Еўропа і яе х
рысціянскія карані

Шаноўныя правадніцы, шаноўныя вандроўнікі,
Палова назвы “Euromoot” прысвечана Еўропе; Еўропе, якую мы дэманструем на нашай
форме, Еўропе, якой мы абяцаем служыць у нашым скаўцкім Прырачэнні, якое мы
аднаўляем як правадніцы і вандроўнікі.
Мы ведаем канцэпцыю Еўропы, не глядзячы на тое, што яе не так лёгка засвоіць.
Давайцце прысвяцім трошкі часу каб паразважаць аб гэтым.

Еўропа - гэта тэрыторыя, якая дакладна акрэслена натуральнымі
межамі?
У школе мы вучылі, што Еўропа - гэта тэрыторыя паміж Атлантычным акіянам і Уральскімі
гарамі. Аднак гэта азначэнне не адпавядае палітычнай рэальнасці мінулага і сучаснасці:
Расія займае тэрыторыю аж да Ціхага акіяна і Берынгавага праліву. У геапалітычным
кантэксце “халоднай вайны” гэты выраз часта выкарыстоўваўся “заходнімі” лідарамі,
асабліва генералам Шарлем дэ Голем, для таго, каб яшчэ раз падкрэсліць, што Еўропа не
абмяжоўваецца толькі заходняй часткай, у яе ўваходзяць краіны Ўсходняй Еўропы, у якіх
панавалі камуністычныя рэжымы.

Ці з’яўляецца Еўропа рэальнасцю, якая створана агульнай гісторыяй?
Агульная гісторыя, якая стварае Еўропу, гэта нешта большае, чым яе геаграфічныя
характарыстыкі? Рымская імперыя займала тэрыторыі басейна Міжземнага мора разам з
паўночнай Афрыкай, але не пашырылася далёка на Поўнач Еўропы. Гэта была, хутчэй,
Міжземнаморская імперыя, а не Еўрапейская. Пазней імперыі існавалі толькі ў пэўных
частках Еўропы. Калі мы паглядзім на межы Еўропы, мы пабачым, што яны надзвычай
рухомыя, гэта тлумачыцца вельмі складанай гісторыяй.

Еўропа - гэта культуры канструкт?
З гэтай тэмай нам трэба быць вельмі асцярожнымі. Напрыклад, з моманту падзелу ў 395 г.
н. э. на Заходнюю Рымскую імперыю і Ўсходнюю Рымскую Імперыю, культура па-рознаму
развівалася ў заходняй і ўсходняй частках. Праз 650 гадоў культурныя адрозненні сталі
адной галоўных прычынаў расколу 1054 г., які назаўсёды падзяліў каталікоў і
праваслаўных. Напрыклад, значэнне сакральнага мае глыбокія карані ва ўсходніх
хрысціянскіх традыцыях; на Захадзе дыскусія аб веры і розуме больш развітая.

Тэрыторыя Еўропы пазначана хрысціянскімі каранямі?
З Сярэдневечча хрысціянства зрабіла найбольш значны ўнёсак у развіццё і еднасць
Еўропы. Вось некалькі прыкладаў:
- Вялікія рэлігійныя ордэны распаўсюдзіліся па ўсёй Еўропе. Яны нястомна збіралі і
памнажалі як рэлігійныя, так і свецкія веды ў сваіх бібліятэках. Яны стварылі
першыя ўніверсітэты, каб працаваць разам за доўгі час да сучаснай праграмы
абменаў “Эразмус”. Дарэчы, вы ведалі, што Эразмус быў святаром і тэолагам, якому
Папа прапанаваў стаць кардыналам?

-

-

Пілігрымы маглі вольна вандраваць па ўсёй Еўропе, хадзіць у Санц’яга дэ
Кампастэла ці Рым, гэта было прадвеснікам сучасных прынцыпаў свабоднага
перамяшчэння тавараў і людзей.
Урэшце, архітэктары і будаўнікі перамяшчаліся па Еўропе, вынікам гэтага стала
падабенства шматлікіх еўрапейскіх катэдраў шэдэўраў духоўнасці, архітэктуры і
культуры.
У наш час тэза аб хрысціянскіх ці, больш дакладна, юдэйска-хрысціянскіх каранях
Еўропы часта ігнаруецца (часам аспрэчваюцца) у шэрагу заходніх краін. Аднак
заснавальнікі еўрапейскіх інстытутаў (сучасныя Рада Еўропы і Еўрапейскі звяз),
сярод якіх Роберт Шуман і Альчыдэ дэ Гасперы (абодва адданыя каталікі) сапраўды
кіраваліся імі, каб будаваць агульную мірную будучыню на падмурках сацыяльнага
вучэння Касцёла. Давайце ўзгадаем, што пасля Другой Сусветнай вайны ў 1945 г.
Еўропа была зруйнавана, як у літаральным, так і ў эканамічным сэнсах, таксама
была ў пошуках духоўных і палітычных сэнсаў.

Што пра нас - скаўтак і скаўтаў Еўропы?
Гэтая гісторыя непасрэдна датычыць да нас. Наш рух прасякнуты ідэямі Роберта Шумана,
напрыклад:
- у словах песні на Прырачэнне
- у другім прынцыпе: “Верны сваёй Бацькаўшчыне, скаўт выступае за адзіную і
братэрскую Еўропу”
- у нашых галоўных дакументах “Па-за дзяржаўнымі межамі, Звяз (UIGSE FSE)
імкнецца стварыць сапраўдную супольнасць хрысціянскага жыцця для моладзі
розных краін Еўропы, і такім чынам умацаваць свядомасць прыналежнасці да
еўрапейскай супольнасці, і адначасова ўмацоўваць культуру нацыянальных
каштоўнасцяў, якія з’яўляюцца разнастайнымі праявамі нашай агульнай спадчыны”
(Статут Федэрацыі).
Каб падсумаваць нашыя разважанні, хачу падзяліцца словамі Яна Паўла II, з якімі ён
звярнуўся да нас у жніўні 2003 г:
“Шаноўныя скаўткі і скаўты Еўропы, вы каштоўны падарунак не толькі для Касцёла, але і
для новай Еўропы, якая будуецца перад вашымі вачыма. Вы пакліканыя з усім імпэтам
вашай маладосці ўдзельнічаць у будаўніцтве Еўропы людзей, такім чынам кожны чалавек
зможа быць вызнаным у сваёй годнасці любімага Божага дзіця, і грамадства, заснаванае
на салідарнасці і братэрскай любові можа стаць рэальнасцю”
Remy RS

