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Ve zkratce: Seznamte se s experimentem myší Utopie, známým také 
jako "Vesmír 25". Fascinující behaviorální studie o tom, co by se stalo, 

kdyby myši dostaly vše, co by kdy chtěly a potřebovaly, někdo by to 
mohl nazvat utopií. Podaří se tento pokus o vytvoření utopie 
uskutečnit? A jaké ponaučení si z něj můžeme vzít? 

Přepis: 

V 70. letech 20. století se behaviorální výzkumník John B. Calhoun 

rozhodl odpovědět na velmi důležitou a aktuální otázku, co se stane 

se společností, pokud bude postaráno o všechny naše chutě a 
potřeby? V dnešní společnosti sociální pomoci a okamžitého 
uspokojení mi tato otázka leží na srdci už delší dobu. Kam můžeme 
směřovat dál?  

Poté, co jsem si přečetla o studii Johna Calhouna nazvané vesmír 25, 

jsem se k této odpovědi trochu přiblížila. A podle jeho závěrů 
směřujeme ke strašně velkému kanibalismu, po kterém bude 
následovat apokalypsa. Ve studii Calhoun vzal čtyři chovné páry myší 
a umístil je do "utopie". Prostředí bylo navrženo tak, aby eliminovalo 
problémy, které by vedly k úmrtnosti ve světě. Myši měly přístup k 
neomezenému množství potravy, byl jim poskytnut materiál na 
hnízdění a měly ideální myší teplotu 20 stupňů Celsia. Myši byly 
vybrány s ohledem na jejich zdraví a byla přijata extrémní opatření, 
aby se do vesmíru nedostala žádná nemoc. Když experiment začal, 
myši si počínaly tak, jak se dalo očekávat - čas, který by obvykle 
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promarnily hledáním potravy a úkrytu, využily k nadměrnému 
množství sexu.  

Výsledkem bylo, že se populace každých 55 dní zdvojnásobila. A jak 
populace rostla, začala myší společnost narážet na problémy. Myši se 
rozdělily do skupin a ty, které zjistily, že nejsou schopny najít si v 
těchto skupinách roli, se izolovaly. Izolovaní samci se fyzicky i 

psychicky stáhli. Stali se velmi neaktivními a vysedávali ve velkých 

kalužích uprostřed vesmíru.  

Už neiniciovali interakci s ostatními a velmi teritoriální samci je 
vesměs ignorovali. Brzy se začali vyznačovat mnoha zraněními, která 
získali v důsledku útoků od ostatních stažených samců. Samičí 
protějšky těchto izolovaných samců se také stáhly. Někteří trávili dny 
čištěním se, vyhýbáním se páření a nikdy se nezapojovali do bojů. 
Kvůli tomu měli vynikající kožichy, a byli přezdíváni velmi strašidelně 
krasavci. Rozpad chování se však neomezoval jen na outsidery, alfa 
samci se stali extrémně agresivními, napadali ostatní bez osobního 
prospěchu a často znásilňovali samce i samice.  

Tyto násilné střety někdy vyústily až v myší kanibalismus. Matky 
opouštěly svá mláďata nebo na ně často úplně zapomínaly a 
nechávaly je napospas osudu. Samice si také osvojily agresivnější 
chování, protože samci opustili své tradiční role a přestali chránit svá 
hnízda. Agresivita se přelévala a matky často zabíjely svá vlastní 

mláďata, přičemž infanticida na některých územích Utopie 
dosahovala neuvěřitelných 90 %. Ve fázi, kterou Calhoun nazval 
druhou smrtí, ti, kteří přežili útoky svých matek a ostatních, vyrůstali 
kolem těchto neobvyklých myších chování. 

Nikdy se tak nenaučili obvyklému myšímu chování a mnozí nejevili 
téměř žádný zájem o páření a raději se živili a čistili o samotě. 
Populace dosáhla vrcholu na 2200, kdy 3000 byla kapacita vesmíru, a 

odtud přišel úpadek. Mnohé myši už neměly zájem o rozmnožování a 
odcházely do horních pater výběhu, zatímco jiné tvořily násilné 
gangy. Nízká porodnost a vysoká dětská úmrtnost se spojily s násilím 



a brzy celá kolonie vyhynula. Během myší apokalypsy potravy 
zůstávalo dost a každá jejich potřeba byla zcela uspokojena. 

Proč tedy Utopie selhala? Kurva, co já vím, ale dovolím si hádat. 

Protože zdravé společnosti nejsou postaveny na pohodlí a 
dostupnosti, ale na nepřízni osudu a cílevědomosti. Stejně jako u 
myší okamžité uspokojení a nedostatek nesnází způsobilio, že jsme se 
odpoutali od svých instinktů. A kvůli tomu se s každou další generací 
naše chování stává méně a méně lidským. Když jsme zbaveni smyslu 
pro účel a schopnosti prokázat svou hodnotu, stáváme se neklidnými, 
násilnými a sebedestruktivními. A většina tvorů raději sežere vlastní 

potomstvo, než aby strávila šest měsíců v těsné blízkosti s příslušníky 
svého  

druhu. Někteří z vás si možná říkají, jestli to všechno má nějakou 
světlou stránku? Ano, má. Ne všechny Calhounovy myši se zbláznily. 
Ty, kterým se podařilo vytvořit si prostor a tento prostor ovládat, žily 
relativně normálním životem. Jen další pádný argument pro to, 
abychom my, sociální vyděděnci, řekli lidstvu, že na něj sereme, a 
založili si krám uprostřed lesů. 
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