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Qd redakcji 

Praca. druha Bogdana Makowicza jest bardzo interesującą 
próbą analizy stanu palskiego harcerstwa w 75-lecie jego is- 
tmienia.Przedstawione tu opinie są niewątpliwie kontrowersyj - 
ne,a nakreślony obraz "tradycyjnych" śradowisk harcerskich 
nmiewesoły, choć naszym - red.NWH - zdaniem, znakomicie odpo- 
wia-dający rzeczywistości. . D 

Autor zatytułował swą pracę:"Współrządzić czy nie kłamać, 
Dylematy wychowania harcerskiego w Polsce", nawiązując do zna nej książki p.Micewskiego,Zdecydowaliśmy się zmienić nieco tym tuż chcąc uniknąć zapożyczeń, chociaż porównanie roli , jaką 
"opozycyjne" środowiska harcerskie pełnią w dziele wychowania 
młodzieży do roli odgrywanej przez PAX na inmym polu wydaje 
nam się bardzo trafne, Jeśli ta opinia kogoś oburza —- zapra- 
szamy do dyskusji; 

Publikując pracę dh, Makowicza mamy nadzieję, że skłoni 
ona choć niektórych instruktorów i starszych harcerzy do re 
fleksji nad treścią, formą i metodami pracy harcerskiej w PRL-u w drugiej połowie lat 80-tych.A może i później, 

Na zawarte w tytule pytanie - NWH odpowiada: skansen, Ale 
może nie jest jeszcze za późno, by go ożywić? Wierzy w to w każe 
dym razie sceptyczny, ale wciąż pełen optymizmu redaktor, 

Niewątpliwą słabością tekstu dh,Makowicza jest brak wyraźnie 
zarysowanych propozycji pozytywnych rozwiązań Końcowa część 
pracy jest delikatną tego próbą, pozostawia jednak uczucie nie- 
dosytu, Może późniejsze wypowiedzi niedosyt ten zaspokoją, Zam 
praszamy więc ponownie do dyskusji na łamach "Zeszytów Bratnie= 
go Słowa" lub innych, 

Czuwaj! 
Red, NWA 

W procesie montażu tekstu pozostały nam dwie wolne strony 
do pełnego arkusza.Wykorzystaliśmy je na przypomnienie "komi 
ksu" dh. wyw. Andrzeja Czeczota, Za "Szpilkami" drukowała go 
już prasa harcerska w roku 1981 ("Czuwaj"Pismo KIHAM,nri sty 
czeń 1981).Przypominamy go w przekonaniu, że stanowić będzie 
dobrą ilustrację do treści niniejszego zeszytu, 

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 
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zeszyt nr 4, Warszawa 1985 
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cej z poczu- 
jest istot- że tą drogą y 

Ę oblicza pols- 
wa a 

howanie prawdziwego d w wielką sprawę, J 

częściowe, 
onane Z08- 

dą, ale 

orów z Ale- 

ęli się formaln 
z nich wszelką współ= 

jalne kontak- 

działal ią i przyję- 

ką tradycją harcerską. 

a yrazistością w pełni ujaw 

się już po kilkunai miesiącach trudno mieć pretensje do Kamińs-  



zrodziła się w 
rzenia faktów dokonanyc 
dyrektywy. Prze jawem ych 

przy tradycyjnym tekście 

stopni i sprawności według 

bardziej dojrzałe i cieszące 
o szerokim stosunkowo zasię gu 
munduru /oficjalne uznanie tego munduru to jedyne bodaj Zwyc ięst wo 

tu odnowy na VII Zjeździe ZHP z marca 1981 roku/, przede wszystkim 

szeroki i spontanicznie podejmowany kontakt środowisk harcerskich z 

SZ 

'owiada ą założe 

zdawałoby się drugo= 

sk A 

bo tylko ta- 

Śikiek. Widziam 
para 

| y roko rozpię tymi kołnierza rów= 

niutko podwin > kawam ł to bardzo poważna i uroc ta okaz” 
, ale © u Liwia t wanie zdrowiem chłopców? Wielokrot= 

nie również ziałem ar i harcerki maszerujących w długich, no= 
szonych na modę A t s eciwdeszczowych pelerynach w 

ciepłe dni przy ę j, sł zne zie - cóż za samozaparcie i po- 

Św eni tj potj Y 1 erzy, niemal wyłącznie star: 
szych có i kówka”. Zdobywane gdzieś "panterki" i 
wojskowe spodnie od polowy buty z owijaczami i mapnik jako 

atrybut funkcy jnego /może być zarny - milicyjny, z uchwytem na 

pał , wszystko zaś razem Sz m patetyczne i śmieszne, a czasem, 
zwłaszcza przy polowych spodn tzw. "moro", wręcz niechlujne, Skąd 
się to bierze? Dlaczego mundur harcerski nie jest często tym, czym być 
powinien: prostym, funkc jonaln strojem, umożliwiającym zdrowe, rados 

ne i pełne ruchu harce na łon przyrody, a także ułatwiającym stałą 
EE do podjęcia pracy i każdej służby bliźniemu, jakiej potrzebę 

żna SI Ś niemal zawsze, gdy tylko ma się oczy otwarte. Dlaczego 
St ujaca funkcja harcerskiego munduru, który powinien przecież od= 

dawać tradyc ję i ch ter środowiska oraz osobiste osiągnięcia i zas- 
ługi swego właściciela, przeradza go często w sztywny, otoczony niekie— 

dy niemal sakralnym kultem "zabytek"; dlaczego eióstąg zaczyna dominować 
nad treścią? — do pytań tych przyjdzie nam jeszcze powrócić. 

Drugim znamiennym zjawiskiem, które pragnę tu Gdkótowść, jest fakt 
zupełnego prawie zaniku prawdziwie harcerskiej myśli programowej i me- 
todycznej. Nie licząc przerwanych niestety poszukiwań programu i metody 
pracy ze starszą młodzieżą z końca lat pięćdziesiątych /por. książecz- 
kę A. Janowskiego "Eksperyment wędrowniczy", Warszawa 1981 wyd. NWH/ , 
ostatnie twórcze koncepcje skończyły się wraz z klęską II Rzeczpospoli- 
tej, włączając w to również bezsprzecznie oryginalne, ale ściśle osa- 

dzone w specyficznych warunkach hitlerowskiej okupacji pomysły szaro  
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żne Wydawnictwo 
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róbach zniewo- 
a ątych, po kokiete 

tradycji, a na pewno nieuczciwych "umiz- 
z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych szyku ją 
rcerską rewolucję kulturalną". I znowu harcerscy le, a właściwie konserwatyści b mieli okazję kontestować i pasjonować się "bohaterską" obroną swych "okopów św. Trójcy". Dlaczego tylko tyle? 

Trzecia refleks ja dotyczy tego, co można by nazwać "duchem harcers= kim". Na naszą tradyc ję harcerską nałożyły się dwa typy doświadczeń i dwa różne źródła koncepcji harcerskiego wychowania i harcerskiej służ 
by. Jeden z nich to nurt się ga jący bezsprzecznie sw, mi korzeniami baden-powellowskiego skautingu. ting to radość życia, to pełny i bezpośredni kontakt z przyrodą rpane z tego kontaktu duchowe i £ zyczne siły do coraz bardziej dojrzałego i twórczego udziału w życiu społecznym, skauting to szkoła chętnej i radosnej chrześcijańskie j służby bliźniemu, bo nie można sięgać po wielkie ideały nie dostrzega 
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ebie drugiego człowieka, nie można wz. ć we włas stwie nie przekładając chrześcijańskiej miłośc 
     snym ę r £ 4 i na język swych codziennych dobrych uczynków. Gdy się myśli o takim skautingu i o takim harcerstwie, ma się przed oczyma uśmiechniętego chłopca, spra- wnego i dzielnego, sprytneg: zaradnego i pełnego różnych pomysłów, o szeroko otwartych na świat i bliźnich oczach odbijających ciekawość i radość życia, a j nocześnie czujną gotowość, by podać rękę każdemu kto tego potrzebuje. "Skaut śmieje się i gwiżdże w każde j ciężkiej przygodzie" - oto najpiękniejszy chyba punkt skautowego prawa, W takim tylko harcerstwie, w zgodzie i harmonii z przyrodą i bliźnimi, w atmo- sferze rzyjaźni, zaufania i zgodności głoszonych ideałów z czynami, wyrastać mogą chłopcy i dziewczęta na ludzi dzielnych i twórczych, za- fascynowanych wielkimi ideałami, ale otwartych jednocześnie na małe, * codzienne sprawy członków społeczeństwa, 

  

  

      
        

  

  
  

    

Drugi nurt, osadzony w naszych polskich uwarunkowaniach, to nurt har- cerskiej dzielności i służby przełożony na język oporu i walki, Trzeba było przygotować się do walki o niepodległość i o tę niepodległość z bronią w ręku walczyć, trzeba było następnie tej niepodległości bronić, A potem przyszły lata, kiedy wysączano z nas poczucie podmiotowości i suwerenności, zaczynano wtłaczać jad obcych nam ideologii - i znów u= jawnił się i z całą mocą zadziałał duch oporu przywracający do życia dawne ideały walki, raz dlatego, że stawały się one jakimś wzorcem opo ru na dziś, po wtóre, że były to treści najbardzie j atakowane i zagro- żone. Im bardzie j więc starano się wymazać je ze świadomości młodzieży, tym bardziej młodzi ich szukali, a przy odnalezionych trwali -i ich bro- nili, niekiedy zaś sięgali po ze: ztrzne formy dawnych treści, by nao— cznie ukazać w pierwszym rzędzie obie, ale i innym, że są z tych, co treści te znają, szanują i czują się ich spadkobiercami i kontynuatora- mi, 
. . To poczucie permanentnego zagrożenia wartości, których zewnę trznym znakiem są zachowywane z takim pietyzmem formy, staje się powodem jakie- goś stanu psychicznego oblężenia. Trwa się przy "starym" z determinacją, bojąc się nowości nawet tych własnych, przez siebie stworzonych, by nie zagroziły one czcigodnemu dorobkowi przeszłości, który jedynie zachowy- wany i wiernie przestrzegany dziś upoważnia do miana prawdzi- wego harce rza. Młodzież nie jest jednak stworzona do życia w skansenie lub kole kombatantów obracających si. tylko w kręgu włas- nych wspomnień. I nawet jeśli sama po te dawne atrybuty przeszłości się- ga w bezwiednym proteście przeciw odrywaniu jej przez oficjalne progra- my od korzeni rodzimej tradycji i wypaczeniom rzeczywistości, powinna spotkać się z umiejętną, właściwie ukierunkowaną inspiracją wychowawców świadomych, że wychowywać młodych można tylko ku przyszłości, że trady- cji nie wolno biernie kontynuować, że trzeba z niej czerpać jedynie ins- pirację własnej aktywnej i twórczej postawy. Nie oznacza to wcale zer- wania więzi z tradycją. Czyni ją za to czymś żywym, stale wzbogacanym o nowe treści i wartości. W przeciwnym razie grozi młodzieży oderwanie od współczesnego życia, wprowadzenie jej w stan jakie jś frustracji i kontestacji, w jakąś swoistą donkiszoterię. Przed kilku zaledwie dniami widziałem na ulicy kilku druhów, takich około 17-18 letnich, z grubymi, długimi na wysokość własnego wzrostu laskami, zupełnie jak na zdjęciu 2 1910 roku! I po co im to? Co ważniejsze, szli oni spięci, jakby nie dostrzegali patrzących na nich ze zdziwieniem lub rozweseleniem prze- chodniów i ... byli poważnie smutni! To napięcie, jakiś patos i smutek lub może raczej brak u nich pogodnej, odprężonej wesołości tak jaskrawo odbijały od obrazu skauta szkicowanego choćby przez Baden-Powella, a drąg w ku na pewno nie ułatwiał szybkiej reakcji i podskoczenia, by na przykład, pomóc samotnej matce wnieść wózek do tramwaju, 

Podobnych do powyższych przykładów niekonsekwencji i jakiegoś zagu- bienia się harcerskiego wychowania w gąszczu problemów niesionych przez 
AL 

     



Zjawisko to ob 

panego po Bia 

giej lini 

chłopców, J 

cę chłopców, Co dziwniejsze, 
wisk chłopięcych powoduje rów 

środowiskach - bo są to progr 
z chłopcami. Ta zupełn: 

kacji, bardzo obcej wychowaniu 

jedna z pierwszych 

todyczną 

mundurki dziewcząt, a zielone chłopców, 
żyny: faktem jest brak oddzielnych pozytywnych wi ychowania chłop- 
ca i wychowania dziewczyny, b: koncepcji, g amów, brak przy 
wódców i autorytetów. Własna płeć, dorastanie do męskości lub kobiecoś- 
ci są czynnikiem tak ważnym, tak bardzo wyraźnie widocznym właśnie w 
wieku dzieci i młodzieży objętych harcerskim wychowaniem, że ten kto 

tego nie dostrzega działa w zupełnej utopii, w jakimś pedagogicznym ab- 
surdzie. Powoływanie się na naturalność wzajemnego kontaktu na podwór- 

ku, w szkole, a zwłaszcza w rodzinie jest demagogiczne i zupełnie bez 
zasadne. Na podwórku dzieci dobierają się spontanicznie w rówieśnicze 
i jednorodne grupy, co nie przeszkadza oczywiście konkretnym wspólnym 
zabawom. W starszym wieku chłopiec pragnie mieć raczej swoją dziewczy- 
nę, a dziewczyna swego chłopca, ale jednocześnie bardzo potrzebują i 

chętnie pode jmu ją, jeśli tylko im się to umożliwi, działanie w grupach 
jednorodnych, dających szansę własnej identyfikacji z lansowanymi przez 
grupę pozytywnymi wzorcami męskości lub kobiecości. Dowodem tego jest 
masowy napływ chłopców do drużyn piłkarskich, zespołów sportowych itp, - 

-6- 

J u ąc do wyboru dużo mniej ty- 
chodzi o szkołę om rodzinny, to jest 

i dziewczę 

o środowiska 
młodzież w wieku 

kulturalne kich jak teatry a- 
skusy jne 

ar- 

| je wspólnego tła. 
jest aktualnej sytuacji har- 

truktorów i starszych funkcyj- 
że nie jest to ich organizacja. Są 

ści deklarowanych przez tę organi- 

e 1owania z ych war 

nie niż oczekują go "harcerskie" 

rodyzm, ponieważ chcą to 
imo w 

partii. Wy ają 
formami, o których zre 

Z organizacją tą c zuj ię związani 

e potrzebując zatwie enia przez nią własnych 
ch, uznania własnych zasług w formie jakichś orga- 

ń, które traktują bardzo poważnie /np. śmieszny sto- 
aremistrza Polski Lhdowej"! - wiadómo przecież, że 
Rzeczpospolitej i związane z n prawo do biało 
pod krzyżem nadany był jednorazowo kilkunastu 080- 
użonym w okresie powstawania ruchu harcerskiego w 

ę - uważanej za bezprawną, niekompetentną i 
i ' dzy harcerskiej" stopnia o zdeformowane j nazwie, 

r czeniu i śmiesznie wypaczonych ideałach, jest dowodem ja- 

kiegoś zaślepienia, braku krytycyzmu i, w efekcie, arogancji wobec tak 
jowanej harcerskiej tradycji/. Czują się oni związani również uwa- 

runkowaniami prawnymi i ekonomicznymi nie potrafiąc zrezygnować z dota= 

zętu i innych środków, 

instruktorów ruchu odnowy łudzi się, że prędzej czy później uda 

doprowadzić do jakichś pozytywnych zmian. Z tą nadzieją pas jonu- 
kolejnymi farsami "harcerskich wyborów", sami dają się nwybierać 

óżnego rodzaju instancji, cieszą się z uprzechwycenia" przez siebie 

i komendy hufca lub komisji instruktorskiej, czy rewizyjnej itp. 

"harcerskich" mają stosunek taki, jak kochająca żona do męża 
że uda się je naprawić. Nie dostrzegają manipulacji i 

zupełnego właściwie braku pola manewru, nie zrażają się kolejnymi nie- 

powodzeniami i ... oddają jedną po drugiej kolejne linie swojej obrony 

głosząc, że ta następna to już na pewno ostatnia! 

Inni, bardziej trzeźwo widzący sytuację, zamykają swe środowiska w 

swoiste enklawy, starając się je wyizowować i robić po cichu swoje. Ro- 

bią więc "swoje": wręczają dzieciom oficjalną harcerską książeczkę u- 

cząc, że "Harcerz służy Bogu i Polsce", odbierają od dzieci przyrzecze- 

nie, że "mają szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu" i jedno 

cześnie wręczają im krzyże harcerskie dostarczone przez programowo 1ai- 

cką organizację. Prowadzą swoje "dobre" obozy i organizują swoje "do 

bre" zbiórki, na których Śpiewają czasem "wyrwij murom zęby krat ..." 

aiT= 

im : " 

aka - ufają, 

 



I których w 
kawych gawędach potępia się 
równie dziarsko, w takt granego przez ork 
szerowały kolumny "bratnich so t 
wo! Nie wiem ilu w tej harcer 

ników nurtu, który tu nazwałem n 
gdyby ich poproszono, lub gdyby im kazano, 
przecież o to chodzi - chodzi o uzyskan 
mundurze, czyli do » bycia harcerzem; 
wania swej harcerskiej dziarskości . 
generałem - to już mniej ważne! 

ow, 
po oszlit 

I tu chyba znajduje się źródło obecnej "harcerskiej schizofreni 
źródło poczucia uczestnictwa i jednocześnie obcości we "własnej 
nizacji, źródło fascynacji i jednocześnie niezadowol 
czucia zagrożenia. Podziwiam wytrwałość i godny 
jakim wyrzucani z oficjalnego 
sady świeckości organizacji", 1i zorganizowani 

instruktorzy walczą o utrzymanie członkostwa, odwołują się do komis ji 
instruktorskich, powołują na paragrafy, punkty, kruczki, Przecież 
Świetnie wiedzą, że organizacyjną zasadę i organizacyjne wytyczne zła- 
mali - złamali je świadomie i, mam nadzieję, zrobili tego je 
nie po to, by odgrzewać dawną, przedwojenną tradycję polowej mszy ś 
na harcerskim obozie. Wybrali świadomie d o b ro, oddali Bogu co 
że umożliwiając swym harcerzom udział we mszy św., postąpili zgodni 
własnym sumieniem - więc po co te tłumaczenia, mitygowanie się, 
by? Czy nie uwłacza to ich godności? 

Na totalne zakłamanie systemu i tkwiącej w tym systemie orga 

nakłada się jeszcze zakłamanie wywołane de facto postawą "dobryc 
struktorów, którzy odczuwają dziwną wewnętrzną konieczność dzi: 
"złym ZHP” tłumacząc sobie, że to nie ZHP jest zły, ale jego obecne 
władze. I powstaje sytuacja, w której "nasz hufcowy" to nie n 
hufcowy, "nasz Zjazd” to nie n as z Zjazd, nasze Prawo i 
nie to nie nas ze, bo te nas ze to te inne - sprzed 1945 r.! 

Jednym z motywów kontynuowania pracy instruktorskiej w 
jest deklarowana chęć utrzymania wpływów na młodzież, n. 
jej w rękach bezideowej, często mniej lub bardziej zdemo 
kadry "harcerskich" aparatczyków. Otóż myslę, jest to 
cy argument głoszony jednak najczęściej, o ile nie zawsze, po 
dla usprawiedliwienia swego, często dwuznacznie odbieranego przez i 
nych, trwania w organizacji. Po pierwsze, wstępując do or i 
którą chce się wykorzystać jedynie jako. teren kontaktu z młodzieżą 

może to być bezsprzecznie jeden z trudnych sposobów postępowania w 
tych trudnych czasach/, nie należy identyfikować się z tą or 
a więc nie tylko uważać głoszone przez nią hasła za swoje, e również 
zabiegać o uznanie, awanse, zaszczyty, a także walczyć o nienaruszal- 

ność i integralność tej organizacji - wbrew oczywistemu dzisiaj intere- 
'sowi społecznemu i dobru młodzieży, krytykując lub wręcz zwalczając in- 
ne, zrodzone z harcerskiej inspiracji, ale realizowane poza ZHP, inic- 
jatywy wychowawcze. To niezrozumiałe, zdawałoby się, zjawisko świadczy, 
że większość instruktorów nurtu odnowy — w tej liczbie również znajdu- 

-8- 

kreśla, że 
co innego ma- 
"po cichu" na 

gu świeczkę i 

ie i destrukcyjnie spróbuj sobie odpo 
w takim razie w ogóle można dziś robić COŚ, co 

tradycji polskiego wychowania harcerskiego? 
ale wręcz trzeba, to jest konieczność 

otrzebują dziś takiej pracy, która dając 

awiałaby przed nim *=2ę ddty Bla Fojezikt i zbliżałaby do IE Ź (o ee Po? 
ast na pytanie, czy można to robić w ramach obecnego F ę odpowiedzieć, iż chyba raczej n ie! A jeśli już, Gi8 sł możliwości, podejmiesz druhu taką decyzję, to pamiętaj, że nie 

zacją identyfikować, nie możesz identyfikować z prze siebie młodzieży. Korzystaj z możliwości kontaktu ą, stań się ich starszym bratem. Prowadź ich szlakiem który sumieniu uznasz za dobry, ale pamiętaj zawsze o dylemacie 5 i ogarka". Dziś jeszcze sam nie wiem, jak go rozwiązać, Pa- cny ZHP jest dla ciebie jedynie wymuszonym terenem pracy - nie ulegaj złudzeniom: to nie jest twój wymarzony zwią- 
„historii i ze wspomnień druhów, Tamten skończył się oku. Potem były jeszcze próby - piękne i ambitne, autentycznie i zrodzone z rzeczywiście harcerskiego ducha, ale tylko pródy, 

c z aoi ego nędzę zmieszczenia ruchu harcerskiego » powojennej rzeczywistości naszej Ojczyzny. Dzięki t ró ele tysięcy młodych Polaków przeżyło SkOJE RanczPaka dra i kato dopodobnie i ty się do nich zaliczasz. Dziś jednak, po sierpniu 1980 roku, przeszło cztery lata po grudniu roku 1981, przyszedł czas na in- ne próby i na inne poszukiwania, Przyszedł czas na odrzucenie półśrod= ków i wymuszonych, nieuczciwych kompromisów, nawet jeśli ceną tego bę- 
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