
 
Європа та її християнське  
коріння 
 
 

 
Корінь назви «Євромут» є присвячений Європі, яку ми демонструємо нашим одностроєм. 
Європа, якій ми зобов'язуємося служити в нашій скаутській присязі, в зобов’язанні, яке 
відновлюємо на початку нашого Вимаршу та Фіату. Ми знайомі з концепцією Європи, але 
її не так легко зрозуміти. Давайте трохи подумаємо над цим разом. 
 

Чи є Європа чітко обмежена природними кордонами? 
У школі я дізнався, що Європа - це територія між "Атлантикою та Уралом". Проте, це 
визначення не відображає політичну реальність, минуле і сьогодення: Росія далека, як 
Тихий океан і Берингова протока. У геополітичному контексті "холодної війни" цей вираз 
часто використовувався лідерами "Заходу", зокрема, генерал де Голль, підтвердив, що 
Європа не зводиться до своєї західної частина, але також включені країни Східної Європи, 
яка пізніше - контрольована комуністичною ідеологією. 
 

Чи є Європа реальністю, яка виникла з спільної історії? 
Чи це скоріше спільна історія, яка лежить в основі Європи, що є більшим, ніж її 
географічні характеристики? Римська Імперія простягнулася навколо 
Середземноморського басейну, включаючи Північну  Африку, але вона не була 
розташована дуже далеко від  північної Європи. Отже, Середземноморська імперія – 
значно більша, ніж Європейська. 
 Згодом протягом століть послідовні імперії охопили лише частину Європи. Якщо ми 
поглянемо на кордони європейських держав протягом 2000 років, ми бачимо, що вони  
надзвичайно змінюються, що випливає з особливо складної історії. 
 

Чи є Європа скоріше культурною конструкцією? 
Коли йде мова на цю тему, ми також повинні бути обережні.  Наприклад, в 395 р. нашої 
ери між Східною Римською Імперією та Західною Римською Імперією, культура 
еволюціонувала по-різному в східній і західній частинах. Через 650 років ці культурні 
відмінності стануть однією з головних причин великого розколу в 1054 році, що постійно 
розділяє католиків і православних.  
Ці культурні відмінності навіть відображаються в тому, як ми живемо в нашій вірі. 
 Наприклад, сенс священного є глибоко вкоріненим у Східних  
Християнських традиціях, навіть у Літургії; на Заході дебати між вірою та розумом є більш 
розвинені. 
 

Чи є територія позначена її християнським корінням? 
З часів середньовіччя християнство зробило великий внесок у розвиток і єдність Європи. 
Ось три приклади: 

- Великі релігійні порядки поширилися по всій Європі. Вони невтомно збирали і 
копіювали знання, як світські, так і релігійні, у своїх бібліотеках. Вони створили 
перші університети для спільної праці, задовго до сучасних програм обміну таких, 
як "Eразмус". До речі, чи знали ви, що Еразмус був священиком-богословом, якому 
папа запропонував стати кардиналом? 



- Паломники могли вільно пересуватися Європою, іти до Сантьяго-де-Компостела чи 
Риму, закріплюючи(уявляючи) сучасний принцип вільного руху товарів і людей. 

- Нарешті, архітектори та будівельники переміщувалися по всій Європі, тому, існує 
подібність між більшістю європейських соборів, шедеврами духовного, 
архітектурного та культурного життя. 

Сьогодні ці твердження про християнство Європи, які мають юдейсько-християнських 
корені, є ледве визнані, а навіть суперечливі у деяких Західних країнах. Проте, 
засновники Європейські інституції (нині Рада Європи та Європейський Союз), у тому 
числі Роберт Шуман та Альсид де Гаспері, котрі є ідейними католиками, дійсно будуть 
покладаються на них, щоб сформувати загальне і мирне майбутнє, засноване на 
соціальній доктрині Церкви. Згадаймо, що після Першої і Другої Світової Війни Європа в 
1945 році була в руїнах, буквально та економічно, але також і в пошуках сенсу духовного та 
політичного. 
 

А як щодо нас, скаутів Європи? 
Ця історія стосується нас безпосередньо. В рамках нашого руху ми знаходимо роздуми 
Роберта Шумана, для прикладу: 

 
- у вірші пісні Присяги, що належить нашому руху: 

« Подам я дружньо руку нині в Європі братам, В одній країні мов в родині нас жде 
майбуття ". 

- у нашому другому принципі: 
«Скаут виступає на захист вільної та Братерської Європи.» 

- у наших фундаментальних текстах (Релігійний директоріум /Канонічних статутах): 
«Поза межами кордонів, Союз хоче створити правдиву спільноту християнського 
життя для молоді різних країн Європи, і, таким чином, підвищити їхню свідомість 
щодо належності до  Європейської спільноти, одночасно розвиваючи здорову 
культуру всіх національних цінностей, які є різноманітними виразами нашої 
спільної спадщини»; 

Щоб завершити наші роздуми, я поділюся словами святого Івана Павла II, який звернувся 
до нас ще в серпні 2003: 
«Шановні скаути Європи, ви є цінним подарунком не тільки для Церкви, але і для нової 
Європи, яка будується на ваших очах. Ви покликані "з усім запалом своєї молодості взяти 
участь у творенні Європи для людей. Якщо  гідність кожної людини буде визнана, як 
гідність улюбленої Божої дитини,тоді зможемо збудувати  суспільство, засноване на 
солідарності та братерському милосерді ". 
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