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oalicja Przeciw M³odzie¿y Wszechpolskiej powsta³a w odpowiedzi na rosn¹c¹
akceptacjê mediów i elit politycznych
wobec skrajnej prawicy. Dotychczas organizacje
faszystowskie i pokrewne faszyzmowi by³y stosunkowo niewielkimi grupami nie maj¹cymi
wstêpu na salony w³adzy. Oczywiœcie, ich dzia³alnoœci nie mo¿na by³o ignorowaæ – szczególnie, gdy polega³a ona na biciu ludzi na ulicach
– ale ze strony licz¹cych siê organizacji politycznych by³y one generalnie traktowane jako szumowiny, z którymi nie ma mowy o wspó³pracy.
M³odzie¿ Wszechpolska to pierwsza organizacja skrajnej prawicy, która zdo³a³a przebiæ
siê do oficjalnej polityki. Jako pó³oficjalna m³odzie¿ówka Ligi Polskich Rodzin by³a ona w stanie wprowadziæ swoich cz³onków do parlamentu. Cz³onkowie MW regularnie zaczêli pojawiaæ siê w programach telewizyjnych, niczym przedstawiciele normalnej partii establishmentu politycznego. Jednoczeœnie wszechpolacy nie zapomnieli o swoich bojówkarskich
korzeniach, organizuj¹c miêdzy innymi akcje
polegaj¹ce na fizycznej konfrontacji z demonstracjami gejowskimi i kobiecymi.

W tych okolicznoœciach postanowiliœmy
zorganizowaæ kampaniê przeciw MW. Przede
wszystkim zamiarem naszym by³o powstrzymanie traktowania tej grupz jako zwyk³ej prawicowej organiyacji. Aby to uczyniæ, po pierwsze trzeba by³o nazwaæ rzeczy po imieniu: MW
to organizacja mieszcz¹ca siê w tradycji pokrewnej faszyzmowi, której wzrost w si³ê stanowi zagro¿enie dla demokracji i praw cz³owieka. Wszelkie próby jej publicznej dzia³alnoœci musz¹ wiêc spotykaæ siê z protestami.
Bezpoœrednim sygna³em dla powo³ania
Koalicji Przeciw M³odzie¿y Wszechpolskiej
by³a „Parada Normalnoœci” zorganizowana
przez wszechpolaków w czerwcu 2005
w Warszawie. W krótkim czasie postanowiliœmy przeprowadziæ kontrpikietê w³aœnie jako
Koalicja Przeciw MW. Przeciw marszowi skrajnej prawicy demonstrowa³o blisko 100 osób.
Dziêki temu po raz pierwszy w mediach pojawi³y siê g³osy, ¿e zagro¿eniem dla „normalnoœci” s¹ w³aœnie bojówkarze Giertycha.
Po tym fakcie Koalicja postanowi³a kontynuowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Zbieraliœmy podpisy wœród uczniów, aby wyrzuciæ MW ze
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Antyfaszyœci spod znaku trzech strza³
MICHA£ SYSKA
Pierwszym incydentem sprowokowanym przez aktywistów skrajnej prawicy, który zosta³ odnotowany w „Brunatnej Ksiêdze” prowadzonej przez
Stowarzyszenie „NIGDY WIÊCEJ”, by³ atak neofaszystów na warszawski lokal Polskiej Partii Socjalistycznej-Rewolucji Demokratycznej w roku
1989. Mo¿na powiedzieæ, ¿e historia zatoczy³a ko³o. W okresie miêdzywojennym to w³aœnie socjaliœci byli g³ównym celem ataków faszyzuj¹cych bojówek. PPS i zwi¹zane z ni¹ organizacje spo³eczne prezentowa³y jednoznacznie antyfaszystowsk¹ postawê w brunatniej¹cym
krajobrazie politycznym Polski lat 30. XX wieku.

R

ozwój w³oskiego faszyzmu i niemieckiego nazizmu oraz radykalizacja programu polskich nacjonalistów powodowa³y zaostrzenie walki politycznej, która coraz
czêœciej przenosi³a siê na ulice i przybiera³a
formy przemocy i terroru. W kwietniu 1934
roku powstaje Obóz Narodowo-Radykalny,
z którego inspiracji dokonywane s¹ napady na

¯ydów, rozbijane s¹ ¿ydowskie sklepy. Obiektem agresji ze strony rodzimych faszystów staj¹
siê te¿ dzia³acze lewicy. Atakowane s¹ pochody 1-majowe oraz lokale PPS.
Wobec tych wydarzeñ w³adze PPS postanawiaj¹ powo³aæ do ¿ycia organizacjê samoobrony pod nazw¹ Akcja Socjalistyczna. Celem AS by³o chronienie lokali, zebrañ, pocho-

dów i wieców
organizowanych przez
PPS i inne organizacje z
ni¹ zwi¹zane.
W sk³ad AS
wchodzili ochotniczo cz³onkowie partii w wieku do lat 30, wywodz¹cy siê g³ównie ze œrodowisk robotniczych. Ka¿dy ochotnik by³ zobowi¹zany do przestrzegania specjalnego regulaminu oraz z³o¿enia przyrzeczenia, które
brzmia³o nastêpuj¹co: „Stoj¹c w szeregach AS,
czo³owym oddziale PPS przyrzekam wszystkie
swe si³y i czas poœwiêciæ sprawie wyzwolenia
klasy robotniczej. Pomny pos³annictwa dziejowego PPS, wierny jej programowi i œwiadom
bezpoœredniej grozy sprzymierzonych na zgubê mas ludowych i socjalizmu – reakcji i faszyzmu – przyrzekam moj¹ gotowoœæ i stawien-
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nictwo w ka¿dej potrzebie Partii oraz pe³ne
pos³uszeñstwo zarz¹dzeniom Partii i kierownictwa AS. Wam zaœ wspó³towarzysze w szeregu walcz¹cych oddzia³ów AS moje kole¿eñskie przywi¹zanie i braterstwo”.1
Akcja Socjalistyczna by³a formacj¹ nieuzbrojon¹. Jej cz³onkowie podczas oficjalnych
wyst¹pieñ nosili specjalne mundury: granatowe kurtki i czapki okr¹g³e kroju angielskiego,
pasy g³ówne z tzw. koalicyjkami, niebieskie
koszule i czerwone krawaty. W 1939 roku organizacja liczy³a kilka tysiêcy cz³onków. Po
wybuchu wojny cz³onkowie AS odegrali wa¿n¹
rolê w walce z nazistowskim najeŸdŸc¹.
18 lipca 1936 roku bojówka ONR-Falanga
napad³a i rani³a no¿ami wybitnego dzia³acza
m³odzie¿owego PPS Stanis³awa Dubois. Dubois by³ przewodnicz¹cym Rady G³ównej Czerwonego Harcerstwa – socjalistycznej organizacji dzieciêcej, w której córki i synowie z biednych rodzin robotniczych uczyli siê tolerancji
i poszanowania dla mniejszoœci narodowych.
Czerwoni harcerze wspó³pracowali ze swymi
rówieœnikami z organizacji ¿ydowskich, a czêsto wystêpowali w ich obronie przed atakami
antysemitów. Dla przyk³adu zacytujmy fragment wspomnieñ Tadeusza Ko³aczyka, czerwonego harcerza z £odzi: „Z daleka zauwa¿yliœmy jak¹œ awanturê, czy coœ w tym rodzaju,
podje¿d¿aj¹c bli¿ej okaza³o siê, ¿e kilku ch³opaków z pobliskich domów, stoj¹cych do dziœ
przy Wodnym Rynku bili ch³opaków ¿ydowskich. Obok rynku sta³ czteropiêtrowy dom
wówczas zamieszka³y przez same ¿ydowskie
rodziny. Natomiast polskie ch³opaki wy¿ywali
siê, kiedy mogli biæ ¯ydów. My natomiast stanêliœmy w obronie bitych ch³opców ¿ydowskich. Czynem tym zapocz¹tkowaliœmy walkê
o internacjonalizm, o którym nie mieliœmy
wówczas zielonego pojêcia. Wiadomo nam
by³o, ¿e nale¿y broniæ s³abszych, o tym mówi³y nasze prawa harcerskie. W nastêpnym dniu
spotka³o nas mi³e zaskoczenie, które póŸniej
– mo¿na powiedzieæ – przerodzi³o siê w sympatiê. Id¹c od strony ul. Juliusza do parku musieliœmy przechodziæ obok wymienionej ju¿ kamienicy ¿ydowskiej. Jakie by³o nasze zdziwienie? W bramie stali starsi wiekiem ¯ydzi i kilku maluchów, na nasz widok zdjêli z g³owy
swoje myczki (czapki) i k³aniali siê. Od tego
czasu ktokolwiek z nas przechodzi³ tamtêdy
i mia³ na sobie niebiesk¹ koszulê z czerwonym krawatem, zawsze witano go niskimi uk³onami”. Harcerze brali te¿ czynny udzia³ w kampaniach wyborczych PPS, bior¹c udzia³ w akcjach plakatowych lub ulotkowych, w trakcie
których byli czêsto atakowani przez prawicowe bojówki.
Aren¹ konfrontacji socjalistów ze skrajn¹
prawic¹ by³y te¿ wy¿sze uczelnie. Akademick¹
organizacj¹ zwi¹zan¹ z PPS by³ Zwi¹zek Niezale¿nej M³odzie¿y Socjalistycznej. Jej cz³onkowie zaanga¿owani byli w teoretyczne debaty
poœwiêcone myœli socjalistycznej i strategii ruchu robotniczego. Wzrost aktywnoœci faszystowskich œrodowisk akademickich zmusi³ dzia³aczy
ZNMS do podejmowania dzia³añ bezpoœrednich. Przyk³adem mo¿e byæ relacja Tadeusza
Korala, cz³onka zarz¹du ZNMS w latach 19311938: „Oenerowcy na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowali odczyt teoretyka prawa hitlerowskiego. (...) Zakupiliœmy bukiet czerwonych ró¿ i gremialnie udaliœmy siê na odczyt.
Po inauguracji, kiedy prelegent mia³ rozpocz¹æ
przemówienie, Leszek Raabe z bukietem kwiatów zbli¿y³ siê do prelegenta i w jêzyku niemieckim powiedzia³: »Prosimy pana, aby pan z³o¿y³

te czerwone ró¿e na grobach pomordowanych
przez nazistów socjaldemokratów i komunistów«. Nast¹pi³a konsternacja. Kiedy organizatorzy zorientowali siê, co siê sta³o, rzuciliœmy
ulotki i z okrzykami: »Precz z faszyzmem!« opuœciliœmy salê”.
29 maja 1934 roku bojówka ONR ostrzela³a lokal Komitetu Dzielnicowego PPS na Woli
w Warszawie, rani¹c 7 osób. W odpowiedzi
na to œrodowiska socjalistyczne, g³ównie m³odzie¿owe, podjê³y akcjê odwetow¹, rozbijaj¹c
lokale ONR w dzielnicach robotniczych. Tadeusz Koral tak wspomina tamte wydarzenia:
„Warszawska PPS mobilizuje swoje si³y. Cz³onkowie partii, OMTUR2 i ZNMS przystêpuj¹ do
akcji bojowej. Robotnicy czynnie likwiduj¹
bojówki oenerowskie. Odbywa siê zrywanie
«mieczyków Chrobrego» – oznak ONR. Ju¿ nie
tylko na Woli, Mokotowie czy Pradze, ale na
ulicach centrum Warszawy trwaj¹ walki. W tym
czasie oznak¹ ruchu socjalistycznego by³y trzy
strza³y: Przeciw wojnie, faszyzmowi i nacjonalizmowi. Wszyscy te oznaki nosili w klapie.
(...) Na uczelniach razem z nami walczyli towarzysze z „¯ycia”. Broniliœmy kolegów
¯ydów, którym kazano zajmowaæ miejsca
w audytoriach po lewej stronie”.
Socjalistyczna m³odzie¿ w swej walce
z faszystami nie mog³a liczyæ na wsparcie
w³adz pañstwowych. Pochody 1-majowe by³y
czêsto atakowane z dwóch stron: z jednej przez
granatow¹ policjê, z drugiej przez bojówki
ONR. Policja zwykle by³a bierna, gdy dzia³acze lewicy byli atakowani przez skrajn¹ prawicê. Reagowa³a natomiast wtedy, gdy pepesowcy podejmowali czynn¹ obronê. Tak¹ postawê w³adz opisuje na w³asnym przyk³adzie
Tadeusz Koral: „Zdarzy³ mi siê wypadek, ¿e szed³em samotnie Nowym Œwiatem w czapce studenckiej i z trzema strza³ami. W moim kierunku zbli¿a³a siê oenerowska bojówka w sile

oœmiu ludzi, w jasnych bluzach, w pasach koalicyjnych i ze znaczkami Chrobrego. Nie mia³em ju¿ odwrotu. Pierwsze uderzenie zamroczy³o mnie, ale natychmiast przyst¹pi³em do
odparowywania ciosów. (...) T³um biernie siê
przygl¹da³, a nawet wyra¿a³ aplauz, ¿e nasza
m³odzie¿ tak dzielnie bije ¿ydokomunê. Policjant, który siê zjawi³, aresztowa³ mnie i, pokrwawiony, znalaz³em siê w piwnicach Urzêdu Œledczego na Dani³owiczowskiej. W kilka
miesiêcy póŸniej na rozprawie s¹dowej wyst¹pi³ przeciw mnie jako œwiadek oskar¿enia”.
Przedwojenny ruch socjalistyczny w Polsce by³ swoistym fenomenem. PPS w latach 30.
ubieg³ego stulecia nie by³a wcale parti¹ bardzo liczn¹, ale poprzez skupione wokó³ niej
organizacje spo³eczne (m³odzie¿owe, zwi¹zkowe, sportowe, oœwiatowe, samopomocowe)
oddzia³ywa³a na – jak szacuj¹ historycy – ponad dwa miliony ludzi, wywodz¹cych siê g³ównie ze œrodowisk robotniczych. Dziêki temu
silnemu zakorzenieniu spo³ecznemu PPS oraz
aktywnoœci i jednoznacznej postawie antyfaszystowskiej jej dzia³aczy totalitarne ideologie
faszyzmu i nazizmu nie znalaz³y powszechnej
akceptacji wœród polskich robotników. Socjaliœci byli pierwszymi, którzy podjêli aktywn¹
walkê z rodz¹cym siê tak¿e w Polsce faszyzmem. Z broni¹ w rêku bronili demokratycznej i republikañskiej Hiszpanii. We wrzeœniu
1939 roku w szeregach ochotniczych oddzia³ów robotniczych stawili opór nazistowskiemu
najeŸdŸcy.
Przypisy
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U¿yte w artykule cytaty pochodz¹ z ksi¹¿ek: „PPS.
Wspomnienia z lat 1918-1939” (Warszawa 1987)
i „Czerwone Harcerstwo TUR w £odzi. Wspomnienia z lat 1926-1939” (£ódŸ 1984).
2
OMTUR – Organizacja M³odzie¿y Towarzystwa
Uniwersytetów Robotniczych (przyp. red.)


