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Utopie 
 

Každý z nás má ve svých představách vybudovaný vlastní ideální svět, kterému 

můžeme říkat utopie. Svět, kde není násilí, kriminalita ani války, kde nejsou žádné nemoci, 

hladomory a krize, kde jsou všichni lidé šťastní, rovnoprávní, mírumilovní a svobodní, kde 

mají všichni, co potřebují, bohatství, po kterém touží, spravedlnost, kterou si zaslouží, respekt 

a empatii, které potřebují. Svět, kde je vše, na co si člověk pomyslí. Avšak tohle je nereálné, 

neuskutečnitelné, a proto si to můžeme pouze představovat v mysli  a přát si, aby tomu tak 

jednou bylo.  A myslíme si, že k uskutečnění  brání  různé překážky, třeba  jsou překážkou 

lidé ohrožení sociálním vyloučením nebo lidé asociální, zločinci,  bezdomovci a vůbec lidi  

nějak vybočující..  Ale je tomu tak doopravdy? 

 

Náš svět je jeden nekonečně dlouhý epos, jehož jsme my, jakožto všichni lidé na této 

planetě, autory. Pero dostaneme v momentě, kdy se narodíme  a až naší smrtí skončí naše 

podílení se na tomto příběhu. Ale vše, co jsme napsali, dokáže ovlivnit mnoho lidí, a ti zas 

mají vliv na další. Tento koloběh se opakuje. Naše slova, činnosti, myšlenky – naše existence 

sama o sobě – nejenom ovlivňuje všechny kolem nás, ale i nás samé.  

 

Každý člověk přišel na tento svět nevinný, tak proč se najednou z něho stane třeba 

kriminálník, duševně vyšinutý či skončí na ulici, všemi odmítán? Myslíte si, že z ničeho nic 

by se takhle někdo začal chovat? Jestli si ale myslíte, že na vině jsou jen  jeho blízcí, jeho 

rodiče a příbuzní, mýlíte se. Odpověď na to, proč takový je,  se skrývá v každém z nás 

. 

 

Člověk je obdařenými spoustou různých emocí.  Jeho osobnost se tvaruje z osobností 

lidí kolem něho. Jeho sny, touhy a přání jsou důsledkem všeho, co prožívá. A to, co ho nutí, 

aby pokračoval, nevzdal se a bojoval dál, je naděje. Naděje, jejímž zdrojem jsou zase lidé 
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kolem něj, lidé, kteří tvoří tento svět. Člověk se sice spoléhá na tento svět, avšak temné 

stránky jeho povahy převládají nad těmi světlými. Přijde jednou čas, kdy přestane věřit v tu 

ubohost zvanou naděje. Bude se vysmívat sám  sobě, že v ni vůbec doufal a spoléhal se na ni. 

Začne se starat sám o sebe a neudělá nic, pokud za to něco nedostane. Co dáváš, to se ti vrátí. 

Snaží se neplýtvat časem nad pohádkami, ve které kdysi věřil. Jsou Stane se sobečtější 

a lakotnější.  Ztrácí smysl a důvod, proč by se měl  nadále snažit dosáhnout něčeho vyššího. 

Snaží se jen přežít a udržet si to, co mu zbylo. Zároveň ale vedle žijí také ti, kteří ztratili 

všechno, i svá práva, svou svobodu a nakonec i svou touhu žít. Říkáme, že to jejich vina, ale 

zároveň je to i vina naše, nás všech. To my všichni můžeme za to, že ten určitý člověk ztratil 

naději a uzavřel se nebo že jiný ztratil úplně všechno!   

 

Nikdy nevíme, jak, kdy a kdo to všechno začal, ale důvody jsou známé, pouze si je 

neuvědomujeme. Týkají se nás všech a každý se jich dopouští. Dokonce i ti, kteří se oddali 

službě Bohu!  Za vším je totiž naše povaha, které se nedokážeme zbavit, protože to pak 

bychom už nebyli lidmi, ale Bohem. Ty vlastnosti jsou zaryté v našich genech, v kostech, 

kolují v  krvi, jsou zakódované v celé naší osobnosti. Přišli jsme už s nimi na tenhle svět. 

Pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Neboli sedm smrtelných 

hříchů. Zavírat oči před  tím, když jiní lidé něco zoufale potřebují a vyhledávají pomoc, 

vypovídá dostatečně  o tom, jak moc lakomí, líní, závistiví a arogantní jsme. Nedokážeme se 

spokojit s tím, co máme. Potřebujeme víc, i kdyby to znamenalo zranit všechny ostatní. A 

proto je pro nás skoro nemožné nabídnout nezištnou pomoc druhému.  

 

Každý někdy potřebuje ve svém životě potkat někoho, kdo by mu podal pomocnou 

ruku, protože se ocitne v nesnázích. Pomůžeme? Jsme zase na začátku. Co bychom za to 

dostali, co bychom z toho měli? Ne, nesnažíme se lidem v nouzi či nesnázích pomoci, ani 

trochu. Jenom zhoršujeme jejich situaci tím, že pouze povzdechneme a poukážeme na fakt, že 

lidstvo je hrozné, že je vše beznadějné a stejně to k ničemu nevede.  Ale co když ten 

nešťastník  stále doufá, že mu někdo jednoho dne přece jen pomůže a vyzvedne ho ze  dna, do 

kterého jsme ho – aniž bychom si toho byli vědomi – vlastně sami strčili?  No, tak  se ho 

raději svými skutky a řečmi snažíme dál udržet na tom dně, a přitom jeho osud  jsme ještě 

schopni pokrytecky dávat jako špatný příklad jiným, aby se více snažili, pokud nechtějí 

skončit stejně.  

 

My vůbec neznáme příběhy jiných. Nevíme, čím vším si v životě procházeli. Nevíme, 

jak se cítí. Nevíme, co si myslí. My je nejenom neznáme, nic o nich nevíme, ale ani se je 

nesnažíme pochopit. Neposloucháme je, neslyšíme. Kdo by ostatně chtěl poznat někoho, kdo 

nám nikdy nebude k ničemu dobrý, kdo má špatný vliv na ostatní, kdo nám jen ubližuje a 

škodí? Nikdo! Nikoho to nezajímá. Všichni si myslí, že si to zasloužil. Není to člověk, není to 

živá bytost, ale odpad, zlá duše či něco, co se vůbec nemělo narodit. Přehlížíme ho, 

nerespektujeme ho, opovrhujeme jím, rozšiřujeme o něm špatné informace a nadáváme na 

něj. Ubližujeme mu. Nikdo ho nechce zachránit, protože podle nás si žádnou záchranu 

nezaslouží. 

 

Proč se ale nakonec vždy najde alespoň jeden člověk, který druhému na dně  pomůže? 

Ten člověk není hloupý. Je tou pravou  nadějí  v tomto světě. Každý člověk, který má srdce na 

dlani, dokonce někdy až tak moc, že tím začíná škodit sám sobě, je zároveň tím,  kdo přináší 

do světa světlo, radost a naději a  kdo je šíří mezi námi. Možná takový člověk dokonce vůbec 



neočekává, že se mu dobré činy jednou vrátí. Možná že ví, že se mu to vrátilo ve chvíli, kdy 

prostě pomohl! „Děkuji“,  to je to slovo, které mu dá pocit, že udělal správnou věc. Je to jako 

kouzlo, které zlepší den a poskytne pocit, že dnes jsme pro tu chvíli byli opravdovými hrdiny. 

Je to pravá radost, cítit se dobře jen kvůli tomu jednomu slovu.  

 

Ale málokdo je takový. Nezištný a rád pomáhající všem, bez vypočítavosti. Většině 

ostatních kolem se zdá, že to je spíš naivita a myslí si, že je jen otázkou času, kdy ho to 

přestane bavit. Takový už je ten náš svět. Pokud se objeví někdo, kdo rád nesobecky  pomůže, 

díváme se na něj s údivem a popadáme se za hlavu, jak někdo může být tak hloupý. Sobeckost 

je lidskou přirozeností, avšak nezištnost pochází ze srdce. Je to jako láska, ale ke všem a ke 

všemu na tomto světě. Láska,  která si přeje, aby mohla zachránit a pomoci všem, kdo to 

potřebují, aby jim ukázala jejich vlastní hodnotu a také jim ukázala, jaké si doopravdy 

zaslouží zacházeni. Nepřeje si, aby to  tihle ztracenci vzdali, podá jim prostě ruku.  A nic od 

nich za to nežádá. 

 

 To je jeden z prvních kroků, jak zachránit svět. Přesto, že to ostatní nechápou, nevidí, 

a navíc si těchto vzácných lidí necení. My si totiž neceníme skoro nikoho a ničeho, protože 

máme skoro všechno. Zatímco lidé, kteří nic nemají, si cení všeho, co mají. 

 

Tento svět je krutý. Pachatelem je lidstvo, které to svých chováním zapříčiňuje. A  

lidé, kteří si přejí tento svět změnit, mnohdy nemají k tomu odvahu, bojí se odsouzení 

ostatních, jejich úšklebků a pohrdání,  cítí se sami, a…..  a tak se raději přizpůsobí.  

 

My všichni na tomto světě jsme stejní, ale každý je přitom jedinečný svým vlastním 

způsobem. Každý z nás má jiné touhy, jiné sny, jinou osobnost a jiné myšlenky. Ale 

v podstatě všichni směřujeme k jednomu a tomu samému. Přejeme si být volní, nespoutaní a 

toužíme žít život, který si sami vybereme. Přejeme si být sami sebou, aniž by nás lidi 

odsuzovali, porovnávali, podceňovali nás a pohrdali námi. Přejeme si být milováni. A v tom 

to je.  Láska je cosi nehmatatelného, co ale je věčně mezi námi přítomné. Ten pocit, když 

milujeme, a ten pocit, když jsme milováni,  nelze popsat slovy. Každý člověk,  já, ty, my i vy 

– my všichni – toužíme po lásce, protože nás naplňujeme, zdokonaluje naši sebejistotu a 

existenci. Je to náš základní instinkt, něco, s čím jsme se už narodili. Být milován znamená 

cítit se úžasně, jedinečně. Znamená to pocit, že jsme důležití, že si něco doopravdy 

zasloužíme. Znamená to, že jsme chtění a žádaní. Znamená to, že do tohoto světa patříme, že 

jsme jeho součástí. Láska je přitom všude kolem nás, jenom se projevuje v různých činech. 

Veškerá laskavost, dobrosrdečnost, milost, štědrost – to jsou ty skutky, které představují 

podoby  lásky. Dokazují,, že člověk naplněný láskou je  spokojený sám se sebou a přeje si, 

aby i ostatní se na tomto světě měli také dobře. Aby žili ten nejlepší život, jelikož mají pouze 

jednu šanci.  

 

 

Tento svět přesto, přes všechnu krutost a sobectví, které v něm jsou, ale stále není 

ztracený, jelikož vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je 

to nemožno, jak napsal J. A. Komenský. Láska nás dokáže změnit. Úplně. Dokáže napravit i 

toho nejhoršího a nejkrutějšího člověka, který má srdce z kamene, který je necitlivý. A proto 

ji každý vyhledává. Pravdou je, že se nikde neskrývá. Je prostě přítomná vždy v každém z 

nás. V našem srdci. Jenomže my si často vůbec neuvědomujeme, že láskou je i sebeláska, 



protože si často ani sami sebe dost nevážíme. A právě proto si pak nedokážeme vážit 

ostatních. 

 

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu,“ psal také Jan Ámos 

Komenský. Nejenom v minulosti, dokonce i v přítomnosti jsou stále lidé, kteří bojují za práva 

a svobodu, za možnost být člověkem. Svět byl vždy nespravedlivý a nikdy nepřestane. Vždy 

se lidé budou dohadovat, ovlivňovat další a další,  ničit  nevinné pro své dobro, ničit ostatním 

život… Zachránit tento svět je nemožné. I kdybychom se sebevíc snažili, nikdy toho 

nedosáhneme, protože už je to tak dáno. I tento technicky hodně pokročilý svět je na tom dost 

špatně.  Lidé propadají depresím,, mají strach důvěřovat ostatním, ovládá je pocit nejistoty a 

strachu. Necítí se v bezpečí a jsou vystaveni mnoha dalším problémům. Přitom se přetvařují, 

aby nedávali před ostatními najevo, že mají nějaké slabé stránky. Je možné, že hluboko uvnitř 

jim je líto vidět ostatní trpět, ale proč by těmto  trpícím  měli pomoci, když oni přece  také trpí 

a také nemají nikoho, kdo by byl ochotný jim nabídnout záchranné lano?  

 

Je pravda, že si nedokážeme vyřešit svoje vlastní problémy. Je pravda, že na všechno 

jsme sami. Je fakt, že se  nikdo hned tak neobjeví a nepomůže nám. Tak proč nezkusit sami 

učinit tuto pravdu lží? Proč se vzdáváme, když jsme ještě nic neudělali? Proč nepomůžeme 

druhému, když tím nic neztratíme? Proč druhým neukážeme, že dokud žijeme, je stále 

naděje?  Proč neukážeme, že  smrt není jedinou možností, jak ukončit všechnu tu bolest? 

Narodit se a mít  možnost žít jsou tím nejkrásnějším, nejlepším darem, který jsme kdy mohli 

dostat. Přesně tohle ale  platí i pro ty ostatní, kteří zrovna ke své smůle právě sedí venku 

v tom  mrazu, hladoví a zoufalí, nebo taky pro ty, kteří přestože mají všechno, neznají sami 

sebe a marně  hledají důvod své existence. Oni bojují, stejně tak jako my, jako všichni. Bojují, 

aby mohli přežít a stále doufají, že se situace zlepší.  

 

Nemusíme zanechat své jméno v seznamu  důležitých historických osobností, stačí, 

když se náš čin vryje do  paměti člověka, kterého jsme zachránili. Možná si nejen naše jméno, 

ale ani náš obličej či hlas nebude pamatovat, ale to, co jsme pro něj udělali, bude vypravovat 

jednou svým potomkům. Bude vzpomínat, jak jednou někdo, kdo vůbec neměl tušení, kdo 

vůbec je,  mu  přesto nabídl svou ruku, a tím mu dal šanci, aby mohl pokračovat v životě. 

Nebo o tom ani nebude nikomu dál vyprávět. Ten skutek zůstane jen mezi dvěma jedinci, a 

pointou je, že šlo o skutek, za který nikdo nic nečekal. Jen ten,  kdo ten čin uskutečnil,  je 

lepším než mnozí z nás. A především, je skutečným hrdinou, který miluje a věří v lidstvo,  a 

hlavně sám v sebe. 

 

Náš svět je komplikovaný, stejně jako tomu bylo v dobách J. A. Komenského. Jako 

tomu bylo vždycky, co je lidstvo lidstvem. Všichni lidé trpí. Všichni si přejeme uniknout této 

realitě, a proto si přejeme žít ve světě, kde nejsou žádné problémy, žádná bolest, žádná 

nenávist. Všichni si přejeme žít krásný, pohodlný život, kde máme všechno, na co si jen 

pomyslíme, kde nemusíme dělat věci, které nás nebaví, kde si nemusíme procházet bolestí a 

kde jsme všemi milováni. Všichni totiž myslíme pouze na to, abychom se nejprve my sami 

měli co nejlépe.  

 

Vzhlédněte!!!  Všichni vzhlížíme na tu samou nekonečnou oblohu nad námi, která tu 

byla vždycky a po celé věky sledovala a sleduje náš příběh. Bohatí či chudí. Mladí či staří. 

Zdraví či nemocní. Všichni jsme stejní. Všichni jsme lidé. Všichni dýcháme stejný vzduch a 



naše srdce stejně buší v  těle. Nikdy nebudeme mít všechno, co chceme. Nikdy nebudeme 

moci dělat vše, co chceme. Ale to je v pořádku. Někdy se třeba i ztratíme a nebudeme vědět, 

jak pokračovat. Budeme si připadat bezmocní a slabí. Ale i to je v pořádku!  Protože nám 

všem se tohle stává. Ale právě i proto jsme se všichni narodili pod tou samou oblohou, na 

kterou teď vzhlížíme. Nejsme tu sami. Jsme tu každý pro každého z nás. 

  

Svět, ve kterém si přeji žít, je tento svět. Je to ten svět, ve kterém jsem se narodila. 

Kde jsem sama sebou. Kde můžu pozorovat tu samou oblohu, jako všichni ostatní. 

 

 

 

 

 


