Krótka historia antysemityzmu w Polsce
(Alina Ca a/ Przegl d Powszechny)
Niektóre rodowiska katolickie d ugo nie umia y zaakceptowa
równouprawnienia ydów, wierz c,
e dyskryminacja i segregacja by y
realizacj boskiego zamys u. To
przekonanie mia o aspekt zarówno
religijny, jak polityczny. Uzasadniaj c je, odwo ywali si do ewangelicznego oskar enia o bogobójstwo oraz do Talmudu, jako ród a
du zawartego w judaizmie i etycznej po lednio ci jego wyznawców. Popularne we Francji ko ca XIX w. teorie spisku maso sko- ydowskiego sta y si mocnym spoiwem dla powstaj cej
odmiany katolickiego antysemityzmu.
Ideologia nowoczesnego antysemityzmu zacz a powstawa w
po owie XIX w., a ruch antysemicki zacz si tworzy w ostatnim
wier wieczu w Prusach. To w tym kraju powsta y pierwsze partie
polityczne, dla których antysemityzm by wa nym, je li nie najwa niejszym sk adnikiem programu.
Z nieznacznym opó nieniem dotar do Austrii i na W gry, dekapó niej - do Francji. W Imperium Rosyjskim nosicielami ideologii by a antyliberalna prasa oraz administracja pa stwa, jednak z
powodu specyficznego ustroju samodzier awia, antysemityzm nie
móg przybra formy zorganizowanego ruchu politycznego a do
pocz tku XX w., gdy dzia
zacz y „czarne sotnie", zdelegalizowane w 1910 r., ale aktywne a do upadku caratu.
Na ideologi antysemityzmu sk ada y si zarówno tradycja
chrze cija skiego antyjudaizmu, jak i uczone dyskursy dziewi tnastowieczne, przede wszystkim dorobek filozofów oraz teoria ewolucji, darwinizmu spo ecznego i determinizmu biologicznego, czyli
rasizmu. Mniej uczonym spoiwem by o przekonanie, e ydzi knuli spiski przeciw chrze cija stwu, wspó obywatelom lub pa stwu.
Od pocz tku antysemityzm rozwija si w dwóch nurtach, klery1

kalnym (katolickim i lutera skim) oraz wieckim. Model wiecki,
zapocz tkowany przez Voltaire'a, przypisywa wyznawcom judaizmu negatywne cechy stereotypowe, ich ród a doszukuj c si w
Starym Testamencie. Dziewi tnastowieczni filozofowie niemieccy
nadali tym cechom pozorów obiektywizmu, uwa aj c je za niezmienne i esencjonalne dla wszystkich pokole ydów, od staroytno ci po wspó czesno . St d by tylko krok dla uznania ich za
zdeterminowane biologicznie. Ten krok poczynili rasi ci, tworz c
rasistowski model antysemityzmu.
Specyfik niemieck by du y udzia kultury wysokiej, jak i aktywne zaanga owanie rodowisk inteligenckich, w tym naukowców i intelektualistów, w tworzenie ideologii antysemickiej, zarówno w jej religijnej, jak i wieckiej odmianie. To za ich spraw
antysemityzm podj wyzwania nowoczesno ci, zw aszcza w metodach propagandy i socjotechniki. W Niemczech by on silne
zwi zany z kszta tuj
si wiadomo ci nacjonalistyczn i szowinizmem, odwo uj cymi si do chrze cija skiej lub neo-poga skiej,
folkistowskiej symboliki. W tek spiskowy absorbowany by w
Prusach i Austrii wolniej, ni w o ciennych krajach, ale spekulacje
teozoficzne umo liwi y w czenie go do narodowego mistycyzmu
oraz pseudonaukowego rasizmu.
Przypadek francuski
Z kolei we Francji dwa przeciwstawne rodowiska przyczyni y
si do rozpropagowania antysemityzmu: przedmarksistowscy socjali ci z jednej strony, a z drugiej - klerykalni monarchi ci. Dopiero w
szczytowym momencie afery Dreyfusa francuska lewica opowiedzia a si po stronie przeciwników antysemityzmu, za ideologia ta,
podobnie jak w Niemczech, zacz a by kojarzona ze rodowiskami
prawicowymi. Jej zwi zek z nacjonalizmem by nieco s abszy ni
w Prusach, za to s
uzasadnieniu kolonializmu.
Nieco inna by a ideologia antysemityzmu klerykalnego. rodowiska klerykalne nie zaakceptowa y równouprawnienia ydów,
wierz c, e dyskryminacja i segregacja by y realizacj boskiego
zamys u. To przekonanie mia o aspekt zarówno religijny, jak poli2

tyczny. Uzasadniaj c je, odwo ywali si do ewangelicznego oskarenia o bogobójstwo oraz do Talmudu, jako ród a b du zawartego
w judaizmie i etycznej po lednio ci jego wyznawców. Popularne
we Francji ko ca XIX w. teorie spisku maso sko- ydowskiego
sta y si mocnym spoiwem dla powstaj cej odmiany katolickiego
antysemityzmu.
Te ró ne modele oraz typy ideologii antysemickiej z ró nym naeniem promieniowa y na Europ Wschodni . Powstaj ce we
Francji w tki spiskowe silniej oddzia ywa y na wyobra ni rosyjskich, polskich, w gierskich, czy rumu skich antysemitów, ni
niemieckie wywody pseudo-naukowe. Z niemieckiego modelu zapo yczyli jednak cis e skojarzenie ze wiadomo ci narodow i
prawicowo ci , a tak e has a antysemityzmu ekonomicznego.
Pocz tki antysemityzmu ideologicznego w Polsce
W ko cu lat siedemdziesi tych XIX w. przejmowana z Zachodu
ideologia antysemityzmu zacz a by absorbowana na ziemiach
polskich. Na terenie Królestwa Polskiego palm pierwsze stwa nale y odda Janowi Jele skiemu (1848-1909). Przy nader przychylnym nastawieniu carskiej cenzury, w 1883 r. Jele ski zacz wydawa tygodnik „Rola". Domaga si segregacji ydów, w postaci
bojkotu towarzyskiego i ekonomicznego.
Kwestionowa zasad równouprawnienia, krytykowa postulat
asymilacji, ho ubiony przez pozytywistów, ale i akceptowany przez
wi kszo konserwatystów. Zasymilowanych oskar
niemal o
wszystko: w polityce przynie li „szaro i bezbarwno " liberalizmu, burz c „szlachecki koloryt". W ycie spo eczne wnie li „cynizm, indyferentyzm religijny, materializm, chwalb z ota, serwilizm i karierowiczostwo". ydowscy dziennikarze wszczepili „spekulacj , terroryzm wobec innych przekona " oraz... „realizm w
sztuce i literaturze". ydzi-adwokaci odznaczali si „pieniactwem i
szwindlem", a lekarze traktowali swój zawód jako „zwyk y proceder"(„Rola"1885,nr 2).
Pozytywny program by bardzo ubogi i sprowadza si do nawo ywania do zak adania spó ek na wsi i taniego kredytu prze3

ciwko lichwie. Pismo wyró nia o si pro-rosyjskim serwilizmem,
który utrudnia wyra anie antysemityzmu w kategoriach politycznych, jak te cis e jego skojarzenie z polskim nacjonalizmem. Z
tego powodu nie by o w pi mie dyskusji programowych, ani spekulacji ideologicznych, cho doszuka si mo na aluzji odsy aj cych do zachodnioeuropejskich koncepcji szowinistycznych.
„Rola" by a na terenie Polski prekursorem nowoczesnych technik agitacyjnych i propagandowych, takich jakie stworzyli niemieccy antysemici. Pismo w znacznym stopniu ukszta towa o
symbolik oraz j zyk polskich antysemitów, jak np. odniesienia do
Chrobrego i szczerbca. Nie unikano personalnych ataków, insynuacji, czy wr cz donosów, które blokowa y inicjatywy libera ów, a w
kilku przypadkach sko czy y si aresztowaniem przez carskie w adze.
Uproszczone przedstawianie zjawisk z otaczaj cej rzeczywisto ci,
ocenianych bardzo jednoznacznie i tendencyjnie, rozdmuchiwanie
drobnych bol czek ycia codziennego do rozmiarów wielkich problemów, napastliwo , która mia a wstrz sn emocjami czytelników - sk ada y si na ci gn ce si przez wiele numerów „kampanie". Termin ten po raz pierwszy zosta zreszt u yty bodaj w anie przez to pismo. W 1892 r. amy wype nione by y protestami
m. in. przeciw reklamom (uwa anym za przejaw „ ydowskiej"
nieuczciwej konkurencji), og oszeniom matrymonialnym (ocenianym jako inspirowane przez ydów „str czycielstwo"), wspólnym
koloniom dla dzieci ró nych wyzna , ufundowanym przez Hipolita
i Ludwik Wawelbergów, podczas których Janusz Korczak zdecydowa si po wi ci swoj dzia alno dzieciom.
Wspó pracownicy „Roli" podkre lali, e wszystkie te "walne"
kampanie prowadzi y do „uchylenia kulis" lub „odkrywania zakulisowych" machinacji, sugeruj c sekretny, skandaliczny lub korupcyjny charakter opisywanych zjawisk, podczas gdy w rzeczywistoci zwalczali przejawy nowoczesno ci. Stosowana tak e przez zachodnioeuropejskich antysemitów tematyczna monotonia by a zabiegiem, który mo na przyrówna do wspó czesnych reklam, powtarzanych do znudzenia w mediach, a zapadn g boko w pa4

mi , niemal bez udzia u wiadomo ci. S
y temu celowi
chwytliwe has a, jak np. „chleb dla swoich" (wymy lono je w
1885 r.).
Propagandzie podporz dkowany by specyficzny j zyk, nieprecyzyjny, aluzyjny, nadu ywaj cy s ów „pewien", „okre lony" (np.
„pewna si a opozycyjna", „okre lone kr gi" itp.), „wszystkim znany", „przemo ny", „niejaki", „w zasadzie". Publicy ci „Roli" stosowali manier pisarsk pe
zbitek znaczeniowych o niezbyt jasnych wówczas znaczeniach (np. „walka legalna", „kr gi ydowsko-bezwyznaniowe", „nasze lja' zbiorowe w asno ci ziemskiej").
Niektóre z tych zbitek zosta y pó niej przej te przez publicystyk
endeck , a nacjonalistyczni ideolodzy wype nili je tre ci . Manipulacja znaczeniami przeznaczona by a dla niezbyt wykszta conego,
nieuwa nego czytelnika, szukaj cego w gazecie potwierdzenia
swoich uprzedze i pretensji do wiata, którego nie bardzo rozumia .
Do taktyki nale o sugerowanie zagro enia, nie tylko ze strony
ydów, lecz tak e ze strony prasy „liberalno-bezywznaniowej",
jak j pogardliwie nazywa wydawca „Roli", do której zalicza
tak e liczne periodyki obozu konserwatywnego. Nie wiemy w
jakim stopniu owo poczucie „obl onej twierdzy" by o szczere, a
w jakim - wiadomie stosowanym chwytem, znanym tak e zachodnioeuropejskim antysemitom. Stosunkowo wcze nie zacz eksperymentowa z w tkiem spiskowym, posi kuj c si najpierw zapoyczeniami z francuskiej prasy klerykalnej, a pó niej tak e publikacjami czarnoseci ców.
Rosyjskie ród a by y zaczynem ataków na socjalistów, a
zw aszcza skojarzenie ich ze „spiskiem ydowskim", co w przysz ci mia o si okaza bardzo no nym tematem. Jele ski propagowa antysemityzm tak e za pomoc za onych przez siebie czytelni, w których zapozna si mo na by o z krajow i zagraniczn
literatur anty ydowsk . Zdo skupi wokó siebie grono sprawnych dziennikarzy, m.in. Teodora Jeske-Choi skiego (podpisuj cego felietony pseudonimem „Pancerny"), Konstantego Wzdulskiego, K. Ku akowskiego i F. Lutrzykowskiego, wyst puj cego
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jako „Boles aw Szczerbiec".
Pocz tki antysemityzmu endeckiego
W 1886 r. w Warszawie powsta o pismo „G os". Jeden z jego
za ycieli, Jan Ludwik Pop awski (1854-1908) tak e by „uciekinierem" z obozu pozytywistów, ale nale do m odszego pokolenia, nazywanego „niepokornym". Pop awski dopiero po 1888 r.
zadeklarowa si jako nacjonalista, lecz jego antysemityzm ujawni
si na amach „G osu" ju w pierwszym roczniku, pocz wszy od
numeru 4. Wprawdzie opowiedzia si za asymilacj obywatelsk
(to znaczy, akulturacj i polsk wiadomo ci narodow ydów),
ale z góry pow tpiewa w mo liwo jej urzeczywistnienia - z powodu „fundamentalnych ró nic religijnych i antropologicznych"(„G os" 1886, nr 4) - by o to pierwsze w polskiej publicystyce odniesienie do rasizmu.
Szybko te uzna , e jakakolwiek forma asymilacji ydów, a
nawet zmiana przez nich religii by aby dla Polaków szkodliwa.
Jego wspó pracownicy sugerowali, e dla obu stron lepiej by oby,
gdyby inteligencja ydowska skupi a si na „dzia alno ci autonomicznej" - jednocze nie podkre laj c zagro enie ze strony „odbno ci ydowskiej" („G os" 1891, nr 8). W odró nieniu od prymitywnej napastliwo ci „Roli", jej emocjonalnego tonu i sk onno ci
do szkalowania, narodowcy z „G osu" swoje argumenty prezentowali w sposób spokojny i rzeczowy, unikaj c personalnych ataków.
Wbrew jednak inteligenckim pozom, postulaty tego rodowiska
nie ró ni y si wiele od tego, co g osi w bardziej histerycznej formie Jele ski. Pod sformu owaniem „dzia alno autonomiczna"
kry si wszak postulat segregacji, czyli bojkotu ekonomicznego i
towarzyskiego, uzasadniany „odr bno ci ". Znaczenie „G osu"
polega o na tym, e to, co „Rola" postulowa a jeszcze niezbyt
wiadomie, eksperymentuj c, które z propagandowych w tków
najbardziej no ne (np. daj c chrztu od zasymilowanych, by
zaraz potem przyst pi do ataku na neofitów, lub domagaj c si
„mieszania krwi", zarazem protestuj c przeciw ma
stwom mieszanym i przyjmowaniu przez ydów polskich nazwisk, stawiaj c
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postulat zniesienia „strefy osiad ci", a zarazem cis ej segregacji,
tak e terytorialnej), to narodowi publicy ci przekuli w wywody,
które mia y wszelkie znamiona nacjonalistycznego programu
ideowo-politycznego.
ci lej skojarzyli patriotyzm z antysemityzmem, podkre laj c
aspekt „plemienny" kwestii ydowskiej, obok religijnego i spoeczno-ekonomicznego. Ja niej opowiedzieli si przeciwko postulatom chrztu i asymilacji. Sugerowali konieczno emigracji tej
mniejszo ci, cho nie by o jeszcze mowy o przymusie: „ atwiej
wyemigrowa trzem milionom ydów ni 6 milionom Polaków,
którzy s bardziej rdzenni"(„G os" 1891, nr 9). Do 1891 r. na amach pisma sformu owane zosta y zr by anty ydowskiego programu, który sta si wkrótce w asno ci Narodowej Demokracji.
Jego istot by o propagowanie walki ekonomicznej i segregacji,
cho od pocz tku znale by o mo na bardziej z owró bne zapowiedzi: „ka de spo ecze stwo w stosunku do ydów musi d
do
ich zniszczenia - czy za ono nazywa si b dzie wyt pieniem,
pozbyciem si , czy asymilacj - to istoty rzeczy nie zmienia"(„G os" 1886, nr 4), przy czym ostatnie redaktorzy odrzucali
stanowczo. Nie brzmia o to niewinnie, je li pami ta o pogromach
w Rosji sprzed kilku zaledwie lat (1881-1884) oraz o „prawach
majowych" ustanowionych przez carat w 1882 r. w odpowiedzi na
fal przemocy, a których jednym ze skutków by o wyp dzenie
ydów z okrojonej „strefy osiad ci".
Problem "litwacki"
Rugi po wprowadzeniu praw majowych spowodowa y masow fal
wychod cz ydów. Nie maj c gdzie si podzia , udawali si do Europy
Zachodniej, emigrowali do obu Ameryk, przybywali tak e do Królestwa
Polskiego, w którym prawa majowe nie obowi zywa y. Charakterystyczne, e w czasie najwi kszego nasilenia tej migracji, antysemici jej nie dostrzegli. To jeden z dowodów na to, e ideologia antysemicka czerpa a
ównie od siebie samej, a w ma ym stopniu - z obserwacji otaczaj cego
wiata.
Antysemiccy publicy ci bezrefleksyjnie powtarzali tezy innych antysemitów, zagranicznych i rodzimych, kalkuj c ich argumentacj i postu7

laty. ydowscy przybysze z Imperium carskiego zauwa eni zostali dopiero ok. 1910 r., gdy fala migracji ju dawno opad a. Antysemici zareagowali bardzo gwa townie. Imigrantów, nazwanych „litwakami" (cho
wi kszo nie pochodzi a z Litwy, lecz z rdzennej Rosji), postrzegali jako
barbarzy sk t uszcz , przyby specjalnie po to, by obje i zrusyfikowa Polsk . Fobia antylitwacka pod wieloma wzgl dami przypomina a
pogardliwy i nieprzyjazny stosunek, z jakim Niemcy i Austryjacy odnosili si do „Ostjuden", zw aszcza tych, którzy przybywali do ich krajów.
Polski wizerunek „litwaka" oraz niemiecki obraz tradycyjnej spo eczno ci
ydów wschodnioeuropejskich zawiera y podobne elementy, a tak e
zapo yczenia. To t umaczy dlaczego „litwaków" dostrze ono tak pó no,
bo wtedy, gdy ukszta towa si niemiecki wizerunek, z którego mo na
by o czerpa .
Roman Dmowski (1864-1939) by autorem wi kszo ci wrogich ydom
wypowiedzi w „Przegl dzie Wszechpolskim". Antysemityzm za programowy uzna jednak dopiero w 1902 r., w rozprawie „My li nowoczesnego Polaka", opublikowanej najpierw w „Przegl dzie Wszechpolskim",
a pó niej jako broszura, wielokrotnie wznawiana. ydzi zostali okre leni
jako „wrogowie wewn trzni", gro niejsi ni zaborcy dla „duchowego
bytu narodu". Dawa prym rasizmowi, gdy w jednym z artyku ów zaznaczy , e nie jest „prawdziwym szowinist ", bowiem stawia wy ej
warto
ycia bia ej rasy, ni „murzy skich barbarzy ców", nawet je li
owi biali nale eli do wrogiego Polakom narodu („Przegl d Wszechpolski" 1903).
Charakterystyczny dla jego pogl dów by kompleks narodowej ni szo ci. ydzi powinni by , wed ug niego, zwalczani nie tyle ze wzgl du
na swoj szkodliwo czy obco , lecz dlatego, e byli narodem starszym
i silniejszym, ni Polacy, tote stanowili konkurencj w walce o przetrwanie: „maj oni zbyt wyra , zbyt skrystalizowan przez dziesi tki
wieków ycia cywilizacyjn indywidualno , a eby dali si w wi kszej
liczbie przyswoi tak m odemu, jak nasz, formuj cemu dopiero swój charakter narodowi, i raczej oni byliby zdolni nasz wi kszo duchowo, a w
cz ci i fizycznie zasymilowa "(„My li...", s. 202). By o to oryginalne
przekszta cenie w tku spiskowego: ydzi zagra
mieli ju samym
swoim istnieniem, a nie ze wzgl du na spiski, jakie mieliby knu .
Zmieni znaczenie terminu „kwestia ydowska". Nie oznacza on ju
polskiej bol czki, któr mo na rozwi za (w co wierzyli pozytywi ci),
lecz przekonanie, e problemem s sami ydzi. Pozwoli o to skupi si na
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propagowaniu nienawi ci, której cel by do mglisty. Domaga si „spolszczenia" stanu redniego i miast, ujmuj c to has em „wypierania" ydów - cho nie by o jasne, jak tego dokona i gdzie mieliby owi wyparci si podzia .
Liga Narodowa by a cznikiem mi dzy ukszta towan ju w pe ni
polsk wersj ideologii antysemityzmu a tworz cym si ruchem antysemickim na ziemiach polskich, czego ukoronowaniem by o powstanie w
1897 r. Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w Królestwie, które do
1905 r. dzia o nielegalnie. Jego kierownictwo, zagro one aresztowaniami, od 1894 r. dzia o w Galicji, g ównie we Lwowie. W Pozna skiem
zdoby o pierwszych sympatyków w 1898 r.
Podobnie, jak w Galicji, narodowcy próbowali zdominowa istniej ce
organizacje polskie, przez co wdali si w konflikt z konserwatystami. W
1909 r. powo ali Polskie Towarzystwo Demokratyczne, a rok pó niej
Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe, ciesz ce si rosn
popularnoci zw aszcza w czasie strajków szkolnych. Przed pierwsz wojn wiatoi w okresie mi dzywojennym Wielkopolska sta a si bastionem endecji, a zarazem antysemityzmu, mimo e na tym terenie populacja ydowska by a stosunkowo nieliczna. To jeszcze jeden dowód na to, e przyczyn powstania i popularno ci antysemityzmu nie by y jakie realne
konflikty etniczne z ydami, ani konkurencja ekonomiczna z ich strony.

Niezrealizowana asymilacja
Antysemityzm powsta w czasie, gdy ydzi w wi kszo ci krajów
Europy, pomin wszy Rosj , od niedawna cieszyli si równouprawnieniem. Asymilowali si i d yli do awansu spo ecznego, kszta c si i robi c karier w wolnych zawodach, czyli tam, gdzie nie
by o barier spo ecznych. Podkre lali swój patriotyzm. Integracja ze
spo ecze stwem w asnego kraju nara a ich na zetkni cie si z
antysemityzmem. Wdali si w polemik z antysemitami, usi uj c
wykaza , e wi kszo kierowanych przeciwko nim zarzutów jest
nieprawdziwa i krzywdz ca. Wypracowali w asny kodeks etyczny,
który mia wypleni „wady", w które sami zacz li wierzy , bowiem przyjmuj c dominuj
kultur , ch on li tak e w tki antysemityzmu w niej obecne.
To zjawisko, nazwane pó niej „auto nienawi ci ", prowadzi o
czasem do tragicznych skutków. Wiede czyk, Otto Weininger
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(1880-1903) w g nej ksi ce „P i charakter" (1903) dowodzi ,
e ydowscy m czy ni odznaczaj si cechami charakteru „typowymi" dla kobiet: s s abi, bierni, sk onni do histerii, przyziemni i materialni. Jego spostrze enia tak naprawd dotyczy y wizerunku yda, funkcjonuj cego w kulturze niemieckiej. Przekonanie,
e wyznawcy judaizmu s chorowici i s absi by y echem redniowiecznych przes dów, przypisuj cych im podatno na niektóre
choroby, a odporno na inne. Weininger wplót w tki mizoginizmu do dyskursu antysemickiego. Po napisaniu ksi ki tak bardzo
przej si swoj „ ydowsk s abo ci ", e pope ni samobójstwo.
Wprawdzie powstanie ydowskiej sceny politycznej by o obiektywnym
procesem, ale musia a ona zmaga si ze zjawiskiem antysemityzmu i
dawa mu odpór. Powstawa a równolegle do tej, tworzonej przez europejskie spo ecze stwa, ale jej osobno by a w pewnym stopniu odpowiedzi na antysemityzmu. M odzi ydzi ko ca XIX w. pragn li sta si
podmiotem, a nie przedmiotem polityki.
Nie jest przypadkiem, e ca kowicie zasymilowany Teodor Herzl sta
si twórc syjonizmu po tym, jak obserwowa inspirowany przez antysemitów proces francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa (1894), który by
pierwszym i jedynym ydem, któremu uda o si tak wysoko awansowa
w armii, e wszed w sk ad sztabu generalnego. Zosta on fa szywie
oskar ony o zdrad narodow i skazany, mimo licznych dowodów niewinno ci. Procesowi towarzyszy y demonstracje antysemitów, a tak e
zamachy terrorystyczne przeciwko ydom oraz broni cym sprawiedliwoci „drejfusistom", jak ich nazywano.
Herzl, który by korespondentem obserwuj cym proces Dreyfusa, doszed do wniosku, e asymilacja nie mo e by korzystnym rozwi zaniem
dla Europejskich ydów - i napisa ksi
„Pa stwo ydowskie", która
sta a si manifestem syjonizmu. Zorganizowa pierwszy zjazd podobnie
my cych ydów w Bazylei w 1897 r. Powsta y wówczas ruch mie ci w
sobie bardzo ró ne koncepcje i kierunki polityczne, zarówno lewicowe,
jak prawicowe, liberalne, antyreligijne, jak i od am religijny. To co je
czy o, to poczucie, e ydzi s odr bnym narodem, a nie tylko wyznaniem; oraz postulat uzyskania terenu, na którym mogli by za
pa stwo. Przed pierwsz wojn wiatow w rodowisku syjonistów przewaa koncepcja, by zal ek pa stwa budowa w Palestynie i zacz li organizowa akcj osiedle cz na wyludnionych terenach tego kraju, który
by wówczas cz ci Imperium Otoma skiego.
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Syjonizm, nacjonalizm diasporowy, komunizm
W tym samym czasie zacz si tworzy ydowski nacjonalizm
diasporowy. To co czy o jego zwolenników z syjonistami, to
przekonanie, e ydzi s narodem. Uwa ali jednak, e s narodem
europejskim i nie wysuwali planów emigracyjnych. W 1902 r. ydowski historyk rosyjski, Szymon Dubnow, sformu owa koncepcj narodowo-kulturalnej autonomii. Najogólniej mówi c, by to
bardzo nowoczesny projekt uzyskania od swojego pa stwa gwarancji swobodnego rozwoju w asnej kultury i to samo ci, przy
pe nym równouprawnieniu. Dzisiaj tak koncepcj nazwaliby my
projektem wielokulturowo ci. Przez krótki czas uda o si go zrealizowa w niepodleg ej Litwie (1918-26).
Lewica syjonistyczna usi owa a wywrze nacisk na polityków
Zachodnich bior cych udzia w pokojowej konferencji w Wersalu,
by te wymusi y na nowopowstaj cych pa stwach przyj cie zasad
autonomii kulturalnej. Wysi ki te spe y na niczym, cho lady
postulatów ydowskich znalaz y si w „traktacie mniejszo ciowym", który, paradoksalnie, zosta przyj ty przez Romana Dmowskiego, bowiem sta si warunkiem uznania niepodleg ci Polski.
Z postulatów syjonistycznej lewicy osta o si w nim zobowi zanie
pa stwa polskiego do finansowania szkó ydowskich, respektowania wolno ci wyznania i praw do u ywania w asnego j zyka.
Traktat spotka si z ogóln niech ci na polskiej scenie politycznej, protestowa a nawet Polska Partia Socjalistyczna, mimo e
zwalcza a antysemityzm.
Inna odpowiedzi na utrzymuj ce si dyskryminacje i antysemityzm by udzia ydów w ruchach lewicowych, tych polskich (PPS,
KPP), jak i w asnym, ydowskiej partii socjalistycznej Bund. To,
co przyci ga o m odych ydów do lewicy, by o odrzucenie przez
ni nacjonalizmu. Poci ga o has o internacjonalizmu, bowiem dawa o z udzenie przezwyci enia antysemityzmu i zapewnienie
mo liwo ci równoprawnego wspó istnienia w przysz ej socjalistycznej utopii. Bund sta si stra nikiem idei autonomii kulturalnej, tworz c w asn infrastruktur instytucjonaln (zwi zki zawo11

dowe, szko y, sanatoria, sie przychodni lekarskich, kolonie letnie
dla dzieci itp.), a tak e bogat , nowoczesn , wieck i awangardoliteratur w j zyku jidysz.
Z kolei ydzi ortodoksyjni stworzyli parti Agudas Isroel (Zwi zek
Izraela), która by a odpowiedzi na pr dy laicyzacyjne, ale te po cz ci na antysemityzm. Przyj li taktyk bezwarunkowego lojalizmu, w zamian
za gwarancj swobody wyznania. Taktyk , dodajmy, niezbyt skuteczn ,
bowiem to ortodoksyjni ydzi, wyró niaj cy si odr bnym strojem, byli
naj atwiejsz ofiar przemocy ze strony antysemitów. Ta za przybra a
masowy charakter w latach 1935-37, kiedy przez 150 miejscowo ci w
Polsce przesz a fala pogromów, w wyniku której 30 osób ponios o
mier , a rannych zosta o 2000 osób. Niektóre z pogromów by y inspirowane przez dzia aczy Stronnictwa Narodowego lub Obozu Narodowo-Radykalnego, ale wi kszo mia a spontaniczny charakter. W ich
przypadku moralna odpowiedzialno spada w du ym stopniu na polski
Ko ció rzymskokatolicki, który w tym czasie rozwin ostr agitacj
antysemick , g oszon zarówno z ambon, jak i na amach popularnych
pism konfesyjnych, wydawanych w masowych nak adach (np. „Ma y
Dziennik" mia nak ad 350 tys. egzemplarzy).
Wszystkie kierunki polityczne i kulturowe, w jakie anga owali si
ydzi w Polsce mi dzywojennej, wytwarza y ró ne to samo ci. Bo zasymilowany inteligent taki, jak na przyk ad Julian Tuwim, nie mia nic
wspólnego z ydem ortodoksyjnym. Bez wzgl du na nienawi ze strony
antysemitów czu si albo Polakiem, albo Polakiem pochodzenia ydowskiego, albo ydem i Polakiem. Zwolennik ydowskiego nacjonalizmu,
syjonista, czy Bundowiec, ale tak e ortodoks, czuli si albo ydami, albo
polskimi ydami. Ka dy z tych od amów tworzy w asn , odr bn kultur . Bundowiec gardzi hor , ta cem, który ta czony by przez m odzie
syjonistyczn . Bundowcy mieli w asne piosenki i w asne ta ce. Tak e
chasydzi mieli w asne pie ni i ta ce, a tak e w asn literatur . Te ró ne
to samo ci tworzy y barwn mozaik kulturow polskich ydów okresu
mi dzywojennego. Niestety, pozosta y po niej jedynie nieliczne i wci
dewastowane cmentarze. A antysemici maj si dobrze...
rótka historia antysemityzmu-w-polsce
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