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   O zjawisku antysemityzmu zbawczego 
 Pamięci Bogusława Wolniewicza 

 
   I w każdej prowincji, i w każdym mieście, dokądkolwiek przyszło 

   słowo i dekret króla, wesele było wśród Żydów i radość, i ucztowanie,  

   i święto. A wielu spomiędzy ludów tych ziem przeszło na żydostwo, bo 

   padł na nich strach przed Żydami. 

       Księga Estery, 8, 17 (tł. Czesław Miłosz) 

 

Termin i pojęcie 

 Do podjęcia rozważań na temat znaczenia terminu „antysemityzm” 

zainspirowała mnie wypowiedź Prof. dr hab. Jana Woleńskiego w dyskusji nad 

referatem wygłoszonym przez Bogusława Wolniewicza na konferencji 

poświęconej dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu w Hamężach koło 

Oświęcimia, w latach 90-tych. Woleński mówił wówczas: 
 Wolniewicz wygłosił /…/ referat z wyraźnymi akcentami antyżydowskimi.  
 Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że były to treści właśnie antyżydowskie,  
 a nie antysemickie. Wolniewicz sprzeciwił się prymitywnemu antysemityzmowi,  
 np. wyrażanemu przez głoszenie pogardy dla Żydów („Przegląd Filozoficzny”, 

 rocznik 27, 2018, nr 3, s. 87). 
 Autor tych słów należy do ścisłej czołówki logików i filozofów w Polsce; 

jest też członkiem założycielem Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rit w 

Rzeczpospolitej Polskiej. Jego słowa dają do myślenia: odróżnia się tu bowiem 

antysemityzm od antyżydowskości! Znaczy to, że możliwe jest krytycznie 

wypowiadać się o Żydach, nie będąc automatycznie kwalifikowanym jako 

antysemita. Pod warunkiem wszakże, że nie zawierają te wypowiedzi do Żydów 

pogardy. Podobnego podziału stosunku do Żydów dokonaliśmy z 

Wolniewiczem w rozprawie Tropiciele antysemityzmu z 2014 r. (B. Wolniewicz, 
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Polska a Żydzi, Biblioteka Wolności, Warszawa 2018). Odróżniamy tam pojęcie 

niechęci irracjonalnej od niechęci reaktywnej. Niechęć irracjonalna do Żydów 

jest antysemityzmem (jak ideologia Endlosung der Judenfrage), reaktywna – 

nie. Ta reaktywna jest naturalną dla osoby, jak i dla wspólnot, reakcją obronną 

na atak, wyzwalającą zarazem wzrost poziomu ksenofobii do napastnika. 

Odpłacamy tym samym, za to samo, według zasady lex talionis. Wymowną 

ilustracją antysemityzmu irracjonalnego natomiast są, m.in., liczne komentarze 

internautów do wypowiedzi na temat stosunków polsko-żydowskich. 

Przeważają tu irracjonalne reakcje na racjonalne argumenty przeciw 

szkalującym bądź roszczeniowym wypadom ze strony wrogich Polsce ośrodków 

żydowskich. Zamiast racji, prostackie i poniżające oceny wyrażane wulgarnym 

językiem. Kiedy jednak uważniej przyjrzeć się tym komentarzom, odnosi się 

wrażenie, że artykułowane są na zamówienie przez te właśnie ośrodki – 

zainteresowane w przedstawianiu Polaków jako prymitywnych nienawistników 

Żydów. Poza tym, są one doskonałą i pożądaną legitymizacją dla etatowych  

„łowców antysemityzmu”. Bez takich i podobnych przejawów irracjonalnej 

niechęci do Żydów (obraźliwe znaki, malunki na murach i cmentarzach, 

inscenizacje, aranżacje, etc.) – powtarzam, niewykluczone, że na zamówienie  – 

te etatowe instytucje tropicielskie nie miałyby podstaw do istnienia, tym 

bardziej, że są utrzymywane na koszt polskich podatników. Taki 

„antysemityzm” jest Żydom na rękę, natomiast z reaktywnym, uzasadnionym 

racjonalnie, polemik nie podejmują. Widać z tego, że polemika na zasadzie 

argument na argument nie byłaby dla nich korzystna. Albo je przemilczają, albo 

kierują do prokuratorów. 

 Samo słowo „antysemityzm” ujmowałem w cudzysłowie, ponieważ nie 

jest jasne do czego owo „anty” się odnosi, czym jest mianowicie „semityzm”. 

Co jest desygnatem tej nazwy? Kto jest semitą? Czy tylko Żydzi? A może nie 

wszyscy? Przeszło pół wieku temu uczono mnie, że semici to rasa, zamieszkała 
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na terenach Bliskiego Wschodu. Wymieniało się tu Asyryjczyków, 

Aramejczyków, Fenicjan, Arabów i Żydów. We współczesnych encyklopediach 

PWN znajdujemy taki oto zapis „ …ludy semickie, termin wywodzący się z 

językoznawstwa …”. Pod hasłem „języki semickie” czytamy zaś, że są to języki 

„… nie mające konotacji etnicznych, używane wśród ludów zamieszkujących 

Bliski Wschód. Samo słowo „semityzm” współcześnie nie jest stosowane” 

(Wikipedia). W Nowym Leksykonie PWN z 1988 r. hasło „semityzm” w ogóle 

nie figuruje. Zatem, przez analogię, czy nie powinno się stosować zamiast takich 

pojęć jak np. „antypolonizm”, „antyrosyjskość”, „antyukrainizm”, szerokiego 

antyslawianizm, bo przecież te „ludy etniczne”, należą do słowiańskiej grupy 

językowej? 

 A jeśli więc języki semickie „nie mają konotacji etnicznych”, to do kogo 

kierowana jest penalizowana obecnie nienawiść? Do języków, np. do 

hebrajskiego czy polskiego?  Zwłaszcza, że we współczesnej nauce, słowo 

„semityzm” jest nieobecne. Ponadto, jakie w tej sytuacji może mieć 

uzasadnienie zarzut „rasizmu”? Twierdzi się dzisiaj przecież, że ras nie ma, są 

tylko „grupy etniczne” i ich języki. Czy więc pseudonauką jest rozpoznawanie 

przynależności do rasy na podstawie DNA, i rasistami są ci (jak James Watson), 

którzy nie kwestionują istnienia ras i twierdzą np. że rasy biała, czarna i żółta 

różnią się genetycznie? Czy odwrotnie, kwestionowanie istnienia ras ludzkich 

nie ma podstaw naukowych, a ma wyłącznie charakter ideologiczny? Zamęt, 

który się dzisiaj, za duże pieniądze, stwarza jest jednym z wielu celowych 

przedsięwzięć społecznych manipulacji. Zadziwiające, że ta ideologia 

ogłupiania jest tak skuteczna; wielu pozbawia zdrowego rozsądku i w efekcie 

zniewala ich umysły. 

 „Antyżydowskość” albo „antyjudaizm”, czy „antyhebraizm”, mimo 

wyraźnie wskazanego desygnatu, nie zastąpią obiegowego „antysemityzmu”. W 

świadomości publicznej jest to określenie tak mocno zakorzenione, że na nic 

zdałyby się tu jakieś jego modyfikacje. Słowo „antysemityzm” jest jak inne – 
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„pięknoduch” – nie wygląda na to, co oznacza. Ale jak mówił Wolniewicz za 

Wittgensteinem: „Nazwa jest przyporządkowana przedmiotowi umownie, 

natomiast między zdaniem i faktem zachodzi więź istotna (Traktat, 4.03). 

Przyporządkowanie jest dziełem ludzkim, ta więź – nie (3.342)”. Powszechnie 

zatem Żydów utożsamia się z semitami, mimo, że daleko nie wszyscy semici są 

Żydami. Z tego więc względu, dalej będę zamiennie stosował obie nazwy, już 

bez cudzysłowów. 

 Antysemityzm – podobnie jak antypolonizm czy antygermanizm – 

zdefiniować można najprościej jako szczególny przypadek (differencja 

specifica) ksenofobii - właściwej każdej istocie ludzkiej (genus proximum), bez 

której nie istniałyby wspólnoty narodowe czy plemienne. Według dynamicznej 

teorii wspólnoty (sformułowanej w opracowaniu Ksenofobia i wspólnota – 

mojego z Wolniewiczem autorstwa; wyd. 2003 i 2010 r.) jakaś zbiorowość 

ludzka stanowi wspólnotę zawsze i tylko, gdy suma sił emocjonalnych 

działających na każdego z jej członków ad intra (do wewnątrz), przewyższa 

sumę tych, które działają ad extra (na zewnątrz). Wtedy, im większa jest ta 

różnica sum, wspólnota silniej wyodrębnia się ze swego tła antropologicznego. 

Gdy zaś sumy się zrównują (tzn., gdy ksenofobia dąży do zera) wspólnota 

rozpływa się w swoim tle i przestaje istnieć (tamże, s. 35). Ksenofobia to 

niechęć do obcych, lecz nie z tego powodu, że są po prostu obcy, ale dlatego, że 

nieproszeni ingerują w nasze sprawy. Jest to zawsze reakcja obronna, podobna 

immunologicznej. Jeśli organizm, a w naszym przypadku wspólnota narodowa, 

zostaje zaatakowany, reaguje alergicznie. Wyróżnić tu można, co najmniej, 

cztery poziomy reakcji: 1. ostrożność, rezerwę wobec obcych; 2. niechęć, 

reakcję już impulsywną; 3. wrogość, jeśli obcy nie odpowiadają pozytywnie na 

naszą reakcję; 4. nienawiść, gdy obcy usiłują nas podporządkować sobie, a 

nawet zniewolić. Inaczej mówiąc, wspólnoty są stabilne wtedy, gdy fala ich 

ksenofobii utrzymuje się na poziomie wystarczającym dla poczucia własnej 

odrębności. Dla Polaków i Żydów, na przykład, jest to sytuacja, w której poziom 
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antysemityzmu i antypolonizmu jest równosilny. Nazwę taki stan równowagi 

falą nośną ksenofobii. Wygaszanie tej fali prowadzi do osłabienia wspólnot, aż 

do ich rozpadu. W przypadku zaś skutecznego tłumienia poziomu ksenofobii w 

innych wspólnotach, przy jednoczesnym jej wzmacnianiu w swojej, zmierza się 

albo do podporządkowania sobie tych wspólnot, albo do ich wchłonięcia. Kto z 

nas, starszych, nie pamięta eksperymentu scalania wielu narodów, pod egidą 

rosyjskiego, w jeden „naród radziecki”? Mijały pokolenia, a jednak ksenofobia 

cementująca tamte „grupy etniczne” okazała się silniejsza. I, daj Boże, by w 

duszach ludzkich trwała ona dalej. 

 Dzisiaj następuje renesans idei „wygaszania nienawiści”. Forsowany jest 

skompromitowany przez historię pogląd, że idealny stan ludzkości możliwy jest 

pod warunkiem wyeliminowania z dusz ludzkich przyrodzonej im niechęci do 

obcych. Ta obłąkańcza utopia ma już zastępy rycerzy-donosicieli, walczących z 

wszelkimi przejawami ksenofobii. Ich orężem są nawet odpowiednie artykuły 

prawa karnego. Gdyby, jak sądzą, nie istniała ta zapora immunologiczna, w 

europejskich wspólnotach narodowych nie byłoby ani antysemityzmu, ani 

antygermanizmu, ani antypolonizmu czy rusofobii. Nie byłoby jakiejkolwiek 

nienawiści ani wojen. Jednym z szermierzy tej utopii był J.P. Sartre. Odnośnie 

do swoich współplemieńców głosił nawet wiarę, że „Żydzi już dawno temu 

wtopiliby się w otaczające kultury, gdyby nie antysemityzm” (w jego 

Antysemityzm i Żydzi). Sartre i jemu podobni mesjasze mylą się, i to zasadniczo. 

Pogląd jest bowiem osadzony na założeniu, że sami Żydzi dążyli do takiej 

asymilacji. A przesłanka ta jest fałszywa nie tylko teoretycznie (jako potencjalna 

możliwość sytuacji), ale przede wszystkim empirycznie. Żydzi, podobnie jak 

Chińczycy, przetrwali jako naród tysiące lat tylko dzięki ksenofobii – izolacji od 

wpływów kulturowych otoczenia. Świadectwem tego jest chociażby dokument 

zawarty w Księdze Estery1. W królestwie perskim drugi po królu dostojnik 

Haman (w naszym ujęciu antysemita irracjonalny) „zapragnął wytracić 
                                                
1 Księga Estery, w: Księgi pięciu megilot, tł. z hebrajskiego i greckiego Czesław Miłosz. Paris 1982, s. 139-182. 
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wszystkich Żydów” (3, 6) i przekonał do tego zamiaru swego władcę. W liście 

króla Kserksesa (Ahaswerusa) czytamy: 
 (…) Haman powiadomił nas, że domieszał się do plemion świata lud pewien 

 przewrotny, swoimi prawami przeciwiający się wszystkim narodom, rozkazy 

 królewskie lekceważący, tak że nie są bezpieczne pospólne rządy, któreśmy 

 bezbłędnie ustanowili (3, 13a).  
 Na skutek jednak interwencji królowej Estery (Żydówki) król decyzję 

zmienił (por.: motto), a Hamana powieszono. A wówczas: 
 (…) Żydzi dosięgli swoich wrogów razami miecza i rzezią, i zagładą, i robili  

 z nienawidzącymi ich cokolwiek chcieli (9, 5). Na samym zamku w Suzie Żydzi zabili 

 i wytracili pięciuset mężów (9, 6). (…) Dziesięciu synów Hamana (…) zabili (9, 10). 

 (…) A inni Żydzi mieszkający w prowincjach królewskich zebrali się i powstali  

 w obronie swego życia, aby nie nękali ich nieprzyjaciele. I zabili nienawidzących ich 

 siedemdziesiąt pięć tysięcy (…) (9, 16). 

 Żydzi zabili więc 75 tys. ludzi – jednego dnia - i prewencyjnie. Pomyślmy 

tylko - 75 000! A nie było wtedy karabinów maszynowych - czysta manufaktura 

śmierci. I z okazji tej ustanowiono święto Purim (pur to los) – „aby te dni (…) 

nie przepadły u Żydów i pamięć o nich nie zaginęła u ich potomstwa” (9, 28). 

Miłosz pisze o Księdze Estery: „Morał: Żydów nikt i nic nie pokona” (s. 143). 

Dla chrześcijan wszak morał jest inny: nikomu nie wolno „robić z 

nienawidzącymi cokolwiek się chce”. To wpoiły Polakom przez lat tysiąc 

Ewangelie; inaczej niż u Żydów. 

 

Fala modulująca antysemityzmu 

 Wspólnoty narodowe prą do własnej państwowości, w której mniejszości 

mogą być tylko tolerowane. Jak powiada Wolniewicz: „Wszelka ludzka 

wspólnota tym się odznacza, że nie przyznaje obcym tych samych praw co 

swoim. Narodowa też” (O Polsce i życiu). Amerykańscy Murzyni od 300 lat 

asymilują się bezskutecznie. Dla podkreślenia swojej odmienność wielu z nich 

przeszło na islam. Nawet stojący tak blisko siebie - religijnie, kulturowo, 
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językowo i obyczajowo - Czesi i Słowacy, oraz Rosjanie i Ukraińcy, przy 

nadarzającej się tylko okazji utworzyli własne państwa. „Przyjaźń” i 

„braterstwo” między narodami to jedynie ideologiczne zawołania. Państwa (w 

imieniu narodów) zawierają między sobą umowy – gospodarcze, polityczne czy 

obronne – ale one, jak mawiał prezydent de Gaulle: „… są jak młode dziewczęta 

… szybko się starzeją”. 

 Wspólnoty narodowe w obrębie odmiennych kultur generują samym 

swoim istnieniem naturalną ksenofobię wzajemną. Jej natężenie zależy od 

stopnia ingerencji jednej w drugą. Bez niedomówień i wprost powiedzieli to 

autorzy książki Żydzi- istota i charakter narodu (Mada 2001 r.) , Arthur 

Hertzberg i Aron Hirt-Manheimer. Czytamy: 
 Czy Żydzi sami przyczyniają się w jakiś sposób do istnienia antysemityzmu? 

 Odpowiedź brzmi: zasadniczo i nieodwołalnie - tak. Ich wkładem w istnienie 

 antysemityzmu jest to, że upierają się przy byciu Żydami. /…/ Jak długo trwają oni 

 przy swojej wierze i własnych wartościach, kwestionują wiarę i kulturę większości. 

 /…/ Czego zatem dotyczy antysemityzm? Jest to potężny i często morderczy gniew 

 większości skierowany przeciw ludziom, których samo istnienie kwestionuje 

 przyjmowane przez ową większość prawdy (s.16). 

 Słowa te wypowiedzieli dwaj amerykańscy Żydzi, znani intelektualiści: 

Hirt-Mainheimer to naczelny redaktor Reform Judaism, kwartalnika Związku 

Amerykańskich Gmin Hebrajskich, rabin Hertzberg natomiast to bliski 

współpracownik Prezesa Światowego Kongresu Żydów. Jednakże i w 

przypadku cytowanych wyżej autorów nie można zgodzić się w pełni z ich 

stanowiskiem. Nie samo bowiem istnienie Żydów – z ich mową, obyczajami, 

wartościami i religią – wśród obcych wywołuje tak radykalną reakcję otoczenia 

Żydzi setki lat, np. w Polsce, żyli w swoich gettach, nie znając nawet języka 

otaczającej większości, która postrzegała ich istnienie raczej jako egzotykę. Z 

lektur wspomnień Isaaca Bashevisa Singera, który połowę życia spędził w 

Warszawie, dowiadujemy się, że on sam, jak i pisarze będący członkami 

Związku literatów i dziennikarzy żydowskich, nie znali języka polskiego. 
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Mówili i pisali w jidysh. Potwierdzają to, we własnych wspomnieniach, 

Słonimski i Tuwim. Niepotrzebne były wówczas apele o tolerancję, czy jak 

dzisiaj - donosicielskie towarzystwa do walki z ksenofobią.  

Kiedy mówi się o stosunku Polaków do Żydów, traktuje się tych ostatnich 

na ogół jako jednolitą „grupę etniczną”.  W rzeczywistości byli oni silnie 

rozwarstwieni nie tylko ekonomicznie, ale i obyczajowo. Odmienny był 

stosunek do różnych warstw. W granicach przedwojennej Polski zdarzały się 

oczywiście zatargi, a nawet zajścia krwawe, jak np. w 1936 r. w Przytyku. Na 

tamtejszym rynku w wyniku bójki, zginęło dwoje Żydów i jeden Polak – dzisiaj 

to zdarzenie, zapewne z braku innych, nazywa się „pogromem”. Nie zmienia to 

jednak faktu, że Żydom powodziło się w Polsce lepiej aniżeli gdziekolwiek w 

Europie. Mieli tu własne świątynie, szkoły, kultowe łaźnie, swoich 

przedstawicieli w Sejmie. Kształt stosunków polsko-żydowskich uległ zmianie 

po II wojnie światowej wraz z zawłaszczeniem rządów nad Polakami przez 

„żydokomunę”. Żydzi uzurpowali sobie to prawo z obcego Polakom nadania, a 

sami czuli się bezpiecznie i butnie; przypisywali sobie bowiem immunitet 

specjalny, należny ofiarom Wielkiej Zagłady. Zdołali dość skutecznie 

przeniknąć do krwiobiegu polskiej wspólnoty narodowej. Dopiero w takiej 

właśnie sytuacji rodzi się ów „potężny i często morderczy gniew”. Ale nie u 

Polaków! Przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim widzą to cytowani 

autorzy. I to z dwóch powodów, właściwych naszej naturze narodowej. 

Pierwszym jest lekkomyślna tolerancyjność, drugim chroniczny brak jedności 

narodowej - syndrom Pawlaka-Kargula. Ten drugi jest główną przyczyną 

rozbiorów Polski, pierwszy przejawia się w niskim poziomie antysemityzmu. 

Taki stan rzeczy utrzymuje się i dzisiaj. Proamerykański PiS i proniemieckie PO 

dzieli Polaków niemal po równo. Co do antysemityzmu zaś: w badaniach 

sondażowych Polacy plasują się w Europie mniej więcej w środku skali. Na 

danych tych nie można jednak polegać. Instytucje badające poziom 

negatywnego stosunku Europejczyków do Żydów nie ujawniają 
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najważniejszego: jakie stosują kryterium uznawania zdarzeń, zachowań, 

wypowiedzi etc. jako antysemickich? Poza tym, nie są publikowane analizy 

porównawcze wyników sondaży antysemityzmu w Polsce z sondażami 

antypolonizmu wśród Żydów, np. izraelskich. Nawet nie wiadomo, czy takie 

badania równoległe w ogóle się prowadzi. Jeśli nie, to jednostronne oceny nie 

mają żadnej wartości. A wracając do niskiego stanu antysemityzmu u Polaków,  

wiarygodnym tego świadectwem, chociaż nie wprost, jest ich stosunek do partii 

politycznych w Polsce. Od dziesiątków lat około 70% biorących udział w 

głosowaniach wspiera partie prożydowskie. Partie narodowe zaś oscylują na 

granicy progu wyborczego. 

 Niski poziom ksenofobii Polaków w stosunku do Żydów jest zjawiskiem 

niepokojącym samych Żydów, przede wszystkim ze względu na perspektywy 

utrzymania ich większości w społeczności Izraela. Ale poziom ksenofobii daje 

się modulować, jej falę nośną amplifikować. Falą modulującą antysemityzmu 

jest w Polsce rozmyślnie potęgowany antypolonizm. 

       

Sytuacja Izraela 

 Naród żydowski, po tysiącleciach życia w diasporze, po II wojnie 

światowej (w 1948 r.) uzyskał – w obrębie Palestyny – własne terytorium i 

państwowość. Od początku swego istnienia Izrael zmagał się z zagrożeniami ze 

strony otaczających go państw. Bez wsparcia krajów sprzymierzonych, a przede 

wszystkim Stanów Zjednoczonych, nie utrzymałby się nawet kilka miesięcy – 

mimo nowoczesnego uzbrojenia, z bombą atomową włącznie. Po 

siedemdziesięciu latach istnienia nadal jest zagrożony, i to bardziej niż w 

przeszłości. Decyzja Donalda Trumpa (sprawa Jerozolimy i Wzgórz Golan) 

jeszcze bardziej sytuację zaognia. Siła największego sojusznika słabnie, nie 

tylko militarnie; Amerykanie coraz głośniej wyrażają swój sprzeciw wobec 

dalszego finansowania państwa Izrael, jego sił zbrojnych, a głównie 

neutralizowania zagrożeń ze strony państw sąsiednich.  
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 Nie mniejszym zagrożeniem istnienia Izraela są napięcia wewnętrzne. 

Społeczność Izraela jest plemiennie podzielona i skłócona; sefardyjczycy z 

aszkenazi, Żydzi arabscy i ambarasujący chasydzi. Ci ostatni w większości żyją 

na koszt podatników, a przy tym mają rodziny wielodzietne, nie uznają Izraela, 

nie respektują ustaw, mieszkają w utworzonych przez siebie egzotycznych 

gettach. Największym zagrożeniem dla wspólnoty izraelskiej jest jednak ciągły 

napływ imigrantów, tzw. Żydów wschodnich, przede wszystkim z Rosji, 

formalnie deklarujących swoje żydowskie korzenia. Z rosyjskojęzycznej 

telewizji ITON.tv dowiaduję się, że ludność ta wniosła nietolerowaną w Izraelu 

obyczajowość, głównie świecką – obchodzi święto 1-Maja, z czerwonymi 

flagami, portretami Stalina, z wpiętymi w marynarki radzieckimi 

odznaczeniami; święto Nowego Roku z dziadkiem Mrozem, choinką, itd. Są to 

obywatele niepodatni na asymilację religijną i kulturową, a tylko nieliczni z nich 

uczą się hebrajskiego. Tworzą rosyjskojęzyczne enklawy, kultywując obyczaje 

utrwalone w ZSRR. Poglądami i zachowaniem odbiegają od tradycji żydowskiej 

ortodoksji. Politycznie deklarują się jako prawicowcy, stanowiąc realną siłę z 

dużymi szansami na przejęcie władzy. Ich liczebność szacuje się na 2 miliony 

plus milion tzw. Żydów wschodnich (z byłych republik radzieckich). 

Ortodoksyjni Żydzi otwarcie wątpią w deklarowaną żydowskość rosyjskich 

współobywateli, żądając poddania ich badaniom genetycznym. 

 W murach Izraela niepokojąco rośnie też liczebność Palestyńczyków oraz 

Afrykańczyków. Młodzi Izraelczycy nie tylko się laicyzują, ale wobec 

perspektywy życia w otoczonej betonowym murem fortecy, funkcjonującej na 

prawach stanu wojennego, zdecydowani są Izrael opuścić. Zdaniem 

występujących w ITON-ie analityków, jeśli przedstawione tu tendencje nie 

zostaną gwałtownie powstrzymane, to za kilka lat Żydzi w Izraelu będą w 

mniejszości. Nakreślone zagrożenia dla dalszej perspektywy Izraela 

przepowiedział już w 2012 r. Henry Kissinger – były sekretarz stanu USA, 

wieloletni doradca ds. bezpieczeństwa narodowego. Powiedział on wtedy 
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mianowicie: „za dziesięć lat nie będzie już Izraela” (New York Post, 25 IX. 

2012). Słowa te, polityka tak wielkiego kalibru, wstrząsnęły nie tylko 

Izraelczykami i żydowskimi ośrodkami amerykańskimi. Upadek Izraela byłby 

klęską dziejową dla wszystkich Żydów w diasporze. Odzyskana Ziemia 

Obiecana po tysiącleciach, znowu utracona! Sześciomilionowe ofiary Wielkiej 

Zagłady zaprzepaszczone? Mimo ogromnego wpływu Żydów na politykę USA  

i krajów Unii Europejskiej nie zdołano uchronić Izraela? 

 By uchronić się przed następstwami spodziewanego układu sił, 19 lipca 

2018 r. Kneset przeforsował ustawę, w której stwierdza się, m.in.: „Izrael jest 

historyczną ojczyzną narodu żydowskiego, który ma wyłączne prawo do 

narodowego stanowienia na swym obszarze”. Oznacza to, że prawo głosu w 

wyborach mieć będą tylko Żydzi. Stwierdza się tu ponadto, że hebrajski będzie 

odtąd jedynym językiem oficjalnym, podobnie jak bez substytutów hebrajski 

kalendarz i flaga. Powyższa ustawa być może uchroni Żydów przed utratą 

większości ich głosów w wyborach, nie widać z niej jednak jak miałaby 

praktycznie uchronić Izrael przed tendencjami odśrodkowymi jego żydowskich 

obywateli. 

 Z przypomnianej wcześniej dynamicznej teorii wspólnoty wynika, że 

warunkiem utrzymania się każdej duchowej zbiorowości jest sytuacja, w której 

siły emocjonalne działające na jej członków dośrodkowo przewyższają siły 

działające odśrodkowo. Nic bardziej nie zespala, nawet zwaśnionych ze sobą 

ugrupowań wspólnoty narodowej, jak jej wspólny wróg. Jeśli upatrzony wróg 

nie jest wystarczająco nienawistny w stosunku do Żydów, w dzisiejszej sytuacji 

Izraela, jego antysemityzm należy zmodulować, i to gwałtownie. Krajem, który 

się do tego celu idealnie nadaje jest Polska. Dlaczego? Bo jest, obok Ukrainy i 

Krymu (rosyjscy Żydzi dla Krymu mają już nawet nazwę: Israil II) miejscem 

pożądanym do zasiedlenia przez Żydów izraelskich. Polska jest postrzegana 

jako kraj o niskim poziomie fali nośnej antysemityzmu. Tu trwają groby 

żydowskich przodków, święte miejsca Cadyków. To kraj, który jest członkiem 



12 
 

Unii Europejskiej o prożydowskich rządach i jest wolny od muzułmańskich 

nachodźców. Taki jednak wizerunek Polski nie jest w interesie spójności Izraela. 

Jego przywódcy zdecydowali więc ten obraz w oczach Izraelczyków odwrócić 

jednym i zawczasu znakomicie przygotowanym uderzeniem: eksplozją 

antypolonizmu. Przypomnijmy fakty: 14 lutego 2019 r. premier Izraela w 

Centrum antypolonizmu (POLIN Muzeum Polskich Żydów), zbudowanym za 

polskie pieniądze, oskarża Polaków o współudział w Wielkiej Zagładzie Żydów. 

17 lutego jego Minister Spraw Zagranicznych publicznie przywołuje słynną 

wypowiedź dwukrotnego Premiera Izraela Icchaka Szamira o polskim 

antysemityzmie wyssanym z mlekiem matki, co nie znaczy nic innego jak to, że 

nienawiść do Żydów Polacy mają w genach. 21-22 lutego Polska Akademia 

Nauk organizuje konferencję w Paryżu, na którą wysyła słynne ze swej 

naukowej niekompetencji Centrum Badań nad Zagładą Żydów (koszt tej 

imprezy, w wys. 500 tys. zł, pokrył Minister Szkolnictwa Wyższego). „Uczeni” 

tego Centrum ogłosili światu to samo kłamstwo, które powtarzają od lat, 

mianowicie - że polscy chłopi w lasach wymordowali żydowskich uciekinierów 

z obozów koncentracyjnych; liczbę ofiar szacują nawet na 200 tysięcy [aneks 1]. 

(Czytelnik zainteresowany dowodem tego kłamstwa i jego źródłami niech 

sięgnie po: Bogusław Wolniewicz, Polska a Żydzi, s. 71-77). Fakt, że wszystkie 

te wystąpienia to oszczerstwa, nie jest przypadkowy, ani nie wynika z 

niewiedzy. Wszystko zostało skalkulowane celowo: powtarzanie fałszu, 

zwłaszcza odnoszącego się do narodu, wywołuje reakcję nienawiści do 

oszczerców, i to tym większej, im kłamstwo jest bardziej absurdalne. I taki był 

właśnie cel całej tej akcji, który przez przywódców Izraela został w pełni 

osiągnięty. W Izraelu spotęgowano antypolonizm, co dało sprawcom 

zwycięstwo w wyborach; Nawet jakiś Izraelczyk opluł ambasadora Polski i „nie 

przeprosił”! Czy w Polsce fala antysemityzmu została zmodulowana do takiego 

poziomu nienawiści, a nawet wrogości do Żydów, którego skutkiem miałoby 
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być spodziewane powstrzymanie się chętnych do wyemigrowania do naszego 

kraju, tego jeszcze nie da się powiedzieć.  

Izraelscy przywódcy uruchomili mechanizm zasadzający się na 

sprzężeniu zwrotnym dodatnim: prowokowany wzrost antypolonizmu generuje 

wzrost antysemityzmu, ten zaś znów - wzrost poziomu antypolonizmu, a ten, już 

raz wzmocniony, powoduje dalej wzrost antysemityzmu etc. Tego rodzaju 

procesy fizyczne, bez wprowadzenia regulatorów bezpieczeństwa, kończą się 

zawsze katastrofą. Przykładem może być reaktor atomowy, w którym 

niekontrolowana reakcja łańcuchowa prowadzi do wybuchu. By się przed 

eksplozją ustrzec, wprowadza się do układu spowalniacz cząstek, nazywany 

moderatorem (np. ciężką wodę). Przez analogię - rolę moderatora w 

samonakręcającej się spirali wzrostu antypolonizmu i antysemityzmu pełni - 

uprzednio na Polsce wymuszona - penalizacja antysemityzmu. Ale nie 

antypolonizmu! Ten jest bezkarny, a nawet dobrze opłacany, jak np. w PAN-ie. 

Trudno przypuszczać, że cała ta akcja odbyła się przy niewiedzy polskich 

władz. Znaczyłoby to bowiem, że liderzy partii rządzącej nie wiedzieli po co do 

Warszawy przylatuje Netanjahu; Prezes PAN nie wie po co i kogo wysyła do 

Paryża, a szef MSW nie wiedział na co wydaje pół mln złotych? Czyż nie jest to 

materiał do Trybunału Stanu? 

 

Dlaczego Polska?  

 Dlaczego Polska jest krajem najbardziej poniżanym i hańbionym na 

świecie, jak zapowiedział to w 1996 r. Sekretarz Generalny Światowego 

Kongresu Żydów Isaac Singer? Bo nie zaspokaja roszczeń rzekomo należnych 

Żydom? Czy na terenach Francji, Austrii, Szwajcarii i wielu innych krajów nie 

pozostawili oni po sobie mienia, i w tym „bezdziedzicznego” również? Pytania 

te wywołują u Polaków zarówno sprzeciw jak zdumienie. Żaden z krajów na 

świecie nie zrobił przecież tyle dla ratowania Żydów z Wielkiej Zagłady co 

Polacy!  Polska nie przystąpiła do kolaboracji z Niemcami w eksterminacji 
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Żydów. Mimo, że za pomoc Żydom groziła u nas kara śmierci. Polacy dostali 

najwięcej odznaczeń Sprawiedliwych… AK zorganizowała pomoc dla Żydów 

walczących w Getcie, i pomimo, że sama przygotowywała się do zbrojnego 

powstania, przekazywała cenną broń i amunicję. Heroiczne dokonania 

Seidlerowej, rodziny Ulmów, Kościoła i zakonów, polskich placówek 

dyplomatycznych oraz tysiące zwykłych ludzi ukrywających rodziny,  

dzielących się z nimi jedzeniem i strachem… A po wojnie odbudowanie z ruin 

synagog, zdewastowanych cmentarzy, pomników Getta, nazwy ulic z imionami 

ich bohaterów, a także, wyręczając Żydów, pomniki ratujących Żydów … 

Powołane z budżetu Państwa antypolskie instytuty żydowskie w większych 

uczelniach na terenie Polski, a w Warszawie Muzeum Historii Polskich Żydów - 

wybitnie antypolskie, i tym samym generujące pożądany przez Żydów  

antysemityzm. Dlaczego więc w tak bezwzględny sposób atakowana jest 

Polska? Właśnie dlatego! [aneks 2]. 

 W czasie II wojny światowej Polska w stosunku do swoich żydowskich 

współobywateli zachowała się, jako jedyna, przyzwoicie. Podczas, gdy w 

trudnych dla Polski czasach ci współobywatele zachowali się nieprzyzwoicie. 

Ta wyjątkowość Polski jest jej słabym punktem, bo jest ona osamotniona. Żaden 

kraj w jej obronie, przeciwko agresji roszczeń żydowskich, nie wystąpi i jej nie 

wesprze, przynajmniej oficjalnie. Niechby tylko któryś z nich spróbował! 

Natychmiast wystawiony mu będzie, przygotowany już zapewne, a opracowany 

w szczegółach przez Przedsiębiorstwa Holokaust, rachunek; tym razem 

uzasadniony racjami nie całkiem gołosłownymi. Ale i na innych przyjdzie czas. 

W tej sytuacji jedynym ratunkiem dla Polski byłby mocny protektor, w którego 

interesie nie byłoby jej hańbienie, a sami Żydzi mieliby do niego respekt. Taki 

kiedyś był, choć nie za darmo. 

  W 1991 roku Borys Jelcyn ogłosił koniec ZSRR, a już pięć lat później 

Israel Singer – Generalny Sekretarz Światowego Kongresu Żydów – 

wypowiedział w Buenos Aires wojnę Polsce. Stwierdził on mianowicie: 
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         More than three milion Jews died in Poland and the Polish people are not going 

        to be the heirs of the Polish Jews. We are never going to allow this (…) They’re 

         gonna hear from us until Poland freezes over again. If Poland does not satisfy  

         Jewish claims it will be publicly attacked and humiliated. 

 Ponad trzy miliony Żydów zginęło w Polsce; Polacy nie będą spadkobiercami 

 polskich Żydów. Nigdy na to nie pozwolimy (…) Będą słyszeli o tym od nas tak 

 długo, aż Polska znowu pokryje się lodem. Jeżeli Polska nie spełni roszczeń Żydów, 

 będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym. 

 Nie do przyjęcia byłoby przypuszczenie, że kolejne rządy nie wiedziały 

co się Polakom szykuje. Jeśli więc wiedziały, dlaczego przez tyle lat milczały? 

Milczenie w tak gardłowej dla Polaków sprawie jest równoznaczne z 

kolaboracją! Milczały również sejmowe partie opozycyjne; nie przypominam 

sobie, by któryś z posłów wystąpił z interpelacją. Analogiczną postawę ci sami 

„politycy” zajęli wobec Jedwabnego, a teraz ustawy Just 447. A co na to 

Polacy? Moi rodacy jak zwykle…  

 Jest wprawdzie kilka odważnych i wolnych postaci, którym usiłuje się 

zamykać usta i grozi prokuraturą. Wiemy o nich z Internetu. Dzięki temu 

medium – mimo jego klamrowania – dowiadujemy się o sprawach, które 

starannie starają się przed nami zataić inne środki przekazu, sterowane przez 

wiodące partie. Są więc ludzie nie tylko odważni, ale i wolni. Wolni, bo nie 

wyszli z tresury rozmaitych agentur i instytucji wyspecjalizowanych w 

produkcji posłusznych wykonawców poleceń wyższych instancji. Mowa tu o 

takich instytucjach jak stypendia i granty, np. Fullbrighta, Fundacji Batorego, 

jak Lista Filadelfijska etc. Ci wolni usiłują porwać za sobą co odważniejszych 

Polaków, zwłaszcza ludzi młodych. Ostatnie wybory pokazały, że nawet oni nie 

zdołali narodu obudzić. Jak to spuentować? Niemal dwieście lat temu uczynił to 

Wieszcz: 
 W politykę jam nigdy bardzo się nie wdawał, 

 Urzędując i orząc mojej ziemi kawał; 

 Lecz jestem szlachcic, rad bym plamę domu zmazać; 
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 Jestem Polak, dla kraju rad bym coś dokazać, (…). 

 (…) Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, 

 Ja z synowcem na czele, i – jakoś to będzie! 

       (Pan Tadeusz, ks. VI, 241-244; 257-258) 

  

 

(Z wykładu wygłoszonego w UW spisał Paweł Okołowski). 
 

 

Aneks 1 

  W tzw. „badaniach” owego Centrum, dotyczących liczby uratowanych i 

zaginionych po wojnie Żydów, nigdzie nie natrafiłem na uwzględnienie 

wielkiego procesu nielegalnego – później zalegalizowanego – uchodźstwa 

Żydów polskich do Palestyny - w latach 44-47 - kiedy obiecano im utworzenie 

państwa Izrael. Akcją kierowała organizacja Bricha, utworzona jeszcze przed 

wojną, oraz Brygada żydowska, które z pomocą Kościoła Katolickiego i 

okolicznych chłopów, uratowanych Żydów przeprowadzali przez Krosno, 

Czechosłowację, dalej przekazywani byli Węgrom i Rumunom, a potem do 

Włoch, skąd statkami płynęli do Palestyny. W Palestynie organizacja Hagana 

(obrona), zdolnych do służby wojskowej werbowała i szkoliła dla przyszłej 

armii Izraela. Ponieważ napływ Żydów do Palestyny przebiegał dość opieszale, 

4 lipca 1946  r. NKWD z aktywnym udziałem kierownictwa Urzędu 

Bezpieczeństwa, zainicjowały i kontrolowały przebieg, znanych zajść 

kieleckich. (szerzej na ten temat, w: Ksenofobia …, dz. cyt.,  ss. 243-266.). 

W efekcie kieleckiego manewru akcja Brichy stała się legalna i znacznie 

przyspieszyła. Ogółem z Europy Zachodniej do Palestyny udało się przesiedlić 

250 tysięcy , a z Polski 170 tysięcy Żydów.  Ci ostatni to zapewne ci, którzy, 

według wiedzy „uczonych” PAN-u, zostali uprzednio wymordowani w polskich 

lasach przez polskich chłopów. 
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 Aneks 2 

Od wielu lat nurtowało mnie pytanie: na jakiej podstawie Żydzi stawiają 

Polakom zarzut – ekstrapolując odosobnione przypadki na cały naród – naszego 

udziału w ich eksterminacji? Sami nigdy nie uzasadniają tego stanowiska 

materialnymi dowodami. Zmyśleń Grossa i pozostałych zastępów łowców 

antysemityzmu oraz trubadurów antypolonizmu nie można przyjmować bez 

wstrętu; i sami Żydzi dobrze o tym wiedzą. Otóż doszedłem do wniosku, że 

podstawą do ich roszczeń, zarzutów i oskarżeń są sami Polacy, a ściślej, nasze 

„elity polityczne”, jak sami siebie nazywają. (Poznać ich można po ich mowie, 

np. zamiast słowa „polityka” mówią o jakiejś „przestrzeni publicznej” lub 

„medialnej”, albo o „retoryce”. Brzmi to nawet jakoś uczenie…). Wszyscy 

prezydenci, od Aleksandra Kwaśniewskiego poczynając, demonstrowali wobec 

Żydów uniżoność; także premierzy, dyplomaci i profesura uniwersytecka, na 

czele z prezesami PAN-u. (Były i są, oczywiście, wśród nich wyjątki, ale pod 

prokuratorskim nadzorem.) Większość polityków prezentuje wobec Żydów 

postawę samoupokażania, samooskarżania własnego narodu i ekspiacji, jak np. 

w sprawie Jedwabnego. Każdego roku polscy prezydenci uczestniczą w 

żydowskim święcie Chanuki, z jarmułkami na głowach, w asyście naczelnego 

rabina zapalają świeczki. To samo w polskim Sejmie. Finansuje się budowy 

muzeów (antypolskie POLIN), Instytuty i Centra, towarzystwa donosicieli na 

Polaków, renowację żydowskich cmentarzy, miejsc ich kultu, tablic 

upamiętnień; ma miejsce rozdawnictwo najwyższych odznaczeń państwowych, 

w tym Orła Białego. Przede wszystkim zaś, wyręczając Żydów, stawia się 

pomniki heroicznym Polakom, którzy Żydów ratowali. A przecież zwyczajem 

cywilizowanego świata jest moralny imperatyw upamiętniania bohaterów przez 

tych, dla których się tamci poświęcali. Ktoś powie: a przecież oni to czynią!  

„Sprawiedliwych wśród narodów świata” najwięcej jest Polaków! Otóż dla 

Żydów to dowód na nieprawdziwość twierdzenia, że w Polsce ratowanie ich 

podczas niemieckiej okupacji było tak niebezpieczne. Jeśli Polacy mogli 
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uratować ponad sześć tysięcy Żydów i większość ratujących przeżyła, to 

dlaczego nie uratowali więcej?! Ulmowie prawdopodobnie by przeżyli, gdyby 

nie doniósł na nich Polak. 

Drugie pytanie, na które nie znalazłem u obcych odpowiedzi, jest 

następujące: dlaczego w ogóle, według Żydów, powinnością Polaków było 

ratowanie ich? Tego Żydzi nie mówią. Otóż kwestia dlaczego Polacy Żydów 

ratowali jest prosta. Powinność tę, ale nie tylko w stosunku do Żydów, Polacy 

mają w swoich katolickich duszach, przekazywaną z „mlekiem matki”; tkwi ona 

w krwiobiegu polskiej kultury. 


