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           Duchovní a duševní primitivismus – příčiny krize lidství a společnosti 

 V poslední době zaujal naši veřejnost svými úvahami na téma „Co se stalo s naší dobou“, 

prezentovanými v různých sdělovacích prostředcích, profesor Jaroslav Maxmilián Kašparů, známý jako 

Max Kašparů. Zkušený editor skautského tisku bratr Vladislav Jech – Kamzík, uvědomující si potřebu 

diskuse na téma, kterému se věnuje Max Kašparů, oslovil několik skautských autorů a požádal je 

k hlubšímu zamyšlení nad příčinami krize lidství a lidské společnosti s přihlédnutím k současnému stavu 

České republiky, která se stále ještě jen velmi obtížně vzpamatovává ze čtyřicetiletého období 

komunistické totality. Jsem jedním z těch, které bratr Kamzík o příspěvek k diskusi požádal.  

 Za jednu z hlavních příčin krize lidství a společnosti považuji duchovní a duševní primitivismus, 

jejichž důsledkem je mimo jiné neustále se prohlubující kolaps hodnotového systému. To samozřejmě 

není jen důsledek minulého totalitního systému, který v mnohém  v naší společnosti stále ještě přežívá. 

Podobný hodnotový kolaps prožívá v podstatě veškerý civilizovaný svět. A jeho katastrofický dopad se 

pak také projevuje prakticky všude. Člověk jako jednotlivec a  jeho život ztratili svou hodnotu a význam. 

Konec konců stačí se rozhlédnout po světě.  

 V ekonomicky a společensky vyspělých zemích převládá konzumní společnost, která velmi 

nehospodárně nakládá s přírodními zdroji potravin a surovin nutných k životu a existenci lidstva. 

V zemích, které bývají považovány za „rozvojové“, trpí miliony lidí hlady a nemocemi a předčasnou 

dětskou úmrtností. Stále máme co dělat s úplným nebo částečným analfabetismem. Lidstvo ztrácí 

pozitivní vztah člověka k bližním a je ovládáno lží, egoismem, bezohledností, bezcitností, násilím a 

závistí….  

 Duchovní a morální hodnoty a víra ve vyšší moc, která nás přesahuje, ztratily nebo ztrácejí svůj 

význam a smysl a sekularizovaná společnost hledá nějaký nový smysl a cíl života. I u nás se setkáváme 

s fanatickými a pro společnost svým způsobem velmi nebezpečnými ateisty, kterým se, bohužel, dostává 

ve sdělovacích prostředcích prostoru, aby tak mohli působit na veřejnost. Kdo z dnešní mladé generace 

zná židovsko-křesťanské desatero a vnímá jeho význam a poslání. Koho to zajímá? 

 Paradoxem je, že se neustále prohlubují poznatky vědy a techniky atd., zatímco duševní potenciál 

nastupujících generací se snižuje a zůstává velmi často nevyužit. Je to celospolečenský hazard 

s duchovním a duševním „kapitálem“ lidstva.  Klesá úroveň vzdělávání učitelů všech stupňů. 

Vysokoškolských titul, počínaje bakalářským, lze získat v některých případech velmi snadno bez většího 

nadání a studijního úsilí. Klesající úroveň učitelů se pak zpětně projevuje v nízké úrovni výuky žáků a 

studentů.  

 Vliv na to má i otázka autorit a celebrit. Pamatuji dobu, kdy pro nás byli autoritou rodiče, učitelé 

a profesoři, kněží,  skautský vůdce, cvičitel v Sokole, starosta, atp. a samozřejmě nejvyšší představitel 

státu a další významné veřejné, politické, vědecké a kulturní osobnosti. Těch jsme si vážili a respektovali 

je. Jakou autoritu může mít dnes učitel, který se bojí žáků a jejich rodičů? Neodvážil jsem se doma 

přiznat, že jsem byl ve škole tělesně potrestán, protože bych byl potrestán znovu a ještě důkladněji.  

 Nejde jen o autoritu či autority, jejichž význam zcela vymizel, ale také o celebrity.  

V „Akademickém slovníku cizích slov“ je celebrita definována jako věhlasná, ve společnosti nebo ve 

svém oboru vážená osoba. Nebudu to rozpitvávat, ale jak snadné je dnes stát se celebritou v čemkoliv. A 
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jak málo toho k tomu je zapotřebí. Max Kašparů píše o nenormálním chování duchaprázdných celebrit 

všeho druhu, které zaujaly místo jako vzory po moudrých básnících a osvícených autoritách, do kterých 

by „moderní český sjednocený Evropan“ už ani nekopl. 

 Často se hovoří o tom, že společnost je nemocná. Některé z těch příčin jsem naznačil. Velký podíl 

na tom mají sdělovací prostředky. Úroveň mnohých je velmi nízká, zejména některých českých 

televizních seriálů, které si mnozí berou za vzor. Max Kašparů má pravdu, hovoří-li o „televizních 

kanálech“.  Čeština některých rozhlasových a televizních hlasatelů a moderátorů je žalostná.  

 Společnost se zbavila víry, ale v poslední době působí někteří jednotlivci dojmem, jakoby cestu 

k víře hledali. Duchovní a duševní primitivismus ovládá značnou část lidstva. Proč si dělat starosti 

s nějakým vzděláním. Stačí přece mít peníze. Všechno až na zdraví se dá koupit. K čemu je mi studium 

odborné literatury nebo četba beletrie? Proč bych měl poslouchat klasickou hudbu nebo jazz, vždyť 

přece stačí „trsat“ v primitivním hřmotném rytmu bubnů? Proč nehledat uspokojení v alkoholu, drogách 

a sexu?  Vždyť tak žijí a konají ve světě mnohé celebrity, které si omladina bere za vzor a nevadí jí, že si 

tito její miláčci sami tím zkracují svůj život. Proč se věnovat sportu v zájmu svého zdraví, když přece 

důležité je vyhledat sport, který vynáší? Ale je hodně povolaných a málo vyvolených. A mohl bych 

pokračovat a připomínat korupci, protekcionismus….. Mnohé ze současného dění zavání lidským 

hyenismem.   

 Chtěl jsem původně začít tuto svou úvahu slovy, že lidstvo potřebuje pro svůj život skauting, 

naplňování jeho idejí, principů a metody. Skauting, který se za více jak sto let své existence osvědčil a 

prokázal smysl a poslání svého výchovného působení a přípravy mladých generací pro život. Proto 

skauting překáží každému totalitnímu režimu.  

 Max Kašparů se soustřeďuje ve svých úvahách do značné míry jen na Českou republiku, ale ona 

ta jeho hodnocení mají širší význam a zasahují v podstatě celý svět. Celý svět je nemocný a jeho nemoc 

se trvale zhoršuje a prohlubuje. Navíc jde o nemoc infekční, která postupně postihuje jednu zemi za 

druhou. Na jedné straně se zkvalitňuje zdravotní péče, aby se na druhé straně prokázalo, že pro mnohé 

lidský život nemá žádnou cenu.  Kolik lidí včetně malých dětí v současné době umírá zcela zbytečně.  

 Max Kašparů na základě své odborné kvalifikace a svých životních zkušeností odhaluje nemoci 

lidské společnosti a velmi kriticky se k nim vyjadřuje. V tom má nesporně pravdu. Pokouší se také o 

terapii. Z jeho slov je ovšem patrné, že sám v tomto směru hledá a snad i trochu spekuluje. Najít lék na 

onemocnění lidské společností není snadné. Zejména v době, kdy se opět začínají vyslovovat obavy, že 

se může zase objevit nový diktátor, který nabídne lidstvu totalitní řešení a většina ho příjme a podrobí 

se. Dvacáté století bylo několikrát svědkem něčeho podobného. Společnost by na něco takového měla 

být připravena. Jenomže, mají-li pro ni v převažující míře hlavní smysl a význam „chléb a hry – panem et 

circenses“, můžeme jí takovou požadavek, povinnost či úkol předložit? Lze něčeho takového na lidech 

žádat, když smyslem jejich životů je ve skutečnosti něco úplně jiného? Naznačil jsem, že lék pro 

nemocné lidstvo se nabízí ve světovém skautském hnutí s jeho třemi základními principy – povinností 

k Bohu, povinností k druhým - bližním a povinnosti k sobě.   

Roudnice nad Labem, únor 2016                                     Jiří Čejka – Péguy  ŘSV   

  


