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' 3 А МІ Т к·А 

ОцІ} 'IIOJI'CH!mi!JJI О'С'НОВНИХ :3ШС~-С:ttавті!Нгу о·биеЖу:
tться до розглянення первісного Я.Jра. Скавтового Руху 
- юнацтва - у ·віці 11-,17 !рОКів. Пошир~н,ня Ціеї 
схежи, щоб вийти на зустріч ·потреба:м моло.Jщих хлоп
дів (но-вак;в) і моло;r.их 'Мужів (старших '1::шастунів), ._ 
не нарушуе осн(}вного ;з.начення .D'Сере.J!НоЇ· і.Jеї, дов

_кругв якої ·ро.звину&NІ ІІ)ілиИ Окавто:виИ Рух. . 
Орг:шізац'нпих справ тут не узrлцнено - вистар

чить завважити, що засада:; JІity заступав Ві-ІІі - Це 
:цецент·рал'ІЗаЦ'ія. · 

Сказане на цих сторінках -'- t с·пробою відІовісти 
ІНа важливе питання: 

Hltl Е СУJfТЕВІ ЗАСАДИ CltAJ3TIHf:V? 

ПС«РЕБА ЦЬОГО ЗІСТАВЛЕННЯ 
. \ 

Дєнк.і. 3a'CaJ.JИ •ОКаВТО!ВОЇ .ММ'ОДИ ;\IO'Жffia НІіЙТИ В рЇ'і!'НИХ К.Юf
. бінаuіях ·в 'піп их ВИі;щх діяль1ні-сти ·И ·вишколу хл·О;пд'ів; що 
:вЦрізнщ, Ск.автінг в·і·.J. усіх інши:х рухів --- це с и н т е з а 
-u;их за.сц. По.іпшеНІНя о;щої аб() більше з '!:!ИХ о:а.ло б у висл;[.., 

,;.·і ·п. rmий л.ух,_ а це не ~Г.(}.J.ЖуваJІос.ь би rз. Щеюrи, щ .. ~.їх сфор
vуJІував Б1-П! у кпижщ «Scoutшg. for Boys» (\1- 908) та 
ВИJЮЖІШ і ІJО'ЗВИІІУВ у •СВ()ЇХ ,;ЩJІЬ.ШИХ ,нис.а.Н'І:!ЯХ ІЇ >ПрЮІО•ВаХ .. 

Він прийшо:В до ш&реJК()Інан..ня, що ковче. т-реба. ЛІ}СТіftпо ви-



JWHЯ'l'И Й іІІJр&К.ТИЧНО І3і).J(1l'4JООВУ'В8ІГИ ЦЇ 'Ї,D;ЄЇ, ОО •бага!І'О· etitaB'ro:ВИX 
ІІІ'РО~ідн.И.Юів ле уявляли (а деюt'і ще й !1І;Осі ІНе уявляють) собі 
праІt'І'ИЧІНИХ ВИІСН(}ІШtіВ ЦИХ засад, 8Jб.о 6б.иежу:в.али;сь ТіЛЬ'ІtИ J(O . 

о:дНОосторонньото- 11ідхщ:у !Ц{І' вих, і ім: брак.ущшо зрозу.міmя, 
що для ~творення ділости треба б ЗІі•брати все разом. Тому ще 
й тtшер .1\.Jffil'Чe 'І!реба 'ІНІ.ас.ню:вати. ці Utсади. Гол&с Осно:в.ник.а 
Окавтінгу ІЗа':ІІоВ'к., але :в·tн 136ерігся ·:в йоrо ши·саннщ: і :в доові!ді 
ІJІ~шої те'не<ралДї Ио-то учнів, ІІІІ!Сі ІПрtщtвжують йог() навчалrnя. 
Те:пер ·вИІсту.па(; :в:перед нова. генерація, щоб ща.л:ьше вести 
діJЮ. Вся. суть в тояу, щоб і :вона :&повні rЗ<рООуміл.а, ч~го· нав
чав Ві-Пі. Щооільше, :в останн;х ч~·сах мільйони :мужів JІІРИ-

• •о . • • •• І 
BИltJIИ ДО lrfaCo:виx М~1'0ІД1'В ВlИІСЬЮОВ'ОІ'О 'ВИІІLІWЛу І ІМ Не ЛЄ'І'RО 

буде :ВИІКЕІІУТІ'і ЇХ ІЗ :і'ОЛ1J'ВИ Й !ІІрНЙ:.Н.ЯТИ., - Т&Е у ІПр.аКТИЦЇ\ Я~ 
і в те01р1ії, - {}С&бливі ІМетОtди Ск.а:в'І1інгу. Старша .ге.нераціІЯ, 
Я'Ка знала ооо-би·СТ\J Бі-Ш, !МЩJ ооов'JшО!к. .су,проти своїх наслі,а:
нИІtів - обов'язок,поя:сняти й 31бері.гатя основи вели·~о-~ діла. 

ЗАВдАННЯ СНАВТІНІ1У 

Ціnі 

Під к]нець :гвот.() Ід()ІИ'Оrо 'ЖИ'І'І'Я .Ві-Ш !ЗііІбра;в цілі Ок.ав~інrу 
в '11a'ltиx .словах: 

' «\У вишколі нашкх · СІКантів ста;вм:о на перше .місце ви
ІЩ 1і ц .і л і - і, tЗайняті --;JІ;рібниuоомю діяльністю, не ю-
3'ВО.!ШМо 3aJH'ЩIJ;W !3аJбуваrrи 'ПрО НИХ. . ' 

<<'Не д&зв·миrо; щоб тех:rеічна стоіJ·інк.а 'Мре:ва.ж1Іла. :м:о
•ральну. Ира'ІtТИ'Ч.НІ'! :плwстуваНІНя, лЬ<юва :Аtу!дрі.сть. (житrя: 
:в. •п.рИ'роді), табор·уванн,ІJ, м:аЩІ!рі•ВJницт.во, добірий вчин01к, бра
'Терстоо :при 13'УС'11Рі'Чах на tЩже:и!Юрі '""' ~ц~ все ооооби, а не 
ціль. 

«lJ;iЛJIIO '6 х а р а .к. т е •р - ХІІІР'J.КТЄ'Р 3 цев:ним: GІtВдаІВ.
и 

НЛІМ. 

«3 цп ~~1\!ВІДаJRІfя·м:, щоб н&стrпна те.неtрація була зJІ.оро- · 

.( --



:ва. д'УХ'(І'Ж у цwиу щJзд-орG:вО'иу .!Світі і ІЩ'О'6 .n:ПffitaJia вище ро
:з•ум!і·ІЩІЯ слуЖІби ~ 'ЧИRНGЇ с.в;уЖІби .![юООви й ОбGв' Я3КJ 
суш,рт'И BGra .і ближні:х» .(1939). · 

Характер . 
«Х&ра:ктер» - ц~ бул·О< -o.ПrOrвG; ІЩ~ йGго Бі~Ш 'Поотійно :вжи

ва:в ,rnpи 'ПGJІІсяю:ва'ІШі цілей !і 13&В.JІІань С.к.авт!ш-у. Що саме :в:в 
м:а·в .на. JІумці? :В:ідюв:ііь м:().Жна щати іі•ото вла.сним:и сло-ва.ми, 
цим рааои з одного м!(Щя, наnи:саншо в р. 1913, де. :він .роз
Гuд'ае ви:ховн•у ролю Ск.авІl1ін·ГУ: · « ••• вих()<ван:ня ща :виеооtих 
Цеа.пах, на ·Сам:од(}:в]р'ї, на !П(}ЧJ1Т~ ·оООв'·яюtу, на силі духа, 
Ra ~ШМООІ()<Шані і Н& ІПООІІа.RЇ Д>О ІЇНШИХ - ОДНИМ CJfO'BOM в:а '!'ИХ\ . ' :властивостях, JІ!ІСІ тв01рять х ар а ІК. тер». 

Це 13ав;1,ання не е 1Ірнт&"ІІ!анне :ВИltЛЮ'ЧІІЮ Ок.авт.інтові, хоч 
~ба в~МІіrrити, що uІіІетивості, яrкі ·вИІбрав Ві-Ш, - .onpa:в,~r.i 
nоди&угідв:і. Ал.е що :вi;JJJpkmя{j С&автіп :від Іішпих організацій 
:М:ОЛО;ЩЇ - Це ЙОГО Д У' Х. і М: еТ(}~ •а:. 

ДУХ СКАВТІНГУ 

Всі ·~проби. 'О'&рЄІСJІити дух аІбо Є'1'ОС - аwсуд:жені на веща
чу; .с-:уть.ІСк.а;вrоВQГ()і JІУХ'У···wжна наіrrи в ПрИ!ре·ченні і 3шк.(}.Н'l. 

Пр и р:е ч е"' ня 

; Хл(}nець ІЖЛЩІІ,ае зі; ·С в о €> ї в· л ас но У с :в о ·б і~ н о і 
:в (} л ·і !Піриреченн.я . 3І(Ю 'llрИІСвrу ,на свою честь - служити 
&rwi, <О~оїй 6arrьк:imцlmi rra. б~Ижнrм. Ця оеJІужба .вmшачена. 
~тови!М · 3аnwном. 

:В :nevmy ч&ргу треба від:иітвти, що це 'ПІрИречешня с до
б 'Р Q в u л ь ІН и :и ч и в о м:. Я&Що ооотоо(ІВаво iJ(.{} ХJ.юІnця JІКиі.
:цебуАь рі;г; ff!ІPИ'!fY"Cy, ІЩОО ioro ІПри<tJ!ІІІ.ати .~о ОІtа.втоо&го :Sра
~vст:ва, то ЙО'Го ІіJ,р~~~речОО.В.Я ве iJIO&e .Іf;!.ТИ ніІпоої :мора.п.ної 
з00ов'Я'3уюч.оі . tИJf. Фат, що ~і·и ІОВОІб~о вгя:в на се.бе, це 

·~ 
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3абов'язання, - вца,;&«> ва. нь"'О'rо оооби·сту ві))п~вЩальність, 
ЩО Й дІl€ ВеЛИІК! СИJТУ. . , ., , 

По1руге, треба ві,з:.іітитІ аова, щі} їх вложпв ~Бі-Пі ,1;0 

Приреч~ння: «Нn. мою честь»: В~н вваж.ає/ Щі} О.і'НЮІ 
е наrйважлк·віших наших завдань -·...,.. роови:нути •почуття 'чеетІІ 
у по:пця. « ... ~ід цьо.~{}, пИ" ав він, залежить ціл.а ·маіібутнJІ 
шовед~пка й дисЦипJІііна с~аzта. Мето;~;а, як защіrп.ити цЮ ос
новну чесноту, поляга~ не так вже на приписах, як скорше 

в трактуванні хл•о:пця, Jtlt ві;щовіцальної Істоти, якій иожн .. 
:л;овdр'яти. ДО>вір'я ·викли:ха,е ,цльmе доя~р'я». ·. 

Трете, що треба відмітити, це те, що Б~-Пі вложив до вступ
них сл~·в Приречеuшя дуJІІКу: «я х ~чу еробити ·в с· е, 
щ о .в м о ї й rc и л і». Він J(nбpe уявлЯв еобі, яки·м велики:v
:ВИІWВQJІ е Прирече1пrя і Закон Jie ті.'Іь'!tи для ХJЮІЩЯ, aлer.J:JІ.I 
кoЖJno·r~ з нас. Тому ·вlн з роомиСJІіО')f шід.ніt зобов '.ЯІЗа:ння тіль
ІІtИ д·о. такого ·роївня, на Я1КОЧ і нова.к ВЇІ'f'У·вав би, хоч mt 
тру.;ще не· буЛо б Июrо ·зав;щння, що ·він за:вж;~и Ще буде 'В:Ї?
·ниіі ЬоїІіі ІІlрис.wзі, як тіJІьк.и ві.н роібИ'l'Ь все, що ·в ЙІ}rо еи.1ах. 

. І 

О б о в' я з о к с у n ро т и · 6 о г а 

Ооов'JІJЗок .cynpOifИ Бота _: це основне зооов'JmанщІ, нано
жене на коЩJІоr~ скавта. В рлJІЦях О&автового Руху в:по:вді 
рес.пектуе'І'ься кожне ві·рО>визна.ння, до ЯrІt()ГО •ска:вт на.'Іежиrь. 
Нід ека:вта ·ОЧ!1кують ·с.пп·.внення своїх . церковних 'ПО'ви·нн?стеіі 
і ваохочують ЙО'ГО до ЦЬQ'ГО. Ска·вти, ЯІtі не ·належаТь до нія
'КОЇ ЦердВИ, 1383НаЙІ{)·:ІІJІЮЮТЬСЯ '3 ре,lІ~ГЇЙШИХИ і,ЩІМИ ІJІ•рИ СІІlіЛЬ
:НИХ молитва.х іні. rуJІТІ.Ц)вих. сх9;~;инах Сна. смвто.вих, Бо·rос.Іf: 
.же.ннях. Хто- залере.чуе і-св.rва.вНJІ Бога. - :н.е . иоже бут~~ 
е:ка:вто~. 

В ір н і сть (пьояпьніеrь} 

,Ві.д Jюжно:гQ сttавта. очіхrіО.rЬ •.. _щ~ '~!а бре .. вірний .. св~~ 
~атЬІіrвщ:ІJЩ та що . служитИ»;~,~~~. n9. J~:воіж . J;І,аЬра.щих 'си.л: .... 
ві;щпо.відіІ.о до IroJIШ011latm ~oz.tuooт~i.d ·по,1!і8но · stt Сuв-

1 



,.;ІНг яе шр~·су& ·НЇЯ'ІtОЇ Т(}Ч'НО' виrnrаЧен~ї peJri·r.iИвoi Фоlжи, 
так. ~амо він не ОО{Ір-оня& ЯІt1JЇеь точно Іншначеної ОІОJІ'ітиЧ.иої 
філос:оф_;ї; Й'QГО :вишюіл на доорОРО гро.Іщ~.янина не rма& нічого 
е:пільного з ІІІОЛ~'І'ичними пщmи~и. Це справа д1>рttслQого 11рО-
1!'а;щнина, а не .ска.вта, О'Іtре.с.~юва.ти - як. :м:а& ПІроявлятис.а: 

·И·О'го обо·в' ЯіЗО!к. оушрО'Ти ст.іль:ноти .. 

Закон 

Ск.автовиИ 3аЮО'ІІ 111o;rae в JІ"-с·но зроо<у:иіліі фор-:иі кодеюс талwі 
оrюве;r;і!Нки, яка 6 основ(}ю доорої гроицеьк-~сти. Він етавить 
пере;~; хл"ЩІця ~ в ІІІосзит~mн:й, а. не негатиВ'ніИ ф(}риі. - такі 
чесноти та (}оов'яЗtІtИ:, лк: /іJ()Ість, ·В'tрність, у-служнkть, цри.а:
тельськ1сть, лица.рськість, [JO.C.II'}'X, житrврадіость, гос:nо.J;арність 

і чистота. Практичний с.пDсіб їх вдійсненпя )(а& життя. в тур
тку; 1 так: щQ;rенний добрий вчин.о.& за.ІІОчатмвуе sщнІіблення 
:mr;чки думати ПJЮ ішших. 

Кпич 

Також с:ка'Вто:виі ІКJІИ'Ч «В у ;1; ь т от о в І й!» i!IJIИra,~:ye 
ОІtа:Іrгові. :пр.о дій:·с'Ні-сть Приречев:нр: і 3wкшіу. У сво:v:у вишко.1і 
є:к.авт . 'ІІрюmовляе се.бе, щоб. бути .ІtОри.сіІи:ІІ ~JІ інших; він 
!В'ЧІІтьс.я ,щбати Ш(Ю сООє та зберігати хоJU>;щшtровність у •иеща- . 
сті, щоо ІМk шо/Фати і ІІІJЮ іmшИ!Х. 

~QІІЇХ. 

Сутrеви·м ІІІЄІрвнеж ~уха CltaJвriнry - .як же ж ч~то Ві-Ш 
вмr Це umпа..J:ував І :- е ж и т т ер а~ і ое т ь.. Колись в!и 
wаов нам· не вести:· .сООе «:ПрО'КАЯТ'9. зашооаж.но» і остерігав, 
що Скавт!нr утратив би с.воо ІJІО'Іt.ІИІtішнл і. ус.:піх, «.И.ІІЩо втра:7 
'І'DІ би сwій }'ІСМЇХ». «С&а:вт'J.ІП' ....:..._ Ц~ гра» ......:... тов&іJ'D 'в.ііІ: . · · 

j 
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Різноманітність 

Інший Же •ВІІіЖлиюm · .пер11еш. · roJJ:i іНавіть оrореслити -слова
ІІІ'К; Й()rо ·ві;ца.є. ;ви,СJrі'В. JИ~Лі: ·«~;~~авжди •сві.жі зворушення в-се 
НОВИМИ шрИТЩаМИ>>. ДJі: ЛЮООВ НООЖИідаR'ОfО & оонаrоою •ІІІрав
:ДИВ&Г() tІtа'Вта.. ·«Л Ma.JIO к.ористуюсь .с:И!стеосою цілІWМ 'Завер
шеної рутинИ в будиН'КіУ f.оловної Оrоавrов~ї ·Евruртири» -

. ,ш;:ств Ві~Ш. Ось тояу він •ПііІJ.ІК.реюлюва.в та.Ко0111t :ва•гу живої 
УJUВИ І у ~ВТ()оВОГІ} ІJІіJЮВ'ЇДНИіа. 

ДІЯЛЬНІСТЬ СКАВПНГУ 

ПривабnмвіСть 

Схе·:иа ВИШКОЛу, яку уло.жив ,IJi..:fii, ОСІЮВУ€ТІ>СЯ На ВИ:Ко
'JtКС'І'О'Вува'Н!Ні ПІ'рЩЮ)ІіІІИХ ХОО'jНЬ ХЛОІПЦЯ, ЯКі . ЯВJІ'JІЮТЬІС:Я Т()В
ЧКЗJМИ (11;0 та&ої Юяльн:о.с.ТІt, що :Ма€ ЙЮ:ТQ .:mри:ваJбити іі втри·иа
ти. Ось mt він .цИJоа,в в кв'іrrні 1922 'Р'·: 

«іllрислухуючИ1Сь ОО() розпитуючи, .р(}звідай у них, ~ка 
дrяльніоеть ІНайб!m.~ше ві;JІ)повідае j:м, і ТО:І!!і сФарайІСЛ її на.
~кільш:и М'О\1RеІШ у:можливити !м - зрозj'ІМ'іло, :ЯЮЩО rrількІІ · 
:ВОНа ВІ3а'ГаЛі :МOi1fte >бути .КІ()ІІJ-И•\ШОЮ ДJІЯ ХЛООJЦІЇ'В ». 

· іВ/іІж•ни.м: u в!tЩмі-гити ОІСТанно 31\ІСтереження: «JIIl(lЩO во.на 
взагалі M'O'J\te бути КjОрщщ~ю ... « !Гут мао& скавтО'вИЙ 'іl'р()Ві;щИк 
:іІ311RЛи:ву в•і,щпові,~~;альm1сть •За вибі•р, ~ ІПО юьр3\1rі й · уигіі1Jіненні 
зі •са~м:ими ХJLОІІЩ.ями, ....::.. та.:к.ої д'ЇJІJІЬіІЮС'І'И, ·Jrrta наJЙ'юращ8 віІіІ:
лові:ц:ал·а б ~а:вДаНІн,я;м :нашrо:rо .вк'Школу. В д.іїі, оортві ~ наши·м 
ІІІJр<ті:дНИ"ІООХ 'ІШИЖІМ: «Scouting for ,Boys», ·але :&і-Ш ні~ 
.lt()JIИ ІНе 1ШІ'ЗJГадІ, ПЦ:ОО цеЙ Лі.JІ:рГШИJК •ріІШJІВ у В•С·іХ ІJІИТІl.Н:НЛХ; 
'ВLli HD ІШЮrііtно, •піца&а.в ,ЦуП.И !ІІООВ<tЇ ДЇІЯJJ.ЬІВО.СТК Й О'Ч~ку·вав, 
ЩQ ~і:автОJІ;і .пр&Щіщики - т.ак, · JІІК і в•ін, . ~ будуть шостИіно 
СТ~Иm 13& :НО:ВИЮІ С.ІЮСООаМИ' ДJІ•Я il!JpИ.вaJб.JLIOBiliНHIII 'Ї ВТІрИМ:J
іІ'іlоННJІ На'ШИХ Х.ІЮІЩіВ. 

Треба :відм:Fтити щі xwpaюrep1ЮI'II"'Ri 'Р'~си· ді&ї еосеоми: 



Життя в nрироА.і 

ПравдИіВИ·Й ()к.автінг :3а/Вж:д'И ВЇ;JJКЛ'И'ІtуtТЬІс:я )I.Q того ІJІ~l!ІНВ 
:вол.оЦю:ги, !Пію·н~ра ІЙ ·ві,щюр.ивця-щмі.}J;ним, Що t1 ЧЗJСТИJЮІ((j на
шої 'Вда-чі Й ЯаЙІбіJІЬШе 'ПрGJІВЛЯ€ТЬІСЯ у ХJИkШІЧ~МJ :віці. 3вЦ
С'ілЯ ооа-чІ'!Н1LЯ ан~рmо·го реченн,я G усту.пу «Поя.снен.ня Скав
тіІІ!Гр у К.НlіЖЦІі ІИ~Пі «Scouting for Boys»: 

«Шд ·tс.Jю:мм: «Ок.а:втінr» · р()зум!~ХО' ЧИRН'іtть і пpmtм:ffl'и 
Jrіоовик.а, :Б!ідюривця.,ц~лЩниmа й оборонця •Іlранирь». 
Скашrіш t рухо'Х мол:о~і на л001і природи - і це 6 оща 

з :Й.(}Г(} tcfrnijiX ІJІрИІк.мет. До, япrої міри нас ЧЗJСОМ не ~аJГаняли б 
дG хати таюі у~О'вини, :JІІІt: ІІlGГода, тем:нОtІ'а чи житrя '11 м:іtті, 
- ми '31/tвж.д'И :муси:м:о .дивитись на те, як. на наіhrенпі неюо
риешу неОІбх!дн'іеть, ІЩО ніколи :ВВІСТачаючо не sаюту.пить Наі:ІІ 
щ.т;:тrя в 'Пр~tрщі. БудинОІК. Головної Квартири б ІООНечний ,1/.JІ.Я 
баг~тЬGх завдань, але С:к.авт1нг .не зродиВJІЯ в будинк.у; прав
.J:И'Ве шо-.в:е діяння Ок.автіІІ!Гу - це 'ПGJlЯ, ЛІіси, ІІІИ!р'ОІіІі л~то-
rри •Під. :ВЇЛЬНИ'М НеООМ. ..r 

/ 

Дое я гн·еttия 

Пі:дrроота.юЧ'ИtЙ хлоонщІ> X(}"Je бачwrи, ІЩ& :він tПO<Cтytiiat ме
·реа у .своїй •зруч.нО'Сті й ВЖ!інні JІрааtТИ'ЧНИХ речей. Бі-Пі вий-

• • • І 
. ШОВ .Н'а ~устр'ІЧ 'ЦЬО:И•У ХОТtНІНЮ С И ІС Т е М: О Ю 'В l Д 3 Н а 11',,. ЩО 

6 :Н'еJІЇJWJІЬІООЮ частиною С:к.а:втінгу. Ма&ио .ві~нак.и ~nравн~ 
-е.ти _;_ ІНа. :еюавта третwї, друтtJоЇ і лерm'ОЇ 1t.11J:I'CИ ·- за що-. 
буття Жеt'ГО'рО'Ннього с:к.авТGВQ>ГQ ооанн.я; і-нші В'1щзна:к.и ·зао-, 
хочують .в:о 3дооу:ва:RНІІ Gнання, к.oplre:Н'Oro ,JtJIЯ еуопільш~ї сл·уж
би; інші мають на ·иеті· ;побільшити І!ІрУ1ІІІ'ість сха;вта в жктті 
під віJІЬНИ'М. ~; щ~ і.нmі ІІімають йому улюблені за'Няття 
та цЬу ~pOiбOtl'y на час .цоозві.ил. Шк'ІJ'О'&З. р!t:mооса.'НіТИ'1сть, 
що ії ,І&б <Жавт.інг, .не 6 .по,uх.а:на ЯІ& ваох()'І'а, до. здобуванна 
аmайбільm(}'Щ чНІСJІа. вї:rознак.; її :за.вАаннп - еn&ну-к.атй )10 
постуm:у навіть •ШІІЙ'иеиm тал.а.ІЮВИ'J10'rо х.юпц.а. 
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МEro.QA СКАВТІНГУ 

Епина метаІІа 

Осо·блим · ха'Ракте•ри.СІГИ"Шою ІІІрИІКМ~тою Ска:втінгу є !lето.:~:а 
вишколу, що її уложив j· в.з:о·сконаJІИ'В Ві-Пі. Він оQ.Працюва.в ії 
в часі !l[О·св·іду з вишк.ол·ом tмолодих ·во.ЯІк·ів, .mк :вій·сЬІІtо·вИ'Х з-ві-

~- .J;унів .в Індії й Африц!. Він ІПеретwнався, ІІЩJ їм недоставалt 
яаИІ1ільш~ таких шри'!і.мет ХІ!Ірак,те•ру, те dніціятив.а, СаJІО
:певн;-сть і .на.полегливЬсть. 3дооуте на тому •полі ;ша.нвя !ВЇІІ' 
ВЗ.СТ{І<Сува.в :піміmе ДО 'ВИШІtОJІу ХЛ{).ПЦЇВ. 

Гурткова с и. ст е.м а 

Ключе•м до тої мет01;rи е rуртоова ІСИ·стеома, цебто, іцоо ва.
:ве·сти власні сло:ва Ві-Пі, · -· «з'ед:нання' :ваших· хл01п.Ц!в у пОо
етііШ'і ба·н:з;и Ііlід лроводом одаото G них ~юп~х. .:_ бМf.}І.и, що 
є їх прирО.J:ІІІ>()Ю (}рrан!ІЗаціаю ·для JІІСот Чи з~ави». 

tfypт()K 6-8 ХJІОІПЦів 6 ВИСТаЧа.ІО'Ч'О• 'МаЛИЙ, ІІЦОО• КОЖИИЇ 
з них в4'1;чува.в, що ·вів wже ·грати сам·остШ.ну poJLIO Jl'It «о~ив 
з банJ.И». 

«·КоЖна О!ІИІНИЦ:Я ,f Гуртку не-се :відшовідаJІЬіз:!tсть - і . ·в :J;о
:м:івці і. в ,таборі - за свою точно окреслену уча.с:rь в успіш
ній праці ціл~сти». 

Шд оІІІрОІІЮДО.М: rурт.оомто, ЩО ' вве-сь Ча'С ІІІесе ОСООИІСТJ ві,~;
І!ЮВ'ідаль'НіСfl'Ь, •гурток Л'()осту·пае . вперед 11ри · ЗЩІJ'О'ВООІУ СІУ•nеор
юrцтві з Шшиии гурткаии: він- ста& родиною, Gв'mамою Іlіц
нк·ми в.узлами В;ІJ!Н:ООТИ; .коли скавти о.бгооорюІО'І'Ь с.пfJсобІІ 
Й засоби ДЛЯ ооільшен.ня \',ВІ}бЇ ст•раЗН()СТИ, -'- ТО ВОНИ вЧать
СЯ mту!tи суопільницькоrо життя і rіІтУ'RИ . ві,дда:вати' й'' ffІриі
·и:ати те, Щ(} НеООХідlе В С.ПЇЛЬВ1ІХ !ОПравах. Це Є - «&і J& 

О ;/іН ОГО ~ О'.)(ИИ 311. всіХ». ' 
На Курінній Раді або ·. відправі trу•р'І1К:ОВИХ,. ROJIИ . во-ни ·з'іі'

,І;уться, щоб 01бговоорити СІnрави. кур&вя, · вони Зо){ооуваmь ·~ 
м:аіже не.поШтно - да.льший вишкіл у ,~;е1шк.ратич.но.ІlJ жи
ті, ·так :nритаwаиноІlу :nра.вдив!й fiiiO'Ma.дcьJtOe'l1i. 
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Т_рудна ідея 

Нічо·rо дивного, що Бі-Пі уважа;в :не:обrіщкм ·П(}оСТ!И.НО ІІІО
Л!~нювати ;~наче'ІІня гурткоВІ}Ї систв:uи. 3вич3!Иний с.посі'б ви-

. школу ві;r:буваєть.ся еташа'Хи, при :помочі роо.иов і ІJ;ооові.хей. 
Це найлегши·й спосіб праці. Впорядник іде до.хо.иу в почутт:, 
що в ·ін щось вюtоюtв, ОщаІJt з ПІрити-с·ко'Х тре-ба було б за
:питати: «Але 'ЧИ ~ Іt_а в т BmtOOiaв щОtнебу;~ь? Чи в:н при
чиюшен чюш~бу;rь !(О ~прави і чи в цей сло.~іб розвинув вJІа
сні -здібності й характер?» 

Тільки· н.е масова метойа! 

-Б;-Пі був великим:, а навіть заВІЗJІТИ!.![ щютИвником кожної 
масової :мето;І;К виШ:ІtоJІ1. Тому, го.&орячи .про екавтові таб.ори, 
він СІказав: 

«ОкавтІJві табори повlПІ'ІІі бути малі - разом не 'Иав би 
таборувати -більше, я:к О!(ИН ІІtур~нь; але навіть і тo-;rj ІWЖ-. 
·ний ·rу·рток .• повкне:н И8ІГИ свое окреме mall'po, в· деюtій: ·ві,~~;
далі вЦ інши~. Це оотанне - з огля.Іу на •розвИток в!~по.:. 
В'ідальн:оС:ти гурткового за й1І'rо ок.ре·жу ча•стион-у»-. 
Truк с·а.и{) він не л;юби:в «·кашJншьщИ'Ни» (дроілю): В «Scou-

ting for Boys» :в~ІН .писав: · 
· «Вііkrщ,ова іашральіци-на ·П·ряму& до ІЗ·нищеmня особова

сти, тоді Я:Іt ми зжага&ио ,~;о того, щоб роов~нути у екавтів 
іщиlІ'і;{уальяиіі характер. А коли вже -ршз .привикне.ио ,.;& 
ІJtапральщини, вона иучкть хлопця:, який туж_ить ·за ЦИ](, 

щоб ВИ.Іурітись у якожусЬ зухвалом:у вчиJШу, тооцо; вон&, 
ІКапральщина, :притуплюе Й(}rо_ обистр~еть. Каша мета -
ЗJюбити оз нашИх екавтів ·жолодих ліоов:иntів, а пе ІНаслйду-

1!ати :вояків». \' ... , _ ._ · ..... 
Навіть ЩО'до ф;зичв:оrо BИJШtOJry -:- він волів '&JІасти ІНатис& 

на те, ШО'б з·ро-бити ио;ІЩЯ: «особисто ві;~іІ1ОвЦальним за своб 
маене з~оров'іl і щоб ioro ті.ц~ний розвиток .:...С.:. nри пожочі 
i~ro ін;щвідуЗ:.Пьних вопрu та Зусuь ;_ ІJІІОбиТИ iioro .приват
ною епрішоЮ J .переЬунути іа заооЦІЦжіВ:і JЇІИ ''вільнІ хвив::: 

' ' 
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Юі». Д~ШІь.ніоеть Ск.аmті,н.ту на ш.ві :прирощк достачае на:м: •п:ри
родІюі >СJІІ'()С.()би, як,і л&соолнють щ&ров'ю і тілеч:ніИ -слра.вІюсті. 

Taut :верта€~юсь ІВЩ JІ;О туртrової сwстюrи ~ «ІІtлюча до 
усш1~» - .Яік. її ІJІоовав Бі...JІі. Ця :м:етоща <~аібоолеqує. кожно-' 
му ска.вт(Jові іНДІІВіду·альве тра;к.ту:ваІІІВ:ІІ, а й&го 3ростаюча Щ
nовідалЬІні,сть 1і са.1fІf)Д(}В'ір'я· стають ·:ма;ЙіІІо~r гро·м:ад:ськое'І'И. 

. \ 

·· СВІТОВИИ СКАВТІНГ 

(Ща.вті'ІІТ. не 6ув •ІІЛЯН'О'ВавИJИ: як універсаль'На .сиІСт~а ;виш
юолу хлоощів~ аJІІе викаІЗалось,· що q.деї і .м:еrrоди, 13'іборані раію\f 
rене.ралом Бі-Пl, мають далеко ширше '3аіеrосування, ніж. він 
це со6і у·я·вля;в. ·&рай за юрае:м: .nереІІrонув.ав.ся~ ІЩО · Ок.авт.інr 
віщциюа.в·ся .в;о хлопців так., іІПі. ніяк,ий інший >СІіrосіб вИІІІІJК.олу 
ІНе 6ув у ·CИJDi ІЗрQбити.- Так :вик.увЗJ!ІЮ ще дальІІІІі 3Вена для вза
ьмин. ;між ІНшродап: Щ~ :Вийти на еу.стріч •ЮЩіООІальнии по
требаі:м ІІІООДИНООtИХ 1flapOQJ;iв, ;н:е·минуче иумть нwсту'ІІИти при
СІrосування nщн;роокць і QрГан'Їі3щії, щнах Gк.автін.т можна. 
уважати •3а лра.вди:вий тіль'К.И то)І;і, :к,ол:и ВІЇІВ ·м·ати:ме хwра:кте
)ІИСТИ'ЧВ'і ІІІрКЮ!'етИ, 100p0'111t{). ІЗ'.Я,Сі()В/ІіRЇ На !ЦИХ ІСТоtр.інюах: 

1. ДООровільне Приречmня ї 3a1001JI СІКав~ооо'ї rrове.щііНхи. 

2. Поотуоову .й .. цри:вwблюю'ЧІу lliiiO'I1p3JМY діялиюс.ти . у віль-
·Ній ІІР'И!роді. • 

3. ЄіиІСтwrу :ВІЇ;Д'3на;к ал:я 'СіІІООІУJtання; ,елtатта .н;о лОІСтущу 

1Шеред. 

4. Ви:ш.wіл Х'~ру, осн&вwний на :гуртюовій t:исте:иі. 
І 

ЗАВВАГИ nЕРЕКЛАДАЧА 

·Основи >~Яtавтової Цоології і методи:п. ІІІЩІІІНО ;в цjі ІtНИ-. 
· Жечц; - у на.д~в:в."Іа.йно лехчr.ій і ЩНІІ(,:'J,'УІІПІ'іі форМі. В тщ1у 
!tрИє.тьєя ІІІеDна вебе:mек.а, - illeбemlexa, що 'ІИІижеч:к.у бу-

- 12-



д'УТЬ читати vty.ж.e швидrrо И .noвe•pJIOBIOJ. А тИІмЧ:ас•ом тут tІrоЖ
не ·речешня, а 'Ч'аtто И поодинаке сло:во, - 13'я.оовуе на;м :в;уже 
ва:жл:кві, ~сновні ·за~сади Ска·втінгу. РІJ"<І·м.іри кни:жеЧІКИ И їі 
особливе ·пр'И3начен'Пя не до3водяли ШИІрШе роІЗгорнути 'КОтtне 
!ІІояснення, по,JІДІІ'И ~ ЕОІЖНОТ() твердження - :відло·ві:дну ІІІе

.ре.юонливу а~ргу.мt>іНТацію. Тому цю книжечку треба читати 
дуже увалqю, егу,rіюючи майже ;кожне речешня, ;кожне мово. 

Пластуни повинні ~собли:во· уважно поставитись до· сту
діювання ціеї 'К:Н:кжеч:ки: ·мни по·вин-ні. •переро•бляти їЇ на 
своїх гур11кових .с~о~инах. То~у дОІПоручабтьс.я до .прО>fРаХи 
гу;ртков'их ,сх:один вклада1'и по че•ІУзі поо:диноюі уqrу.пи цібї 
·кни:жеочк.и. ЛрИІ3нач:кти одного чле'На .гу•ртка для ~и•готу·ва.'!Ш.я 
гутірки ·на ви•борану те1fу,; .ініш ЧіІеJНИ ry·)J'Гlta. зобов'Я'3ані щро
ідумати ;всі арrум!ШТИ «3tt» і «ЩЮІfИ», ІЩ{)б : ·сооі взяти· а:к
тив.ну участь у гутірці. Гуті.рку .~апочатковува:rп відчитан
нюr виборанІJІГо у.сту;пу. 

Ті.1:ь.ки тмt ІЗасвої·мо {:ofJoi ці ;ос•ноІВ-ні засади •сrоаВІІ'Ово~ Ііде.о
ЛО'r!.Ї ' rметодики ІІІраці, що бе•з. :них ІіІі.Якwй Скавтінг !Не м-оо&е 
·бути - п 'Р •а в ди вим Ок.авті.нrо:м! 

І,нж. Е. Г-А 

/ 
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ВІWJВИИЧИй .Ві;Иіn .~мви '«П~>> ·. 

І н ж. :Е. гут-А н'т о~ о:В и ч : ' 

... : ·\ 

·~~- ·.· 

....... 

М Е.Тод . .и КА n ЛАСТ 'О 8 О Г.О · вИХ о ВА ·Н ·ня.· 
.· . . ', ' :··.··· '-. . . ... 

. . 1. \'llрові;ниі .... ~. JrК QсОбіі:тrеть. , .. 

. : 2. Jlк. Л(}~ту:ші.€ ' .hp~~ijiщi{It? . · І · · : ' 
· · 3.; ВИ'ховаІцrя про;відюиtів . . ... 

. "4.: Вагал:ьні в:wrіря.)Іщ :·· вих>~tвн()і •'ІІраф. ··. . 
·,::; j І/_ , ·•; , . . ., . , •. . ;- , ; , , . "· .-,._': 

•.· '. ~ 

· f{ Н;~адІ>КиИ вік . 
· 6.~ юпщь:к:ии вht ... 
.1;· IIY6~iYrl!r ,· .. 
8 . . Qrrupm~ . юнаЩ':І!.(і, 

.'. ~· 

... ,•, ' 
Ш; . ОкрSмі піхrбпеМИ · ~. . . . . .. . 

.. .. : •." с.- ·"':· .. ;· ...... " . . ,: .>~ ,\ :: ,; · .. ·.·/·' . 

. •.·; 
· 9 ~· ]НдіюШвн~Я Ллаіту і9 ~~ів.' 'і· ·;І;ооt:у · · 
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