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Hledejte především Jeho království a spravedlnost,
 a všechno ostatní vám bude přidáno.

Mt 6, 33

Zdeněk Navrátil

NIKDY NEKONČÍCÍ HLEDÁNÍ
Pěšiny skautské spirituality

Skutečnost, že zakladatel světového skautského hnutí dal svému záměru do 
vínku zásady křesťanské, je poměrně dobře známá a stejně tak běžně inter-
pretovaná. Pro britské poměry prvního desetiletí dvacátého století to bylo 
nejen pochopitelné, ale také zcela samozřejmé. Nikdo v tom nemohl vidět 
problémy. Bylo to především přiznání se ke kultuře, morálce i civilizaci této 
země. Otázky se dostavily až později. To přišlo s postupným rozšiřováním 
hnutí nejen do krajin jiného spirituálního zázemí, ale také na mateřském 
kontinentu. Zde se jednak v různých zemích názory lišily, navíc se v nich 
duchovní klima postupně vyvíjelo a s těmito změnami došlo i ke přeměnám a 
odlišnému přijímání spirituality. Jak se s tím vyrovnává skauting, jaký další 
vývoj můžeme očekávat? Pokusme se o zamyšlení nad tímto stavem.

Proměny duchovního klimatu

Zdá se, že na samém počátku možná Baden-Powell ani nepředpokládal, 
že si jeho hnutí svou přitažlivostí pro mladé a novou formou přístupu     
k nim podmaní mládež a také pedagogy celého světa. Zakládal je pro 
svou vlast, pro anglické hochy, kterým chtěl přinést nejen náplň volného 
času, který trávili jinak zcela bezcílně, ale také jim ukázat nové cesty 
k jejich mravnímu povznesení, aniž by měli při tom pocit, že jsou někým 
vedeni nebo dokonce manipulováni. Program si vlastně vybrali mladí lidé 
sami, když si podle jeho vojenské příručky „Aids to Scouting“ – „Rukověť 
skautingu“ – začali přizpůsobovat svoje chlapecké hry. Bylo potřebí je 
částečně upravit pro jejich věk a také doplnit o další, v ní neuvedené 
okruhy. Především však bylo důležité dát těmto hrám také výchovnou 
náplň, opírající se o pevné mravní základy.

Že to budou křesťanské mravní principy, na nichž bude taková 
výchova spočívat, bylo pro B-P naprostou samozřejmostí. Nejen proto, 
že on sám pocházel z rodiny, kde tyto zásady byly hluboce zakořeněny



2

– jeho otec byl přece profesorem teologie (a geometrie) na univerzitě 
v Oxfordu –, ale zejména i proto, že Evropa na počátku dvacátého století 
byla křesťanským kontinentem. Je ovšem pravdou, že nebyla v tomto 
směru úplně jednotná, neboť tu existovalo několik křesťanských církví 
odlišných denominací, přesto však všechny vycházely z Kristova 
novozákonního zjevení Pravdy.

Evropská kultura a její civilizace byly formovány křesťanstvím.
Jeho přikázání lásky k bližnímu, které Ježíš Kristus prohlásil za přikázání 
nejvyšší, bylo velkým zvratem v myšlení lidí, vychovaných jak antikou, 
tak i starozákonním judaismem. Ve svém důsledku přispělo k úplnému 
zrušení otroctví, zlepšilo postavení žen přiznáním stejných práv s muži, 
životu přiznalo jeho nezrušitelnou hodnotu. Dalo podobu vzájemným 
vztahům, stanovilo nedotknutelnost majetku, stabilizovalo právní vědomí. 
Kultivovalo dosud negramotné národy, přineslo jim spolu s biblickými 
knihami také písmo jako základní předpoklad kultury, budovalo školství a 
vzdělávací instituce vůbec. Tak se křesťanské kláštery staly středisky 
vzdělanosti, ale také umění. Svým přístupem k jednotlivcům přineslo
rovněž sociální program budováním špitálů, hospiců pro přestárlé, 
zasahovalo ve prospěch postižených při morových ranách a hromadných 
epidemiích.  Povzneslo rovněž všechny obory umění – výtvarné, hudbu, 
architekturu, literaturu. Jemu a jen jemu vděčí Evropa za to, čím se za
uplynulé věky stala. Za to, co dalo jejím obyvatelům a co přineslo lidstvu 
jak v dobách minulých, tak tím, čím jim prospívá i v současnosti.  

Je jistě dost obtížné uvažovat o tom, jak hluboce bylo křesťanství 
zakořeněno v povědomí a také nakolik bylo v každodenní praxi součástí 
života všech našich předchůdců, do jaké míry byli jím prodchnuti. Víme, 
že paralelně zde existovaly i názory protichůdné, mnoho lidí bylo jen 
navenek věřícími, kterým Kristovo poselství pro jejich životní hodnoty 
mnoho neříkalo, neovlivňovalo příliš jejich chování, zejména pokud se to 
dotýkalo jejich majetku, pohodlí a požitků všeho druhu. Také osvícenství 
zaselo svoje pochybnosti, ty však byly asi vnímány pouze některými 
vzdělanci a intelektuály. „Obecný lid“ – domnívám se – chápal duchovno 
patrně podobně, jak na to vzpomíná česká klasická literatura – „Babička“
Boženy Němcové, ústřední postavy vesnických románů a romantických 
vyprávění našich spisovatelů K. V. Raise, J. Š. Baara, K. Klostermanna
a dalších nám dobře známých ze školní povinné četby. Nebylo jistě 
všechno ideální, přesto si však troufám tvrdit, že spirituální klima nejen 
že bylo jiné, duchovním záležitostem otevřenější, ale také se o takových 
otázkách, stejně jako o Božích přikázáních lidé neostýchali hovořit. Jinak 
řečeno – věci víry nebyly zatlačeny obecným povědomím ani oficiálními  
přístupy do soukromí jako osobní problém. Na druhé straně však víme, 
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že podobné poměry dosud panují – aniž bych ovšem chtěl tamější stav
idealizovat – na západ od nás. Chce-li veřejně činná osoba dát důraz 
svým slovům, svému záměru nebo slibu, pak dodává – „k tomu mi 
dopomáhej Bůh!“. Podobnost s naší současnou dobrovolnou doložkou 
ke skautskému slibu není rozhodně v tomto případě tak čistě náhodná.
Dodnes v USA končí zásadní projevy a vystoupení jejich státních oficialit 
slovy – „Bůh žehnej Americe!“, „Bože, chraň Ameriku!“.

Třebaže v londýnských slumech doby Baden-Powella panovala 
hrůzná bída, nepředstavitelná zločinnost a duchovní prázdnota, patrně 
podobné poměry, o nichž jsme hovořili v předchozím odstavci, patřily 
také k Anglii počátku minulého století, když vznikal na její půdě britský 
model skautingu. Jeho zakladatel proponoval původně skautské hnutí 
pro anglické hochy. Bylo proto samozřejmé, že – mělo-li jím založené 
hnutí mít výchovný efekt, jak předpokládal – to bude křesťanství, z jehož 
mravního poselství bude vycházet. Nicméně doba tehdy nebyla příliš 
nakloněna jeho svobodnému, nerušenému vývoji a také jeho postupu do 
dalších krajin. Ještě než mohl skauting zaujmout významnější postavení 
mezi mladými lidmi, vypukla první světová válka, která ovlivnila všechno 
dění, nově vznikající hnutí nevyjímaje. My se ale v tuto chvíli zabýváme 
evropskými duchovními poměry, k nimž se tedy ještě na chvíli vrátíme.

Laicizace Evropy

Válečné krutosti, hrůzné prožitky vojáků, přeživších v zákopech, stejně 
jako civilních obyvatel v zázemí, poznamenaly silně duchovní povědomí
národů. Přinesly všeobecné zhrubnutí, daly poznat, jak malou cenu má 
v takových pohnutých dobách lidský život. Netrvalo dlouho a po krátkém
čase pouhých dvaceti let vznikl nový, tentokrát ještě větší a krutější 
světový konflikt. Oba byly vystřídány totalitními režimy, které si ve své 
hrůznosti, tentokrát páchané na civilním obyvatelstvu, s válkami nikterak 
nezadaly. Duchovní podstata evropského kontinentu byla nezadržitelně 
podryta nejen válečnými událostmi, ale také  surovými a bezohlednými 
diktaturami. Po takové zkušenosti se Evropa jen obtížně vracela ke svým 
mravním kořenům a v některých oblastech morálky a etiky se k nim už 
ani nevrátila. Náboženství, které zde za dlouhé věky vybudovalo mravní 
povědomí, bylo odsunuto do oblasti ryze soukromé, došlo k duchovní 
sekularizaci a všeobecnému zvlažnění.

Poválečné politické otřesy tzv. třetího světa, k nimž se přidružily
také klimatické změny v přelidněných oblastech, je následující hladomor, 
velký nedostatek potravin, vody, vzbouřenecké bandy, terorizující civilní 
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obyvatele a podněcované zahraničními mocnostmi pro jejich sobecké 
cíle, to vše přivodilo enormně velkou migraci lidí, jež posléze přerostla 
v hromadnou emigraci postižených do Evropy, jako oblasti relativního 
klidu. Tak se do ní dostaly i nové myšlenkové proudy, jí cizí, s nimiž si 
nevěděla a ještě stále neví zcela rady. Ve své demokratické podstatě je 
přijímá, ale nevidí, že se její vlastní kořeny, které tento svobodný stav 
podmínily, pomalu vytrácejí. Už kdysi dávno prý prohlásil W. Churchill, 
že „také demokracie má své chyby, ale je to ten nejlepší způsob vlády a 
soužití, jaký kdy lidstvo vymyslelo“. Zdá se, že největší nedostatek
demokratického systému spočívá v tom, že nemá dostatečně účinné
mechanismy na svou vlastní obranu proti nedemokratickým elementům. 
O tom se právě náš národ mohl přesvědčit jak v meziválečném období, 
kdy se neubránil nejen vnějšímu, ale ani vnitřnímu nepříteli, tak i v době 
poválečné, když se – nepoučen – nepostavil na odpor nastupující totalitě 
rudé. Pro další existenci Evropy v jejích dosavadních morálních 
hodnotách, pro její vlastní budoucnost,  je bezpodmínečně nutné, aby se 
vzpamatovala a vrátila ke své duchovní podstatě, na níž kdysi vznikla.

Takové obavy nejsou liché. Když krátce po druhé světové válce 
mizely u nás z veřejných prostor křesťanské symboly, kříže ze soudních 
síní a školních tříd, přičítali jsme to komunistické protináboženské 
propagandě. Dnes se to děje v demokratických zemích pod pláštíkem 
jakési pochybné „korektnosti“ k příchozím ze zemí jiných kultur, aby 
nebylo uráženo jejich cítění. Je to však zcela naivní a nebezpečné. 
Respekt k názorům jiných má být přece oboustranný, jak říkají odvěká 
pravidla vzájemného soužití a také zdravý rozum. V bývalé domovině 
těchto přistěhovalců není však patrný ani náznak tolerance k životnímu 
stylu a duchovním potřebám tamních křesťanů. Proti okázalé prezentaci 
cizích symbolů a zvyků, které jsou někdy v rozporu dokonce s naším 
právním řádem, se s odvoláním na zásady podmiňující vzájemnosti 
ozývají jen sporadické hlasy, důrazně umlčované všemi „osvícenými
demokraty“, jejichž podíl na likvidaci této kultury a tradiční myšlenkové 
sféry je zcela evidentní. V týdeníku La Vie francouzský sociolog a 
agnostik Marcel Gauchot proto mohl tvrdit, že „křesťané jsou jedinou 
kulturně pronásledovanou menšinou v současné Evropě“. Indicií, které 
mohou vést k takovému soudu, je nemálo.

Křesťanům se předhazují domnělé, dnes už přece dávno přežité 
názory, které odmítají veškeré požitky a radovánky, jejich způsob života, 
vyhovující údajně jen mizivé menšině. Dezinterpretuje se historie, 
pozitivní přínosy církve v oblasti kultury, vzdělání, její sociální nauka se 
bagatelizuje. Jakákoliv pochybení nebo přehmaty křesťanů, zejména 
duchovních osob, jsou přímo pastvou pro média, ač u jiných skupin se 
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přecházejí mlčky, nebo jenom s jakýmsi blahosklonným porozuměním. 
Jsou-li takové názory prezentovány lidem, kteří dosud nikdy o podstatě 
náboženství ani o duchovních hodnotách neslyšeli, šíří se snadno 
atmosféra nedůvěry a odporu k mravním požadavkům tradiční evropské 
spirituality. Naproti tomu se velmi často zdůrazňují některé klady jiných 
filosofií, někdy dokonce jen zdánlivé, které namnoze snad ani nemusí
evropskému životnímu stylu a systému odpovídat.

  
Přesto jistá touha po nepoznaném, po něčem „nás přesahujícím“ 

stále mezi lidmi přežívá. Objevují se dosud neznámé sekty, vznikají nové 
„církve“, za duchovními prožitky se dokonce mnozí vypravují do 
vzdálených klášterů v Tibetu i jiných zemí daleké Asie. Proč je 
neoslovuje tradiční náboženství tohoto kontinentu, kde se stala a kde 
přetrvává chyba? To jsou otázky, které by snad mohli zodpovědět spolu 
s teology asi pouze sociologové. Ale jsou tu rovněž názory mnohem 
primitivnější, hraničící téměř až s duševním zdravím lidí. Láká je stále
tajemno, pátrají po svém dalším osudu, jsou ochotni platit vysoké částky 
za horoskopy, věštění z dlaně, kávové sedliny, skleněné koule. Černá 
kočka, běžící přes cestu, může odradit dokonce od dalšího putování. 
Přesto je však pro takové „zvídavce“ křesťanské náboženství pouhou 
pověrou, která už naprosto nemá v tomto století jakékoliv místo. Ano, 
také s takovými situacemi se setkáváme, i to je současná realita.

To je tedy obraz dnešní Evropy, v níž se snaží skauting oslovovat 
mladé lidi, ten skauting, který také do zemí, osvobozených od totalit a 
jejich několikanásobných zákazů hnutí přináší znovu své zásady a 
mravní poselství. Jak bude přijímán, jak bude svoje názory prezentovat? 

Duchovní zakotvení skautingu

Dříve než se mohl skauting dostatečně rozvinout, než se mohl ustavit 
jako opravdové světové hnutí, propukla první velká válka, kdy nebylo pro 
něho  a jeho další vývoj nikterak příznivé ovzduší. Válečné střety to ani 
nedovolovaly, neboť vzájemný kontakt obyvatel znepřátelených zemí byl 
naprosto vyloučen. Když došlo k jisté konsolidaci poměrů po válce, bylo 
jasné, že se skauting stane skutečně záležitostí světovou. V té době už 
jeho zakladatel seznal, že bude nutné k tomu přihlédnout. Můžeme 
patrně předpokládat, že v období mezi pokusným táborem na ostrově 
Brownsea v roce 1907 a první skautskou mezinárodní konferencí 
v Londýně roku 1920 vykrystalizovala v jeho mysli budoucí podoba hnutí, 
která by se takovému vývoji i světové univerzalitě přizpůsobila. Přesto 
neměl naprosto v úmyslu z mravního standardu skautingu slevovat.
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Z historie hnutí víme, že k prvnímu poválečnému setkání skautů došlo –
jak jsme už uvedli – v Londýně, kde přišly na pořad jednání také otázky 
jednotného výkladu spirituálního základu hnutí. Tehdy vznikla z podnětu 
italských delegátů diskuse o sjednoceném znění našeho slibu, jehož 
úzce křesťanské odvolání na Boha by mohlo být překážkou pro země, 
v nichž jejich kultura a jejich  spiritualita nezná pojem osobního boha. 
Avšak ani tamějšímu mládí nemělo být rozhodně odepřeno členství ve 
velké světové skautské rodině. Tehdy B-P doporučil, aby každý národ 
obohatil hnutí svou kulturou, svými přínosy, ovšem za předpokladu, že 
základní mravní principy skautingu tím v jejich zemích nebudou dotčeny.

Největší přikázání křesťanství, jež tak označil Ježíš Kristus, se 
stalo alfou i omegou spirituality a etiky skautingu. Baden-Powell  je pro 
jeho potřebu formuloval jako povinnost resp. službu Bohu, službu bližním 
a službu sobě. Promítá se do skautského zákona, jehož předobrazem –
jak víme – bylo Desatero Božích přikázání, platné už v židovském 
Starém zákoně. Protože Kristus „nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit“, je 
toto Desatero mravní normou také křesťanství. Skautský zákon je pak 
jeho vyjádřením ve formě vhodné pro zakladatelem zamýšlený systém
výchovy. Také ostatní výchovné atributy hnutí vycházejí z uvedených 
základních pilířů. Slib, jako forma jakési přísahy, je spojován  s prvním 
mravním principem, denní příkaz se druhým a skautské heslo je pak
naplněním třetího. V takové podobě jsou zcela nepochybně přijatelné 
také v těch zemích, kde křesťanství není dominující. Skautské mravní 
poselství se tak vlastně jeví jako naplnění všeobsažného lidství.

Existence takových pravidel je vždy jistě klíčová. Stejně tak, ne-li 
důležitější, také ochota a vůle je respektovat. Dokladem toho může být 
naše současná, do detailu propracovaná legislativa. Zákon jistě nemůže 
vyjmenovat a postihnout všechny varianty situací, které život přinese. 
Nejen kvůli jeho rozsahu, ale také proto, že je to prostě fyzicky nemožné. 
Aby bylo právo účinné, aby tu byla ta zmiňovaná ochota a vůle, musí 
existovat mravní povědomí, celospolečenská mravnost. Jinak se budou 
sestavovat další a další zákony, složitější a podrobnější, jejich dodatky a 
dodatky dodatků, ale nakonec zůstanou stejně nedostačující, protože se 
vždy najde nějaká skulina, kudy je bude možné obejít. Platí tedy, že čím 
nižší je obecná mravnost, tím složitější musí být soubor zákonů, nařízení 
a vyhlášek. Ve 14. či 13. století př. Kr. přinesl Mojžíš zjevené Desatero,
jehož zachovávání se opíralo o hlubokou víru  starozákonních Židů. Tato 
víra posilovala ochotu přijmout mravní poselství Desatera. Na kamenné 
stéle vytesaný zákoník babylonského panovníka Chammurapiho už  
z 18. stol. př. Kr. obsahoval 282 ustanovení. Za jejich nerespektování 
hrozily přestupníkům kruté, především ovšem hrdelní tresty.  Ani ty však 
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patrně nemohly odradit od jejich porušování. Přes všechnu složitost 
našeho zákonodárství, v němž se už mnohdy obtížně orientují i sami 
právníci, mnoho občanů, kteří s naším soudnictvím a vymahatelností 
práva přišli do styku, postrádá často pocit právních jistot. Podrobnost 
zákonných předpisů ještě tedy nemusí znamenat, že všechno je v tomto 
směru v pořádku a že taková země je právním státem.

To vše Baden-Powell věděl a proto dal do vínku skautskému 
hnutí pouhých deset bodů Zákona, deset premis, zahrnujících veškerou 
duchovní podstatu, životní styl i výchovné směřování. Očekával ovšem, 
že jejich naplňování bude podloženo hlubokou mravní základnou. Tou
pro něho, jako pro hluboce věřícího křesťana, nemohlo být nic jiného, 
než upřímná víra. „Člověk nestojí za mnoho, jestliže nevěří v Boha a 
neposlouchá Jeho zákony“, uveřejnili v roce 1946 jeho pevné stanovisko
francouzští skauti. Kdysi dokonce napsal, že „směřování k nebesům je 
v životě nejdůležitějším ze všech směřování“. Proto vždy tak trval na 
zachování skautského prvého mravního principu: „Skaut je věřící a já 
odmítám všechny formy skautingu, které nemají náboženský základ.“

Sám zůstával věrný víře v Boha, v níž vyrůstal a na níž začal 
budovat skautské hnutí. Zmínili jsme se už o tom, že šíření skautingu po 
celé Zemi se zákonitě muselo vyrovnat s odlišnými konfesemi a že to 
samozřejmě B-P ochotně akceptoval. Již zmínění francouzští bratři citují 
v tomto směru jeho důležitý závěr – „Katolictví, protestantství, judaismus, 
islám atd. … Základním bodem je to, že všechny vyznávají Boha, 
třebaže rozdílnými způsoby. Podobají se vojákům téže armády ...“

Takové pojetí musí ovšem respektovat individualitu každého. Bylo 
by chybou pokoušet se při tom o jakousi ekumenickou nebo dokonce 
synkretickou (spojováním různorodých prvků) výchovu, „nastolit jakési 
náboženství skautské, které by ve skutečnosti bylo jen jakýmsi 
neutrálním útvarem“. –  „Chceme být otevření pro všechny. Nejen že 
budeme respektovat přesvědčení každého, nýbrž budeme každého 
jednotlivce provázet a podporovat v duchovním vývoji“, můžeme se 
dočíst  v programu duchovní výchovy lichtenštejnských skautů.

Bylo by nepochybně omylem domnívat se, že vše probíhalo 
ideálně, bez problémů, bez hledání cest. Už sama skutečnost, že 
skauting, proponovaný pro křesťanskou mládež Anglie, pro její výchovu 
v tomto duchu, k přivedení váhajících k Bohu, se otevřel i jiným kulturám, 
jiným konfesím, je dokladem toho, že se v jistém smyslu vyvíjel, aniž by 
opustil svoje prvotní duchovní mantinely. Spirituální sféra byla jeho 
náplní a zůstala jí – hovoříme-li o skautingu Baden-Powellově – stále a 
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natrvalo. Kdysi byl on sám dotázán, kdy se vlastně do skautingu 
náboženství dostalo. Ve svém zásadním projevu ke skautským vůdcům 
v roce 1926 na tuto otázku odpověděl: „Má odpověď je – vůbec do něj 
nevstupuje, neboť už v něm je. Je to zásadní faktor, který je v základu 
skautského hnutí.“  A tak to také zůstalo, jak si původně přál.

V roce 1946, pět roků po smrti manželově, prohlásila Lady Olave 
Baden-Powell za své návštěvy naší republiky: „Náboženská výchova ve 
všech skautských oddílech je samozřejmostí, protože každý skaut se 
hlásí k nějakému náboženství. Myslím, že o tom dále nemusíme mluvit, 
jsme-li skutečnými skauty.“

                   

Duchovní život

Jak by bylo jednoduché a pohodlné, kdybychom takovým konstatováním 
mohly naše úvahy skončit. Ale tak snadné to není. Jednak by se 
skauting stal velmi uzavřenou společností, dokonce snad jakousi sektou, 
jednak by odmítal také ty, kdo vnímají svůj život, životní poslání a svůj 
vlastní  úkol vážně, ale potřebují pevné zakotvení. A také takový pevný 
bod hledají. Co to tedy znamená, říká-li B-P, že skaut má „mít 
náboženství“, co znamená, že má nalézt nejvyšší Pravdu a Lásku, Boha, 
má nalézt víru v Něho? To jsou otázky, které si musíme klást a také sami 
pro sebe zodpovědět, chceme-li skutečně pochopit, uznat a přijmout 
skautskou duchovní podstatu se všemi jejími prioritami.

Životní styl, duchovní život, to není konstantní, ukončený stav. 
Naopak, jestliže B-P hovoří o „směřování“, pak už ze samotného sloves-
ného tvaru vyplývá, že jde o kontinuální proces. K tomu by nás měla 
navádět naše lidská přirozenost, nám daná zvídavost i touha po Dobru. 
Ta je každému člověku vrozená, ne každý v ní však setrvá a nepromarní 
ji. Neustálé zdokonalování předpokládá i třetí mravní princip skautingu. 
Hovoří-li o „službě sobě samému“, pak to není pouze péče o fyzickou 
zdatnost a zdraví, ale také soustavné sebevzdělávání, vlastní zdoko-
nalování a duchovní rozvoj. Duchovní život je tedy neustálý, nepřetržitý 
individuální růst všech vnitřních hodnot jedince.

Duchovní život souvisí ovšem do značné míry s vírou, u věřícího 
je jí dokonce přímo podřízen. Co je tedy „víra“ ? Pohled do slovníků nám 
dává odpověď, odpovídající datu jeho vydání. Víme, že totalitní režimy, 
zejména ten rudý, proti víře usilovně bojovaly, protože pro totalitu je víra 
nepřijatelná už svým mravním poselstvím. Pro nás vhodnější vysvětlení 
pojmu budeme proto hledat v publikacích novějších. 
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Víra je specificky lidské očekávání, hluboká důvěra k jiné osobě, 
svědectví nebo myšlence. Křesťanská víra se upíná k Bohu jako původci 
všeho i jako zdroji veškerého Dobra. Učí, že víra je dar, který byl 
nabídnut každému člověku, ne každý je však – jak víme – schopen nebo 
dokonce ochoten tuto víru přijmout. Snad to souvisí s tím, nakolik se 
vrozená touha po dobru v jeho nitru ujala, zda nebyla později udušena
jeho sobectvím, pýchou nebo touhou po „hmotných statcích“.

Skauting s duchovními hodnotami přichází a nabízí je všem, kdo 
jsou ochotni je v duchu jeho mravního poselství přijmout. Peter Eberle
připomíná, že jeho hodnoty „jsou hodnotami evangelií“. Na druhé straně 
je skutečně otevřen pro všechny. Respektuje přesvědčení každého, 
provází každého jednotlivce a podporuje ho v jeho duchovním vývoji. 
Křesťanství, svůj základ, pak při respektování náboženské svobody 
nikomu nevnucuje, ale nabízí. Takto je koncipována duchovní výchova 
lichtenštejnských skautů. Snad to může být pravidlo obecně platné.

Otevřenost skautingu … Ano, jsme otevřeni každému, ale přece 
jen s jistým omezením. Kdysi se mě, při mé návštěvě rakouského 
skautského střediska, tamější vůdkyně zeptala: „Může být vůbec ateista 
skautem?“ A to je otázka zejména pro naši zemi velmi případná.

Ateismem rozumíme „bezbožnost“ i veškerá popírání Boha a 
nadpřirozena. V tom prvém případě může jít o nepochopení a proto i 
nepřijetí daru víry, malá či žádná informovanost o duchovních věcech, 
což je v české sekularizované společnosti, prošlé totalitní ateistickou 
„masáží“ a proto zaměřené spíše na pozemské a materiální přínosy a 
zisky, zcela běžné. V horším případě by to mohla také být lhostejnost, 
pohodlí, neochota se zamýšlet nad souvislostmi, spokojenost s vlastním 
hmotným standardem. Přesto se domnívám, že právě tyto lidi může 
skauting oslovit, vytrhnout je z jejich laxnosti a nabídnout jim svůj životní 
styl, svoje pojetí etiky v duchu svých mravních principů. Cesta k nim jistě 
není snadná, na druhé straně však víme, že takové případy objevení a 
přijetí spirituality existují a nebylo jich nikterak málo.

Jinak tomu patrně bude s „přesvědčenými popírači“ duchovna, 
odmítajícími jakoukoliv spiritualitu i nadpřirozeno, a samozřejmě rovněž 
Boha jako Stvořitele všeho. Jejich „stanovisko“ může vycházet – píše 
Raphael Bonelli – z několika příčin, nebo snad jejich kombinace. Pro ně 
„Bůh je mrtev“, jak už před 150 lety „diagnostikoval“ Friedrich Nietsche,
o němž oni sami možná ani neslyšeli, jehož názor však sdílejí. Důvody 
k takovému závěru leží nepochybně na jejich straně. Nemohu se však 
někdy zbavit dojmu, že i taková „nevíra je svého druhu vírou“.
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Jiným důvodem může pro ně být skutečnost existence morální 
instance, kterou náboženství prezentuje a jejíž model nechtějí přijmout. 
„Moderní“ alternativní etické příkazy jsou totiž velmi mělké, na rozdíl od 
křesťanských, zakotvených hluboce v nadpřirozenu. Jejich zachování 
není snadné a už vůbec ne pohodlné. Přesto jsou pro upřímně věřícího 
radostnou cestou k Věčnosti. A konečně se může ateista cítit ohrožen ve 
svých jistotách, být doslova zahnán do kouta. Co když na tom duchovnu 
přece jenom něco je? – „Co bude jednou se mnou?“

Domnívám se, že u této skupiny „skalních popíračů“, není-li tu 
patrná ochota či aspoň určitá snaha o vstřícnost přijmout všechny mravní 
principy hnutí, je na místě připomenout si názory zakladatele, které jsme 
zde už několikrát citovali. Ve stejném smyslu jsou totiž koncipovány jak 
ústava mezinárodního hnutí, tak i stanovy světových a národních 
skautských organizací, ty naše české nevyjímaje. Popsaná odmítavá
stanoviska, prezentovaná navíc často i v útočné podobě, jsou naprosto 
neslučitelná s výchovným programem i posláním skautského hnutí.  

Skaut – stopař – hledač …

Cesta ke skautské spiritualitě a hledání jejích etických principů, mravních 
hodnot, nejvyšší Pravdy a Lásky, na ně navazující směřování k Bohu má 
svůj počátek v našich oddílech, dokonce už ve smečkách vlčat a rojích 
světlušek. Opět se vracím k symbolice spirituálního vývoje, jenž se před 
časem objevil v zahraničí. Putování k duchovním hodnotám, jak je nabízí 
skauting, demonstruje na modelu výstavby obytného domu v koncepci 
spirituální výchovy pro lichtenštejnské skauty Peter Eberle. Staveniště, 
na níž se taková stavba odbývá, je s okolním světem spojeno přístu-
povou cestou, v níž jsou obsaženy všechny předpoklady, které si mladý 
člověk do svého oddílu přináší – osobitost povahy, své vlastní hodnoty,
dosavadní poznání, vliv rodinného zázemí, pochopení odpovědnosti  aj. 

Jako každá stavba, je i skautská výchova založena na pevných 
základech, jež tvoří ústavy WOSM, WAGGGS, stanovy národních 
organizací a přirozeně i základní myšlenky Baden-Powellovy. Teprve na 
nich se může „stavět“, uskutečňovat výstavba vlastní budovy, jejíž 
přízemí odpovídá základním pilířům hnutí – tři mravní principy, Zákon, 
denní příkaz, heslo, slib. Zde dochází k primárnímu zaměření, budování 
pozitivního obrazu a důvěry. Toto první nadzemní podlaží reprezentuje 
už všechny morální hodnoty, k nimž skauting vede. Jím ovšem nemusí 
budování končit. Teprve na něm může být zřízeno první patro – výchova 
křesťanská a náboženská. Její součástí je účast na vytvoření základních 
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ctností ducha, tedy víry – naděje – lásky, účast na liturgii, slavení svátků, 
meditace ... – Dodám k tomu ještě, že samo zastřešení, tak důležité pro 
trvanlivost každé stavby, tvoří ochota vnímat takové hodnoty, hledání a 
putování k nim, jež už jsou záležitostí každého jednotlivce. Dobrá vůle a 
vstřícnost k těmto podnětům je základní podmínkou duchovního růstu.

Jen málokdo (a v dětském věku jistě vůbec nikdo) přichází do 
našeho hnutí s představou, na čem je vybudováno, jaké jsou jeho 
primární základy. Pro skauta, hledajícího Stvořitele všeho, doporučuje už 
sám B-P pozorování přírody, neboť ví, že Boží dílo je veliké. Nenavrhuje 
ovšem „studium přírody jako formu služeb Božích, nebo jako náhražku 
za náboženství“. Na druhé straně ovšem zastává názor, že „porozumění 
přírodě je v určitých případech krokem k přijetí náboženské víry“. Kdysi 
poznal za své návštěvy severní Ameriky lidi bez náboženského vzdělání, 
kteří byli přivedeni k Bohu, „protože pozorovali Jeho dílo a zázraky, které 
se nacházejí v přírodě“. To je tedy jen jedna z možných cest hledání
duchovna a Boha, jak ji vnímá zakladatel skautského hnutí.

Zakladatel českého skautingu, A. B. Svojsík, jemuž se někdy 
vyčítá – právem či neprávem? –, že „ochudil“ český skauting o jeho 
duchovní náboj, viděl stejně jako B-P možnou inspiraci v přírodních 
jevech. Jeho málo známý výrok upomíná na podobný, který 150 roků 
před ním vyslovil německý filosof Immanuel Kant. ABS v obdivu k noční 
obloze pokorně vyznává, že – „hvězdnaté nebe působí neodolatelným 
kouzlem na ducha lidského. ( … ) Ta krása každé hvězdy ( … ), ta 
přesná zákonitost jejich pohybu kolotavého ( … ), to vše upoutá mysl 
člověka a nutí jej přemýšlet o tajemném řediteli celé přírody a 
obezřetném vůdci Všehomíra“. Jeho pokračovatel, pozdější náčelník 
Junáka Rudolf Plajner,  viděl jasnou perspektivu i potřebu soustavného 
prohlubování duchovního potenciálu každého skauta. Při nám známé 
názorové orientaci Táty, může být jeho výrok pro někoho i překvapením, 
když říká: „Nade vším technickým stojí ovšem vysoko junácký zákon, 
mravní závazek, zpečetěný dobrovolným junáckým slibem. ( … ) Od 
junáckého zákona vede strmá cesta k Dekalogu, k zákonu Božímu, po 
níž kráčí nejstatečnější rytíři junáctví, sdružení v nábožensky vedených 
oddílech všech křesťanských vyznání.“

Bylo by ovšem hrubým pochybením domnívat se, že přijetím 
spirituální podstaty skautingu je pro každého z nás skautský duchovní 
vývoj ukončen. Ani křesťané nejsou uděleným křtem a pravidelnou účastí 
na bohoslužbách už „za vodou“. Vše by se jim stalo mechanickým 
stereotypem a se skutečnou vírou by to mělo pramálo společného. Vedlo 
by to ke stagnaci, zvlažnění a posléze k odpadu od Boha. Tak se to       
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u mnohých lidí stalo, když se dostavily životní obtíže, a také – jak máme 
dosud v živé paměti –  při prvých existenčních pohrůžkách komunistů   
po jejich uchopení moci v zemi pučem v roce 1948. Víra se soustavně 
upevňuje denním rozjímáním, duchovními cvičeními, poutěmi …

Skautské prostředí nabízí nesčetně možností pro prohlubování 
skautského duchovna každému. Od samého počátku, kdy vše záleží 
především na schopnostech vůdce a také jeho morální a skautské 
úrovni, až k individuálnímu vztahu jednotlivců k duchovním otázkám. 
Šaman tu často hovoří o osamělých skautech, dokonce i o lidech, kteří 
skautskou ideu nikdy nepoznali a přece také oni splňují ty nemalé 
požadavky této etiky. „Duchovními cvičeními“ skautů mohou být různá 
setkání, často pořádané semináře, na nichž, počínaje rovery, je možné 
hovořit o těchto záležitostech zcela otevřeně. Předpokladem je ovšem 
ochota naslouchat a otevřené srdce každého. Proč jsou oldskautské 
srazy pouhými nostalgickými vzpomínkami, proč se na nich tak nerado 
hovoří o samé podstatě skautingu? Ta vyprávění dávných zážitků a 
zpívání dnes už téměř zapomenutých písní jsou nepochybně krásná,  
ale duchovní a skautské úrovni účastníků mnoho nepřinesou. Jsou to 
někdy snad i ztracené příležitosti, nevyužité k duchovnímu povznesení. 
Kdo má tedy mladým lidem předávat jasné poselství Baden-Powellovo, 
než právě ti, kdo ho sami přijali v dobách ještě relativně klidných, málo 
zatížených nepříznivými vlivy? Četba, diskuse, prohlubování vědomostí 
a informovanosti, vyjasňování souvislostí, zdravá zvídavost, to vše jsou 
atributy, jimiž je poznamenána cesta k duchovním hodnotám.

Sursum corda – vzhůru srdce!

Naše pouť po etických aspektech skautingu i mravním prostředí naší 
posttotalitní společnosti spěje k závěru. Smyslem těchto úvah nebylo 
radit ani poučovat a už vůbec ne přesvědčovat. Přijmi to všechno, můj 
bratře, i ty, milá skautská sestro, jako pozvání ke společnému putování 
a pátrání po těch skutečných hodnotách života, hodnotách, nezatížených 
sobectvím, neláskou, ziskuchtivostí. Toto nikdy nekončící putování nás 
povede stále vzhůru, k metám, které nám skauting nabízí a které jsou 
dostupné všem, kdo jsou ochotni takovou cestu podstoupit.

Nebudeš sám, už před tebou se tudy vydalo nesčetně tvých bratří 
a sester. Společně s tebou jich půjde mnoho stejně hledajících a – jak 
upřímně věřím – budeš mít také hodně následovníků. Možná, že to 
budeš právě ty, kdo je na tuto pouť přivede. Není to cesta snadná, ale 
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obtíže, které ji provázejí, nejsou nepřekonatelné. Jistě se o tom sám 
přesvědčíš. Postačí k tomu tvá dobrá vůle a tvoje pevné odhodlání.

Pamatujme, že chceme-li rozdávat, musíme také přijímat. A tak 
s pokorou otevřeme svá srdce a budeme stoupat po stezce, možná pro 
někoho „strmé“, ale jejím cílem bude naše společná radost. Budeme ji 
sdílet s našimi bratry a sestrami, i s těmi, jimž toto radostné poselství 
budeme předávat. Naše poznání bude přicházet třeba pomalu, možná 
nenápadně, ale budeme se stále ptát po svědectví Dobra, protože kdo 
se přestane ptát, oklame nakonec jenom sám sebe.

Neváhej se na své pouti také občas zastavit a ohlédnout zpět.
Porovnej, jakou cestu jsi už urazil, čeho jsi už dosáhl a přiznej si poctivě, 
co se ti povedlo, ale také kde to nebylo tak úplně v pořádku. A také při 
tom pamatuj na chvíle ztišení. I ty jsou nesmírně důležité, nesmíš je
v tom chvatu a svém úsilí propást. Neboť v tom tichu bude k tobě, k tvé 
duši, hovořit Pán. Věz, že v konečné fázi pro tebe i tvé souputníky

toto věčné hledání přeroste v hledání Věčnosti.

V Ivančicích v létě L. P. 2011 

–   o   –

P R A M E N Y

IMMACULATA č. 116, 4/2011 – Konvent minoritů – Brno 2011
Walter Hansen – VLK, JENŽ NIKDY NESPÍ – SCOUTARCH – Praha 1994
LORD BADEN-POWELL O NÁBOŽENSTVÍ – v orig. „La penseé religieuse 

de Lord Baden-Powell“ – ZNF – Ivančice 2003
Peter Eberle – KONCEPCE DUCHOVNÍ VÝCHOVY – v orig. Konzept von 

Animation Spirituelle – ZNF – Ivančice 2004
Robert S. Baden-Powell – NÁBOŽENSTVÍ VE SKAUTSKÉM HNUTÍ –

projev z 2.7.1926 – ZNF – Ivančice 2009
Robert S. Baden-Powell – VLČE – SKAUT – ROVER – vyd. Skauting –

Liberec 1993
Václav Zatloukal – KATOLIČTÍ SKAUTI-JUNÁCI V ČESKOSLOVENSKU –

Javor  Brno – Brno 1997
SVĚTLO čís. 31/XIX – vyd. MCM – Olomouc 2011
Zdeněk Navrátil – SKAUTOVA ČEST – ZNF – Ivančice 2011
Zdeněk Navrátil – KŘESŤANSKÉ KOŘENY SKAUTINGU – ZNF –

Ivančice 2005
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O B S A H

Proměny duchovního klimatu       .    .    .    .    .    .    1 
Laicizace Evropy       .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    3 
Duchovní zakotvení skautingu      .    .    .    .    .    .    5 
Duchovní život     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    8 
Skaut – stopař – hledač …    .    .    .    .    .    .    .    10 
Sursum corda – vzhůru srdce!    .    .    .    .    .    .    12 
Prameny       .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    13 
Obsah  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   14

Ing. Zdeněk Navrátil BLŠ, ELŠ
  

NIKDY  NEKONČÍCÍ  HLEDÁNÍ
Pěšiny skautské spirituality

ZNF
Ivančice v září 2011
Kopírování povoleno
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