KOMENTARZ DO OBIETNICY I PRAWA ZUCHA
W czasie przynależności zucha do gromady odbywa się proces wychowawczy, w którym
kształtujemy młody charakter. Budujemy hierarchię celów i wartości, które pozwolą
świadomie wybrać dobro, przyjąć odpowiedzialność za siebie, za innych, za swoje zadania w
dorosłym społeczeństwie. Wymagania stawiane zuchom powinny być wysokie, ale zawsze
wyprzedzane przez wymagania, jakie drużynowy stawia samemu sobie.
Kierunek wychowania najmłodszej grupy wiekowej w ruchu harcerskim wytycza Prawo Zucha.
Zgodnie z porównaniem Aleksandra Kamińskiego jest ono kompasem zuchmistrza – kapitana
okrętu, na który wsiadają młodzi ludzie z nadzieją, że zostaną dowiezieni do celu. Tym celem
jest ukształtowanie młodego człowieka na odpowiedzialnego obywatela kształtującego życie
swej rodziny, społeczności lokalnej, całego społeczeństwa, człowieka wielostronnie
rozwiniętego duchowo, intelektualnie, społecznie i fizycznie.
Zuch kocha Boga i Polskę – pierwszy punkt Prawa Zucha ma szeroki, uniwersalny i
ogólnoludzki wymiar. Przede wszystkim zuch ma umieć kochać. Akceptować siebie, świat,
swoje otoczenie. Szanować osobowość i odmienność innych. Oznacza to szacunek dla
godności i wolności drugiego człowieka. Znaczy to również, że zuch nie myśli tylko o sobie, ale
żyje także dla innych – dla rodziców, rodziny, społeczeństwa. Zna i szanuje tradycję, kultywuje
wartości.
Zuch kocha Boga oznacza, że umie szanować wszystkie wartości dane człowiekowi jako
wyposażenie na drogę życia: zasady moralne, poczucie dobra, piękna, a przede wszystkim dar
miłości. Prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, przyjaźń i braterstwo, wiara i
nadzieja to jakby szczeble wartości duchowych człowieka, po których powinien się on wspinać,
aby drabinę swego życia przejść godnie, użytecznie i z sensem. Jest to akceptacja
podstawowego prawa postępowania moralnego człowieka ukazanego w Dekalogu. Ten
duchowy aspekt osobowości jest integralną częścią życia każdego człowieka bez względu na
jego wyznanie, bądź jego brak. Mimo zróżnicowania postaw, wynikających z odmienności
poglądów i przekonań religijnych, istnieje w każdym człowieku zgodne i jednoznaczne
poczucie tego, czym jest prawość - nikt też nie odmawia sobie prawa do rozgraniczania tego,
co jest dobre, od tego, co złe czy niewłaściwe. Jak pisał Andrzej Małkowski: (...) Jeśli ktoś ma
wątpliwości dogmatyczne, jedyną rzeczą, której będziemy odeń w harcerstwie wymagali, jest
owa religijność dawnego Rzymianina: uczciwość, pracowitość, obowiązkowość. Chodzi tu o
kształcenie charakteru i wychowanie człowieka w zgodzie z kanonem podstawowych zasad
moralnych.
Kochać Polskę to znaczy budować poczucie więzi i wspólnoty z rodziną, kolegami ze szkoły,
wsią, osiedlem, miastem, wreszcie z wszystkimi mieszkającymi w Polsce, których łączy
wspólnota tradycji, kultury, historii i języka. Budowanie patriotyzmu zucha rozpoczyna się od
rodziny, przez szkołę, miejsce zamieszkania aż do solidarności z Polakami na całym świecie.
Kochać Polskę to znaczy uczestniczyć w życiu mojego kraju, ucząc się być obywatelem,
poznając swoje prawa i powinności obywatelskie oraz zasady demokracji. Polska to kraj, w
którym zuch mieszka, którego twórcami są jego dziadowie i ojcowie. To napawa dumą. Kochać
Polskę to znaczy dążyć do tego, by być człowiekiem wartościowym, a więc mądrym i silnym,

zdrowym, wrażliwym na krzywdę drugiego człowieka, dbającym o środowisko naturalne,
szanującym tradycje, prawo i praworządność. Kształtowanie poczucia więzi i wspólnoty
ogólnoludzkiej przy jednoczesnym przywiązaniu do własnej tradycji i kultury narodowej - oto
zadanie dla drużynowego.
Zuch jest dzielny, czyli odznacza się odwagą, jest zaradny i wytrzymały. Dzielność to zespół
cech, w których zamyka się sens zuchowego oddziaływania. Dzielność jest synonimem słowa
zuch. Ten punkt Prawa Zucha jest punktem wyjścia na drodze do zrozumienia idei metodyki
zuchowej. Dzielność oznacza siłę zewnętrzną i wewnętrzną chłopca i dziewczynki w
gromadzie. Zuch dzielny jest sprawny fizycznie, zręczny, odporny, ale też jest prawy, umie
przyznać się do złych postępków, nie boi się odpowiedzialności. Można na niego zawsze liczyć.
Nie
jest
tchórzem.
Gromada
darzy
go
przyjaźnią,
a zuch swoim zachowaniem oddziałuje na innych, motywuje do pracy nad sobą, do
pokonywania strachu, ale też do dyscypliny wewnętrznej i opanowania. Świadome
ukierunkowanie przez drużynowego na wybór celu i wartości pojęcia dzielności może i
powinno stanowić grunt, płaszczyznę dla pozostałych punktów Prawa Zucha. Dzielności jako
cecha w pełni określa sylwetkę zucha, jest też swoistą interpretacją etosu zuchowego.
Zuch mówi prawdę, gdyż nie musi kłamać, nie chce kłamać i nie kłamie. Kłamstwo obciąża,
zasmuca, niepokoi. Ponieważ zuch jest dzielny brzydzi się kłamstwem, nie wprowadza nikogo
w błąd, nie mówi niczego, co jest niezgodne z rzeczywistością i z jego sumieniem. Zuch
dotrzymuje danego słowa. Jest w pełni odpowiedzialny za swoje słowa, zasługuje na zaufanie.
Zuch pamięta o swoich obowiązkach, bo jest przekonany, że czyni dobro; dla zucha to
niezwykle ważna sprawa. Choćby obowiązków było wiele, ze wszystkich się wywiąże.
Wykonywanie obowiązków, które należą do zucha cieszy rodziców, nauczycieli, kolegów. To
daje przyjemność, radość. Można czuć się szczęśliwym. Zuch pomaga rodzicom, potrafi
utrzymać porządek, jest obowiązkowy w nauce, opiekuje się roślinami w domu, nie niszczy
tych w parku i w lesie, dba o zwierzęta. Zuch jest słowny i punktualny. Jest posłuszny i karny.
Nie siedzi godzinami przed telewizorem lub przy komputerze, bo wie, że wszystko ma swoje
miejsce i swój czas. Dba o zdrowie. Stara się być rzetelny we wszystkim, co robi.
Wszystkim jest z zuchem dobrze, bo kto nie potrafi kochać siebie, innych ludzi, zwierząt, dbać
o rzeczy - żyje w osamotnieniu. Jedynie człowiek, który ma poczucie własnej wartości i
pozytywny stosunek do świata, może kochać innych, nieść chętną pomoc, wzbudzać sympatię,
spełniać dobre uczynki. Z zuchem wszystkim jest dobrze, bo jest dzielny, wywiązuje się z
obowiązków. Potrafi być czuły i spolegliwy, opiekuńczy dla młodszego rodzeństwa,
sprawiedliwy i pogodny. Znaczy to również, że dążąc do realizacji własnych celów nie
przeszkadza innym, nie potępia nikogo. Nie sprawia przykrości innym. Jest dobrze z nim
wszystkim, którzy są wokół, nie narzeka, jest uśmiechnięty. Nie tylko ludziom z jego otoczenia
jest dobrze, również zwierzętom, roślinom i rzeczom. Jak pisał Aleksander Kamiński: dobrze
być powinno z tobą siostrze, matce, Marcinkowej (...), psu, kwiatu doniczkowemu i krzakowi
bzu rozkwitającemu na wiosnę, twoim sankom i sankom twoich kolegów. Nawet twoje
rękawiczki powinny się czuć dobrze u ciebie i nie powinny być poniewierane, a natychmiast w
razie rozdarcia zeszyte.

Zuch stara się być coraz lepszy – każdego dnia, we wszystkim, co robi. Ciągłe dążenie wzwyż,
podporządkowanie wartościom zapisanym w Prawie i Obietnicy Zucha pozwala budować
wspólnotę myśli i działań, szukać prawdy o świecie, życiu, o nas samych, znajdować sens życia.
Zawarte w Prawie Zucha reguły powinny być rozumiane w możliwie najgłębszy sposób. Mają
też być rodzajem dyscypliny, którą każdy zastosuje do siebie indywidualnie.
„Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha” – to najważniejsze słowa,
które zuch wypowiada dobrowolnie w czasie przynależności do gromady. Rotę Obietnicy
powtarza się trzykrotnie, gdy zuch doskonaląc swoje umiejętności i zdobywając wyższe
stopnie wtajemniczenia otrzymuje kolejne gwiazdki. Może to być dla niektórych
początkujących drużynowych niezrozumiałe, dlaczego od zuchów wymaga się powtarzania
Obietnicy, podczas gdy Przyrzeczenie Harcerskie składa się tylko raz.
Zuch ma pamięć specyficzną, co wynika z właściwości psychicznych tego wieku i zdarza mu się
zapomnieć o tym, co obiecał. Zatem kilkakrotne powtarzanie Obietnicy - i to w sposób
uroczysty - umacnia postanowienie, utrwala je. Przez wypowiedzenie obiecuję być dobrym
zuchem ochoczym a potem sprawnym i gospodarnym pogłębiamy wolę dziecka w
doskonaleniu się, tym bardziej, że każda następna obietnica nie jest dosłownym
powtórzeniem tej pierwszej roty, lecz wyraża jakiś postęp, krok naprzód w wychowaniu
zucha.
Idee i wartości zapisane w Prawie Zucha i potwierdzone Obietnicą, obejmują najważniejsze
kierunki aktywności dziecka, przedmioty dążeń i źródła głębokiej radości i satysfakcji. Zuch
może im służyć, bronić ich, dawać świadectwo swoim postępowaniem. Zuch przed własnym
sumieniem odpowiada za przestrzeganie dobrowolnie przez siebie złożonej obietnicy. Woli jej
dotrzymania zuch ma dowodzić swoim zachowaniem, nauką, zabawą, pracą.
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