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Občianstvo – Cirkev – misijné úsilie – reformácia a osvietenstvo – Britské impérium – skauting ako pokus o znovus-
tvorenie Katolíckej cirkvi – dve traumy a zrútenie sa európskej kultúry – žijeme v ére prázdnoty – bez Boha sú len 

dve možné vyústenia – čo s tým my, skauti? 

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord of Gilwell, zakla-
dateľ skautského hnutia, na otázku, kedy sa náboženstvo stalo 
súčasťou hnutia skautov a skautiek, odpovedal: „Nikdy tam 
neprišlo. Vždy tam bolo. Je to základný faktor, na ktorom stojí 
skauting.“ (porov. WOSM, Fundamental Principles). Myslím, že 
na to, aby sme plne pochopili tieto slová Zakladateľa, musíme 
porozumieť tomu, ako chápal pojem „občianstvo“. A aby sme 
porozumeli pojmu občianstvo, musíme porozumieť inému veľmi 
dôležitému pojmu a tým je „Cirkev“. 

Na počiatku všetkého stojí Ježiš Kristus, ktorý o sebe hovorí: „Ja 
som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6 SSV). Ježiš je „pravdou“ – 
slovo, ktoré 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 skutočnosť sama = pravda. Ježiš je plnosťou tejto reality, 
je Boh sám, „Alfa“, z ktorej všetko vychádza a „Omega“, ku 
ktorej všetko smeruje.  

Ježiš je súčasne „Životom“, cieľom, ku ktorému smeruje náš život 
a naša existencia. Je univerzálnym cieľom pre ľudstvo i každého 
človeka jednotlivo: „Celé Kristovo bohatstvo „je určené každému 
človekovi a pre každého je dobrom““ (KKC 519). 

Logicky potom On a Jeho život a konanie je aj pre nás „Cestou“ k 
naplneniu Božích zámerov. Ako hovorí sv. Róbert Bellarmin: 
„Považuj za dobré všetko, čo ťa vedie k tvojmu cieľu, a za zlé to, 
čo ťa od cieľa odvádza.“ Morálka nie je nič iné, než cesta k cieľu 
(porov. Antoine de Gaudier). Kristus je tak Cestou, ktorou môže-
me vstúpiť do Života, ktorým je zase On sám – a toto všetko je 
Pravdou, to znamená tou najobjektívnejšou a najreálnejšou 
objektívnou realitou, od ktorej sa všetko ostatné odvíja, všetko 
ostatné na nej závisí a všetko ostatné k nej smeruje – a to bez 
ohľadu na to, či tomu veríme, alebo nie, či to uznávame, alebo 
nie, prijímame, či odmietame. Kristus JE plnosťou objektívnej 
reality (porov. Božie Meno „Som, ktorý Som“, resp. „Som“ (Ex 
3,14)).  

Keď Ježiš Kristus dokonal svoje dielo na zemi, nezanechal po 
sebe knižku Nového Zákona, ale Cirkev. Prví kresťania právom 
pozerali na Cirkev ako na „cieľ všetkých vecí“ a uvedomovali si, 
že táto Cirkev – ktorá je pokračujúcim vtelením Ježiša Krista, 
Kristom, ktorý je aj naďalej prítomným na tomto svete – je 
rovnako cestou i cieľom všetkého, „kvôli nej bol stvorený svet“ 
(porov. Hermasov Pastier, 2. st.). Cirkev je naplnením osudu 
sveta, naplnením Božieho zámeru s človekom a je jej predurče-
ním naplniť celý svet (porov. Mt 28,191) a pretvoriť ho podľa 
Božieho obrazu (porov. Mt 13,332). Nebo nie je nič iné než 
oslávená víťazná Cirkev vo Večnosti – a putujúca a bojujúca 
Cirkev tu, na zemi, nie je nič iné, než „predsieň Neba“ v našej 
časnosti: „Cirkev je nebeská a nie je ničím iným ako nebom“ (sv. 

                                                           
1 „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého  20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19-20 
SSV) – v gréckej pôvodine veta znie doslovne „premeňte na učeníkov, čiže 
kresťanov, členov Cirkvi, všetky národy. 
2 „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier 
múky, až sa všetko prekvasí.“ (Mt 13,33 SSV). 

Ján Zlatoústy). 

Odtiaľ vyviera obrovský misijný zápal Cirkvi od prvých storočí. 
Nie ohňom a mečom, ako ríša Rímska, ale ohlasovaním, svedec-
tvom života a krvou mučeníkov sa pomaly, ale isto šíri kresťan-
stvo vtedajším svetom a pomaly ho prekvasuje. Cieľom a zmys-
lom tejto misie je ohlasovať a odovzdať všetkým národom Život, 
ktorým je Kristus. Ale ako vedľajší produkt tohto ohlasovania sa 
objavuje aj pozemská, svetská kresťanská civilizácia, ktorá 
pomaly a isto prekonáva temnotu, do ktorej Európu uvrhli 
nájazdy barbarov (čiže našich predkov) a pád Západorímskej 
ríše. V čase úsvitu nášho národa, za Rastislava a Svätopluka, je 
už kresťanstvo symbolom modernosti, kultúrnosti a civilizova-
nosti. Postupne vzniká idea skutočne jednotnej Európy, zjedno-
tenej jedinou Cirkvou v Mene Ježiša Krista. A aj keď sa táto 
myšlienka nikdy nepresadí úplne dokonale, je tu. A vďaka sile, 
ktorou kresťanstvo je, Európa napreduje po všetkých stránkach 
míľovými krokmi, až si nakoniec v ére zámorských objavov 
náhle a s prekvapením uvedomí, že vo svete nemá konkurenta 
ani súpera a že v istom zmysle jej je svet vydaný na milosť a 
nemilosť. 

Netrvá ale dlho a prichádza prvá rana, ťažká rana, neporovnateľ-
ne väčšia, než si to dokázali jej súčasníci uvedomiť. Touto ranou 
je reformácia. Jedným z jej najtragickejších následkov je Luthe-
rovo oddelenie kresťanstva od Cirkvi. Dovtedy, mohli by sme 
povedať, kresťanstvo ako nejaký „myšlienkový prúd“, či „viera“ 
vlastne ani nejestvovalo. Jestvovala Cirkev, ktorá v sebe združo-
vala celú christianitas, kresťanský ľud. „Stredoveký katolicizmus 
bol podstatne spoločenskou vierou, väčšina ľudí zažívala po-
svätno žijúc v spoločenstve. Ale pre Luthera kresťan pred Bohom 
stojí sám, len so svojou Bibliou…“ (Karen Armstrongová). Rodí 
sa koncept akéhosi „abstraktného kresťanstva“, myšlienkového 
prúdu, viery, ktorá akoby sa vznášala vo vzduchu a skonkrétňuje 
sa už len a jedine v srdci jednotlivca, v jeho osobnej viere, s 
ktorou sám a nezávisle na všetkých ostatných pristupuje ku 
Kristovi ako k „osobnému Spasiteľovi“ seba ako jednotlivca. Tu 
sa začal pohyb, ktorý sa naplno prejavuje dnes, o štyristo rokov 
neskôr: „Súčasná sekularizácia vyrastá z rozkolu západného 
kresťanstva v 16. storočí. Vtedy sa náboženstvo stalo súkromnou 
záležitosťou“ (Kurt kardinál Koch). 

V skutočnosti ale nie je reálne, aby sa toto novovytvorené 
„kresťanstvo“ navždy vznášalo v akomsi abstraktnom vzducho-
prázdne. Potrebuje predsa len nejaké pozemské zakotvenie. Po 
tom, čo Martin Luther odmietol Cirkev, ostáva už len jeden 
kandidát, dovtedy od náboženstva prísne oddelený: štát. „Suve-
rénny nezávislý štát odrážal Lutherovo ponímanie človeka ako 
suverénneho a na ničom nezávislého indivídua.“ (Karen Ar-
mstrongová). „Reformácia viedla k posilneniu štátnej moci. … V 
protestantských to bolo dokonca priamym dôsled-
kom reformačného učenia, pretože reformátori zámerne prepoji-
li cirkev a štát.“ (Roman Joch). „Lutherov silný zmysel pre 
ľudskú hriešnosť ho na začiatku 16. storočia viedol k tomu, aby 
obhajoval ideu absolutistického štátu, aj keď ten sa nestal 
realitou ešte ďalších sto rokov. Pre Luthera hlavnou úlohou 
štátu bolo násilím krotiť svojich občanov ‚tým istým spôsobom, 
akým sa divé zviera zväzuje lanami a reťazami‘.“(Karen Ar-



mstrongová). Výsledkom bolo stotožnenie cirkvi so štátom a 
nastolenie prvých štátocirkví, kde cirkev sa prekrývala s (národ-
ným) štátom a panovník bol aj formálne hlavou cirkvi rovnako, 
ako bol hlavou štátu. Toto je prvá dôležitá vec, pretože sir Baden-
Powell je dieťaťom takéhoto útvaru, ktorým je štátna anglikánska 
cirkev Veľkej Británie.  

Druhou dôležitou vecou je ale uvedomiť si, že táto štátocirkev, 
navonok stále neochvejne kresťanská (hoci v protestantskom 
význame, ale predsa), je už v samom svojom vnútri smrteľne 
zranená. A touto ranou je jedno z ovocí reformácie a tým je 
osvietenstvo. Reformácia a ešte pred ňou renesancia mu pripravo-
vali cestu. Slovami Romana Jocha: „Renesancia nám priniesla 
právny pozitivizmus, hodnotový relativizmus a štátny absolutiz-
mus. Etatizmus3 nám naviac posilnila reformácia.“ Výsledok bol 
tragický a krvavý: „Bola to divoká doba. Chaos sa šíril Nemec-
kom, kde sa niektoré lokálne kniežatá až triasli nedočkavosťou 
zhodiť z pliec bremeno svojho Habsburského panovníka, cisára 
Karola V. Ale nepriatelia týchto kniežat mohli zase pokojne 
uzatvoriť spojenectvo s Karolom a katolíkmi. Národné ambície 
Anglicka, Francúzska, Španielska a iných nakoniec viedli k 
najbrutálnejšej vojne, akú dovtedy Európa zažila, k Tridsaťročnej 
vojne.“ (Anthony Esolem, voľne). Ako reakcia na tento reformá-
ciou rozpútaný chaos sa objavuje práve osvietenstvo, „presvedče-
nie, že je možné zrealizovať raj na zemi“ (Roman Joch). Osvie-
tenci majú svoju ideu, „Podľa nich je človek od prirodzenosti 
dobrý, ale pokazila ho špatná spoločnosť. Konkrétne špatné 
spoločenské pomery a normy, ako sú napríklad inštitúcia súkrom-
ného vlastníctva či náboženské povery a tmárstvo“ (Roman Joch). 
Preto je potrebné kresťanstvo a na ňom postavenú doterajšiu 
kultúru nahradiť „rozumom“. Rodí sa humanizmus nazvaný tak 
nie preto, že by sa snažil byť „humánnym“ voči ľuďom (aj keď 
napríklad taký vynález gilotíny naozaj bol pokusom nielen zrých-
liť, ale aj urobiť stínanie ľudí pri všetkej cynickosti tohto slova 
humánnejším...), ale preto, že do stredu všetkého sa stavia človek. 
Už nie Boh ako norma – oná „Cesta, Pravda a Život“ – ale človek 
ako norma všetkého. A, podobne ako Luther, aj tu osvietenci 
nachádzajú vykonávateľa tohto všetkého a tým je zase štát: „O 
tom, čo je neracionálne a naopak rozumné, rozhodujú osvietenci. 
Oni majú spasiť ľudstvo a nástrojom tejto svetskej "spásy" je 
pochopiteľne politická, ekonomická či spoločenská reforma – tj. 
štátna moc. Ku slovu "osvietenský" nutne patrí slovo "absolutiz-
mus", pretože absolutistický štát je schopný najefektívnejšie 
vykonať reformy a tým obšťastniť ľudstvo. Osvietenci nemali nič 
proti absolutizmu – iba požadovali, aby absolutistickí vládcovia 
vládli podľa ich rád (tj. v ich chápaní, podľa "rozumu").“ (Roman 
Joch). 

Toto je obraz Britského impéria, do ktorého sa narodil Bade-
Powell a v ktorom sa zrodilo skautské hnutie. Hoci kresťanstvo je 
už značne zdeformovaná a zriedené, často až nahradené osviete-
neckým humanizmom, spoločnosť si stále drží to hlboké pôvodne 
kresťanské povedomie, prebraté teraz osvietenstvom: Sme vrcho-
lom evolúcie ľudstva, naša civilizácia je objektívne tou najlepšou, 
aká jestvovala a aká jestvuje. Z toho potom vyplýva morálny 
imperatív šíriť ju ďalej a pomáhať zaostalým a „neosvieteným“ 
kultúram a národom stať sa rovnako modernými, vyspelými a 
„osvietenými“. Toto je podtón, prinajmenšom morálne ospravedl-
nenie, kolonializmu a imperializmu. Pre ľudí 19. storočia sú 
koloniálne vojny vecou romantiky. Romantickou je aj idea 
Západu ako „prométheovskeho nositeľa civilizácie“ k tým úbo-
hým rasám, kultúram a národom, ktoré sa sami nedokážu vymaniť 
z povier, divošstva a primitívnosti… Na rozdiel od Cirkvi ale štát 
– novodobá to osvietenecká cirkev – vysiela namiesto misionárov 

                                                           
3 Politický postoj, ktorý sa snaží spoločenské problémy riešiť hlavne štátnymi 
zásahmi. Iná (silnejšia) definícia: prehnané zdôrazňovanie významu štátu v 
spoločnosti, jeho zásahov do hospodárskeho a politického života spoločnosti, 
ktoré môžu vyústiť až do prerastania štátu so spoločnosťou. 

a mučeníkov vojnové lode a armádne expedičné zbory. Namies-
to cirkevnej štruktúry vytvára kolónie, podriadené administratív-
nej moci, vynucovanej zbraňami. A to, čo prináša, už nie je viera 
(resp. jej vtelenie, kultúra), ale skôr technická verzia civilizácie: 
železnice, továrne, nemocnice, úrady, byrokracia, dane, odvo-
dy,...  

Róbert Baden-Powell ako vojak, dôstojník a generál Jeho Veli-
čenstva je súčasťou tohto misijného podniku svojho impéria. A 
keď na sklonku svojho života opúšťa armádu a naplno sa venuje 
rodiacemu sa skautskému hnutiu, nepochybuje o východiskách a 
princípoch tejto západnej expanzie do sveta. Je úplne samozrej-
me presvedčený o objektívnej nadradenosti svojej civilizácie a 
kultúry nad zvyškom sveta, ako aj o povinnosti Západu vniesť 
svetlo tejto civilizácie do celého sveta a urobiť ho tak osviete-
ným, kultúrnym a civilizovaným. V jeho mysli je táto civilizácia 
plne a neoddeliteľne kresťanská a zjavne si jej vnútornú stále 
rastúcu nekresťanskosť veľmi neuvedomuje – ako v tej dobe s 
výnimkou pápežov asi málokto. To, v čom sa odkláňa od svojho 
doterajšieho života, je spôsob, ako to dosiahnuť. Uvedomuje si, 
že armáda nie je tým najlepším misionárom. Túži po mieri, po 
mierovom ľudstve, spojenom v tejto jedinej civilizácii. Jedným z 
kľúčových nástrojov tohto jeho sna je práve skauting. Skauting a 
občania, na ktorých sú mladí ľudia jeho hnutím vychovávaní.  

Keď dnes v skautingu hovoríme o občianstve, je to len matný 
odblesk toho, čo mal na mysli Baden-Powell. V jednom texte 
SLSK sa dočítame o občianstve nasledovné: „Hodnotami [ktoré 
rozvíjame] sú predovšetkým priateľstvo, pomoc, čestnosť, 
radosť, rešpektovanie druhých, zodpovednosť. Zároveň vychová-
vame deti a mladých ľudí, aby sa stali samostatnými a zodpo-
vednými, dokázali sa slobodne rozhodovať, vnímali hodnotu 
druhých ľudí, rešpektovali ich a aktívne sa zapájali do diania vo 
svojom okolí, či v spoločnosti. Sme presvedčení, že tieto hodnoty 
by mali byť súčasťou našich postojov a skutkov v každodennom 
živote. Plne podporujeme a vážime si aktívne zapojenie našich 
členov ako aktívnych jednotlivcov - občanov do rôznych občian-
skych iniciatív, výziev, pochodov, či zhromaždení, ktorých ciele i 
forma rešpektujú skautské hodnoty a zásady.“ (Odporúčanie 
Náčelníctva Slovenského skautingu k účasti skautov na občian-
skych iniciatívach, výzvach, pochodoch a zhromaždeniach). 
Inými slovami, je pekné, ak sa členovia hnutia individuálne a 
sami za seba zapájajú do najrôznejších, hoci aj protichodných 
občianskych aktivít. Ale skauting samotný ostáva mimo, ne-
mastný, neslaný, nezaradený, nevyhranený, bez vízie, bez 
jasného spoločenského a občianskeho cieľa... Iste, zapája sa do 
rôznych prospešných a „politicky či ideovo neutrálnych“ aktivít, 
ako Deň narcisov, či pomoc migrantom, ekologické aktivity, či 
návštevy domovov dôchodcov. Ale už zďaleka nemá tú víziu, 
akú mal v sebe lord Bade-Powell, keď napísal: „Pasívne občian-
stvo (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 spoločnos-
ti) nestačí na to, aby sme na svete podporili mravné hodnoty ako 
slobodu, spravodlivosť a česť. To dokáže len občianstvo aktívne. 
... Skautské bratstvo je v mnohých ohľadoch podobné krížovej 
výprave. Skauti z celého sveta sú vyslancami dobrej vôle, pre-
kračujú 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). Všimli ste si? Zakla-
dateľ má veľmi jasnú víziu! Východiskom je Boh, ktorý je „dob-
rom pre všetkých“, ako píše Katechizmus. Západná kresťanská 
civilizácia, ktorá je následne takisto dobrom pre všetkých. Je len 
logické, že všetci ľudia, ak sa úprimne zamyslia, tak bez ohľadu 
na náboženstvo, rasu, národnosť,... dospejú k tomu istému pozna-
niu objektívneho dobra, ktoré Západ už vďaka kresťanstvu 
objavil: „Máme medzi nami chlapcov rôznych vyznaní. ... Ale 
myslím, že nebude problém zhodnúť sa, aby sme pri týchto otáz-
kach dávali dôraz na ľudskú stránku veci, pretože službu blížne-
mu v sebe zahŕňa takmer každá forma viery. ... Dobré skutky sú 
spoločné všetkým náboženským vyznaniam, preto neprekážajú 
žiadnemu z nich.“ (Rady skautským vodcom) – pričom úplne 
samozrejme predpokladá, že pohľad na to, čo je to „dobré“ a čo je 
to „služba“ je nakoniec rovnaký a zhodný, pretože všetky nábo-
ženstvá, ak hľadajú úprimne, tak aj nachádzajú tú istú objektívnu 
Pravdu, ktorou je Evanjelium Ježiša Krista: „Boh je jediný Otec 
všetkých nás, takže všetci skauti sa považujú za bratov, bez 
ohľadu na rozdielnosť národnosti, vyznania, či triedy.“  

Normálne by mala toto poslanie uskutočňovať cirkev, čiže štát, v 
Zakladateľovom prípade konkrétne Veľká Británia s kráľom na 
čele. Ale tu si už aj Baden-Powell uvedomuje, že niečo sa pokazi-
lo. Nefunguje to tak, ako by to fungovať malo. Akokoľvek to znie 
paradoxne, Baden-Powell podvedome formuje svoje hnutie tak, 
akoby nanovo zakladal novú katolícku cirkev. Skauting skutočne 
je cirkvou: jednotné, svetové hnutie, ktoré postupne prekvasuje a 
preniká všetky národy. Má svoje vierovyznanie, stelesnené v 
Princípoch, Sľube a Zákone. Má svoju Skautskú metódu. A jasne, 
ako hnutie, smeruje k tomu, aby postupne zavládol stav, v ktorom 
„budú naše skautské zákony a sľub platiť v praxi“ na celom svete. 
Vrátane Britského impéria. Je to nástroj reformy pokazenej 
britskej štátocirkvi, ale aj zvyšku sveta, nástroj nápravy. Úlohou 
skautov je opraviť samotnú spoločnosť, kráľom počnúc a koló-
niami končiac, a priviesť ju späť k univerzálnej Pravde a Dobru, 
ktorými je Boh a ktorého zrkadlí skautská viera a skautské hodno-
ty. Až potom konečne nastane stav trvalého mieru a priateľstva, 
zlatý vek ľudstva, oné „skvelé časy“. Toto poslanie je tak veľké, 
tak zásadné, že má právo od svojich nasledovníkov-skautov 
vyžadovať aj to najnáročnejšie: „aby obetoval seba aj svoje 
osobné potešenia v prospech druhých“ (Rady skautským vod-
com). 

Idea Boha, objektívneho Boha, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi, 
je pre toto „Skautské bratstvo [ktoré] je v mnohých ohľadoch 
podobné krížovej výprave“ (Skauting pre chlapcov) a jeho posla-
nie kľúčová. Bez nej skauting nemôže byť naďalej skautingom. 
Preto je „náboženstvo“ v skautingu od samého začiatku a je jeho 
podstatným znakom, ako svedčí Zakladateľ. Preto vysvetľuje: 
„Skaut, vo svojom sľube, sa zaväzuje k službe kráľovi a svojej 
vlasti až na druhom mieste. Prvým je služba Bohu.“ 

Čo sa ale potom za tých 100 rokov skautingu stalo, že dnes toto 
poslanie je akoby zabudnuté, vyprázdnené, rozpustené v octe 
politickej korektnosti a tzv. „tolerancie“ a Boh sa v praxi z Hnutia 
v podstate akoby vytratil? 

Veľká vojna, ktorá vypukla v roku 1914, bola prvým obrovským 
šokom. Ako je možné, že najvyspelejšia civilizácia sveta pripusti-
la niečo tak desivé a strašlivé? Ako je možné, že kresťanské 
národy a štáty, vedené kresťanskými panovníkmi, sa tak zúrivo a 
kruto vraždili po miliónoch? A potom, akoby to nestačilo, Druhá 
svetová vojna, ešte desivejšia vo svojej krutosti i následkoch. A 
hneď za tým Studená vojna, hroziaca zničením celého sveta v 
jadrovom holokauste. Tieto tri vojny odhalili jednak to, že kres-
ťanstvo na Západe ak aj nie je mŕtve, je prinajmenšom ťažko 
ranené a takmer ochrnuté. A takisto odhalili, že optimistický 
romantický humanizmus, ktorý v praxi kresťanstvo nahradil (jeho 
súčasníkom bol aj sir Baden-Powell) – ako pravý dedič jatiek a 

teroru Francúzskej revolúcie – priviedol ľudstvo iba do najstraš-
nejších zverstiev v dejinách ľudstva.  

Tak sme bolestne zistili, že štát, nebrzdený objektívnou realitou 
Boha a z Neho plynúcej objektívnej morálky, nevyvážený 
Cirkvou ako primeranou protiváhou (ako poukázal lord Acton) 
ale sám seba za „cirkev“ pasujúci sa, stáva sa desivou nočnou 
morou a vražedným nástrojom totalitných ideológií a režimov, aj 
keď tak tomu bolo vlastne už od čias Francúzskej revolúcie. A 
že jedinou možnosťou vyhnúť sa tomu – teda ak sa nechceme 
vrátiť k Bohu a to sa v praxi nechceme – je rezignovať na 
akúkoľvek pravdu, dobro, morálku a vyhlásiť všetko za relatívne 
a tým pádom sa prestať usilovať o čokoľvek, s výnimkou mno-
ženia konzumu a rozkoše jednotlivcov... 

Západ si po tom všetkom vybral rezignáciu. Oficiálne (a zväčša 
aj sami osobne) už neveríme, že naša civilizácia je vrcholom 
evolúcie ľudstva. Naopak, dnes je moderné spolu s marxistami 
nenávidieť európsku civilizáciu a obzvlášť jej kresťanské zákla-
dy, na ktoré osvietenci a humanisti pohotovo zviedli svoje 
fatálne zlyhanie. Všetko je lepšie, než to, čo robilo Západ Zápa-
dom. Vrcholom všetkých čností sa stala tolerancia4. Už viac niet 
viery v objektívneho Boha ani objektívne Dobro, ani objektívnu 
Pravdu. Vstúpili sme „do „veku interpretácie“, teda do veku, 
kde neexistujú fakty, ale len interpretácie. Namiesto dogiem a 
objektívnosti tu vyvstali rôzne interpretácie, ktoré sa prostred-
níctvom dialógu snažíme doviesť ku konsenzu. To je ten víťazný 
pluralizmus. Teda neexistuje objektívna pravda, ale len konsen-
zus.“ (Tomáš Kříž, porov. Vattimo a Rorty). Všetky viery sú 
rovnocenné. Všetky kultúry sú rovnocenné. Všetky názory sú 
rovnocenné. S jedinou výnimkou: Západná kultúra a kresťan-
stvo, ktoré musia byť odstránené a nahradené oným „multikul-
túrnym gulášom“, pretože na ne bola uvalená hanba za všetky 
osvietenecké zlyhania Západu. Až zomrie náboženstvo, a ob-
zvlášť kresťanstvo, posledná to bašta tmárstva, neznášanlivosti, 
nenávistnosti a netolerantnosti, zrazu sa akoby sami od seba 
všetci ľudia na svete stanú bratmi, zmiznú vojny, všetko, čo 
doteraz bolo problémom, sa premení na úžasné vzájomné kul-
túrne obohacovanie – a to všetko zjednotené štátom ako „matkou 
cirkvou“ jediného svetového sekularistického náboženstva a 
jeho liturgie, ktorou je konzum a rozkoš, hlavne tá sexuálna 
(porov. D’Souza, Palko, Kreeft,...). Asi tak nejako, zdá sa, verí 
dnešná moderná Západná elita... 

V tejto atmosfére už skauting viac nemôže byť skautingom. 
Vízia zakladateľa je tuho politicky nekorektná, neprijateľná. Už 
niet čo budovať. Niet čo tvoriť. Svet je, aký je. Jediné, čo ešte 
skauti ako hnutie môžu robiť, je pomáhať ľuďom, aby sa mali 
trošku lepšie, možno aby sa medzi sebou nepozabíjali, kým ten 
raj tolerancie konečne nastane... ale už nič viac. Takže na Deň 
narcisov pomôžeme zabojovať s rakovinou. Navštívime domov 
dôchodcov a potešíme starčekov a starenky. Poupratujeme Tatry 
a opravíme studničky v lese. A usporiadame rekreačné a oddy-
chové tábory pre našich členov. 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 

                                                           
4 „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) 



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 pre formu zabale-
ný do skautskej rovnošaty...  Ešte nie tak dávno skauti za svoj 
skauting zomierali v nacistických a komunistických koncentrač-
ných táboroch a na popraviskách – pretože slúžili poslaniu, ktoré 
stálo za to. Ale zomrel by niekto za skauting dnes, tu, na našom 
súčasnom Slovensku? Členovia Vášho oddielu, napríklad? Za v 
praxi voľnočasovú rekreačnú aktivitu? 

Bez Boha v základoch skautingu to ale ani inak byť nemôže. Ak 
niet Boha, potom niet objektívneho základu pre dobro a zlo. Tak 
sa tomu dnes v Európe oficiálne verí. Nič nie je lepšie, ani horšie. 
Snaha zmeniť iného človeka je rúhaním a netolerantnosťou. 
Porovnávanie kultúr a tvrdenie, že niektorá je lepšia, ako iná, je 
zločinom nenávistnosti: „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 konštruk-
ciou. „To znamená, že to, čo vy a ja považujeme za „pravdy" sú 
jednoducho ľubovoľné „presvedčenia", ktoré sme boli nútení 
prijať našou spoločnosťou - práve tak, ako iní boli nútení svojou 
spoločnosťou prijať úplne odlišný komplex presvedčení. ... Aký-
koľvek systém alebo vyhlásenie, ktoré tvrdia, že majú objektívnu 
pravdu alebo nepriaznivo posudzujú hodnoty, presvedčenia, 
životný štýl alebo tvrdenia o pravde nejakej inej kultúry je mocen-
ský prístup, snaha jednej kultúry dominovať ostatným kultúram“ 
(Josh McDowell) 

V tomto prostredí skauting nemôže inak, než živoriť, pretože je 
postavený na presne opačných základoch. Princípy, Zákon, 
Sľub,... strácajú v praxi svoju záväznosť, silu i význam. Už viac 
nie sú „morálnym imperatívom“, odrážajúcim objektívne morálne 
dobro, ale len „sociálnym konštruktom“, ktorý môžem, ale aj 
nemusím uznať a som pritom stále rovnako dobrý a rovnako 
správny ako všetci ostatní. Nováčikov už viac neinšpirujú, ale 
často skôr odrádzajú. Keď už totiž nie sú vierovyznaním krížovej 
výpravy skautov za nastolenie (resp. obnovenie) novej civilizácie, 
stávajú sa v novom, morálne relatívnom, konzumnom, rezignova-
nom a tolerantnom svete pragmatických individualistov skôr 
zbytočným bremenom a príťažou. 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, multikul-
túrnom (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 použí-
vané s hrdosťou a ako nástroj inšpirácie, dnes vnímame skôr ako 
niečo špinavé, vzbudzujúce odpor a hanbu... A skauting nám 
ďalej veselo degraduje na voľnočasovú aktivitu, ktorej sa namies-
to 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 Rím-
ske impérium pred svojim zrútením, o tom Britskom ani nehovo-
riac. 

Preto Boha v skautingu potrebujeme. Vždy tam bol. Hnutie je s 
Ním bytostne spojené. Bez Neho zaniká, či sa nám to už páči, 
alebo nie. Váš Inky. 


