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Hodnoty – poslanie – výcvik – lóža – priestor – sme to stále my? 

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord of Gilwell, zakla-

dateľ skautského hnutia, mal ohľadom neho veľmi jasnú víziu. 

Skúsme sa na ňu pozrieť pozornejšie...! 

ZÁKLAD: HODNOTY 

Základom skautského hnutia nie je jeho metóda, ale princípy, 

skonkrétnené pre potreby výchovy v Zákone, Sľube, Hesle a 

Dennom príkaze. Skauting teda nie je hnutie, ktoré niečo robí, či 

niečomu sa venuje, ako je to dnes vo zvyku hovoriť v súvislosti s 

rôznymi organizáciami a hnutiami. Skauting je v prvom rade 

hnutím ľudí, ktorí v niečo veria a niečo žijú a to úplne a bytostne, 

nielen ako nejakú (dokonca len voľnočasovú) záľubu, ale ako 

autentický životný štýl. Skauting je teda výchovné hnutie a 

nevychováva len tak k hocičomu, ale k týmto konkrétnym hodno-

tám, ktoré zakladateľ vyjadruje napríklad aj takto: „Boh je jediný 

Otec všetkých nás, takže všetci skauti sa považujú za bratov, bez 

ohľadu na rozdielnosť národnosti, vyznania, či triedy.“ Toto je 

základ ním vytváraného „skautského bratstva“, ako to nazýva. 

Skautovanie, čiže oná skautská metóda, je len nástrojom budova-

nia týchto hodnôt, dobrodružným a atraktívnym plášťom, zahaľu-

júcim (obal predáva!) tento skutočný cieľ skautingu: „Keby sme 

sa nazvali napríklad Spoločnosť na propagáciu morálnych 

atribútov, chlapec by sa do toho určite nehrnul. No nazvať to 

skauting a dať chlapcovi šancu stať sa zvedom, to bola úplne iná 

káva,“ vysvetľuje nám Zakladateľ osobne. 

NÁBOŽENSTVO AKO ZÁKLAD PRE ZÁKLAD 

Aby skauting mohol pevne stáť na týchto svojich hodnotách, musí 

veriť, že tieto hodnoty sú objektívne platné, spoločné pre všet-

kých ľudí a nemenné. Presne v toto Baden-Powell pevne verí. Je 

kresťan a je samozrejme presvedčený, že kresťanstvo tieto hodno-

ty veľmi dobre vyjadruje, ako napríklad svedčia už spomenuté 

slová ako vystrihnuté z Písma „Boh je jediný Otec všetkých nás“. 

Nakoniec, známy je aj jeho výrok: „Skauting nie je nič iné, než 

uskutočňované kresťanstvo“ (článok Skauting a kresťanstvo, 

1917). Ale súčasne vie, že kresťanstvo ich nevymyslelo, nevytvo-

rilo, ale ich len zrkadlí. Ich realita je objektívnou realitou, prame-

niacou v objektívnej realite Boha, ktorý je prameňom a základom 

týchto hodnôt. A ako každú objektívnu realitu, aj túto realitu 

môže objaviť a nájsť každý jeden úprimne hľadajúci človek 

dobrej vôle, ak nie je zaslepený nejakou úzkoprsou ideológiou, či 

slepou vierou. vyviera to zo zakladateľových slov: „Máme medzi 

nami chlapcov rôznych vyznaní. ... Ale myslím, že nebude problém 

zhodnúť sa, aby sme pri týchto otázkach dávali dôraz na ľudskú 

stránku veci, pretože službu blížnemu v sebe zahŕňa takmer každá 

forma viery. ... Dobré skutky sú spoločné všetkým náboženským 

vyznaniam, preto neprekážajú žiadnemu z nich.“ (Rady skaut-

ským vodcom) – pričom úplne samozrejme predpokladá, že 

pohľad na to, čo je to „dobré“, čo je „ľudské“ a čo je to „služba“ 

je nakoniec rovnaký a zhodný, pretože všetky náboženstvá, ak 

hľadajú úprimne, tak aj nachádzajú tú istú objektívnu Pravdu, 

ktorou je Evanjelium Ježiša Krista. Je pekné pripomenúť si 

podobnú štúdiu C. S. Lewisa, ktorý v knihe Zničenie človeka 

porovnáva základné morálne zistenia rôznych kultúr a nábožen-

stiev a zisťuje, že sú vo svojich základoch zhodné (platí, samo-

zrejme, len pokiaľ nie sú umelo pokrútené nejakou zvonka 

nanútenou filozofiou, vierou, či ideológiou). Tradične na tento 

fakt poukazuje aj pojem prirodzeného zákona. 

To je dôvod, prečo skauting je podstatne a objektívne nábožen-

ský nie v zmysle viazania sa nejakú konkrétnu formu nábožen-

stva, ani v zmysle zakotvovania sa v nejakom vieroučnom 

systéme, ale v zmysle oddanosti Pravde, čiže samotnej objektív-

nej realite, tak, ako ju chápe kresťanstvo, kde slovo „pravda“ v 

duchu hebrejskej tradície a myslenia nevyjadruje len onú dnešnú 

„zhodu nejakého tvrdenia s objektívnou realitou“, ale objektívnu 

realitu samotnú. Pre Hebreja pravda = skutočnosť sama a sku-

točnosť sama = pravda. Ježiš je plnosťou tejto reality, je Boh 

sám, „Alfa“, z ktorej všetko vychádza a „Omega“, ku ktorej 

všetko smeruje. Preto Zakladateľ na otázku, kedy sa nábožen-

stvo stalo súčasťou hnutia skautov a skautiek, odpovedal onou 

známou a často citovanou vetou: „Nikdy tam neprišlo. Vždy tam 

bolo. Je to základný faktor, na ktorom stojí skauting.“ (porov. 

WOSM, Fundamental Principles). Ak by totiž Hnutie nebolo 

jasne zakotvené v objektívnej realite Boha, potom by ani jeho 

hodnoty viac neboli niečím, čo je možné vyžadovať bez výnim-

ky na všetkých ľuďoch, ale stali by sa alebo hračkou rôznych 

vier a ideológií, alebo by sa naopak rozplynuli v šedej zóne 

morálneho relativizmu. V oboch prípadoch by to znamenalo 

koniec skautingu, ako ho chápal B.P. 

MISIJNÝ IMPERATÍV 

Objektívne hodnoty večnej a nemennej Pravdy, z nej plynúceho 

objektívneho, večného a nemenného a pre všetkých ľudí rovna-

kého Dobra a k nemu smerujúcej rovnako objektívnej a nemen-

nej Cesty (porov. Ježišovo „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 

14,6 SSV)) potom vytvárajú misijný imperatív podeliť sa s 

týmto poznaním, ako aj so životom, ktorý sme na ňom založili a 

ktorého kvalitu sme už sami na sebe ocenili. 

Skauting je teda v samej svojej podstate misijné hnutie, tiahnuce 

svetom s jasným cieľom premeniť celý svet na obraz hodnôt, 

ktoré skauting vyznáva a tak vytvoriť nový svet. Stačí si prečítať 

slová Zakladateľa, v ktorých toto poslanie a jeho naliehavosť 

priam vibruje: „Skautské bratstvo je v mnohých ohľadoch po-

dobné krížovej výprave. Skauti z celého sveta sú vyslancami 

dobrej vôle, prekračujú bariéry, ktoré postavila farba pleti, 

vierovyznanie, triedne delenie. Je to veľké poslanie. ... Sľúbme si 

teda, že sa vynasnažíme založiť priateľstvo medzi skautmi celého 

sveta, pomôžeme vo svete rozvíjať mier a šťastie a medzi ľuďmi 

dobrú vôľu. Prístup je v tejto veci veľmi dôležitý. Keď budú naše 

skautské zákony a sľub platiť v praxi, nepripustia medzi národmi 

žiadne vojny či konflikty. ... Prispejme všetci svojou troškou. 

Skauti by sa mali stále zlepšovať, nielen v zálesáctve alebo 

stanovaní, ale aj v dodržiavaní skautských zákonov. Ak ešte nie 

ste skautmi, poďte a pridajte sa k tomuto šťastnému bratstvu. 

Čakajú nás skvelé časy a budeme vás potrebovať!“ (Rady 

skautským vodcom, Skauting pre chlapcov). 

Tento misijný imperatív je vec tak vážna a naliehavá, že Baden-

Powell má v jeho mene plné právo od svojich nasledovníkov-

skautov vyžadovať aj to najnáročnejšie: „aby obetoval seba aj 

svoje osobné potešenia v prospech druhých“ (Rady skautským 

vodcom). 

Ako v každej armáde – a kto by to vedel lepšie, než generál Jeho 

Veličenstva lord Baden-Powell! – aj tu je kľúčový výcvik. 

Mladý križiaci-misionári musia byť najprv na túto misiu vycvi-



čení a vytrénovaní!  

TRÉNING OBČANOV 

Baden-Powell je občan Britského impéria, ktoré je súčasne štátom 

a súčasne cirkvou (anglikánska cirkev), kráľ je súčasne hlavou 

štátu i „pápežom“ tejto štátnej cirkvi. Štát tak ako správna cirkev 

je (či aspoň má byť) garantom, ochrancom a šíriteľom týchto 

hodnôt – a aj preto si panovníci ďalej držia kedysi dávno skutoč-

ným pápežom udelený titul defensor fidei, obranca viery. Dobrý 

občan je potom súčasne aj dobrým cirkevníkom, dobrým kresťa-

nom, ktorý s opravdivým zápalom tieto hodnoty nielen žije, 

nielen chráni a bráni, ale aj aktívne šíri a posilňuje. Róbert Baden-

Powell aj ako vojak, dôstojník a generál Jeho Veličenstva bol 

súčasťou tohto misijného podniku svojho impéria. A keď neskôr 

opúšťa armádu a naplno sa venuje rodiacemu sa skautskému 

hnutiu, nepochybuje o východiskách a princípoch tejto západnej 

expanzie do sveta. To, v čom sa odkláňa od svojho doterajšieho 

života, je spôsob, ako to dosiahnuť. Na rozdiel od Katolíckej 

cirkvi Britské impérium vysiela namiesto misionárov a mučení-

kov vojnové lode a armádne expedičné zbory. Namiesto cirkevnej 

štruktúry vytvára kolónie, podriadené administratívnej moci, 

vynucovanej zbraňami. A to, čo prináša, je skôr technická verzia 

civilizácie: železnice, továrne, nemocnice, úrady, byrokracia, 

dane, odvody,... než samotné hodnoty a viera, ukazujúca k ob-

jektívnej realite, z ktorej tieto hodnoty vyvierajú. Alebo inak: 

namiesto prekvasovania zvnútra, ktoré Katolícka cirkev úspešne 

uskutočnila najprv v Rímskom impériu a neskôr v barbarskej 

Európe na úsvite stredoveku (a pokračovala v tom ďalej v misij-

ných územiach), Britské impérium skôr pracuje metódou zvonka 

vnútenej formy, pričom vnútro ale ostáva často nezmenené a 

nedotknuté. Že tento postup nie je nakoniec funkčný, dosvedčuje 

nielen zrútenie sa onej formy, čiže koloniálnych štruktúr po II. 

svetovej vojne, ale aj chaos, do ktorého následne upadli mnohé z 

kolónií v Ázii a Afrike. Forma sa rozplynula a v plnej surovosti 

odhalila vnútro, nezmenené, neprekvasené, nedotknuté hodnota-

mi, ktoré by dokázali aj naďalej, bez donucovacej moci Impéria, 

zachovať dovtedajší mier, prosperitu, pokoj, rozvoj, samotnú 

civilizáciu. 

Baden-Powell si toto, zdá sa, dobre uvedomoval. Chcel svet 

zmeniť nie silou armády, polície, legislatívy, vládnych nariadení a 

pod. Tušil, že to ani nie je možné. Po vzore Katolíckej cirkvi a 

kresťanstva samotného to chcel urobiť práve prekvasením spoloč-

nosti zvnútra. A nástrojom toho mal byť práve skaut, stelesňujúci 

v sebe ideál dokonalého občana, oddane žijúceho, chrániaceho, 

rozvíjajúceho a vo svojom okolí šíriaceho hodnoty skautingu. 

B.P. tento cieľ skautingu dáva jasne najavo: „Pojem „skauting" 

dnes chápeme ako systém, ktorý vychováva chlapcov aj dievčatá k 

občianstvu prostredníctvom hier,“ alebo „Vodca by mal mať na 

pamäti, že okrem povinnosti voči svojim chlapcom má aj povin-

nosť voči hnutiu ako celku. Snažíme sa vychovávať chlapcov k 

dobrému občianstvu aj preto, aby sme boli užitoční pre našu 

krajinu. Aby mohla mať celé generácie statočných a lojálnych 

občanov, ktorých bude priateľstvo a „zmysel pre hru" udržiavať 

jednotných medzi sebou a v mieri so susedmi navonok,“ alebo 

„Skauting je hra pre chlapcov pod vedením chlapcov. Starší 

bratia v nej môžu vytvoriť svojim mladším bratom zdravé prostre-

die a povzbudzovať ich k zdravým aktivitám, ktoré pomôžu rozvi-

núť ich občianstvo“ (všetky tri citáty z príručky Rady skautským 

vodcom). A znova si pripomeňme, že v B.P.-ho poňatí „občan“ 

nie je to, čo opisuje slovami: „V slobodnej krajine je jednoduché 

a celkom bežné považovať za dobrého občana človeka, ktorý 

dodržiava zákony, robí si svoju prácu, vyjadruje svoje postoje a 

rozhoduje sa v politike, športe alebo aktivitách a necháva na 

„tých hore", aby sa postarali o blahobyt spoločnosti. To je 

občianstvo pasívne. No pasívne občianstvo nestačí na to, aby sme 

na svete podporili mravné hodnoty ako slobodu, spravodlivosť a 

česť“ (Rady skautským vodcom). Vyžaduje „občianstvo aktívne“, 

ktoré, ako práve povedal, aktívne podporuje a presadzuje 

„mravné hodnoty ako slobodu, spravodlivosť a česť“ a pod. V 

jeho poňatí je teda „občan“ to isté, ako v kresťanstve „misionár“: 

človek aktívne pracujúci na vzraste „Božieho kráľovstva“. Sám 

Zakladateľ tento pojem aj používa, keď vysvetľuje, že „pojmom  

´Kráľovstvo Božie´ mám na mysli prevahu lásky vo svete na-

miesto dominancie sebeckých  záujmov a súperenia, aké existuje 

v súčasnosti.“ A skaut ako dobrý občan práve za toto kráľovstvo 

tvrdo a s nasadením bojuje! 

SKAUTOM NAVEKY! 

Výsledkom skautskej výchovy je potom človek, ktorý je skau-

tom naveky. Nie v tom zmysle, že až do 90-ky chodí táboriť a 

každý rok uloví všetkých 26 bobríkov. Je skautom naveky preto, 

že sa počas skautskej formácie stotožnil s hodnotami skautingu. 

Sú jeho prirodzenosťou, žije ich úplne samozrejme vždy, všade a 

vo všetkom, sú jeho najvyšším zákonom vo všetkom, čo robí – 

bez ohľadu na to, či sa stane vojakom, lekárom, politikom, 

členom snemovne, kozmonautom, robotníkom v zlievarňach, 

kaministom, živnostníkom, alebo námorníkom. Vždy, všade a vo 

všetkom bude žiť podľa skautských hodnôt a zásad. Vždy bude 

verným členom veľkej skautskej rodiny a bratom každého 

skauta. Baden-Powell z tohto pohľadu podvedome formuje svoje 

hnutie tak, akoby nanovo zakladal novú katolícku cirkev. Skau-

ting skutočne je cirkvou: jednotné, svetové hnutie, ktoré má 

svoju organizáciu, obrady, disciplínu, pravidlá, nejaký čas 

dokonca aj svojho „pápeža“ (v dobe Zakladateľa ním bol on i s 

manželkou ako svetoví náčelníci), ale hlavne svoje vierovyzna-

nie, jasne definované a stelesnené v Princípoch, Sľube, Zákone, 

Hesle a Príkaze. A má svojich „veriacich“, ktorí mu uverili, 

prijali ho, stotožnili sa s ním a žijú ho celým svojim životom. 

SKAUTING AKO „LÓŽA“ 

Nie, nemyslím, že B.P. bol slobodomurár, ani že sa inšpiroval 

slobodomurárstvom. Ale myslím, že príklad slobodomurárov 

nám pomôže pochopiť jeden princíp, na ktorý B.P. poukazuje, 

keď píše: „Keď budú naše skautské zákony a sľub platiť v praxi, 

nepripustia medzi národmi žiadne vojny či konflikty. ... Prispej-

me všetci svojou troškou.“ Skauti sú v tomto podobní akoby 

členom tajných spoločností: stretnú sa dvaja politici úplne 

odlišných národov a vlád... ukážu si svoje slobodomurárske 

prstene... zistia, že patria k tomu istému hnutiu, či dokonca tej 

istej lóži... a zrazu sa zo zástupcov dvoch cudzích a možno 

nepriateľských vlád stávajú kolegovia a druhovia, ktorí vo 

svornej spolupráci riešia, ako to spraviť, aby nakoniec oba štáty 

naplnili vízie a želania ich lóže... Inými slovami, nad vernosťou 

všetkému ostatnému vysoko vyčnieva a prevažuje ich vernosť 

lóži a jej zásadám, úsiliu a politike. A teraz si nahraďte slovo 

„lóža“ slovom „skauting“. A zrazu máte pred sebou víziu ľudí, 

ktorí skautské hodnoty a skautské bratstvo a skautské ciele 

nadradzujú všetkému ostatnému. Ak sa teda stretne americký, 

ruský, iracký, pakistanský, čínsky a slovenský politik na konfe-

rencii – a zistia, že všetci sú skauti! – tak sa radostne objímu, 

ľavice si podajú a potom, ako najlepší priatelia, skutoční bratia, 

si sadnú a dajú hlavy dokopy, aby podumali, ako tú blízkový-

chodnú krízu a svetovú situáciu vôbec vyriešiť tak, aby nakoniec 

zvíťazili skautské hodnoty a ideály! 

Nie je náhoda, že všetky ideologické a totalitné režimy vnímali 

skauting ako svoju piatu kolónu a (spoločne s náboženstvom a 

cirkvami, s ktorými zdieľa jednu spoločnú kategóriu) sa ho 

snažili vykoreniť, potlačiť, zničiť a nahradiť vlastnými zideolo-

gizovanými napodobeninami: Hitlerjugend, Pionierska organi-

zácia, Socialistický zväz mládeže a pod.  

... ABY SKAUTSKÁ „LÓŽA“ FUNGOVALA... 

Skautská „lóža“ samozrejme funguje tým lepšie, čím viac je vo 

svete takých sformovaných „naveky skautov“, ale súčasne aj čím 



vyššie sú postavení, čím zodpovednejšie funkcie zastávajú, čím 

viac dokážu ovplyvňovať spoločnosť a čím viac dokážu byť 

idolom a vzorom pre ostatných ľudí, neskautov.  

Aj preto skauting je nielen výchovou k hodnotám, ale aj výcho-

vou k zrelosti a dospelosti. „Skautský program je chlapská práca 

vtesnaná do chlapčenskej veľkosti,“ píše James E. Russell, podľa 

B. P.-ho najlepší znalec teórie skautingu, „skautské aktivity nie sú 

na skautingu tým najpozoruhodnejším. Tým je skautská metóda 

ako takmer ideálny metodický systém, ktorý vedie chlapcov ku 

konaniu správnych vecí a vštepuje im správne návyky. V praxi 

vynikajú dve veci - prvá, že tieto návyky sú trvalé a druhá, že 

skauting prináša príležitosť rozvíjať a využívať iniciatívu, seba-

ovládanie, samostatnosť a schopnosť viesť samého seba ... Využí-

va družinu a oddiel. Učí chlapcov spolupracovať v tímoch. 

Umožňuje im spoločnú snahu o dosiahnutie spoločného cieľa.“ 

Sám zakladateľ dodáva: „v chlapcovi podporujeme zodpovednosť 

za vlastný … rozvoj, dôverujeme jeho čestnosti a očakávame, že 

každý deň urobí pre niekoho dobrý skutok. ... Hlavným cieľom 

družinového systému je dať ozajstnú zodpovednosť čo možno 

najväčšiemu počtu chlapcov, aby sme mohli rozvíjať ich charak-

ter. Každý z nich sa tak učí, že má určitú osobnú zodpovednosť za 

úspech družiny. A každá družina sa tak učí, že má určitú zodpo-

vednosť za úspech oddielu. Prostredníctvom družinového systému 

sa skauti učia, že majú dôležité slovo v tom, čo ich oddiel robí.“ 

Cieľom skautingu je teda výchova a formovanie skutočnej elity: 

ľudí, ktorí sa v spoločnosti presadia vďaka svojim naučeným a 

osvojeným kvalitám, zručnostiam a návykom – a z tejto svojej 

pozície potom dokážu veľmi účinne ovplyvňovať svet tak, aby 

smeroval k uskutočneniu skautských ideálov, s ktorými sa stotož-

nili. A, ako sníva Baden-Powell, čakajú nás skvelé časy ... keď 

budú naše skautské zákony a sľub platiť v praxi po celom svete. 

NEUTRÁLNA PÔDA DISKUSIE A HĽADANIA 

Toto je druhý mocný nástroj skautingu v jeho práci na premene 

sveta.  

Skauting sám je niečo ako náboženstvo mimo všetkých nábožen-

stiev, či cirkev mimo všetkých cirkví. Správa sa ako cirkev a 

náboženstvo, ale neprezentuje sa tak a, naopak, je otvorený 

všetkým cirkvám a náboženstvám bez rozdielu. Vďaka tomu 

môže byť niečím ako neutrálnou pôdou pre hľadanie onej ob-

jektívnej Pravdy a objektívnych Hodnôt, ktoré nesie a presadzuje 

a za ktoré bojuje.  

Baden-Powell v podstate predpokladá, že na pôde skautingu 

akoby prebiehala nikdy nekončiaca diskusia, v ktorej všetci skauti 

„prekračujú bariéry, ktoré postavila farba pleti, vierovyznanie, 

triedne delenie“ a spoločne hľadajú, overujú a následne si osvoju-

jú oné objektívne, večne platné Pravdy a Hodnoty – ono univer-

zálne svetové tao, ako ho nazval Lewis – a v nich nachádzajú 

základ nielen pre svoje životy, ale aj pre svoje trvalé, všetky 

hranice prekonávajúce skautské bratstvo i pre z neho plynúce 

poslanie vo svete.  

Cieľom skautingu je teda konverzia, obrátenie svojich členov k 

tejto „skautskej viere“, o ktorej je Baden-Powell presvedčený, že 

– práve preto, že zrkadlí objektívnu realitu Boha – je súčasne aj 

pravým a autentickým jadrom všetkých úprimných a pravdu 

hľadajúcich náboženstiev a vier. Skauting sa tak javí ako univer-

zálne ekumenický nielen naprieč kresťanstvom, s ktorým sa v 

podstate prekrýva, ale naprieč všetkými náboženstvami sveta: 

„Rešpekt pred Bohom a rešpekt pred blížnym a rešpekt pred 

sebou samým ako služobníkom Božím je základom každej formy 

náboženstva“, píše Baden-Powell (Hansen, W.: Vlk, ktorý nikdy 

nespí), či „Rob druhých šťastnými a sám budeš šťastný. A tým, že 

takto budeš robiť, naplníš Božiu vôľu s tebou.“  

To je, len tak pomimo, aj dôvod, prečo si Baden-Powell nevie 

predstaviť skauta-ateistu: „Skaut je veriaci človek a ja zavrhujem 

akúkoľvek formu skautingu, ktorý nemá za základ náboženstvo“ 

(Scouting for boys. London: Expres, 1917, p. 56.). Ateizmus je 

totiž nielen popretím objektívnej platnosti hodnôt (so všetkými 

desivo tragickými dôsledkami, ktoré sme v XX. storočí zažívali 

a dodnes zažívame), ale aj rezignáciou na opravdivé hľadanie 

objektívnej reality a jej plnosti, ktorou je Boh a kde vskutku 

platia slová Krista: „kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria“ 

(Mt 7,8 SSV). 

SME TO STÁLE MY? 

Myslím, že dnešná Európy by bola nočnou morou Baden-

Powella. Po traumách Veľkej vojny, II. svetovej vojny a násled-

nej Studenej vojny s temným prízrakom jadrového holokaustu 

sveta, Európa oficiálne rezignovala na svoje hodnoty a zavrhla 

ideu ich objektívnosti. Všetko sa stáva už len subjektívnou 

vecou jednotlivca. Vrcholom všetkých čností sa stáva toleran-

cia
1
. Už viac niet viery v objektívneho Boha ani objektívne 

Dobro, ani objektívnu Pravdu. Vstúpili sme „do „veku interpre-

tácie“, teda do veku, kde neexistujú fakty, ale len interpretácie. 

Namiesto dogiem a objektívnosti tu vyvstali rôzne interpretácie, 

ktoré sa prostredníctvom dialógu snažíme doviesť ku konsenzu. 

To je ten víťazný pluralizmus. Teda neexistuje objektívna prav-

da, ale len konsenzus.“ (Tomáš Kříž, porov. Vattimo a Rorty). 

Všetky viery sú rovnocenné. Všetky kultúry sú rovnocenné. 

Všetky názory sú rovnocenné. Neexistuj totiž žiadna objektívna 

realita, žiadna objektívna pravda, dobro, nič podobné, s čím by 

sme ich mohli nejako porovnať a rozhodnúť, ktorá viera, alebo 

mienka je lepšia, či horšia, pravdivejšia, či zavádzajúcejšia.  

Človek už viac nie je transcendentná bytosť, stvorená Bohom na 

obraz Boha a majúca večnú, svet presahujúcu hodnotu, dôstoj-

nosť, vážnosť i určenie. Je degradovaný na sociálny konštrukt, je 

stotožnený so svojimi názormi. Ako hovorí Josh McDowell: 

„Pravda nikdy neexistuje v objektívnom zmysle slova. ... Pravda 

- či už vo vede, výchove či náboženstve - je vytvorená konkrétnou 

kultúrou či komunitou a je „pravdivá" iba v tej danej kultúre a 

pre ňu. Jednotlivé osoby sú produktom ich vlastnej kultúry; 

individualita je ilúzia; identita je poskladaná z kultúrnych 

prameňov. Všetko myslenie je sociálnou konštrukciou. „To 

znamená, že to, čo vy a ja považujeme za „pravdy" sú jednodu-

cho ľubovoľné „presvedčenia", ktoré sme boli nútení prijať 

našou spoločnosťou - práve tak, ako iní boli nútení svojou 

spoločnosťou prijať úplne odlišný komplex presvedčení. ... 

Akýkoľvek systém alebo vyhlásenie, ktoré tvrdia, že majú ob-

jektívnu pravdu alebo nepriaznivo posudzujú hodnoty, presved-

čenia, životný štýl alebo tvrdenia o pravde nejakej inej kultúry je 

mocenský prístup, snaha jednej kultúry dominovať ostatným 

kultúram.“ 

Snaha zmeniť názory iného človeka je tak zločinom netolerancie, 

doslova aktom vraždy tohto človeka, pretože ak je človek 

stotožnený so svojimi názormi, pokus o ich zmenu je vlastne 

vraždou jeho osobnosti. Ak chceme rešpektovať iného človeka, 

musíme mať „ochotu rešpektovať ideály druhých ľudí, akoby 

boli vlastné“ (R. M. Haire, filozof). Už viac žiadna diskusia. 

Žiaden cieľ, ku ktorému by sa dalo smerovať, ani žiadne posla-

nie, ktorému by sme mali slúžiť.  

Povedané rečou marxizmu (a súčasná Európa naozaj je neomar-

xistická), zredukovali sme dnešnú spoločnosť na „materiálnu 

základňu“: jediným zostávajúcim poslaním je zvyšovať HDP, 

platy, penzie, materiálnu životnú úroveň,... a tým to končí. 

                                                           
1 „Definícia novej... tolerancie je taká, že presvedčenie, hodnoty, životný štýl a 

pochopenie pravdy každého jednotlivca sú rovnocenné. Neexistuje žiadna 
hierarchia pravdy. Tvoje presvedčenie a moje presvedčenie sú rovnocenné a 

všetka pravda je relatívna.“ (Thomas A. Helmbock, Lambda Chi Alpha Fraterni-

ty) 



Všetko ostatné je len „kultúrna nadstavba“, ktorá je súkromnou 

vecou každého človeka, nikto nemá právo v tejto oblasti kritizo-

vať názory iného človeka, inak spácha zločin nenávisti, či dokon-

ca sa snažiť meniť názory iného človeka, čo je zase zločinom 

netolerancie. Prejavom ľudskosti a rešpektu už viac nie je ponúk-

nuť primitívnym ľuďom v džungli dobrodenia civilizácie, ale 

naopak, odrezať ich od každého vplyvu zvonku a ponechať ich v 

ich divošskej primitívnosti – len tak totiž ako „sociálne konštruk-

ty“ ostanú zachovaní v tom, čím sú. Opak, ich „scivilizovanie“, sa 

dnes javí doslova ako zločin vraždy ich osobnosti, kultúry – a 

teda ich samotných ako ľudí! 

Ako „súkromná záležitosť“ už viac nemá táto „kultúrna nadstav-

ba“ žiaden priestor ani žiadne právo prezentovať sa mimo súkro-

mia, v tzv. „verejnom priestore“, ktorý má a musí byť v tomto 

smere prázdny a sterilný. V praxi to znamená, že ateizmus, 

filozofia bezzmysenosti a sekularizmus sa stávajú oficiálnym 

náboženstvom sekularistického štátu a napĺňajú tento násilne 

vyprataný „verejný priestor“, ale o tom sa hovoriť nesmie. V 

praxi sa tvárime, že verejný priestor je a musí byť prázdny a čistý 

(a ak taký nie je, tak musí byť rázne vyprázdnený a vyčistený) od 

akejkoľvek „kultúry“, vrátane svetonázorov, náboženstva a pod. S 

výnimkou toho už spomenutého jediného, ktoré ale navonok 

vehementne popiera, že by náboženstvom, hoci bezbožným, 

bolo...  

V tomto smer by sme slovami Fukuyamu povedali, že nastal 

„koniec dejín“: ľudstvo dosiahlo konečnú stanicu, ktorou je 

dokonalý nihilizmus ohľadom všetkého, čo by akokoľvek preko-

návalo čisto materiálnu rovinu. Filozofia bezzmyselnosti sa stala 

oficiálnym náboženstvom Západu, sex, rozkoš a konzum jeho 

najvyššou hodnotou, sviatosťou a liturgiou v jednom a zmierenie 

sa s týmto diktátom najvyššou čnosťou súčasnej spoločnosti. 

Iste, nie každý dokáže úplne čeliť celej mrazivej temnote bezzmy-

selnosti Vesmíru, v ktorom „človek je produktom príčin, ktoré 

nemali schopnosť predvídať cieľ svojho pôsobenia; jeho pôvod, 

rozvoj, nádeje i strachy, to, čo miluje a čomu verí, nie je nič iné, 

než výsledok náhodného usporiadania atómov. Žiadne zanietenie 

ani hrdinstvo, žiadna sila myšlienky či pocitov nedokáže uchovať 

život jednotlivca za hrobom; všetky ľudské činy za celé veky, 

všetko zanietenie a všetka inšpirácia, najžiarivejšia múdrosť 

ľudského génia – to všetko je určené na zánik... Chrám všetkého, 

čo ľudstvo dosiahlo, musí byť nevyhnutne pochovaný“ (Bertrand 

Russell). Preto si ľudia smú v súkromí ďalej žiť svoje naivné 

viery a náboženstvá ako nejaké „ópium ľudstva“, ktoré im pomá-

ha zabudnúť na túto des naháňajúcu bezzmyselnosť sveta a 

samých seba a akosi pred nimi utiecť do imaginárneho sveta 

svojich vier a mýtov a náboženstiev. Ale už len v súkromí. 

„Verejný priestor“ je dobudúcna vyhradený „silným novým 

ľuďom“, ktorí sa nelámu pod ťarchou z toho plynúceho „zúfal-

stva, ktoré sa samo sebe nepoddá“ (Bertrand Russell). 

V tejto atmosfére už skauting viac nemôže byť skautingom. Vízia 

zakladateľa je tuho politicky nekorektná, neprijateľná. Naša 

„spoločenská angažovanosť“ ako skautskej organizácie je mocne 

zredukovaná: Niet už kam smerovať, niet viac čo budovať. 

Spoločnosť sama už nikam nesmeruje, slovami Robura z knihy J. 

Verna už viac nerastie, iba tučnie... Iste, môžeme tomuto tučneniu 

napomáhať a prijať ako svoje poslanie prácu na tom, aby vo svete 

vzrastalo pohodlie života a jeho zábavnosť, čo je tiež pomerne 

účinné „sedatívum“ proti hrôze z bezzmyselnosti života. Takže na 

Deň narcisov pomôžeme zabojovať s rakovinou a urobiť niečo 

pre viac zdravia obyvateľstva. Navštívime domov dôchodcov a 

potešíme starčekov a starenky. Poupratujeme Tatry a opravíme 

studničky v lese. A usporiadame rekreačné a oddychové tábory 

pre našich členov. A koniec. Už nič viac nejestvuje, žiadne 

poslanie, žiadna „krížová výprava“, nič.  

Kedysi sa pri zahájení dňa pri zatínaní sekery vravievalo: „Týmto 

zahajujem dnešný pracovný deň!“ Skautský tábor bol totiž 

miestom, kde sa síce formou hry, ale predsa tvrdo pracovalo na 

formovaní budúceho občana-križiaka na jeho poslanie, výpravu 

za premenou ľudstva. Ale to už je minulosť. Už zopár rokov sa 

na našich táboroch (45. zbor) v praxi zahajuje „hrací deň“ – 

pretože vodcom je zjavne trápne nazývať „prácou“ to, čo je síce 

atraktívnymi, ale už len hrami a „aktivitami“...  

Ak Zakladateľ vysvetľuje, že skautský tábor znamená „že si 

[chlapci] tábor pripravia sami, aj keď si musia stany sami 

vyrobiť a naučiť sa variť vlastné jedlo“, tak potom dnes, s 

kuchármi a staffákmi a stavebnými tímami a pod. naozaj len 

ťažko môžeme skautský tábor nazvať skautským táborením. Ale 

prečo aj? Prečo by sme mali na táboroch znášať námahu a 

nepohodu a trénovať odolnosť a disciplínu a tak? Nikam predsa 

už ako skauting nesmerujeme, za nič už ako skauting nebojuje-

me... ostáva už len rekreácia, zábava a konzum – akurát že pre 

formu ešte stále zabalené do skautskej rovnošaty...   

Ešte nie tak dávno skauti za svoj skauting zomierali v nacistic-

kých a komunistických koncentračných táboroch a na popravis-

kách – pretože slúžili poslaniu, ktoré stálo i za to. Ale zomrel by 

niekto za skauting dnes, tu, na našom súčasnom Slovensku? 

Členovia Vášho oddielu, napríklad? Za v praxi voľnočasovú 

rekreačnú aktivitu? Aký zmysel má obetovať pohodlie v zápase 

o viac pohodlia? Zriekať sa zábavy v boji o viac zábavy? Neho-

voriac o samotnom živote? Žiaden! 

Princípy, Zákon, Sľub, Príkaz, Heslo,... strácajú v praxi svoju 

záväznosť, silu i význam. Už viac nie sú „morálnym imperatí-

vom“, odrážajúcim objektívne morálne Dobro, ale len „sociál-

nym konštruktom“. Nováčikov už viac neinšpirujú, ale často 

skôr odrádzajú. Keď už totiž nie sú vierovyznaním krížovej 

výpravy skautov za nastolenie (resp. obnovenie) novej civilizá-

cie, stávajú sa v novom, morálne relatívnom, konzumnom, 

rezignovanom a tolerantnom svete pragmatických individualis-

tov skôr zbytočným bremenom a príťažou. Môžem, ale aj 

nemusím ich uznať a som pritom stále rovnako dobrý a rovnako 

správny skaut ako všetci ostatní a všetci ostatní ma (v duchu 

takto chápanej tolerancie) musia prijímať a uznávať ako skutoč-

ného a opravdivého skauta a musia sa mi prispôsobiť tak, aby 

som ním mohol byť aj napriek tomu, že ním vlastne nie som... 

Dobre sa to odrazilo aj v nedávnej diskusii o tom, či by sme 

výrazy „Povinnosť voči Bohu, blížnym a sebe“ nemali nahradiť 

vágnejším (a menej náročným) „Vzťah k Bohu, k blížnym, k 

sebe...“. V tolerantnom, multikultúrnom (a rozmaznanom) svete 

je slovo „povinnosť“ niekde za hranicou politickej korektnosti. 

Práva, to hej. Ale povinnosti? Kto ustanoví, čo sme a čo nie sme 

z hľadiska morálnosti „povinní“? Ak niet Boha, objektívnej 

Pravdy a objektívneho Dobra – tak nik... Ba aj samo slovo 

„krížová výprava“, Zakladateľom používané s hrdosťou a ako 

nástroj inšpirácie, dnes vnímame skôr ako niečo špinavé, vzbu-

dzujúce odpor a hanbu... Preto sa dnes v skautingu radšej venu-

jeme a sústreďujeme na „atraktívnosť“ a „aktivity“, než na 

nejaké pochybné, málo užitočné a z módy už aj tak vyjdené 

„hodnoty“... 

A skauting nám ďalej veselo degraduje na voľnočasovú aktivitu, 

ktorej sa namiesto zakalených vodcov „celým bytím“ môžu 

venovať vo „voľnom čase“ aj vhodní vedúci, ktorí si sľub 

„dorobia“ dodatočne po nejakom tom kurze vodcovania, aby tak 

bolo aj „na papieri“ všetko akože v poriadku. Ale už to nie je 

skauting. Navonok môže stále vyzerať masovo, pompézne – ale 

to vyzeralo aj Rímske impérium pred svojim zrútením, o tom 

Britskom ani nehovoriac. 

Možno je na čase s tým konečne zase niečo urobiť. A napomôcť 

tomu, aby sa skauting znova stal skautingom.  

Váš Inky. 


