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JE UTOPIE MRTVÁ? 

 
 Když se řekne „sociální utopisté“, většině lidí se vybaví v první řadě Utopie 
Thomase Mora, a v dalším plánu Platónova Ústava, Campanellův Sluneční stát, teorie 
Roberta Owena a Charlese Fouriera... Všechny tyto ideje je možné označit za klasické 
sociální utopie. Jejich charakteristikou je snaha vyřešit jednou provždy společenské 
rozpory, organizovat společnost způsobem spravedlivým a vedoucím k jejímu 
harmonickému rozvoji. Přiřadit se k nim dá i něco, co jsme měli možnost zažít na vlastní 
kůži - zavádění socialismu a potažmo komunismu bylo také realizací jakési vize, 
nejlepšího, sociálně spravedlivého státu.   

 
Dnes nejběžnějším významem slova „utopie“ je nerealistická představa, fantazie, 

a proto když se řekne „sociální utopie“, každý si okamžitě představí něco, co je sice 
možná ideální, ale docela určitě také nedosažitelné. To byl i důvod, proč marxisticko-
leninská filozofie odmítala pro své cíle toto označení, proč tvrdila, že vědecký 
socialismus znamená konec utopie. To, že byly představy o existenci ideálně 
fungujícího socialistického či komunistického státu neuskutečnitelné, už víme; je ale 
s utopií opravdu konec?  

 
Existuje ještě dnes něco, co bychom mohli označit za utopii? Setkáme se ještě 

v běžném životě s myšlenkovými proudy, které operují s vizí něčeho ideálního? A 
pakliže ano, předkládají to jako dosažitelné? Komunistická strana, jakkoli v mnoha 
směrech revidovala své postoje, stále ještě tvrdí, že je schopna zajistit sociální 
spravedlnost, blahobyt a tak dále - to ovšem stále ještě většina lidí prokoukne.  

Jaký postoj je ovšem možné přijmout například k názorům republikánů - „bílé 
Čechy“? Tato idea je sice v současném demokratickém zřízení nerealizovatelná, ale 
není také jakousi utopií, jakousi vizí, jejíž realizace by měla znamenat vyřešení ne-li 
všech, tedy určitě mnoha problémů? 

 
A podobně „občanská společnost“. Dnes se hodně mluví o pojmu, který tak 

razantně odmítá předseda vlády Václav Klaus - co doopravdy znamená? Umí si někdo 



představit, jak přesně taková občanská společnost vypadá? A pakliže ano, je reálná, 
jsou předpoklady jejího vzniku splnitelné? 

 
Já si myslím, že občanská společnost je fikcí. Jakkoli by bylo ideální, aby všichni 

obyvatelé státu plně cítili odpovědnost za zemi, v níž žijí, z podstaty člověka vyplývá, že 
vždy a všude budou existovat pohodlní jedinci, kteří starost o stát rádi ponechají jiným. 
Proto je nutné položit si otázku - jestliže je občanská společnost také utopií, jak se liší 
od jiných, od těch, které byly zavrženy jako špatné? 

 
Dnešní ideál občanské společnosti vyhovuje mentalitě doby, v níž vznikl, stejně 

jako systémy, které byly vytvořeny v dobách dřívějších - Platónova Politea zachycovala 
tendence své doby, i když jí samozřejmě bylo možné vytknout leccos i tenkrát (například 
fakt, že vůbec neupravuje postavení umění a umělců), Campanellův Sluneční stát 
odráží opět jiné ideje... Naše občanská společnost ovšem je utopií jiného druhu. 
Označuje uspořádání společnosti, které se už zavádí do praxe, které ožívá, ale nikoli 
cíleně jako tomu bylo u socialismu a komunismu, jeho cesta realizace je  pomalá a závisí 
na jednotlivých lidech. Je to idea, která je navržena, a čeká se, zdali bude přijata a 
realizována v takové míře, jak je to možné. 

 
Taková utopie je potřebná, protože je jakýmsi cílem, k němuž společnost jde. Je 

možné vývoj vnímat jen jako bezcílnou evoluci, ale jestliže je možné představit si 
obecně přijímaný - alespoň v našich podmínkách obecně přijímaný - ideální stav, je 
takováto utopie ku prospěchu. A vzhledem k tomu, že v současné době se idea 
občanské společnosti jeví jako nejlepší a nejpokročilejší možné stadium vývoje 
společnosti, není důvod, proč bychom se nemohli domnívat, že vývoj směřuje právě 
k němu, a případně této cestě pomáhat.  

 
Tedy na závěr: Utopie mrtvá není, a v lidské touze po ideálu alespoň jako 

představa jedinců ani nebude. Utopické vize společnosti (termín „sociální utopie“ 
nepoužívám, neboť jím míním specifický druh utopií) také budou existovat i nadále, 
protože je jen těžko představitelné, že by i všechny společnosti jako celky byly 
spokojené se svým stavem a neuvažovaly o jakémsi vývoji, o možnostech cesty někam 
dále, výše... 


