
NEMOCNÁ SOUČASNOST?

Spolu s 245. číslem měsíčníku NA DOBRÉ STOPĚ z února letošího roku se ke mně dostalo i pozvání
bratra  Kamzíka  k diskusi  o  článku  Maxe  Kašparů  o  stavu  současné  společnosti  a  jeho  příčinách.
Přiznám se, že je velmi obtížné polemizovat s názory osobnosti tak hluboce vzdělané, myslitele, jehož
názory se formovaly dlouho a jsou navíc podloženy bohatými zkušenostmi praktického psychiatra, který
měl  možnost  nahlédnout  do  soukromí  a  intimity  duší  četných  pacientů.  Opírá  se  při  tom  o  své
křesťanské názory, tedy o zásady, na nichž tato kultura a civilizace za věky vyrostla. Já sám pak jsem
svým studiem a celoživotní praxí „jenom technik“, který byl vzděláván ve chladné „matematické logice“, a
ve svém povolání se pohyboval vždy „v reálu“ a v jeho studené přímočaré strohosti.  Tedy ten, koho
humanitně vzdělaní intelektuálové považují – a náš gymnazijní češtinář a latinář to také nepokrytě říkal –
za „barbara“. Přesto se domnívám, že si snad mohu dovolit k uvedenému tématu také něco dodat. 

Ve společnosti je skutečně cosi nezdravého. Setkáváme se s tím skoro na každém kroku a
protože je to tak časté, máme za to, že jsou to jevy normální. Samozřejmě nejsou, ač jsou sice běžné,
ale nejsou normálními  proto,  že nejsou normou.  Kdo nezažil  pocit  nejistoty,  tísně,  obav o své děti,
ponechané na ulici bez dozoru, pocit strachu při procházení málo frekventovanými místy po setmění?
Tedy stavy a pocity, které tu dříve nikdy nebyly. Je to sice dnes běžné, ale jistě ne normální ve zdravě
fungující  společnosti.  Příliš  brzo  vyprchalo  nadšení  lidí  po  pádu  totality  a  nastala  ta  „blbá  nálada“,
vzpomenutá tehdy Václavem Havlem a která byla tak ostře kritizovaná jeho soky. Pamatuji období po
válce,  kdy  nadšení  z osvobození,  tehdy  z  výrazně  kratšího  úseku  totality,  vytrvalo  ve  společnosti
mnohem déle, až do doby, kdy ho začaly utlumovat podvratné a zákeřné intriky komunistů. To nelze
vůbec srovnat s tím, co nastalo nedlouho po pádu režimu v roce 1989, protože tehdy, po válce, nebyla
ještě společnost tak mravně a duchovně destruovaná. Odtud se tedy odvíjí  její  současný stav, ač ty
prvotní příčiny musíme hledat už v poměrně hodně vzdálené minulosti. 

 
Max Kašparů připomíná a vypočítává různé –ismy,  jež však nepovažuje  za prvotní   „zdroj

nákazy“. Uvádí především „ztrátu studu“, která ovšem také odněkud přišla a opanovala národ. S tím je
možné jistě souhlasit,  ale i  k této „ztrátě“ muselo nějak dojít.  A tyto jím vyjmenované –ismy tu svou
významnou roli  při  tom zcela jistě také sehrály,  byť  možná až ve „druhém plánu“.  Domnívám se –
společně se Stanislavem Balíkem-Ježkem –, že jsme se k tomu dostávali postupně a mnohem delší
dobu.  Ježek  to  nazývá  nárůstem  „plebejství“,  Jiří  Čejka-Péguy  pak  ještě  mnohem  tvrději  jako
„ksindlizace společnosti“.  Upomínky na Gutha-Jarkovského jsou dnes spíše jen  poněkud humorným
kořeněním nezávazné konversace, než skutečnými pokyny pro slušné společenské chování.  

Domnívám se, že významnou roli tu při tom sehrály dva jevy, na prvém místě zpochybňování
hodnot. Nejen duchovních a náboženských, ale celé řady dalších. Při tom pochybnosti mohou mít svůj
velký  význam  a  jsou  důležitou  složkou  nejen  vědecké  práce.  Důležité  je,  aby  to  byly  pochybnosti
konstruktivní, posouvající  vědění kupředu. Na rozdíl od nich pak jsou ty opačné, destruktivní,  jejichž
úkolem  je  popření  nějakých  fakt.  Klasickým  příkladem  tu  může  být  postup  Karla  Marxe,  který  při
definování  svého dialektického materialismu, zejména při  svém hodnocení  věčnosti  hmoty,  ignoroval
„nevhodné“ a už také tehdy známé poznatky fyziky i jiných věd. 

Může  tu  však  nastat  doslova  „dominový  efekt“,  kdy  jedna  pochybnost  vyvolá  pochybnost
druhou a ta opět další. Abychom se tu vyhnuli křehké a velmi delikátní oblasti duchovní, připomeňme si
třeba emancipační snahy. Rovnost mužů a žen je samozřejmá, je dána už biblickými odkazy v Novém
zákoně. Přesto ani tam se nezpochybňuje základní životní role obou pohlaví, která tu je od věků. Teprve
nástup feministek se ji pokusil zvrátit nepříliš vhodnou formou a dnes už to ve svém důsledku rozbíjí
rodiny i rozdělení úloh v nich. Pak jsou nám vnucovány nepříliš chutné pochody „4% menšin“, úvahy o
tom, kdo vlastně může a smí také vychovávat děti a celý systém, po tisíciletí budovaný, se hroutí a nikdo
nedokáže  dnes  ještě  ani  odhadnout,  kam  vše  může  dospět.  Lidská  intimita  se  stala  „spotřebním
zbožím“,  nahota „filosofickou“  základnou naturismu, jakýkoliv  stud se stává přežitkem, tak jak na to
upozorňuje Max Kašparů a jím citovaný asijský student. Ale nejen v této oblasti. Lidé se nestydí krást,
opíjet se na veřejnosti a lež se stala jen pouhou „pracovní metodou“ a důležitým pomocníkem i vysoce
postavených politiků, státníků, manažérů a – bohužel – i prostých občanů. Mám ještě pokračovat ve
výčtu?
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Žijeme ve vyspělé a bohaté zemi, naše životní úroveň – přes občasné námitky nespokojenců –
patří k těm nejvyšším na světě. Pohodlnost a snadnost žití v současné době, snadná dostupnost všeho,
přispívá stejnou měrou k destrukci duševní a duchovní úrovně všech. Proč se mám vzdělávat, proč se
trápit studiem, když vše je tak snadno dostupné na internetu („až to budu potřebovat“)? Není potřeba
námahy  na  získání  čehokoliv  a  kdykoliv.  Všechno  zvládnou  stroje  a  příhodné  mechanismy.  Cesta
k přátelům  (pokud  ještě  o  nějaké  stojím)  je  snadná,  jsem  tam  „co  by  dup´“  moderním  dopravním
prostředkem. Regály v našich supermarketech se prohýbají  zbožím, které kupujeme, ač je často ani
nepotřebujeme a včetně zbytečně zakoupených potravin skončí v odpadu. Kdo si vzpomene, jak vysoké
procento lidstva trpí a umírá hladem? Tato pohodlnost života vede posléze k dalšímu fenoménu, který je
zatím ještě stále málo doceněnou hrozbou – ke lhostejnosti.  Ta je po mém soudu nelidská,  protože
lhostejné je pouze dobytče, které neví a proto je mu také lhostejné, že zítra skončí na porážce v jatkách.
Dokonce také ta nešťastná nenávist je lidská, protože je to cit, byť záporný, ale je přesto některým lidem
vlastní. Zvíře jedná pudově,  když zabíjí, není to z nenávisti. Jsme lhostejní k utrpení jiných, ke stavu
našeho  národa a  jeho duše,  jeho  budoucnosti  ve  stále  se  měnícím světě.  Budeme tak  ještě  stále
pokračovat, a jak dlouho nám to bude nadále dopřáváno?

To vše ve mně evokuje četba úvahy Maxe Kašparů. Nechtěl jsem vůbec s ním polemizovat, jen
jsem chtěl uvést některé podněty, k nimž mě přivedl a které mu z valné části dávají za pravdu. Třebaže
jistě není potřebí vidět vše úplně „černě“. Na druhé straně je však nutné si položit otázku – jak dál?
Zajímá nás to jako skauty, tedy lidi, jimž není vše lhostejné, kteří svým slibem se zavázali ke službě
vlasti a bližním, plnit  povinnosti vlastní a zejména pak ke službě nejvyšší  Pravdě a Lásce, duchovní
úrovni,  kterou  tato  služba  reprezentuje.  Ale  též  zachovávat  skautský  zákon,  jehož  jednotlivé  body
vylučují všechny nešvary, jimiž je tato společnost infikována. Protože však každá změna k lepšímu musí
začít u nás samých, je zcela samozřejmé, že tento závazek plníme v plném rozsahu především my.
Služba této zemi znamená aktivně přistupovat k výchově její mládeže tak, jak je obsaženo v našem slibu
činovnickém. Ačkoliv zajímavý program, hry a „zážitkové aktivity“ jsou nepochybně lákavé, nejsou hlavní
náplní  skautské výchovy,  jak se začasté v mnoha případech děje.  Protože pak bychom také  „přijali
převrácený  životní  styl,  který  nám  našeptává:  ,Žij  bohatě  navenek  a  chudě  uvnitř!´“,  jak  se  obává
citováním Maxe Kašparů bratr Kamzík. Je to pro nás jediná cesta, protože „pokud neprovede náš národ
proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci …“ . K takové proměně může
a má český skauting podle svých nejlepších sil přispívat. Třebaže samostatnost, manuální zručnost, jistá
osobní skromnost a mnohé dovednosti jsou pro naše mládí nejen prospěšné, ale i  důležité, hlavním
smyslem naší práce s mládeží byla, je a navždy zůstane výchova charakterních jedinců, dobrých občanů
této  země,  naší  vlasti.  Ti  se  pak  mohou  a  také  musí  stát  základem  nové  a  zdravě  vybudované
společnosti, jejím vzorem a „etalonem“.

 Zdá se být jisté, že dříve nebo později bude i naše země vystavena příchodu lidí jiných kultur,
jiných priorit a jiného životního stylu. Naši občané z toho mají oprávněné obavy, které mocní všemožně
tlumí přísliby o jejich asimilaci. Ta bude jistě nutná, ale které naše priority jim předložíme jako vzor? Lež,
přetvářku, korupci,  rozvrácené rodiny? A které zábrany v nich pak takto uvolníme? Nechci předjímat
žádné katastrofické vize,  ani  šířit  poplašné zprávy nebo xenofobii.  Doba nás však staví  nejen před
otazníky, ale též před úkoly. Podle toho, jak k nim my sami – nikdo jiný – přistoupíme, jak je splníme, tak
se  bude  vyvíjet  budoucnost  této  země,  tak  budeme  žít  nejen  my,  ale  také  naše  děti  a  vnuci.
Zodpovědnost  nás všech je veliká,  na skauty pak připadá ještě mnohem větší,  neboť jsme se sami
k úkolům vzdělávat a kultivovat tuto zemi dobrovolně zavázali. Přeji tedy nám všem, abychom v tomto
velkém poslání a úkolu nikdy nezklamali.   

Zdeněk Navrátil-Fetišek

Poznámka: měsíčníky NDS viz: http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1434-archiv-na-dobre-stope 
Vladislav Jech-Kamzík
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