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Skavt

Navodilo za vzgojo dobrih državljanov
Močan razvoj industrije ob koncu 19. stoletja in v
začetku 20. stoletja je zelo vplival na razvoj novih
mladinskih gibanj v Severni Ameriki in Evropi, ki so
jih ustanovili z namenom, da izboljšajo duševni in
telesni razvoj mladih. Vzgoja mladih, predvsem tistih
iz velikih industrijskih in upravnih središč, naj bi bila
zopet povezana z naravo. Pričela se je uresničevati
Rousseaujeva misel: ‘’NAZAJ K NARAVI!’’

Lord Robert Baden Powell je leta 1907 na Brownsea
Islandu organiziral prvi skavtski tabor, ki se šteje za začetek
skavtske organizacije. Leta 1908 izdal knjigo Scouting for
boys – a handbook for instruction in good citizenship
(Skavt, navodilo za vzgojo dobrih državljanov). Knjiga
postane biblija vseh skavtov in skavtsko gibanje se je že
pred prvo svetovno vojno močno razširilo po Evropi.

V Severni Ameriki je ob prelomu iz 19. v 20. stoletje Ernest
Thompson Seton, ki je živel sredi kanadskih gozdov v
najtesnejši povezanosti z naravo in indijanci, ustanovil
gozdovniško organizacijo, ki je dobila privržence v ZDA,
Kanadi in Evropi kot novo mladinsko gibanje.
Na drugi strani Atlantika,
v Angliji, se je leta 1908
pojavilo novo mladinsko
gibanje, skavti. Lord Robert
Baden Powell je želel s
svojim novim gibanjem
zbuditi pri mladih, predvsem dečkih, zanimanje
za naravo. S praktično in
športno usmerjenostjo pa
nekoliko pozabljene in
zapostavljene
človeške
vrline. V skavtih je želel
vzbuditi iznajdljivost, vztrajnost, zanesljivost, viteštvo, versko toleranco, čast, domoljubje, predvsem pa spoštovanje državnih simbolov in
sočloveka, ki ga mora skavt izkazovati vsak dan.

Oprema skavta
iz knjige Scouting
for Boys

Po 1. svetovni vojni skavtske in gozdovniške ideje na
ozemlju Slovenije padejo na plodna tla in duh obeh gibanj
se je v dvajsetih letih 20. stoletja razširil po celi Dravski
banovini. Gozdovniki so bili organizacijsko bolj svobodni,
gojili in zelo poudarjali so sožitje z naravo. Skavti pa so
bili bolj trdno organizirani in so imeli natančno opredeljen način ravnanja in delovanja.
Zaradi močnega razmaha obeh gibanj se je pojavila
tudi potreba po ustrezni literaturi, ki bi pripomogla k
kakovostnejšemu programu in delu. Gozdovniki, ki si
nadajo lepo slovensko ime taborniki, leta 1925 izdajo
Taborniški red za dečke in deklice, ki ga založi Združenje
slovenskih tabornikov. Leta 1929 Jugoslovanska orlovska
zveza izda prvo knjigo o skavtih in skavtskem gibanju
na Slovenskem; Igre za mladce, avtorjev lorda Roberta
Baden Powella of Gilwella in Roberta Stephensona, prevod Udovič Bogomil. V knjigi so opisane skavtske igre, ki
naj bi pomagale k osvajanju skavtskih znanj in veščin.
Zaradi izrednega zanimanja za skavtsko gibanje se pojavi
želja po celotnem prevodu Baden Powllove knjige. Zato
leta 1932 izide avtoriziran prevod knjige Scouting for
boys s slovenskim naslovom Skavt, navodilo za vzgojo
dobrih državljanov.

Skavt v akciji iz knjige Scouting for Boys

Izlet s skavti pri Nemiljščici, 1939
Gozdovniki na Triglavu

Kranjski skavti na Triglavu

S prevodom knjige slovenski skavti dobijo primerno
literaturo v slovenskem jeziku, ki je zelo pripomogla k
nadaljnjemu razvoju gibanja, ki ga prekine druga svetovna vojna.
Po drugi svetovni vojni so predvojni skavti in gozdovniki, 22. aprila 1951, v Ljubljani ustanovili Združenje
tabornikov Slovenije (ZTS). Združenje se je kasneje
preimenovalo v Zvezo tabornikov Slovenije, ki je del Jugoslovanske taborniške zveze. Obe zvezi, zaradi političnih
razmer v prejšnjem sistemu, nista bili članici svetovne
skavtske organizacije.
Šege in navade obeh predvojnih gibanj so se močno ukoreninile v ZTS, kar je konec 80. let privedlo do vračanja k
izvirnim gozdovniškim in skavtskim idejam. Marsikatera

ideja je bila in je še danes črpana iz Baden Powllove
knjige.
Leta 1991 se tudi ZTS osamosvoji in se izloči iz Jugoslovanske izvidniške zveze ter nadaljuje svojo pot. Preoblikuje se v moderno skavtsko organizacijo, ki ji omogoči,
da je leta 1994 kot nacionalna skavtska organizacija
sprejeta v svetovno organizacijo skavtskega gibanja
– WOSM.
V Sloveniji od leta 1990 deluje tudi Združenje slovenskih
katoliških skavtinj in skavtov.
Čeprav je knjiga stara sto let, je s še vedno aktualna in
s svojimi napotki dobrodošla literatura, ki pomaga pri
širjenju duha in ideja savtskega gibanja po celem svetu.
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