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 Autor tohoto článku vystihl několik velmi podnětných idejí. Vše vychází z toho: co je 
vlastně smyslem života ? Dokončíš gympl a co pak ? Vysoká škola ? Ta skončí. Co pak ? 
Práce ? Co dále ? Užívání si ? Mít stále více a více peněz ? Stejně každý jednou zemře. Kde je 
smysl toho života tady ? Jsme mladí a nemusíme to řešit když jsme na gymplu nebo na výšce, 
ale přesto se občas každý dostane do situace, kdy tyhle otázky plně přijdou do našeho života. 
Čo Sung-hü byl již na střední škole předmětem šikany od svých spolužáků. Byl konfrontován 
se svými problémy s řečí, anglickou výslovností, přednesem, neúspěchem u žen a 
nedostatkem financí. Jeho okolí jej považovalo za divného. Byl zamlklý a nesl v sobě 
obrovskou touhu být tzv. úspěšným tam, kde to zdánlivě Amerika umožňuje každému. US 
společnost s Čo Sung-hüem pracovala pomocí psychologických sezení, léčení apod., ale 
neléčila příčinu: "Systém Only Money". Tento systém způsobuje to, že jakoby jediným 
smyslem naší existence je žít teď, myslet pouze na sebe, sex, moc a na peníze. Duchovní 
rozměr našeho bytí, který kdysi zastupovala např. víra, úcta ke státu a každému člověku, etice 
a hodnoty jako přátelství a láska, rodina, pozbývají smyslu. Pokud pak nastupuje dlouhodobá 
frustrace z nedosažení tzv. "hodnot" vyžadovaných "Systémem Only Money" a nenajdete jiný 
smysl života - třeba lásku nebo službu státu apod., nastupuje krize. Člověk se brání 
myšlenkám na odplatu, ale pokud jeho okolí opět nedokáže pochopit podstatu problému, 
nastupuje výbuch. Čo Sung-hü ukázal jedno: je zapotřebí opět otevřít otázky po smyslu naší 
existence a dát lidem jiné hodnoty než jsou jen peníze, sex, zábava, užívání si a zase jen 
peníze (podobně o tom hovoří např. sociální psycholog pan Jaroslav Sýkora). Pokud bude 
měřen úspěch jedině množstvím vydělaných peněz, mnohostí sexuálních partnerů (partnerek) 
a nikoliv např. věrností, můžeme se totiž "těšit" na další Čo Sung-hüye. Společnost musí 
odměňovat např. za loajalitu, pomoc v nouzi, službu státu apod. Pak mají šanci na tzv. úspěch 
i ti ostatní. Studentské městečko v Blacksburgu představuje na první pohled ideální místo k 
životu s veškerými materiálními vymoženostmi a obrovskou svobodou. Přesto to nestačilo. 
Mladí lidé jsou nadějí a nezbývá, než věřit, že nezvítězí ono pověstné: my jsme mladí a nám 
jde jen o to užívat si, budeme se starat, až to bude třeba. Jsme mladí a právě proto bychom 
měli být odpovědnější. Američané si velice cení svobody a proto si velice váží práva na 
vlastní obranu. Čo Sung-hü mohl zastřelit 31 spolužáků právě proto, že se jeho kolegové 
nemohli bránit. Policie nedokázala zasáhnout včas. Stačilo, aby měl u sebe zbraň jeden ze 
zabitých učitelů a tragédie mohla být menších rozměrů. Čo Sung-hüúv čin je třeba rezolutně 
odsoudit, ovšem bez účelného léčení příčiny - "Systému Only Money" - se dále nedostaneme. 
Přeji všem hezký a úspěšný den. 
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