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Krystyn W. Dąbrowa

Czerwone Harcerstwo TUR
„Burżuazyjne harcerstwo wlało w dobre formy pracy skautowej złą treść. Będąc na usługach
klas posiadających, burżuazyjne harcerstwo wpaja w młodzież idee nienawiści narodowej,
militaryzmu, zacofania i klerykalizmu, chce ją pogodzić z istniejącym niesprawiedliwym
ustrojem społecznym, wychować na obrońcę kapitalizmu czy wrogiego klasie robotniczej
faszyzmu.
To reakcyjne oblicze harcerstwa zmusiło nas do stworzenia własnego Czerwonego
Harcerstwa, które, przyjmując skautowe metody pracy, wlewa w nie własną treść, opartą o
ideologię klasy robotniczej, związaną z jej walką, łączącą się z jej marzeniami i tęsknotami
proletariatu, dążącą do wyzwolenia człowieka pracującego z obecnej nędzy i poniewierki”.
Stanisław Dubois („Gromada” nr.14, 1931)
W tych dwóch zdaniach sformułowanych przez Stanisława Dubois, przewodniczącego Rady
Głównej Czerwonego Harcerstwa TUR zawarte jest bardzo lapidarne, choć wyrażone w ostrej
formie, uzasadnienie powstania i charakteru organizacji oraz jej ideowych i metodycznych
założeń.
Niestety, sądzę, że współcześni młodzi ludzie czytający ten tekst mogą mieć trudności z
jego zrozumieniem. Prawdopodobnie nie czytali, a może i nie

słyszeli o Czerwonym

Harcerstwie TUR, bo ostatnie obszerniejsze opracowania o nim publikowano w latach 80. ub
wieku; nie rozumieją także powodów formułowania przez Stanisława Dubois tak bardzo
ostrych, negatywnych ocen ustroju społeczno-politycznego II Rzeczpospolitej, o której
obecnie na lekcjach historii, w telewizji, radiu i innych publikacjach mówi się tylko dobrze, a
na zbiórkach harcerskich o działalności ZHP w przedwojennej Polsce – tylko z najwyższym
uznaniem.
Nie miejsce tu, by nawet w skrócie nakreślać trudną sytuację ekonomiczną w jakiej
robotnicy i chłopi żyli po I wojnie światowej, w niepodległej Rzeczpospolitej. Także jej ustrój
polityczny stawał się coraz bardziej autorytarny i represyjny. Socjaliści, którzy dla odzyskania
niepodległości Polski zrobili znacznie więcej niż partie prawicowe, mieli prawo uważać i
głosić, że „nie o taką Polskę walczyliśmy.” Jeśli zaś idzie o cytowany wyżej tekst Stanisława
Dubois, to nie można nie uwzględnić jego osobistego doświadczenia z sanacyjną
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sprawiedliwością. Otóż, Stanisław Dubois, poseł do Sejmu RP, uczestnik dwu powstań
śląskich, członek władz naczelnych legalnej przecież Polskiej Partii Socjalistycznej, napisał
te słowa wkrótce po tym jak po 4 miesięcznym areszcie wypuszczony został za kaucją z
więzienia w twierdzy brzeskiej, gdzie na mocy pozasądowej, arbitralnej decyzji Józefa
Piłsudskiego, on i kilkunastu innych posłów opozycji politycznej – nie tylko socjalistów –
zostało uwięzionych, było bitych, fizycznie i psychicznie maltretowanych z przyczyn
politycznych. Czekał go jeszcze proces. Również ZHP ulegało w latach 30. coraz
intensywniejszej

indoktrynacji

prawicowej,

klerykalnej,

stawało

się

organizacją

„upaństwowioną”. Źle się w niej czuły dzieci niezamożnych, często bezrobotnych rodziców,
w szczególności zaś dzieci ludzi o lewicowych przekonaniach.
W tym artykule, w oparciu o publikacje wymienione w załączonej bibliografii, próbuję
przypomnieć fakty dotyczące Czerwonego Harcerstwa TUR, organizacji

istniejącej i

działającej w latach 1926 – 1939 oraz przybliżyć, przynajmniej w skrócie, tło społecznopolityczne na którym wyrastał ideowy sprzeciw przywódców „czerwono-harcerskiej”
młodzieży wobec wspieranego przez władze państwowe i Kościół - Związku Harcerstwa
Polskiego.
*

*

*

Dla zrozumienia organizacji, działalności, ideologii i metodyki pracy Czerwonego
Harcerstwa podstawowe znaczenie miał jego ścisły związek z Polską Partią Socjalistyczną
realizowany poprzez Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Trzeba przypomnieć, bo i o
tym obecnie pisze się i mówi niechętnie, że PPS była legalną, posiadającą przez cały okres
istnienia II Rzeczypospolitej reprezentację w Sejmie i Senacie, była partią klasową, lewicową
reprezentantką politycznych interesów robotników i wszystkich ludzi pracy, wielce zasłużoną
w walce o niepodległość Polski, posiadającą w ubogich warstwach miejskich bardzo szerokie
i mocne wpływy. Działalność oświatową w duchu socjalistycznym prowadziło, powołane w
1923 r. przez PPS, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego.
To właśnie podczas I Zjazdu TUR odbywającego się w dniach 31 stycznia – 2 lutego 1926 r.
przyjęto, z inspiracji grupy byłych instruktorów harcerskich, którzy wystąpili z ZHP w
proteście

przeciwko

dominującej

nacjonalistyczno-klerykalnej

i

jak

mówiono

„militarystycznej” ideologii Związku, kierowanego wówczas – przed 1926 r.- przez działaczy

3
endeckich, uchwałę o utworzeniu odrębnej od ZHP organizacji skupiającej chłopców i
dziewczęta w wieku od 12 do 16 roku życia – nazwanej Czerwonym Harcerstwem TUR1.
Nie była to inicjatywa zupełnie nowa. W ruchu socjalistycznym jeszcze przed I wojną
światową dojrzewała myśl o potrzebie zajęcia się ideowym, w duchu socjalistycznym,
wychowaniem dzieci robotniczych i w tym celu w 1913 roku założono w Krakowie z
inspiracji Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej (działającej w Galicji) istniejącą, niestety
krótko, organizację „Czerwonych Skautów”, później, już w niepodległej Polsce, w 1921 r.
powstało i istniało do 1924 r. tzw. „Wolne Harcerstwo”, którego twórcą, teoretykiem i
przywódcą był znany działacz socjalistyczny Adam Ciołkosz, autor broszury „Potrzeba
przebudowy”, krytycznej wobec ZHP.

Czerwone Harcerstwo początkowo funkcjonowało w

ramach Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego oraz jego organizacji młodzieżowej(OM
TUR) i kierowane było przez jej referat harcerski. W 1930 r., gdy okrzepło i rozwinęło się,
nie zrywając więzi z TUR-em, stało się samodzielną organizacją i kierowane było przez Radę
Główną Czerwonego Harcerstwa TUR, której przewodniczącym został poseł Stanisław
Dubois, wcześniej kierujący referatem harcerskim Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa
Uniwersytetu Robotniczego. Trzeba dodać, że w 1931 r. utworzono także organizację
„Czerwonych Sokołów” dla dzieci w wieku 8 -12 lat, będącą odpowiednikiem ZHP-owskich
„Zuchów”.
„Kto do nas ma należeć?” – pisał w broszurze „Bądź gotów” Józef Deptuła, jeden z
twórców i czołowych działaczy Czerwonego Harcerstwa. „Młody syn, młoda córka robotnika.
Jest jeszcze dzieckiem, ale już na sobie odczuwa krzywdę i niesprawiedliwość społeczną. Nie
dla niego jasne, czyste, widne mieszkanie, dobra, posilna strawa; szkoła do której chodzi
biedniejsza i uboższa niż te, do których uczęszczają dzieci zamożne, a i tej szkoły często
ukończyć nie może, bo albo brak miejsca, albo do pracy iść trzeba od lat
najmłodszych.(....)Czerwony harcerz wyrósł z klasy robotniczej i wśród niej żyć będzie. Więc
nie są mu obce i obojętne ideały, o zrealizowanie których walczy ta klasa.(....)Dlatego też jest
nie tylko harcerzem, jest czymś więcej, jest – czerwonym harcerzem.”
Chociaż różne zwyczaje i tradycje ruchu czerwono-harcerskiego kształtowały się
stopniowo, niektóre z nich, dla przejrzystości opiszę

w tym miejscu. I tak: odznaką

organizacyjną był wzlatujący sokół wpisany w okrąg. Szeregowi członkowie nosili tę
odznakę na podkładce z czerwonego materiału, przodownicy zastępów – na podkładce
1) W jednym ze źródeł (M.Gajewski w „Zarys historii Czerwonego Harcerstwa”) twierdzi, że pierwotnie
nazwa brzmiała „Robotnicze Gromady Harcerskie”.
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zielonej, przewodnicy gromad – na podkładce złotej, komendanci hufców – na podkładce
fioletowej. Mundur organizacyjny męski składał się z błękitnej koszuli z naramiennikami i
dwoma kieszeniami na piersiach, krótkich spodni do kolan (w kolorze jednolitym dla
gromady) i podkolanówek. Nakrycie głowy stanowiła maciejówka z czerwonym sznurkiem i
daszkiem. Całość dopełniała czerwona chusta. Mundurek dziewczęcy to taka sama koszula,
krótka spódniczka, beret, czerwona chusta.
Zawołaniem Czerwonych Harcerzy było hasło „Bądź Gotów !” – odpowiednik harcerskiego
„Czuwaj !”.
Struktura organizacyjna ukształtowana została następująco: Podstawową jednostką był
zastęp składający się z 6-12 harcerek lub harcerzy, kierowany przez przodownika zastępu
(minimum w wieku 13 lat i co najmniej jednorocznym stażem członkowskim). Gromada, to
2-5 zastępów kierowana przez przewodnika gromady (minimum w wieku 16 lat) Dwa lub
więcej sąsiadujących gromad tworzyło hufiec na czele którego stała Rada Hufca (którą
tworzyli przewodnicy gromad) i która wybierała hufcowego. Dwa lub więcej hufców
tworzyły Okręg (chociaż w praktyce większość hufców podlegała bezpośrednio Radzie
Głównej). Na czele Okręgu stała Rada Okręgu, która wybierała przewodnika Okręgu.
Najwyższą władzą była ogólnokrajowa konferencja przewodników zwoływana przez Radę
Główną co najmniej raz na dwa lata. Pierwsza konferencja krajowa odbyła się w grudniu
1927 r., druga w lutym 1929 r. i były one zwoływane jeszcze przez wydział harcerski OM
TUR. Na kolejnej konferencji, która odbyła się 17 maja 1931 r. i która zdecydowała o
samodzielności organizacji, wybrano Radę Główną Czerwonego Harcerstwa TUR w skład
której, oprócz Stanisława Dubois wybrano także

m.in. Kazimierza Wojciechowskiego

(wiceprzewodniczący), oraz członków J.Deptułę, N.Kaniówną, W.Lichaczewskiego i
licznych działaczy terenowych. W kierowaniu organizacją początkowo opierano się na
byłych instruktorach ZHP, którzy przeszli do Czerwonego Harcerstwa, w miarę jednak
upływu czasu i rozbudowy organizacji – poprzez szkolenie na kursach, samokształcenie,
uczestnictwo w Studium Filozoficzno-Społecznym TUR, a przede wszystkim dzięki
zdobywaniu praktycznych umiejętności, Czerwone Harcerstwo przygotowało własne kadry.
Działacze czerwono-harcerscy pracowali wyłącznie społecznie. A wymagania wobec siebie
mieli wysokie. Wiceprzewodniczący Rady Głównej, Kazimierz Wojciechowski pisał w
organie PPS „Robotnik”(1931 r.): „Czerwone Harcerstwo musi być instytucją świadomie
wychowującą. Znaczy to, iż wychowanie dzielnego proletariusza nie może się dokonać samo
przez się, przez przypadki, lecz musi być wynikiem świadomej i planowej pracy
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socjalistycznych

wychowawców,

jakimi

powinni

być

kierownicy

gromad

czerwonoharcerskich.”
Dla organizacji, funkcjonowania i wychowania w Czerwonym Harcerstwie podstawowe
znaczenie miała samorządność realizowana przez system rad. Rady decydowały o planach
działania i wyborze na funkcje. W organizacji nie było stopni tak charakterystycznych dla
ZHP, tylko funkcje z wyboru. We wszystkich zachowanych wspomnieniach powtarza się
motyw autentyczności organizacji, nie organizacji dla dzieci i młodzieży lecz organizacji
samych dzieci i młodzieży.
Ważną rolę w działalności organizacji odgrywał miesięcznik czerwono-harcerski
„Gromada” wychodzący od 1929 r., redagowany społecznie, finansowany przez prenumeratę.
Społecznymi redaktorami byli dwudziestokilkuletni działacze organizacji, kolejno: Edward
Lenarczyk i Marian Święcicki, Kazimierz Wojciechowski, Witold Lichaczewski, Józefa
Kornecka, Jerzy Cesarski, Edward Wieczorek. „Gromada” była pismem bojowym,
zaangażowanym w realizację programu czerwono-harcerskiego i w walkę polityczną. Z tego
tytułu cenzura konfiskowała całe numery pisma lub poszczególne artykuły. Pomimo trudności
finansowych i przeszkód cenzuralnych, władze Czerwonego Harcerstwa starały się
publikować książki i broszury uzbrajające, szczególnie działaczy funkcyjnych, w wiedzę
ideologiczną oraz metodyczną, przy czym niektóre opracowania metodyczno-instrukcyjne
oparte były na już zdobytych własnych doświadczeniach czerwono-harcerskich. Do takich
należały m.in. broszury J.Deptuły i K.Wojciechowskiego „Praca w gromadzie” , R.
Jasińskiego „Wskazówki dla przewodników”. ZG TUR wydał z inicjatywy Czerwonego
Harcerstwa książkę austriackiego marksisty Feliksa Kanitza „Bojownicy jutra. Podstawy
wychowania socjalistycznego”. Działacze Czerwonego Harcerstwa sięgali także do pism
polskich myślicieli socjalistycznych a m.in. Ludwika Krzywickiego i Stanisława
Krusińskiego, oraz współczesnych im działaczy Polskiego Związku Myśli Wolnej, m.in
Tadeusza Kotarbińskiego i Dawida Jabłońskiego. Inspirującą rolę odegrała także broszura
Maxa Wintera „Wychowujemy dzieci na socjalistów” zawierająca referat przewodniczącego
Międzynarodówki

Wychowania

Socjalistycznego

wygłoszony

w

Krakowie

na

zorganizowanej przez PPS konferencji poświęconej socjalistycznemu wychowaniu dziecka
robotniczego.
Poetą Czerwonego Harcerstwa, który swoje wiersze publikował często w „Gromadzie” był
Edward Szymański. Był on m.in. autorem „Marsza” opublikowanego tam w 1932 r., którego
fragment przytaczam:
Nim w świat burza uderzy
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krwi deszczem
zanim niebo zapali się w gromach –
my,
Czerwoni harcerze,
w przestrzeń
nieśmy okrzyk zwycięskich gromad!
Pierwsze „gromady” czerwono-harcerskie czyli odpowiedniki drużyn ZHP, powstały w
Warszawie jeszcze w 1926 r., początkowo w oparciu o terenowe organizacje PPS i ich lokale.
Ta „pierwsza z pierwszych” – utworzona została przy PPS-owskiej dzielnicy powązkowskiej,
i za „patrona” przyjęła Bolesława Limanowskiego, druga, przy dzielnicy PPS Śródmieście –
im. Ludwika Waryńskiego i trzecia, na Powiślu. W 1938 r. w okręgu warszawskim
Czerwonego Harcerstwa istniały już trzy hufce obejmujące 24 gromady męskie i żeńskie.
Początkowo tworzono gromady koedukacyjne, później najczęściej oddzielnie – męskie i
żeńskie. Również w 1926 r. powstały gromady czerwono-harcerskie w Krakowie a w 1927 r.
w Łodzi, Kutnie, Piotrkowie, Zawierciu, Sosnowcu. W latach następnych – w Częstochowie,
Łowiczu, Żyrardowie i wielu innych miastach. Oblicza się, że w ostatnich trzech
przedwojennych latach było w Polsce około 6 tysięcy czerwonych harcerzy zorganizowanych
w 185 gromadach. Gromady zorganizowane były w 18 hufcach i 3 okręgach(warszawskim,
zagłębiowskim i lwowskim). Główną bazą działalności organizacji były miejskie środowiska
robotnicze. W ostatnich latach przed wojną Czerwone Harcerstwo usiłowało zbudować
przyczółki na wsi. Tak więc np. w Sierczy k.Krakowa zorganizowano Hufiec Wiejski, który
obejmował 8 gromad z okolicznych wsi. Również Hufiec Krakowski oprócz 7 gromad
miejskich miał w swym składzie także 9 gromad z okolicznych wsi i liczył łącznie ponad 400
członków. Trzeba dodać, że gromady Czerwonego Harcerstwa powstawały także w
robotniczych skupiskach emigracji zarobkowej. We Francji, np. wśród polskich górników w
okręgu Pas-de-Calais, utworzono hufiec liczący kilkanaście gromad . Gromady powstawały
także w polskich robotniczych skupiskach w Brazylii i Westfalii.
PPS i TUR stawiało przed Czerwonym Harcerstwem bardzo ambitne zadania. „Zadaniem
Czerwonego Harcerstwa jest wychowanie nowego pokolenia ludzi świadomych, silnych,
zdrowych, o wysokiej wartości moralnej, ludzi którzy będą mogli podołać obowiązkom jakie
spoczną na nich, jako uświadomionych członkach klasy robotniczej”- pisał KC OM TUR w
„Instrukcji dla Czerwonego Harcerstwa”.
Bardzo wyraziste w swej ideowej wymowie było „Przyrzeczenie” oraz „Prawo”
obowiązujące w organizacji.
Przyrzeczenie:
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„Przyrzekam uroczyście pracować nad wyzwoleniem klasy robotniczej, praw harcerskich
przestrzegać, dbać o honor i rozwój Czerwonego Harcerstwa”.
Prawo
1.Czerwony Harcerz uważa się za członka klasy robotniczej i walczy o jej wyzwolenie.
2.Jest zawsze wierny swoim towarzyszom.
3.W każdym pracującym widzi przyjaciela i brata.
4.Staje w obronie słabszych i jest zawsze gotów do niesienia pomocy.
5.Jest odważny i nigdy nie rozpacza.
6.Jest punktualny, karny i obowiązkowy.
7.Mówi prawdę, na jego słowie można polegać.
8.Hartuje się i dba o swoje ciało.
9.Jest miłośnikiem i obrońcą przyrody.
10.Jest czysty w myślach, słowach i czynach. Nie pali, zwalcza alkohol i gry hazardowe.
Na czoło zasad określonych w przyrzeczeniu i w prawie wybijała się duma z przynależności
do klasy robotniczej, solidarność klasowa i szacunek wobec człowieka pracy. Bardzo mocno
akcentowane były też normy etycznego postępowania. Uderza brak odwoływania się w
przyrzeczeniu i prawie do Boga. Organizacja miała antyklerykalny charakter. Czerwoni
harcerze śpiewali:
Dość kazań o piekle i bajek o niebie,
Gdy piekło za życia jest w kraju,
Gdzie nędza nas rodzi, trud karmi, głód grzebie,
A możni się cieszą jak w raju.
Jeśli idzie o formy działania , to były one podobne do tych praktykowanych w ZHP.
Przepisuję fragmenty z opracowania J. Deptuły: „Urządzamy częste wycieczki do lasów i pól.
Poznajemy piękno przyrody uczymy się ją kochać. Przy ogniskach nocą słuchamy mądrych
gawęd...Przy świetle płomieni deklamujemy utwory poetów proletariackich...śpiewać lubimy
„do upadłego”... Na każdej wycieczce mamy gimnastykę i zawody lekkoatletyczne... Wiele
wrażeń wynosimy z patrolowania, czyli tzw. podchodów i przy tropieniu.....W mieście zimą
odbywamy częste zbiórki, wydajemy pisma ścienne...Na zbiórkach mamy gawędy, wykłady
techniczne, gry ruchowe...Wystawiamy na scenie krótkie komedyjki, chodzimy do
robotniczych teatrów i tam podziwiamy sztukę...Robimy wycieczki do muzeów, zbiorów sztuki,
chodzimy na koncerty i odczyty...To wszystko – to jest harcerski sposób pracy. Dlatego też
nazywamy się harcerzami. Ale też nazywamy się i czerwonymi harcerzami.” A to oznaczało,
zgodnie z czerwono-harcerską ideologią obudowanie tych ZHP-owskich form zawartymi w
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prawie i przyrzeczeniu treściami, które miały służyć „wyzwoleniu klasy robotniczej”.
Czerwone Harcerstwo walczyło o trzeźwość, przeciwko pijaństwu („Smutne to-pisał
K.Wojciechowski – że szynkarzy jest w Polsce więcej niż nauczycieli), paleniu tytoniu, grom
hazardowym i innym nałogom, przy czym argumentacja tłumacząca szkodliwość np.
pijaństwa sprowadzała się przede wszystkim do tego, że picie alkoholu osłabia siły klasy
robotniczej, pozwala utrwalić jej zależność od kapitalistów.
Nawet taki temat jak uświadamianie seksualne podejmowany był z punktu widzenia
szerszego, społecznego. ”Na wiek harcerski przypada okres dojrzewania płciowego.
Towarzyszy temu brak rzetelnego uświadomienia, którego(dziewczęta) nie mogły otrzymać
ani od matek wiecznie zajętych pracą, ani w szkole, która poruszanie tych tematów uważa
często za <niemoralne>...W gromadach i zastępach należy bezwzględnie odrzucić wszelki
fałszywy wstyd i z dziewczętami starszymi (13-15 lat) dokładnie te sprawy omówić.” Ale
wiązać te tematy trzeba z omawianiem takich zagadnień jak położenie ekonomiczne kobiety,
jej położenie prawne, zło ustroju kapitalistycznego, który rodzi prostytucję, rola kobiety w
rodzinie, ale także rola kobiet w ruchu robotniczym. A więc po czerwono-harcersku....
W działalności wychowawczej nawiązywano do tradycji ruchu robotniczego i tych
wydarzeń oraz postaci z historii Polski i ruchu robotniczego, którzy uznawani byli za ludzi
postępu. Świadczyły o tym m.in. tematy gawęd i organizowane uroczystości „O bohaterskim
życiu Waryńskiego” „Wspomnienie o Proletariacie” , „Bohaterstwo robotników Paryża w
1871 r.”, „Jak powstało święto 1 maja”, ”Rewolucja 1905 r.” Bohaterami pogadanek byli
także Joachim Lelewel, Romuald Traugutt, Tadeusz Kościuszko i inni.
Tematy gawęd nawiązywały także do aktualnej sytuacji politycznej („Co to jest faszyzm i
jak z nim walczyć”), do wydarzeń związanych z sytuacją międzynarodowej („O zaborczości
państw kapitalistycznych”), o sytuacji klasy robotniczej („O nierównym podziale zysków z
produkcji między robotnikami a fabrykantem”).
Wyjaśnianie przyczyn istniejącej niesprawiedliwości społecznej, to pierwszy krok ku
ukształtowaniu świadomości młodego robotnika: „(...)zachłanność człowieka stworzyła
własność prywatną i stojące na jej straży bagnety. Świat podzielono na możnych, mogących
korzystać ze wszystkiego, co daje Praca, i słabych, którzy tych praw nie mają. Jak długo trwa
ludzkość – toczy się nieubłagalna walka między możnymi a słabymi. Słabych jest mnóstwo,
stworzywszy solidarny front zwalczą tyranię możnych i wybudują nowy, piękny świat....”
W przedstawianiu, jak ten „nowy, piękny świat” ma wyglądać pobrzmiewa nuta polemiki z
komunistycznym obrazem „dyktatury proletariatu.” „Socjalizm (.... ) nie dąży do zwycięstwa
proletariatu w znaczeniu trzymania pod butem klas zwyciężonych, przeciwnie socjalizm, to
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rycerska dążność do społeczeństwa bezklasowego, gdzie nie ma panów i niewolników, lecz
wszyscy są równoprawnymi i w równym dostatku żyjącymi obywatelami.” Jeśli idzie o
stosunek do własności prywatnej w przyszłym, socjalistycznym ustroju, to J.D.Kretkowski
pisał w majowym numerze „Gromady” z 1938 r. co następuje: „Pragniemy znieść i zburzymy
taką własność prywatną, która przeszkadza rozwijać się i iść naprzód postępowi społecznemu
i rozwojowi gospodarczemu. Własność prywatna fabryk, wielkich warsztatów pracy,
obszarów ziemskich i kamienic czynszowych musi być oddana we wspólne władanie, zaś małe
i średnie warsztaty pracy korzystać będą nawet z pewnych przywilejów, tym bardziej jeśli to
będą robotnicze spółdzielnie pracy. Wszystkie drobne warsztaty, grunt chłopa małorolnego,
czy też oszczędności ludzi biednych a przezornych to ciężką pracą zdobyty kawałek chleba na
starość i tym socjalizm nie zabiera ich zdobyczy, a otacza opieką i chroni przed złośliwością
różnych bankierów i spekulantów”
Lata 20. i 30. ubiegłego wieku, to czas bardzo wyraźnie zarysowanych frontów politycznej i
ekonomicznej walki klasowej, walki o prawa pracowników najemnych, przede wszystkim
robotników, walki, której rezultatem, okupionym nierzadko krwią, więzieniem była
stopniowa, choć wciąż niewystarczająca prawna ochrona pracownika. W Polsce powszechne
było bezrobocie. Milion dzieci znajdowało się poza szkołą. Statystyki rządowe wykazywały
24% analfabetów. Lata 30. to także rodzący się faszyzm w Niemczech i Włoszech, a w coraz
większej liczbie państw – w tym w Polsce - zwyciężały tendencje rządzenia autorytarnego.
Przypomnijmy – w Polsce: 1930 r. – to aresztowanie czołówki opozycyjnych posłów; 1932 r.
to proces brzeski przywódców opozycji parlamentarnej. W 1934 r. utworzony zostaje obóz
koncentracyjny w Berezie Kartuskiej; w drugiej połowie lat 30. liczne strajki chłopskie
krwawo tłumione przez policję. W uczelniach stosowano wobec młodzieży pochodzenia
żydowskiego getto ławkowe oraz tzw.numerus clausus przy przyjmowaniu na uczelnie. Na
wschodnich terenach Rzeczpospolitej coraz częściej dochodziło do policyjnych pacyfikacji
wsi zamieszkałych przez Ukraińców, likwidowane były ich szkoły, często niszczono cerkwie.
W sytuacji narastania tendencji nacjonalistycznych i często parafaszystowskich,

ruch

socjalistyczny, nie tylko w Polsce, ze zwiększoną uwagą zajmował się problemami
wychowania młodzieży, szczególnie zaś ochroną młodzieży robotniczej przed infiltracją
ideologii faszystowskich, rasistowskich, nacjonalistycznych.(Kazimierz Czapiński, prezes ZG
TUR pisał w związku z X-leciem Czerwonego Harcerstwa w 1936 r:”W dzisiejszych
warunkach <bezrobocie i faszyzm, a więc demoralizacja> praca Czerwonego Harcerstwa,
praca oświatowa i wychowawcza ma ogromne znaczenie. Najłatwiej, najskuteczniej w
młodym wieku można ratować serca przed demoralizacją kapitalistyczną, a umysły przed
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jadem <ideologii> faszystowskiej”). Organizacje podobne do Czerwonego Harcerstwa
powstawały w wielu

krajach. Utworzona została Międzynarodówka Wychowania

Socjalistycznego do której w 1933 r. przystąpiło Czerwone Harcerstwo TUR. W kwietniu
1936 r. odbył się w Brukseli Międzynarodowy Zjazd Przewodników Czerwonych Harcerzy
na którym reprezentowane były czerwono-harcerskie organizacje z 13 krajów w tym z USA,
Francji, Danii, Belgii, Czechosłowacji. Nie było na nim polskiej delegacji, ponieważ władze
państwowe nie dały jej członkom paszportów. Organizacja Czerwonych Harcerzy na przekór
tendencjom nacjonalistycznym zacieśniała współpracę z analogicznymi organizacjami
mniejszości narodowych a przede wszystkim z żydowską dziecięcą organizacją socjalistyczną
SKiFF
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korespondencyjne, kontakty z podobnymi organizacjami zagranicą. Internacjonalistyczne
wychowanie czerwonych harcerzy stanowiło jeden z ważnych kierunków ich ideologicznego
kształtowania.
Czerwone Harcerstwo żywo reagowało na wydarzenia polityczne krajowe i zagraniczne.
Jego członkowie brali czynny i żywy udział w organizowanych przez OM TUR politycznych
manifestacjach i akcjach m.in. w związku ze wspomnianym wyżej aresztowaniem posłów
opozycyjnych, przeciwko wyrokom procesu brzeskiego, angażowali się w poparcie dla
tworzenia Centrolewu. Uczestniczyli w ochronie Kongresu Obrony Prawa i Wolności Ludu,
który odbył się 29 czerwca 1930 r. w Krakowie. Stanowili też awangardę pochodów 1-szo
Majowych organizowanych przez PPS. Z wydarzeń międzynarodowych najżywszą reakcję
czerwonych harcerzy wywołało powstanie robotnicze w Wiedniu w 1934 r. krwawo
stłumione przez burżuazyjny rząd oraz wspierany przez faszystowskie Włochy i hitlerowskie
Niemcy

bunt

gen.Franco

przeciwko

republikańskiej

Hiszpanii.

Na

wezwanie

Międzynarodówki Wychowania Socjalistycznego czerwoni harcerze organizowali akcje
solidarności z walczącą z faszyzmem młodzieżą Hiszpanii oraz organizowali zbiórki
pieniędzy dla hiszpańskiej młodzieży. Zresztą, wśród ochotników walczących po stronie
republikańskiej Hiszpanii znajdowali się, pomimo groźbom pozbawienia polskiego
obywatelstwa, byli członkowie Czerwonego Harcerstwa. W publikacji dotyczącej
Czerwonego Harcerstwa w Łodzi wspomina

się o Mieczysławie Biernackim, byłym

czerwonym harcerzu, który poległ w walce z faszystami w dalekiej Hiszpanii.
Czerwone Harcerstwo rozwijało się w walce. Z jednej strony było prześladowane przez
rząd, władze szkolne, kler za rzekome „komunizowanie” i bezbożnictwo, bo tak określano
faktyczny antyklerykalizm tej organizacji. Krytykowane było przez władze oficjalnego ZHP
za rozbijanie jedności młodego pokolenia – chociaż z niektórymi instruktorami ZHP, np.
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Juliuszem Dąbrowskim prowadzono rzeczowe i merytoryczne dyskusje i spory na temat
neutralnego politycznie wychowania. Warto w tym miejscu dodać, że ten zwolennik
neutralnego politycznie wychowania ostro zaprotestował , gdy Naczelnictwo ZHP zaprosiło i
przyjęło latem 1937 r. grupę kilkudziesięciu działaczy Hitlerjugend, i za ten protest został
usunięty z Kwatery Głównej ZHP. Czerwone Harcerstwo było – z drugiej strony - ostro
atakowane

przez komunistów, szczególnie zaś działaczy nielegalnej komunistycznej

organizacji „Pionier”, którzy zarzucali mu rzekomą ugodowość wobec burżuazji. I w tym
przypadku działacze Czerwonego Harcerstwa usiłowali podejmować dyskusje, choć bardzo
źle reagowały na to patronujące młodzieżowym organizacjom władze obu partii: KPP i PPS.
Byli jednak w Czerwonym Harcerstwie także sympatycy komunizmu. Należał do nich np.
Witold Trylski przewodnik gromady a następnie członek Rady Hufca warszawskiego. Tak
więc i w ramach organizacji toczył się, również na łamach „Gromady”, spór o model
wychowawczy. Nie był to moim zdaniem spór autonomiczny a przeniesienie na grunt
organizacji dziecięco-młodzieżowej sporów pomiędzy dwoma odłamami „dorosłego” ruchu
lewicowego. Brutalnie, metodami właściwymi dla faszystów, zwalczały Czerwone
Harcerstwo bojówki ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej. Doszło do tego, że 18 lipca 1936 r.
bojówka ONR-Falangi napadła i poraniła nożami przewodniczącego Rady Głównej
Stanisława Dubois.
Czerwone Harcerstwo nie otrzymywało żadnej pomocy materialnej ze strony państwa.
Organizacja nie miała własnych lokali, pomocą służył TUR i PPS. Na obozy i wycieczki
trzeba było długo zbierać pieniądze. We wspomnieniach z czasów czerwono-harcerskich
Halina Zielińska – Sikorska napisała m.in. „Jak wybierałyśmy się na wycieczkę, to
składałyśmy pieniądze otrzymane na przejazd tramwajem razem i wtedy tramwajem jechały
najmłodsze dzieci, a reszta starszych, dla których nie starczyło pieniędzy, szła pieszo. Nie
każda mogła dostać od rodziców na tramwaj...Żywność również składałyśmy razem z tego
samego powodu...”
Nie tylko nie było pomocy – robiono wszystko, by utrudnić pracę organizacji, zniechęcić
młodzież do wstępowania do niej, szykanowano sprzyjających jej nauczycieli, ograniczano
zezwolenia na organizowane przez organizację imprezy. Prasa socjalistyczna pisała o
zastraszaniu młodzieży, o przeprowadzanych przez władze szkolne ostrzegawczych
rozmowach z rodzicami członków Czerwonego Harcerstwa. Niektórzy katecheci spisywali
podczas manifestacji 1-szo majowych nazwiska uczniów biorących w nich udział i
zmniejszali im stopnie z religii. Jak już wspomnieliśmy, miesięcznik „Gromada” ukazywał się
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często z białymi plamami po ingerencjach cenzury. A „Gromada” często pisała o wrogim
stosunku władz państwowych do Czerwonego Harcerstwa.
Publicznie potępiali organizację Czerwonych Harcerzy członkowie rządu, w tym premier
Sławoj-Składkowski, a minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Sławomir
Czerwiński działalność Czerwonego Harcerstwa uznał za „wbijanie klinów w podstawy
naszego państwa”. Na zarzuty ministra odpowiedział Józef Deptuła, członek Rady Głównej
Czerwonego Harcerstwa. „Minister postawił ku radości całej reakcji zarzut, ze Czerwone
Harcerstwo jest klinem wbijanym w podstawy państwa. Otóż niewątpliwie Czerwone
Harcerstwo chce być klinem rozsadzającym panowanie szlachty i bogaczy w Polsce, lecz
równocześnie pragnie wszelkimi siłami z zapałem współpracować przy tworzeniu Polski
robotników i chłopów.”

*

*

*

1 września 1939 roku. Faszyści niemieccy przed którymi działacze Czerwonego Harcerstwa
przestrzegali opinię publiczną od lat, napadli na Polskę. Czerwoni Harcerze mieli powody i
prawo mówić za poetą: „Są w Ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale
krwi nie pożałuje nikt....”
Czerwoni Harcerze znaleźli się w pierwszych szeregach bojowników organizacji
konspiracyjnych. Zasilali głównie organizacje bliższe im ideowo – socjalistyczne, ale warunki
konspiracji nie zawsze pozwalały na swobodny wybór ideowy. Podejmowali walkę z wrogim
faszyzmem w organizacjach, do których trafiali. Tak więc bardzo często zdarzało się, że
znajdowali się w jednym szeregu z przedwojennymi adwersarzami z ZHP, czy byłymi
przeciwnikami politycznymi z komunistycznego „Pioniera”. I jeśli znajdowali czas na
dyskusje, to dotyczyły one społecznego, ustrojowego kształtu przyszłej Polski. Ale liczył się
przede wszystkim wspólny wróg, łączyło wspólne niebezpieczeństwo.
Aktywny udział w konspiracji powodował, że czerwoni harcerze zapłacili wielką daninę
krwi w walce o niepodległą i lepszą, niż ta przedwojenna, Polskę. W obozie koncentracyjnym
w Auschwitz zamordowany został przewodniczący Rady Głównej Czerwonego Harcerstwa ,
twórca konspiracyjnej Barykady Wolności, organizacji budowanej w dużym stopniu na bazie
czerwonych harcerzy. Cytowany tu Józef Deptuła zginął walcząc w oddziale PPS WRN w
Powstaniu Warszawskim. Również tu cytowany wiceprzewodniczący RG Czerwonego
Harcerstwa, Kazimierz Wojciechowski współdziałał z Kedywem AK, był więźniem Pawiaka.
Wspomniany tu także Witold Trylski, w czasie okupacji członek PPR i GL został przez
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hitlerowców powieszony wraz z 50 innymi działaczami podziemia. Napisałem tu tylko o
losach tych kilku, których w tym artykule wcześniej wymieniłem. Ale publikowane,
szczególnie w latach 70. i 80. wspomnienia żyjących czerwonych harcerzy pełne są pamięci o
tych setkach towarzyszy, którzy oddali swe życie w walce z faszyzmem.
Ten artykuł nie próbuje oceniać działalności, ideologii, metodyki stosowanej przez
Czerwone Harcerstwo, również nie ocenia jego, tak zdecydowanie krytycznego, stosunku do
ówczesnego ZHP. Starałem się tylko odnowić pamięć o tym ważnym ruchu ideowym
młodych ludzi, których idealizmu nikt nie może kwestionować, którym marzyła się Polska
bardziej sprawiedliwa wobec robotników i innych ludzi pracy, niż ta w której przyszło im
żyć, którzy swoje marzenia może naiwne, i sposoby ich realizacji może zbyt uproszczone,
wyrażali w słownictwie i hasłach właściwych dla tamtych czasów i dla środowiska w którym
działali.
Krystyn W.Dąbrowa
„Rocznik Historii Harcerstwa” – 2008 r.

Przypisy i komentarze:
1) W jednym ze źródeł (M.Gajewski w „Zarys historii Czerwonego Harcerstwa”) twierdzi, że pierwotnie
nazwa brzmiała „Robotnicze Gromady Harcerskie”.

2) Wszystkie źródła traktują krakowskich „Czerwonych Skautów” a przede wszystkim „Wolne Harcerstwo”
jako historycznych i ideowych poprzedników „Czerwonego Harcerstwa”. Wikipedia publikuje osobną,
obszerną informację o „Wolnym Harcerstwie”.

3) Tak umundurowanie Czerwonych harcerzy opisuje większość autorów opracowań i wspomnień. Tylko w
książce o łódzkich czerwonych harcerzach umundurowanie to uzupełnia „marynarka sportowa z
kieszonkami...”

4) Konfiskaty artykułów i całych numerów „Gromady” zdarzały się często zwielokrotniając finansowe i
techniczne kłopoty redakcji. W nr.8 „Gromady” z 1931 r. pisze redakcja: ”Do czytelników. Numer lipcowy
<Gromady> skonfiskowała policja za reportaż pod tytułem <Strajk>. Konfiskata naraziła nas na duże
straty. Dlatego wzywamy Towarzyszki i Towarzyszy do usilnego rozpowszechniania pisma. Niech każdy
czerwony harcerz sprzedający <Gromadę> czuje się bojownikiem o wolność słowa w Polsce”.

5) Liczby takie podaje J.D. Kretkowski w artykule zamieszczonym w czasopiśmie „Pokolenia” nr.2 z 1963 r.
Liczba 6 tys. czerwonych harcerzy powtarza się we wszystkich opracowaniach.

6) Informacje o „Gromadach” istniejących w skupiskach robotników-emigrantów znajdują się w książce „W
gromadach Czerwonego Harcerstwa TUR” pod red. K.Wojciechowskiego oraz w cytowanym wyżej
artykule J.D.Kretkowskiego.
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7) Gawęda J.Deptuły zamieszczona w książce pt. „Bądź gotów” (cyt. Wg. „W gromadach Czerwonego
Harcerstwa TUR” str.39)

8) „Gromada” , 1932 r., nr.10 (Dodatek instrukcyjny)
9) „Gromada”, 1932 r. nr.10
10) „Gromada” , 1931r. nr.2 (Dodatek instrukcyjny) art.pt. „Czerwone Harcerstwo jako ruch etyczny”
11) „Gromada” , 1936r. nr.12
12) O odmowie wydania paszportów pisze K.Wojciechowski w „Czerwone Harcerstwo TUR – czym było i jak
działało” ( art. zamieszczony w „W gromadach Czerwonego Harcerstwa TUR”)

13) O akcjach politycznych czerwonych harcerzy (najczęściej wspólnych z OM TUR-em) pisze
K.Wojciechowski w art. wyżej cytowanym, oraz obszernie M.Gajewski w „Zarysie historii Czerwonego
Harcerstwa” na portalu Internetu. Protest czerwonych harcerzy w związku z procesem brzeskim (1932)
miał niejako „osobisty” charakter, ponieważ jednym z oskarżonych był Stanisław Dubois, który na procesie
powiedział m. in: „Na ławie oskarżonych zasiada system rządzenia, który my nazywamy dyktaturą...na sali
sądowej toczy się walka dwóch światów, walka o typ człowieka. Czy to ma być typ poddanego, bierny
przedmiot rządzenia?(...)Oskarżeni jesteśmy o zamach stanu przez tych, którzy zamachu stanu dokonali w
roku 1926, za to, że nie wysiedliśmy razem z Piłsudskim na przystanku niepodległość”. (wg.
E.Rudzińskiego, „Młodzi socjaliści 1918-1939”).Dubois skazany został na 3 lata więzienia. Z więzienia
wyszedł w 1934 r.

14) Informacja pochodzi z „Kalendarium ważniejszych wydarzeń z Dziejów Czerwonego Harcerstwa w okręgu
łódzkim w latach 1926-1939”znajdującym się w książce „Czerwone Harcerstwo TUR w Łodzi”.
Ogólnie o udziale starszych czerwonych harcerzy lub byłych czerwonych harcerzy w obronie Republiki
Hiszpanii piszą – chociaż bez konkretów- E.Rudziński i K.Wojciechowski w cytowanych wyżej
artykułach.

15) O Juliuszu Dąbrowskim i dyskusjach z nim na temat „wychowania neutralnego” pisze Kazimierz
Wojciechowski w artykule „Czerwone Harcerstwo TUR – czym było i jak działało”.

16) O atakach komunistycznych działaczy „Pioniera” na Czerwone Harcerstwo pisze E.Rudziński i
K.Wojciechowski w cytowanych wyżej artykułach.

17) O sporach z Witoldem Trylskim pisze K.Wojciechowski w cytowanym wyżej artykule.
18) O napaści bojówki ONR-Falanga na S.Dubois i zranieniu go pisze Mateusz Gajewski w zamieszczonym na
portalu Internetu artykule „Zarys historii Czerwonego Harcerstwa”.

19) O utrudnieniach w działalności organizacji ze strony władz państwowych, szkoły, duchowieństwa piszą
wszyscy

autorzy

opracowań

dziejów

Czerwonego

Harcerstwa.

Najobszerniej

traktuje

o

tym

K.Wojciechowski w cytowanym wyżej artykule.

20) Sławoj-Składkowski w artykule „Nadużycie słowa drukowanego” opublikowanym w „Gazecie Polskiej”
surowo ocenił „Gromadę” jako pismo Czerwonego Harcerstwa atakujące władze. Tę informację oraz
wypowiedź ministra S.Czerwińskiego cytuję za artykułem K.Wojciechowskiego.
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