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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
³y nasze prawa harcerskie. W nastêpnym
spotka³o nas mi³e zaskoczenie, które
– mo¿na powiedzieæ – przerodzi³o siê w
patiê. Id¹c od strony ul. Juliusza do parku
sieliœmy przechodziæ obok wymienionej
mienicy ¿ydowskiej. Jakie by³o nasze
nie? W bramie stali starsi wiekiem ¯ydzi i
ku maluchów, na nasz widok zdjêli z
swoje myczki (czapki) i k³aniali siê. Od
czasu ktokolwiek z nas przechodzi³
i mia³ na sobie niebiesk¹ koszulê z
nym krawatem, zawsze witano go niskimi
nami”. Harcerze brali te¿ czynny udzia³ w
paniach wyborczych PPS, bior¹c udzia³
cjach plakatowych lub ulotkowych, w
których byli czêsto atakowani przez
we bojówki.
Aren¹ konfrontacji socjalistów ze
prawic¹ by³y te¿ wy¿sze uczelnie.
organizacj¹ zwi¹zan¹ z PPS by³ Zwi¹zek
zale¿nej M³odzie¿y Socjalistycznej. Jej
kowie zaanga¿owani byli w teoretyczne
poœwiêcone myœli socjalistycznej i
chu robotniczego. Wzrost aktywnoœci
skich œrodowisk akademickich zmusi³
ZNMS do podejmowania dzia³añ
nich. Przyk³adem mo¿e byæ relacja
Korala, cz³onka zarz¹du ZNMS w latach
1938: „Oenerowcy na Uniwersytecie
skim zorganizowali odczyt teoretyka
tlerowskiego. (...) Zakupiliœmy bukiet
nych ró¿ i gremialnie udaliœmy siê na
Po inauguracji, kiedy prelegent mia³
przemówienie, Leszek Raabe z bukietem
tów zbli¿y³ siê do prelegenta i w jêzyku
kim powiedzia³: »Prosimy pana, aby pan

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 kierun-

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
1

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
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Bo ¿ycie kabaretem jest...
ANNA KONSEK (RYBNIK), MARCIN KORNAK
Nasza rybnicka komórka Grupy Anty-Nazistowskiej
(GAN) zaczê³a prê¿nie dzia³aæ dwa lata temu. Po³¹czy³a nas bardzo idealistyczna wizja przysz³oœci wolnej od rasizmu, nienawiœci etnicznej, dyskryminacji
wobec innoœci… Jesteœmy grup¹ m³odych ludzi, którzy chc¹ coœ zmieniæ w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Pragniemy zwróciæ
uwagê otoczenia na problemy, które (przynajmniej u nas) s¹ jeszcze stosunkowo marginalne, ale ich czêstotliwoœæ ci¹gle narasta. Bo przecie¿ nie
mo¿emy siê godziæ na zaczepianie czy bicie drugiego cz³owieka tylko,
dlatego, ¿e ma odmienny kolor skóry, jest innego wyznania czy nosi dready. Przyk³ady takich zachowañ mo¿na mno¿yæ, ale, po co? Powinniœmy
siê raczej skupiæ na przeciwdzia³aniu takim zachowaniom, a mo¿liwoœci
jest bardzo du¿o, w zale¿noœci od twórczego zaplecza zainteresowanych.

T

ak jak i wiele innych lokalnych komórek
GAN zaczynaliœmy od akcji plakatowania miasta. Ka¿dy z nas wnosi³ do grupy
coœ od siebie – dojœcie do darmowego ksero,
kolorowy papier, projekty nowych rysunków,
czasem równie¿ samochód, aby szybciej przemieszczaæ siê po mieœcie. Dziêki takiej wspó³pracy nie obci¹¿aliœmy jednej osoby, obowi¹zki
podzieli³y siê miêdzy wszystkich wolontariuszy, a grupa nasza siê integrowa³a.

Nieco póŸniej zaczêliœmy siê pojawiaæ
w s¹siednich miastach na koncertach pod szyldem „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”. Najczêœciej goœciliœmy w Pszowie w Miejskim Oœrodku Kultury. Jedn¹ z najciekawszych imprez tam
siê odbywaj¹cych by³ koncert hiphopowy, na
który zostaliœmy zaproszeni przez dyrektora
oœrodka. Zarówno zespo³y jak i publicznoœæ
przywita³y nas tam bardzo serdecznie. Ale to
nie wszystkie nasze pomys³y, pomagali nam te¿
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nauczyciele – dziêki ich uprzejmoœci mogliœmy zrobiæ kilka akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie szko³y. Wspó³pracowaliœmy
tak¿e blisko z niektórymi lokalnymi mediami,
organizacjami spo³ecznymi i instytucjami samorz¹dowymi.
Najnowszym i najwiêkszym naszym projektem jest akcja pod has³em „Kabarety Przeciwko Rasizmowi”. Pomys³ skonfrontowania
w jednej akcji sztuki kabaretowej oraz zjawiska rasizmu mo¿e na pozór wydawaæ siê dziwaczny czy nawet naci¹gany, zw³aszcza
komuœ, kto jest jedynie pobie¿nie zainteresowany tematem i dla kogo kabaret sprowadza
siê do w¹tpliwej jakoœci wyg³upów. Nic bardziej b³êdnego – jedn¹ z cech charakterystycznych i podstawowych wrêcz dla tradycji spo³eczno-politycznych zjawiska polskiego, i szerzej europejskiego, kabaretu, jest jego antyfaszystowskie zaanga¿owanie, równie niemal
stare jak sam faszyzm.
Ka¿dy kto ogl¹da³ musical „Kabaret”, genialnie sfilmowany w 1972 (osiem nagród
Oscara) przez Boba Fosse’a, z epokowymi rolami Lizy Minelli i Joela Greya, pamiêta bezb³êdnie oddan¹ w nim atmosferê wolnoœciowego, dekadenckiego berliñskiego kabaretu
i narastaj¹cej grozy hitlerowskiego totalitaryzmu. Obcoœæ miêdzy obu tymi œwiatami i nadci¹gaj¹ca miêdzy nimi konfrontacja s¹ oczywiste i nieuniknione.
Historia przedstawiona
przez Fosse’a nie jest ¿adn¹
fikcj¹, a jedynie artystyczn¹
wizj¹ weimarskiej rzeczywistoœci w latach 20. i 30.,
w której kabaret by³ przez
lata ostoj¹ artystycznej
i politycznej wolnoœci. Ówczesne niemieckie kabarety tamtej epoki pe³ne by³y
lewicowców, awangardowych artystów, ¯ydów, nonkonformistów, feministek,
gejów, lesbijek,, wszelkiej
maœci odmieñców i twórczych duchów – a wiêc ludzi, z których cz³onkowie
i sympatycy NSDAP chcieli
„oczyœciæ œwiat”. Na ich deskach królowa³a twórczoœæ Bertolt Brecht

postaci takiego kalibru, jak Bertolt Brecht czy
Kurt Weill, autorzy klasycznej „Opery za 3 grosze” i nieœmiertelnych, jednoznacznie kabaretowych w formie, songów. Tak jak oni i wielu
innych przedstawicieli ówczesnego œwiata artystycznego aktywnie walczy³o z hitlerowskim
fanatyzmem, co w efekcie szybko powodowa³o liczne aresztowania i zamykanie s³awnych
klubów nocnych, w których toczy³o siê ¿ycie
artystycznego ruchu oporu.
Jednak mimo tych wszystkich zagro¿eñ
znaleŸli siê ludzie gotowi na pe³ne poœwiêcenie i otwart¹ walkê z nazistowskim okrucieñstwem i nienawiœci¹. Jedyn¹ dobrze im znan¹
broni¹ by³ humor – mo¿na by powiedzieæ, ¿e
chcieli „zabiæ nazizm œmiechem”. Przez oœmieszanie fanatyzmu i têpego sadyzmu faszystowskich bojówek, próbowali zwróciæ uwagê opinii publicznej na rodz¹ce siê zagro¿enia jeszcze przed rokiem 1930.
W wyniku swojej postawy i z powodu antyfaszystowskich przekonañ wielu wspania³ych
artystów sta³o siê jednymi z pierwszych ofiar
hitlerowskiego re¿imu i ratuj¹c ¿ycie musia³o
opuœciæ swoj¹ ojczyznê. Jednym z nich by³
Bertolt Brecht (autor miêdzy innymi „Kariery
Artura Ui” czy „Matki Courage i jej dzieci”).
Ju¿ w 1933 roku nazistowskie bojówki, pal¹ce
w wielu miastach uniwersyteckich dzie³a nieprawomyœlnych autorów, wrzuca³y w p³omienie tak¿e jego ksi¹¿ki. Nied³ugo potem, po
po¿arze Reichstagu, Brecht znalaz³ siê na czarnej liœcie, na któr¹ trafi³y nazwiska wielu czo³owych intelektualistów – antyfaszystów, wolnoœciowców, komunistów, libera³ów, ¯ydów
i wielu innych ludzi, których jedyn¹ win¹ by³y
pochodzenie etniczne albo inne pogl¹dy na
kwestiê w³adzy… W nied³ugim czasie Brecht
zosta³ pozbawiony praw obywatelskich i zmuszony do ucieczki przed nazistowskim terrorem na Zachód. Tam ju¿ ukaza³y siê „Wiersze
svendborskie” stanowi¹ce swoisty elementarz
polityczny skierowany przeciwko nazistom
i opisuj¹cy bohatersk¹ walkê antyfaszystów.
W swoich utworach Brecht podkreœla³ mentalnoœæ i zagubienie ludzi maj¹cych pecha ¿yæ
w czasach Tysi¹cletniej Rzeszy. W „Pieœni matki
niemieckiej 1944” ukaza³ rozterki bohaterki
– typowej niemieckiej matki:
(…) mówi³eœ, syneczku,
Rzeszy nie poznam, tak siê odmieni.
Lecz nie wiedzia³am, ¿e z niej pozostanie
Popió³ i kupa kamieni…
Da³am Ci, syneczku mój, buty
I br¹zow¹ koszulê – strój biesi.
Gdybym by³a wiedzia³a to, co teraz wiem
– Lepiej siê by³o powiesiæ.
Ale Brechta nie opuszcza³ tak¿e humor w opisywaniu bezsensu wojny:
„¯o³nierz na polu chwa³y
pad³, bo tak ¿o³nierzowi kazali. / Ju¿ dawno w grobie
le¿a³ trup, nad grobem noc
lipcowa. / A w nocy posz³a
odszukaæ grób lekarska komisja wojskowa. / Zbadali
¿o³nierza od stóp do g³ów,
choæ nie mia³ ju¿ stopy
i g³owy. / – Na front! Ukrywa siê, ale ju¿ zdrów – tak
orzek³ lekarz wojskowy”.
Inn¹ postaci¹, ogromnie
wówczas popularn¹, by³a
lesbijska piosenkarka kabaretowa Claire Waldorff (przyjació³ka innej kabaretowej

Marlena Dietrich
gwiazdy i czo³owej antyfaszystki tamtych lat,
Marleny Dietrich), która zdoby³a wielk¹ s³awê,
œpiewaj¹c w 1924 roku w kabarecie Erika Charella, w programie „Do wszystkich!”, nastêpuj¹cy song:
Mê¿czyŸni z Reichstagu won, won, won!
Mê¿czyŸni z rz¹du won, won, won!
Mê¿czyŸni z Izby Lordów won!
Bo to, faceci, teraz Izba Dam.
I st¹d mê¿czyŸni won,
i stamt¹d tak¿e won,
i zewsz¹d won, won, won!
Niech wreszcie znikn¹ ju¿.
I z nich oczyœæmy dom,
Bo czas, by wkroczy³y kobiety!1
Humor tego czasu by³ bardzo specyficzny
– mocny, ³¹czy³ w sobie sarkazm i siln¹ ironiê,
doszukiwa³ siê w absurdalnie tragicznych sytuacjach komizmu. Kilka lat póŸniej Waldorff
œpiewa³a tak:
Co daæ ma³emu Michasiowi
Na Bo¿e Narodzenie?
Pianino z klawiatur¹
w kolorze czarno-bia³o-czerwonym?
Maleñkie krematorium?
S³owa niejednego artysty okaza³y siê prorocze, tak jak na przyk³ad Waltera Mehringa
w „Pieœni o swastyce” z 1924 roku. Pisz¹c ten
utwór myœla³ pewnie o terroryzuj¹cych niemieckie ulice bojówkach SA, jego s³owa doskonale oddaj¹ sens polityki III Rzeszy: „(…)
tego was wci¹¿ uczymy, niechêtnych wykoñczymy, po cia³ach przemaszerujemy…”
Ale naziœci byli tematem nie tylko niemieckich kabaretów. W Polsce œmiano siê
z nich nie mniej, chocia¿ pewnie wraz ze
zbli¿aniem siê 1939 roku by³ to coraz czêœciej
œmiech podszyty strachem. Na przyk³ad kabaret „Ali Baba” tak przyœpiewywa³ na swych
wystêpach:
Rêka, noga, mózg na œcianie,
Hitler Gdañska nie dostanie!
Antyszowinistyczne tradycje kabaretu nie
by³y jedynie domen¹ Niemiec. W Polsce
przedwojennej kanon kabaretowy tworzyli
miêdzy innym twórcy tego rzêdu co Tadeusz
Boy-¯eleñski i jego dzia³aj¹cy na pocz¹tku XX
wieku kabaret „Zielony Balonik”, Konstanty
Ildefons Ga³czyñski wyœmiewaj¹cy nacjonalistyczn¹ megalomaniê w „Zielonej Gêsi”,
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Julian Tuwim (autor
tekstów kabaretowych dla „Qui Pro
Quo”, „Bandy” i „Pikadora”), dla tego ostatniego tworzy³ tak¿e Antoni S³onimski
– czy trzeba wymieniaæ wiêcej? A jeszcze, gdy wspomni siê
szmonces – przeœmieszny humor ¿ydowski, który by³ wizytówk¹ polskiego
Julian Tuwim
kabaretu w okresie
dwudziestolecia – jasnym staje siê, i¿ wolnomyœlicielstwo, antynacjonalizm i antyrasizm
by³y jednymi z fundamentów ideowych naszej
tradycji kabaretowej.
A trzeba jeszcze wspomnieæ Kazimierza
Krukowskiego, legendarnego Lopka, œpiewaj¹cego, przy swojej niespecjalnie aryjskiej fizjonomii, taki na przyk³ad kuplet:
Zamieñmy siê nosami,
Ty dasz mi swój nos pañski
Z dziurkami nad w¹sami,
Swój nos starogermañski
albo inny utwór, tym razem z repertuaru: „Ma³ego Qui Pro Quo”:
Mam swój talizman, swoj¹ maskotkê,
Noszê j¹ zawsze w portfelu, tu,
Dziwna maskotka, lecz niezawodna
Mojej babuni œwiadectwo chrztu.
Kabaret, polityka i ¿ycie codzienne wci¹¿
siê przenika³y, dlatego te¿ nasi rodzimi twórcy
i poeci równie czêsto podkreœlali œmiesznoœæ nazistów jak i „rdzennych” polskich narodowców.
Tuwim czêsto szydzi³ z takiej fanatycznej postawy, zarzucaj¹c jej kompletne pustos³owie,
fa³szywe do imentu czyny i deklaracje, ko³tuñstwo czy kabotyñstwo. W wierszu „Narodowiec”2 oœmiesza on ludzi, którzy uwa¿aj¹ siê za
wielkich nacjonalistów, a w rzeczywistoœci nie
przeszkadza im to chadzaæ w „kapeluszu
paryskim, krawacie wiedeñskim” czy „wys³uchiwaæ nabo¿eñstwa od Boskiego ¯yda”. S³ynny

„Bal w operze” przez doskona³e porównania
¯ydzi tylko myœl¹ o „wykiwaniu” biednego Pozestawia rzeczywistoœæ z „jedyn¹ w³aœciw¹
laka, czy o tym ¿e „czarni to tylko do jednego
ideologi¹”, co doskonale pokazuje ocenê sytusiê nadaj¹” jest odwo³ywaniem siê do najbardzacji przez autora:
iej prymitywnych uczuæ cz³owieka…
Adiutanci poczynañ i dzia³añ, i dziejów,
Kampania „Kabarety Przeciwko RasizmoAtakuj¹ Verdun, atakuj¹ Pociejów,
wi” rozwija siê dobrze.
P³yn¹ na Celebes transatlantykiem
I p³yn¹ rynsztokiem ulicy Dzikiej.
Przypisy
***
1
Dawid Warszawski „Bertolt Brecht. Œwiat, który
Niesiêganie do takich tradycji by³oby
zrodzi³ „Operê za trzy grosze”, „Gazeta Wyborgrzechem. Dlatego te¿ zdecydowaliœmy siê na
cza”, 6.09.2003.
2
projekt „Kabaretów Przeciwko Rasizmowi”,
Julian Tuwim „Dom mój: cztery œciany wiersza.
aby o¿ywiæ nieco te piêkne tradycje w krêgach
Wiersze, poematy, przek³ady”, (wybór i pos³owie:
artystów kabaretowych.
Ziemowit Fedecki), „Œwiat Ksi¹¿ki”, Warszawa
Nasz¹ akcjê zaczêliœmy w 2004 roku. I dziê2000, ss. 150-151.

ki uprzejmoœci kolegów i kole¿anek z rybnickiego przegl¹du kabaretowego „Larmo”
mo¿emy siê ju¿ poszczyciæ pewnymi sukcesami. Przegl¹d ten odbywa siê cyklicznie z wyj¹tkiem miesiêcy wakacyjnych,
ka¿dego miesi¹ca zapraszani s¹ inni
goœcie. W ten sposób otrzymaliœmy poparcie dla naszego projektu od takich
zespo³ów jak: Kabaret M³odych Panów,
No³ Nejm czy takich tuzów wspó³czesnego
krajowego kabaretu jak: £owcy.B, Made in
China, Dno czy Jachim Presents i wielu
innych. Faktem jest, ¿e pocz¹tkowo niektórzy z artystów byli zdziwieni samym
pomys³em, ale kiedy wyt³umaczyliœmy im,
jakie jest nasze przes³anie, przyznawali
nam racjê.
Jak niektórzy z nich mówili, spotykali
siê nieraz z licznymi przejawami rasizmu
w ¿yciu codziennym. Czêsto w tym, co
stanowi ich zawodow¹ domenê – w dowcipach, czêsto pe³nych g³upich i krzywdz¹cych stereotypów, uprzedzeñ…
W³aœnie dlatego chcieliœmy coœ zmieniæ, ¿e nam nie podoba siê to, i¿ ludzi
œmiesz¹ dowcipy o tym np. ilu ¯ydów trzeba, aby zape³niæ komin i nie podobaj¹ nam
siê takie, za przeproszeniem, „dowcipy”.
Uwa¿amy, ¿e niektóre z nich s¹ po prostu
nie na miejscu, z ludzkiej krzywdy siê nie
¿artuje. A powielanie stereotypów, ¿e Zielonogórski kabaret Made In China

Krew i horror
ANDRZEJ MALINOWSKI
Organizacja o nazwie Blood & Honour (pol. Krew i Honor) doœæ czêsto
pojawia³a siê na ³amach poprzednich numerów „NIGDY WIÊCEJ”.
Oczywiœcie, nie bez powodu, jest to bowiem miêdzynarodowa sieæ
neonazistowska, która metodami dzia³ania wskazuje na swój jednoznacznie terrorystyczny charakter.

Z

nana z krajów Europy Zachodniej akcja
Redwatch, prowadzona przez B&H dotar³a tak¿e do Polski. Ma ona na celu
publikowanie w Internecie nazwisk antyfaszystów, dzia³aczy spo³ecznych, polityków lewicowych i innych, jak to ujmuj¹ sami faszyœci:
„Wrogów bia³ej rasy”.
Lista, choæ sporz¹dzona bardzo chaotycznie,
jest w rzeczywistoœci du¿o bardziej niebezpieczna ni¿ siê to wydaje przeciêtnemu obserwatorowi. A kluczem do poznania stopnia zagro¿enia
jest przyjrzenie siê organizacji, a zw³aszcza jej
cz³onkom. Doskona³ym polem ku temu jest forum dyskusyjne, oczywiœcie tylko dla zarejestrowanych cz³onków. Oblicze chwilami mo¿e
œmieszne (buñczuczne wpisy nastoletnich sym-
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patyków czy ra¿¹ce problemy z ortografi¹), ale
przede wszystkim zdecydowanie niebezpieczne.

Dyskusja trwa
Ju¿ na pierwszy rzut oka zapoznajemy siê
z bohaterami forum. Jest to doœæ ³atwe, bo zdecydowana wiêkszoœæ zdobi swe komentarze
grafikami. Raz to jest swastyka, innym razem
symbol SS, a jeszcze innym rysunek rycerza
Ku Klux Klanu. Zdarza siê te¿ polskie god³o
narodowe, hitlerowski ¿elazny krzy¿ lub przekreœlona gwiazda Dawida. Do wyboru do koloru.
„A jak przyjd¹ srogie zimy, ¯ydem w piecu
napalimy” – pisze Adrian Franczyk. Jest on sym-

daje temu wyraz. Tak¿e wtedy gdy chce „zabiæ gnoja Hoffmana” (autor wniosku o delegalizacjê MW – dop. red.) w ramach zemsty za
nazwanie MW faszystowsk¹ organizacj¹. Franczak przedstawia siê równie¿ jako sta³y s³uchacz Radia Maryja.
„Inferno” z Warszawy pisze „Ka¿dy ¿yd
koñczy w Auschwitz, cygan w Buchenwaldzie,
peda³ w Dachau”, taka wyliczanka trwa dalej.
Twierdzi te¿, ¿e Liga Polskich Rodzin zbiera
g³osy wyborców, by zmieniæ w Polsce ustrój
polityczny i jest to „klucz do przejêcia w Polsce w³adzy”.
„Faszysta” pisze do „Dmowskiego” (który,
oczywiœcie, ma fotografiê swego idola przy ka¿dym wpisie): „…odpierdol siê od Niemców,
nasza wspólna sprawa jest rasowa, to walka
przeciwko ¿ydom”. „Dmowski” odpowiada:
„nie mam nic do Niemców, ale w Polsce tytu³y
prasowe wydawane s¹ przez niemieckich socjalistów i gejów”. W dyskusjê w³¹cza siê
„DarK Moon”: „Z polskimi mediami jest Ÿle…
a co do samego Rydzyka to fakt, czasem coœ
m¹drego powie o ¿ydach”. Dyskusja przenosi
siê od razu na ksiêdza Jankowskiego, o¿ywiaj¹
siê jego liczni obroñcy, dyskusja trwa…
Z czasem powstaj¹ nowe tematy, pojawiaj¹
siê kolejne wpisy, coraz wiêcej nowych cz³onków forum. Wszyscy pa³aj¹ nienawiœci¹ do

Nigdy wiêcej # 15  LATO  2006
49

