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skautské hnutie – nie je to samoúčelné? – v čom je jeho pointa – v porovnaní s Cirkvou 

Keď sir Róbert Baden-Powell of Gillwell, generál Jeho Veličenstva 
vo výslužbe, založil skautské hnutie, mnohí ho podozrievali, že 
založil nejakú novú cirkev, možno nejakú obdobu Armády spásy, 
alebo niečo podobné. O prepojenosti skautingu s náboženstvom a 
kresťanstvom niet pochýb. Aspoň nie v zámeroch Baden-Powella, 
ktorý sa nechal počuť, že „skauting nie je nič iné, než uskutočňova-
né (aplikované) kresťanstvo“. Vo svojej knihe Skauting pre chlap-
cov v roku 1908 píše: „Našim cieľom je uskutočňovať kresťanstvo v 
každodennom živote a jednaní a nielen v nedele vyznávať jeho 
teológiu.“ To nás možno prekvapí. Bežný pohľad na skautov je, že 
chodia táboriť, veľa času trávia v prírode, učia sa zálesáckym 
zručnostiam, „lovia bobríkov“ a tak. Kde je v tom nejaké nábožen-
stvo, či dokonca kresťanstvo? Veď to na prvý pohľad vyzerá 
rovnako, ako kedysi pionierske, alebo dnes rôzne zážitkové ko-
merčné tábory! V skutočnosti ale…: 

 OBAL a OBSAH: „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. Tým priznáva, že ono „chodenie po lese“ a „táborenie“ a 
„lovenie bobríkov“ je len spôsob, ako pomôcť chlapcom (a neskôr 
aj dievčatám) osvojiť si hodnoty, definované v základných pilie-
roch skautingu a tými je plnenie si povinnosti voči Bohu, voči 
blížnymi i voči sebe. 

 VÝCHOVA K DOKONALOSTI: „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, sebaovládanie, samostat-
nosť a schopnosť viesť samého seba.“ (James E. Russell). Skauting 
to nazýva učenie sa činnosťou, kedy zálesáctvo a táborenie a všetko 
ostatné sú akoby „činky“, s pomocou ktorých skauti rozvíjajú svoje 
„osobnostné svaly“, svoju morálnu silu a svoj charakter. 

 SKAUTSKÉ BRATSTVO: Táto spoločná cesta a spoločná 
skúsenosť, spoločná láska k dokonalosti, osvojovanej skautskou 
cestou, je potom základom aj pre hlboké väzby medzi samotnými 
skautmi. Všetko toto ich spája, tvorí z nich opravdivý klan, opra-
vdivé bratstvo. „Za najväčší prínos však považujem skutočných 
priateľov, ktorých som spoznal na skautských akciách. Viaže ma s 
nimi puto, ktoré bežný človek iba ťažko dokáže pochopiť,“ vyznáva 
Peter „Muro“ Murár, dnes už dospelý skaut a skautský vodca. 
Medzinárodná skautská konferencia v roku 1924 vo svojom uzne-
sení hovorí, že skauting „stojí na univerzálnom bratstve všetkých 
skautov každého národa, triedy a vierovyznania.“ Sám Zakladateľ 
sa skautom prihovára slovami: „Ako skauti sa pridávate k veľkej 
skupine chlapcov mnohých národností a budete mať kamarátov po 
celom svete. … Skauti by sa mali stále zlepšovať,  nielen v zálesác-
tve alebo stanovaní, ale aj v dodržiavaní skautských zákonov. Ak 
ešte nie ste skautmi, poďte a pridajte sa k tomuto šťastnému brat-
stvu.“  

Toto nám už znie povedome! Nie je to nič iné, než svätosť a doko-
nalosť, ktoré sú trénované, dosahované a aj zdieľané prostredníc-
tvom skautingu ako určitej konkrétnej aktivity, života, konania – a 
výsledkom je priateľstvo, čo je len iné slovo pre opravdivú jednotu 
lásky. A o to predsa ide, nie? Skauting je teda vo svojej podstate 
tým, čo nazývame spiritualitou: konkrétnym a hmatateľným spôso-

bom, ako žiť „abstraktný“ Boží Trojičný život v našom konkrét-
nom živote a spoločenstve ľudí z mäsa a kostí. 

Predsa ale nejaká námietka tu bude. Možno si povieme: Dobre, 
môžeme porovnať skauting so saleziánmi, alebo s hnutím Fokolá-
re. Lenže oni nielen niečo spoločne žijú a robia, ale aj slúžia svetu 
a dielu Evanjelia, sú apoštolsky činní. Ale skauting? Nie je uza-
tvorený tak trochu do seba, do svojich aktivít? Iste, občas skauti 
pomôžu na Deň narcisov, alebo sa zapoja do organizovania púti… 
ale to je predsa len akoby „niečo navyše“, nie? Nie je to sama 
podstata skautingu! 

Odpoveď podáva Zakladateľ, keď odhaľuje svoje zámery takto: 
„Pamätajte si, že skaut nie je len priateľom ľudí okolo seba, ale 
"priateľom celého sveta". Priatelia medzi sebou nebojujú. Ak sa 
spriatelíme s našimi susedmi za morom, nebudeme chcieť bojovať. 
To je najlepší spôsob, ako sa v budúcnosti vyhnúť vojnám a 
zaručiť trvalý mier. … Skautské bratstvo je v mnohých ohľadoch 
podobné 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. … Keď budú naše skautské zákony a sľub platiť v 
praxi, nepripustia medzi národmi žiadne vojny či konflikty.“ 
Paradoxne, presne toto robil Ježiš. Ježiš po sebe nezanechal 
charitu, ani nič podobné. Zanechal po sebe Cirkev. Jeho vízia 
záchrany sveta nespočívala v tom, že budeme kŕmiť hladných a 
pomáhať chudobným a zastávať sa utláčaných, aj keď toto všetko 
kresťania robia. Ale Ježiš mal omnoho ambicióznejší plán, steles-
nený v Cirkvi ako v Trojičnom spoločenstve lásky a jednoty 
svätých, dokonalých, šťastných ľudí, žijúcich plným životom a 
preto slobodných od vášní, žiadostivostí a všetkého ostatného 
sebeckého a zlého. Keď sa celý svet stane Cirkvou, nebude treba 
viac kŕmiť hladných, pretože žiadni nebudú. Nebude sa viac treba 
zastávať utláčaných, pretože žiadni nebudú. Nebude treba riešiť 
problém chudoby, pretože žiadna nebude1. Ježišovým cieľom 
nebolo „plátať“ rany, spôsobené svetom, ale uzdraviť samotný 
svet, aby už viac nebolo žiadnych rán2. Podobne to vyjadruje 
Baden-Powell: Skauti môžu pomôcť tu, či tam. Ale ich hlavná sila 
spočíva v tom, že si naplno užívajú skautský (= kresťanský) život 
v hlbokej jednote – a do tohto života a do tejto jednoty lákajú stále 
viac a viac ľudí, dychtivých žiť to isté, čo oni, v tej istej jednote, 
ktorú žijú oni, tým istým spôsobom, akým to všetko žijú oni. A 
čím viac ich vo svete bude, tým viac bude aj sám svet vykúpenejší 
a uzdravenejší! 

Skauting je tak veľmi dobrou ilustráciou toho, ako môže (a má) 
žiť konkrétne cirkevné spoločenstvo v rámci farnosti, diecézy, či 
sveta: že to pokojne môže byť „parta“ ľudí chodiacich do hôr a 
táboriacich v típkach, ale ak sa vďaka tomu stávajú svätí a doko-
nalí ako Boh, žijú medzi sebou bratskú jednotu lásky a priťahujú k 
tomu všetkému ďalších a ďalších ľudí – tak je to autentické 
uskutočnenie Cirkvi, skutočné a opravdivé kresťanstvo! 

Váš Inky 

                                                           
1 porov.: „…veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo 
domy, predávali ich, a čo za ne utŕžili, prinášali  35 a kládli apoštolom k nohám, a 
rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.“ (Sk 4,34-35 SSV) 
2 porov. úvaha 356 


