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Miasto i spoleczenstwo przyszlosci 

  
'”Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; 

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć do tyłu; 
i to jest postęp'”. 

Henri Frédéric Amiel 

  
 Jest XXXI wiek. W miarę upływu kilkuset lat doszło do radykalnego podziału 
ludzkości na dwie całkowicie odizolowane od siebie grupy: cywilizowanych i dzikich. 
Pierwsi to „TEL-owie” (technologiczna elita ludzkości), a drudzy „TUL-owie” 
(technologicznie upadła ludność). Dwa gigantyczne społeczeństwa ludzkie nie 
wiedzące o sobie nic. TEL-owie to mieszkańcy niewyobrażalnie zaawansowanych 
technologicznie miast, perfekcyjnie połączonych ze sobą licznymi sieciami  
transportowymi, informacyjnymi i komunikacyjnymi. TUL – owie natomiast, to ci, 
którzy  zamieszkują ruiny starego świata – zniszczonego i zdegradowanego. 
Będącego tym, co pozostawiła po sobie cywilizacja od wieków zmierzająca do 
postępu najrozmaitszymi sposobami. 
 … W końcu doszło do momentu, w którym część społeczeństwa przestała 
mieć dostęp do podstawowych informacji, takich jak wiadomości ze świata, nie mogła 
też przeczytać żadnej książki ani gazety, bowiem zaprzestano już dawno produkcji 
papieru, by radykalnie ograniczyć wyrąb drzew. „Ekologiczna władza” stworzyła 
ekologiczne, nowoczesne, samowystarczalne miasta, z których jednak korzystali 
nieliczni. Ci, którzy mieli wystarczające wpływy oraz ilość elektronicznych pieniędzy. 
Byli to TELowie. Nie wiedzieli oni niestety o istnieniu TULów, bowiem w celu 
zapewnienia elicie jak najwygodniejszego życia pozbawionego zmartwień, nikt nie 
przekazywał im informacji „ z zewnątrz”, gdyż nie było innego świata poza 
„Paradisos” ( z gr. - raj). Przez wieki tak zostali TELowie wychowani w swoich 
miastach. Kim jednak byli TULowie, którzy mieliby im przyprawiać zmartwień? Byli 
niechciani, zapomnieni. Żyli w ubóstwie niczym dzicy odległych wieków i walczyli 
między sobą o przeżycie i władzę, tak jak niegdyś to robiły legendarne plemiona.  
 
 Miasta TELów były połączone liniami superszybkich pociągów osiągających 
prędkość ok. 1000 km/h unoszących się nad torami dzięki polu magnetycznemu 
emitowanemu przez układ elektromagnesów. Samoloty i samochody, tak 
powszechne kilka stuleci temu stały się historyczną ciekawostką z pradawnych 
czasów. Jednym z najsłynniejszych miast TELów była Nowa Aleksandria, której 10% 
powierzchni stanowiła ogromna piramida będąca częścią urbanizacyjną. Pozostała 
przestrzeń to „ogród miasta” - łączący funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe z 
produkcją energii.  
 
Ta, wytwarzana jest za pomocą baterii ogniw fotowoltaicznych. Natomiast na 
okolicznych wzniesieniach znajdują się farmy wiatrowe. Wszystkie ścieki pochodzące 
z tego miasta są oczyszczane, a śmieci poddawane recyclingowi. Nie odnotowuje się 
również emisji dwutlenku węgla. Jeśli chodzi o słodką wodę, pochodzi ona z 
odsolonej wody morskiej, a żywność – z upraw ekologicznych znajdujących się w 
obrębie miasta. W tym mieście, jak i w wielu innych, jak np. Plantarium, czy Humus, 
nie używa się samochodów ani żadnych pojazdów o napędzie spalinowym, gdyż 
odległości do przebycia są niewielkie. Jednak jeżeli jest to konieczne, korzysta się z 
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niedużych pojazdów napędzanych energią słoneczną. Życie w części urbanizacyjnej 
jest w pełni skomputeryzowane, wygodne i umożliwia spełnienie niemal każdego 
pragnienia. Technologia dała szybki dostęp do pełnej gamy różnorodnych usług, a 
także lekarstwo na każdą niemal chorobę. Panuje tam jednym słowem pełny 
dobrobyt i szczęście. To szczęście stanowi swoisty kontrast wobec życia 
społeczeństwa TULów. Miasta są położone w strategicznych miejscach, tak by nie 
były nękane przez biedotę. Można powiedzieć, że TEL-owie są odgrodzeni od 
prawdziwego świata.  
 
 …Jednakże niektórzy z wpływowych i bogatych ludzi ścisłej elity mają dostęp 
do wehikułu czasu, dzięki któremu posiadają wgląd w przeszłość. Wiedzą także o 
tym, co się dzieje poza miastami. Jednak po co komukolwiek z ich mieszkańców o 
tym mówić i martwić ich „biedą na świecie”? Tak więc, prawdopodobnie mieszkańcy 
miast będą żyli „długo i szczęśliwie”. Ale...co z pozostałymi?...  
 
 
 

   
 
 


