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  »Nekoč so bili pravi skavti vitezi, 

njihova  pravila  

so bila precej podobna skavtskim zakonom... 

Vedno so bili pripravljeni bojevati se in umreti 

za svojega kralja, vero ali čast« 
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Pozdrav načelnika 

Kdor hoče razumeti, kaj je skavtstvo, mora nekaj vedeti o življenju moža, ki ga je ustanovil. 

Bil je to anglež lord Robert Baden-Powell of Gilwell, ki je med skavti znan kot »Bi-Pi«. 

Rodil se je 22. februarja 1857 v Londonu. Oče mu je umrl, ko je imel tri leta in mati je morala odslej 

vzdrževati sedem otrok. To so bili težki časi za družino, pa je vendar Robert preživel s svojimi brati 

zelo lepa mladostna leta. 

Po končani srednji šoli je opravil vojaške izpite in kot konjeniški častnik odšel v Indijo. V vojski je 

hitro postal znan po izrednih sposobnostih zasledovanja in izvidništva. Zdelo se mu je važno, da je 

vojake izvežbal za ogledniško službo in jih naučil raznih iger. V Afriki, domačini so se ga bali zaradi 

njegovega poguma, tako da so ga imenovali  »Impeesa« - »volk, ki nikoli ne spi«  

Lord Robert Baden-Powell nam piše, da nekoč so bili pravi skavti vitezi, njihova pravila so bila 

precej podobna skavtskim zakonom, ki jih imamo danes. Vitezom je čast pomenila najsvetejšo 

lastnino. Nikoli niso delovali nečastno, na primer lagali ali kradli. Vedno so bili pripravljeni bojevati 

se in umreti za svojega kralja, vero ali čast. 

Vsak vitez je imel spremstvo: oprodo in nekaj vojakov, prav tako kot ima danes naš vodnik za 

pomoč podvodnika in štiri ali pet skavtov. 

Ena vitezovih plemenitih dolžnosti je bila, da so vsak dan storili vsaj eno dobro delo, kar je tudi eno 

naših skavtskih pravil. Ko zjutraj vstaneš, se spomni, da moraš čez dan storiti dobro delo. Pomagaš 

si lahko tako, da narediš vozel na robcu ali skavtski rutki. 



Če na dobro delo kdaj pozabiš, je tvoja dolžnost storiti dve naslednji dan. Ne misli tudi, da moraš 

kot skavt narediti vsak dan le eno dobro delo, temveč vsaj eno dobro delo. Če jih lahko petdeset, 

toliko bolje. 

Skavti ne moremo narediti boljšega, kot da si za zgled vzamete viteze. 

V dobrem in v slabem vsi so imeli ista načela, ki so zelo podobna našim skavtskim zakonom. 

Prisluhnimo jih: 

1. Njihova čast je bila sveta 

2. Bili so zvesti Bogu, svojemu kralju in svoji deželi 

3. Posebej vljudni so bili do vseh žensk, otrok in slabotnih  

4. Pomagali so vsakomur 

5. Razdajali so denar in hrano, kjer je bilo potrebno, ter za to varčevali denar 

6. Učili so se bojevanja, da bi lahko branili svojo vero in deželo pred sovražnikom 

7. Ohranjali so svoje zdravje in moč, da so vse to lahko izpolnjevali 

 

Drage skavtinje in dragi skavti, tedaj Lord Robert Baden-Powell še sanjal ni, da bo skavtsko in 

viteško življenje tako globoko navdušilo vso mladino po svetu. Navdušenje za skavtstvo je bilo tako 

veliko, da je moral pustiti službo v vojski in prevzeti vodstvo skavtov ter kasneje postati  »svetovni 

voditelj skavtov«. 

 

Ko so mu pri osemdesetih letih začele pešati moči, se je vrnil v svojo ljubljeno Afriko. V veliko 

pomoč mu je bila njegova žena, svetovna skavtska načelnica. Ustalila sta se v Keniji v mirnem 

kotičku s čudovitim razgledom na prostrane gozdove in zasneženo Mount Kenyo.  

Bi.Pi. je umrl 8. januarja 1941, star skoraj 84 let. 

 

Kako je lepo živeti s takšnim navdušenjem. Mislim, da danes, spomin na Roberta Baden-Powella, 

nas opozarja naj se z istim navdušenjem angažiramo pri naših igrah in da od jutri naprej, v 

vsakdanjem življenju, dokazimo ljudem pogum in vrednote pravih vitezov. 

 

Bodite pripravljeni! 


