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Kapitola 1. 

DEMOKRACIE A TOTALITARISMUS 
 

     Mým záměrem zde je zabývat se teorií otevřené společnosti a to z hlediska kri-
tické filosofie, respektive kritického racionalismu. To znamená především tím co 
to je otevřená společnost, na jakých myšlenkových základech tato idea stojí a jaký 
druh hodnot ji odpovídá a jaký naopak neodpovídá. A samozřejmě také tím jaká 
filosofie se s touto ideou shoduje a jaká neshoduje. 
     Co je filosofie, je známá věc, která ostatně vyplývá už ze samotného názvu. Fi-
losofie je láska k moudrosti. Je to kladení otázek na ty nejzákladnější problémy 
lidské existence i všeho bytí, ale také i snaha rozumně na ně odpovědět. Onu lásku 
k moudrosti lze chápat ve dvojím smyslu: jednak jako touhu po moudrosti a jednak 
jako obcování s moudrostí. Kritickou filosofií (kritickým racionalismem) potom 
rozumím praktickou životní moudrost projevující se závisle na místě, čase, jazyce 
a kultuře. Filosofie je také základem a vrcholem všech ostatních duchovních nauk 
a vědních disciplín, jako jejich teorie a nejvyšší z múz. Filosofie je tak jakoby vě-
dou všech věd a naukou všech nauk, které bez ní postrádají svůj účel a cíl, neboť 
věda je jak teoretická, tak i múzická činnost. 
     Co to je otevřená společnost? Otevřená společnost je především protikladem 
společnosti uzavřené. Otevřená společnost je v tomto smyslu potom to samé, co 
svobodná společnost, jejímž opakem je společnost nesvobodná. V moderním slova 
smyslu je otevřená společnost to samé, co demokratická společnost, v protikladu 
vůči totalitní (totalitární) společnosti, konkrétně jde o komunismus (resp. bolše-
vismus, stalinismus) a fašismus (resp. nacismus, hitlerismus). 
 

I. 
     Totalitární společnost (jedním slovem totalita) a demokratická společnost (jed-
ním slovem demokracie) se ale netýkají pouze moderní doby. Obecně se dá říct, že 
demokracie je forma vlády založená na ústavě, která zaručuje lidská práva, sociální 
spravedlnost, rovnost před zákonem, osobní svobodu atd., kdežto totalitarismus je 
forma vlády založená na pravém opaku, tzn. na samovládě, buď jedince anebo 
skupiny, na ústavě, která umožňuje porušování lidských práv, sociální nespravedl-
nost, nerovnost před zákonem, osobní nesvobodu atd. Formy demokracie, jedno-
duše řečeno vlády lidskosti, se nalézají už ve starověkém Řecku, ale i v jiných kul-
turách. Viz např. Buddhova sangha (tj. společenství jeho žáků), jako příklad ote-
vřené společnosti s prvky parlamentarismu. Stejně tak formy totalitarismu, jedno-
duše řečeno vlády nelidskosti, provázejí člověka už od samého počátku. Jde přede-
vším o různé despocie, tyranie, diktátorské režimy, vlády privilegované kasty vá-
lečníků nebo kněží, bohatých nebo mocných atd. 



     Demokracie tedy není vláda lidu, jak se někdy mylně usuzuje z významu sa-
motného slova, protože nic takového nikdy neexistovalo (ani v řecké polis), ale 
vláda spravedlivých lidských norem, institucí a zákonů. Jde o formu vlády, kdy je 
možné představitele této vlády odstranit bez krveprolití (demokratickými volbami), 
což je u tyranie možné jenom těžko, a kdy všichni občané mohou posuzovat a roz-
hodovat o této vládě (právě v těchto volbách), protože její výsledky zakoušejí na 
vlastní kůži. To věděl už nejvýznamnější athénský demokratický politik Periklés a 
rovněž zakladatel vědeckého dějepisectví Thúkydidés. 
     Další důležitá věc je, že demokracie není anarchie (bezvládí), jak si mnozí lidé 
chybně myslí. V demokracii platí naprosto jasná pravidla a zákony. Rozdíl oproti 
totalitní společnosti je ten, že zákony totalitní společnosti jsou špatné, tj. nelidské a 
nespravedlivé, kdežto demokratické zákony jsou, respektive měly by být, dobré, tj. 
spravedlivé a lidské. Nebo ještě jinak řečeno, totalitní zákony vlastně nejsou vůbec 
právními zákony, protože jsou jednak špatné a jednak je ti, kdo jsou u moci, stejně 
nedodržují a dělají si, co chtějí. Totalitní zákony jsou zcela záměrně formulovány 
protiprávně, aby umožňovaly těm, kdo vládnou vykládat si je tak, jak se jim to 
zrovna hodí a terorizovat tak ovládané. Nejde zde o vůli zákona, ale o zvůli moci. 
V demokracii nevládne ani jedinec, ani skupina, ani stát, ale demokratické zákony 
a ústava. V demokracii nejde o ty, kdo jsou u moci (jako v totalitní společnosti), ti 
jsou nahraditelní a vyměnitelní (pouzí volení zástupci), ale o ty, jimž se vládne, a 
to jsou všichni občané demokratické společnosti. 
     Jde tedy především o vytvoření právního státu, který všem jeho členům zaruču-
je lidsky důstojnou existenci. Toto ručení státu by mělo být ovšem co nejmenší. 
Jde o vytvoření minimalistického státu a nikoli paternalistického státu, který ome-
zuje osobní odpovědnost. To znamená, že jde o co nejmenší roli státu v životě jed-
notlivých lidí. Zkrátka o to, že nikdo nemá právo rozhodovat o štěstí anebo neštěstí 
člověka, o tom jak naloží se svým vlastním životem. Role státu by měla být tedy 
především regulativní, zamezující zneužití svobody, její zvrhnutí se v tyranii anebo 
v anarchii, ale také zajišťující sociální spravedlnost a ochranu sociálně slabších. 
     Demokracie ovšem není jenom forma vlády, ale také stav společnosti. Stav spo-
lečnosti, o který potom tato forma vlády usiluje, a který neznamená jenom vytvá-
ření liberálního prostoru pro tržní hospodářství a prosperující ekonomiku, ačkoli i 
to je důležité, ale především ve vytváření občanské společnosti. Společnosti, která 
není řízena ze shora státní byrokracií nebo stranickým aparátem, ale vyrůstá ze 
spodu, z osobní iniciativy jejich občanů, kteří vzájemným úsilím a společnou inici-
ativou spoluvytvářejí to, co se potom dá nazvat skutečnou občanskou společností. 
A tou je společnost prodchnutá idejemi svobody, rovnosti a bratrství člověka. 
Všech lidí na celém světě. 



     Otevřená společnost je společnost svobodná, společnost, kde jsou si všichni lidé 
rovni a mají stejná práva i povinnosti. Kde zákon platí pro každého, kde říct svůj 
názor a vyznávat své přesvědčení neodporující demokratickým zákonům, je neza-
datelné právo každého člověka. Kde hypotézy nejsou předkládány jako fakta a kde 
nevládne žádná ideologie (politická ani náboženská). Otevřená společnost je spo-
lečnost lidská, společnost, kde lidskost je měřítkem všeho. 
     Výše uvedené názory vycházejí především z filosofie K. R. Poppera, význam-
ného teoretika otevřené společnosti. Popper ve své sociální filosofii hájí názor tři 
sta let staré liberální evropské tradice. Tato tradice se nevztahuje jenom na politic-
kou ekonomii a tržní hospodářství, ale také na svobodu myšlení, svobodomyslnost. 
To hlavní o co liberalismus především usiluje, je maximální možná svoboda pro 
jedince. Jako příklad pravého opaku lze uvést školství a výchovu, které se ve všech 
totalitních režimech podobají vězení a vojenské disciplíně zaměřené na nesmyslný 
dril, nekritickou úctu k autoritě a slepou poslušnost. Pro liberalismus je tímto cílem 
naopak výchova k samostatnosti a k schopnosti utvořit si svůj vlastní názor. 
 

II. 
     Popper také přispěl k zásadnímu rozlišení mezi komunismem a socialismem, 
respektive mezi realistickým sociálním inženýrstvím a utopistickým sociálním in-
ženýrstvím. Zkrátka není socialismus jako socialismus. Rozdíl spočívá v tom, zdali 
jde o socialismus demokratický a nebo totalitaristický. Oběma dvěma jistě jde o 
prosazení sociálních reforem hájících práva pracujících, v tom se shodují (a v tom 
také Popper, stejně jako třeba i Masaryk, souhlasí s Marxem), neshodují se ale 
v návodu jak prosadit tyto reformy. Tento návod potom od sebe zásadně odlišuje 
oba dva druhy sociálního inženýrství. 
     Jednoduše řečeno jde o rozdíl mezi postupnou změnou a radikální změnou. Po-
stupná změna respektuje parlamentní demokracii, právní stát a etické normy. Pro-
středky, kterými se snaží prosazovat své sociální požadavky, jsou stávky, různé 
petice a jiné další druhy občanských iniciativ, ale především založení politické 
strany a získání mandátu od voličů pro vstup do parlamentu (případně vítězství ve 
volbách), tedy standardní demokratické metody. Radikální změna toto vše zavrhuje 
ve jménu krvavé revoluce, diktatury proletariátu, násilné kolektivizace, vyvlastnění 
majetku a tak dále, které nemůžou vést k ničemu jinému, než k vybudování nelid-
ského totalitního režimu. Socialismus a komunismus se ovšem neliší jenom 
v tomto návodu jak dosáhnout změny, ale také i v cíli, o který jim jde. Sociální stát 
je reálný politický program, kdežto komunistická společnost je čirá utopie. 
 


