dívá.“ 

My funguje více utopicky (ve smyslu ideálnosti, nikoli pozitivní a negativní utopie) než Den 

opričníka – nemluví se o žádném konkrétním státě, jedná se o stát imaginární, modelový. 

Tím spíš však potřebuje nějakou ochranu, hranici před okolním, divokým světem. Analogicky 

k Západní existuje Zelená stěna, která neslouží jako bariéra vůči Západu, ale vůči – zeleni: 

divokému, nezkrocenému, neorganizovanému, přirozenému (jak jen hanlivě takové slovo lze 

pochopit) světu, který stojí v protikladu vůči té vědecké, matematické, harmonické, vyspělé 

civilizaci žijící doslova ve skleněné bublině, která představuje ztělesnění definičního oboru, 

v němž jsou všechna čísla (lidé) uzavřena.  

„Naštěstí mezi mnou a divokým zeleným oceánem je sklo Stěny. Ó veliká, božsky omezující 

moudrosti stěn a zábran! Je to snad nejúžasnější ze všech vynálezů. Zvířetem přestal být 

člověk teprve tehdy, když postavil první stěnu. Divochem přestal být, když jsme postavili 

Zelenou stěnu, když jsme tou Zelenou stěnou izolovali svůj strojový, dokonalý svět 

od nerozumného, nestvůrného světa stromů, ptactva, zvěře.“ 

Zápisky jsou psány z pohledu D-503 ich-formou, stejně jako v knize Den opričníka tedy 

poznáváme systém zevnitř, perspektivou člověka, který přitom tvoří součást toho systému 

a věří v něj. Oba zároveň mají nějaké důležitější postavení v rámci státu. Jenže Andrej 

Danilovič na rozdíl od D-503 nikdy o správnosti stavu, v jakém se stát nachází, 

nezapochybuje.  

Neboť číslo D-503 se zamiluje do I-330 (familiárně ji nazývá I), přičemž láska překoná striktní 

matematické uvažování. Hrdina díky této ženě začne prozírat a přemýšlet nad tím, že 

dosavadní život asi není ten pravý. Moc nechápe, co se s ním děje. Jeho stav se v Jednotném 

státě považuje za nemoc.  

„Copak se vyskytuje všechno to šílenství – láska, žárlivost – i jinde než v idiotských 

starověkých knihách? A stalo se to mně! Rovnice, vzorce, číslice – a najednou tohle – 

neuvěřitelné!“ 



Přes I se taky dostane do světa za Stěnou. Popisuje ho jako znovunalezený ráj: zeleň, zvířata, 

nazí lidé. Když si uvědomíme, že to on má pocházet z toho ideálního světa, jeví se takový 

popis velmi paradoxně. Vždyť tady vystupuje D-503 jako ten nově příchozí, cizinec, objevitel 

neznámého, rajského a prvotního – toho skutečně krásného, té pravé utopie. 

„Slunce… ne naše slunce, stejnoměrně rozdělené po zrcadlové hladině dlažby. *…+ A stromy 

jako svíce – až do nebe; jako pavouci, kteří svými křivými nohami sedli na zem; jako němé 

zelené fontány… A všechno se to plazí, pohybuje, chřestí. *…] V další chvíli rozeznávám *…+ 

lidi, se srstí vraníků, ryzáků, plaváků, hnědek i běloušů. Nikdo z nich nebyl oblečen a všichni 

byli porostlí krátkou lesklou srstí.“ 

 „Podobá-li se váš svět světu našich dávných předků, představte si, že najednou v oceáně 

najdete šestý, sedmý světadíl – nějakou Atlantidu a v ní fantastické labyrinty měst, lidi, kteří 

se vznášejí ve vzduchu bez křídel i bez aera, kameny, jež se zvedají silou pohledu – zkrátka 

věci, jaké by vás nemohly napadnout, ani trpíte-li snovou nemocí. Stejně se vedlo včera mně. 

Protože – pochopte přece – nikdo z nás od dob Dvousetleté války nikdy nebyl za Stěnou.“ 

Jednotný stát existuje mimo čas. Nic moc se z knihy co do historického kontextu 

nedozvídáme: na počátku jeho vzniku stála Dvousetletá válka, kterou přežil jen nepatrný 

zlomek obyvatelstva. Veškerá doba před ní se označuje jako starověk, kdy lidská civilizace 

ještě nedosahovala takového stupně vývoje. Ten přišel až s novým pořádkem Jednotného 

státu. 

I ve Dni opričníka se objevují zmínky o minulosti. Poněvadž však jde o opravdový stát 

v reálném prostředí, pracuje se zde se skutečným časem a dějinami. Z postojů k minulosti, 

jaké se v knize vyskytují, můžeme lépe pochopit, jak si Sorokin budoucnost Ruska 

představuje. Jelikož mluví konkrétně o budoucím, ale i současném Rusku (narážeje 

na některé jeho problematické stránky) a obdobně i o konkrétních dějinných událostech 

a osobách. Tak třeba období komunismu (které v jeho počátcích vlastně reflektuje zase 

Zamjatin) označuje jako Rudý zmatek, o Leninovi mluví jako o jeho konateli. 

„Jako malý chlapec vídal jsem docela jiné Rudé náměstí – drsné, přísné, hrozivé, s hrobkou 

žulovou, v níž navěky spočinula mrtvola konatele Rudého zmatku. A hned vedle se choulil 

hřbitov pomahačů jeho. Pochmurný obraz. Gosudar však hrobku žulovou se zemí srovnat 

kázal, mršinu buřiče šikmookého do hlíny zakopal a hřbitov odklidit nechal. A tak je dnes 



tohle náměstí přesně takové, co jeho jméno ve staré ruštině znamenalo – ne Rudé, ale 

Krásné.“ 

Každá antiutopie má svého vládce. Gosudar – ruský car, člověk, k němuž se celá země obrací, 

na něhož spoléhá, na němž závisí. A podobně Dobroditel, s nímž sice nemáme tak 

bezprostřední zkušenost, ale přesto je shodně jako Gosudar všudypřítomný. 

Všudypřítomnost nemůžeme chápat doslovně, byť oba vykazují určité známky zbožštění. 

Představují ztělesnění státu a vlády, zobrazují se jako ti, kteří se obětují pro dobro státu, kteří 

pro něj dělají úplně všechno. 

„Jen Gosudar chybí. O pondělcích nám obvykle prokáže tu laskavost a přijde se pomodlit 

společně s námi. Dnes tu ale není, slunéčko naše přejasné. Je to Gosudar a má jistě plno 

starostí se státem. Anebo je ve svém domácím svatostánku a modlí se tam za svatou Rus. 

Vůle Gosudarova je zákon a zároveň záhada.“ 

„Je to směšné – každý si psal, co ho napadlo. Stejně směšné a hloupé jako to, že jejich moře 

tupě naráželo celý den do břehů a milióny kilogrammetrů obsažené ve vlnách dodávaly vznět 

jen citům milenců. My jsme z milostného šepotu vln vytěžili elektřinu, z šelmy prskající 

vzteklou pěnu jsme udělali domácí zvíře; a stejně jsme zkrotili a osedlali kdysi divoký živel 

poezie. Dnes už není poezie opovážlivým slavičím tlukotem – je státní službou, je prospěšná. 

*…+ A Každodenní ódy na Dobroditele? Kdo po jejich přečtení neskloní zbožně hlavu před 

obětavou prací tohoto Čísla Čísel?“ 

Poezie v Zamjatinově světě slouží státu. Nedá se ani říci, že by podléhala cenzuře, jiná než ta 

ve prospěch státu se totiž ani nepíše. Ovšem taková osobní korespondence se pro jistotu 

zkontrolovat samozřejmě musí. 

„Věděl jsem, že dopis, který si přečetla, musí ještě projít Úřadem Strážců (myslím, že je 

zbytečné, abych vysvětloval ten přirozený pořádek).“ 

Autor se zde dopouští něčeho pozoruhodného – přestože záznamy se píší pro potencionální 

civilizace ve Vesmíru s tím, že pravděpodobně neporozumí pořádku, který v Jednotném státě 

panuje, a tak se obvykle vše vysvětluje, zde D-503 říká, že nic přece vysvětlovat nemusí, že 

jde o pořádek přirozený. Buď může vnímat kontrolování dopisů jako až takovou 

samozřejmost, nebo se tu Zamjatin tímto uchyluje k ironizaci, na což v jeho knize obvykle 

vůbec nenarážíme.  



Na druhou stranu Sorokin nás vůbec nepřekvapí, protože ten používá satiru pořád, takže 

přirozeně i v případě, kdy mluví o cenzuře. Jednotný stát i Rusko si zasedli na poezii, proto 

i zde na ni dojde řada. Na jednom z ilegálních rozhlasových kanálů vysílají moderní poezii 

a opričník si nemůže nedloubnout. A vysmívá si i jiným intelektuálům na jiných kanálech, má 

jich k tomu hned sedm. Sorokinovo umění satiry zde dosahuje svého vrcholu. 

„Sedmý okruh rádia toho kurevského navždy je vyhrazen poezii ruského minimalismusu 

a khon-septik-ualismusu. Své básně, povětšině z pokašlávání, pohekávání a citoslovcí se 

skládající, ponuře odevzdaným hlasem recituje Vsevolod Někros. *…+ Tímhle hnojem, těmihle 

zvratky, touhle zvonivou prázdnotou se zkrátka živí naši ilegální intelektuálové. Jsou to 

zrůdné jen polypy na těle zdravého umění, bytostně ruského. Minimalismus, paradygma, 

dyskurs, khon-septik-ualismus… Slovům těm naslouchám od časného dětství. Ale co 

znamenají, tomu jsem dodneška neporozuměl. Kdežto taková Bojarka Morozovová? Sotva 

v pěti letech jsem se dověděl, kdo to je, a od té doby to až podnes vím.“ 

Ale jednu věc si čtenář musí uvědomit – Sorokin píše o realitě. Nepíše jen o své vizi 

budoucího Ruska, píše i o tom současném nebo jen vizualizuje zveličené nešvary současnosti. 

A Zamjatin stejně pracuje se svou dobou, má přímé narážky na komunismus (mluví třeba 

o boji mezi městem a vesnicí), respektive na jeho sovětskou deviaci (organizované státní 

slavnosti). 

„Mluvím o Veliké dvousetleté válce – o válce mezi městem a vesnicí.“ 

„Náměstí Krychle. Šestašedesát širokých soustředných kruhů: tribuny. A šestašedesát řad. *…+ 

Krvavě rudé květy ženských rtů. Nězné girlandy dětských tváří v prvních řadách, blízko k místu 

děje.“ 

Zkrátka Sovětský svaz i Ruská federace poskytují opravdu skvělé zázemí pro spisovatele. 

Člověk, persona non grata ve vlastní zemi, se neoddává snílkovství ani vymýšlení 

neuskutečnitelného. Nezbývá mu než varovat, třeba i se satirickým nadhledem, protože jinak 

už to nejde. 

Antiutopie používají modelový nebo i skutečný stát, na němž ukazují, jak daný systém a řád 

věcí (ne)funguje. Nenechávají se objevit nikým cizím, jak to dělávají utopie, obvykle je 

prezentuje někdo zevnitř. Někdo, kdo buď bezmezně a bezvýhradně myšlence slouží, nebo 

komu se začne příčit a svádí s ní boj. Už proto bývají psány v ich-formě, subjektivita hrdiny 



hraje důležitou roli. Netématizuje se pouze státní zřízení jako takové, ale i soukromý život 

obyvatel, poněvadž se zpravidla jedná o společnosti kolektivistické, zákonitě má tedy stát 

velký vliv i na nejintimnější stránky lidského života. 

Žánr antiutopie tedy slouží jako varování, jako společenský apel, přičemž autor obvykle 

vychází ze soudobých problémů. Tím se značně dají odlišit od utopií, které ze své podstaty 

opravdový základ mít nemůžou, hledajíce něco ideálního a dokonalého, prakticky 

nerealizovatelného. Mohou nést silné poselství a mít velký dopad, přesahují literaturu 

samotnou, stávají se záležitostí sociologickou nebo politologickou.   


