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„Ścisłe powiązanie żydostwa z ideami postępowymi i socjalistycznymi nie
było stwierdzane tylko przez antysemitów, którzy każdego Żyda uznawali za nie-
pewnego w sensie narodowym i potencjalnego zwolennika socjalizmu. Podczas
gdy Żydzi mieszczańscy i ich organizacje gwałtownie zaprzeczali istnieniu takie-
go związku, żydowscy intelektualiści podkreślali istnienie socjalnego elementu
w żydowskim dziedzictwie duchowym. To, co antysemici uważali za dowód istnie-
nia destrukcyjnych cech Żydów, żydowscy intelektualiści oceniali jako element
humanitarny, jako udział żydostwa w pracy nad polepszeniem świata [...] Co
prawda tylko mniejszość Żydow identyfikowala się z lewicą, ale emancypacja
zbiegła się z nowoczesnym rozwojem ekonomicznym, społecznym i duchowym,
tak że abstrakcyjne pojęcie żydostwa zostało utożsamione z tym, co postępowe,
niszczące [dawne więzi] i nowoczesne. Z tej abstrakcji w fałszywy sposób wnio-
skowano o postawach każdej jednostki [żydowskiej]”. 

Hans Helmut Kneutter, „Die Juden und die deutsche
Linke in der Weimarer Republik”, Düsseldorf 1971, s. 41
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Wstęp

W tomie „Żydzi a lewica” zamieszczono teksty młodych badaczy
z Polski, Francji i Stanów Zjednoczonych poświęcone różnym aspektom
spotkań między społecznością żydowską a środowiskami lewicowymi.
Przedstawiają one działanie lewicowych partii w społeczności żydow-
skiej, stosunek poszczególnych kierunków lewicowych wobec kwestii
żydowskiej, refleksję lewicowych myślicieli nad kwestią żydowską i Ho-
lokaustem, sytuację Żydów w krajach tzw. realnego socjalizmu i powrót
lewicowego antysemityzmu w III Rzeczypospolitej.

Poszczególne studia dotyczą różnorodnych obszarów Jidyszlandu –
geograficznej przestrzeni zamieszkanej przez Żydów używających języ-
ka jidysz, od Rosji (ZSRR) przez Polskę, po Francję i Palestynę/Izrael.
Epoka historyczna, którą obejmują, zaczyna się wraz z głośną aferą an-
tysemicką, której ofiarą padł oficer armii francuskiej Alfred Dreyfus,
a kończy się wraz z opisaniem represji władz Polski Ludowej wobec li-
terata Naftalego Herca Kona i nowej fali lewicowego antysemityzmu
w Polsce na początku XXI wieku.

Przed rokiem 1989 badania nad XX-wieczną problematyką żydow-
ską podlegały formalnej lub wewnętrznej cenzurze. Z kolei  zmiany po-
lityczne po 1989 roku sprawiły, że zmalało zainteresowanie badaczy
problematyką lewicowych ruchów i ideologii. Dziś jednak możliwe jest
podjęcie wcześniej niezbadanych tematów lub korekta czy też reinter-
pretacja dawnych ustaleń badawczych na temat relacji między Żydami
a lewicą. 

Prezentowany tom wydany jest dla upamiętnienia ponad dziesię-
cioletniego okresu pełnienia funkcji dyrektora Żydowskiego Instytutu
Historycznego przez profesora Feliksa Tycha. Tematyka ruchu robotni-
czego i kwestia żydowska stanowią główne pola zainteresowania
Profesora Tycha, międzynarodową rangę zyskały w szczególności Jego
badania dotyczące polsko-żydowsko-niemieckiej rewolucjonistki Róży
Luksemburg.

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania za pomoc w wydaniu
tej pracy Fundacji im. Róży Luksemburg – Rosa-Luxemburg–Stiftung
Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung.

August Grabski
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Wstęp

Sprawa kapitana Alfreda Dreyfusa zaczęła się tak, jak to zwykle bywa
przy tego rodzaju aferach szpiegowskich. We wrześniu 1894 r. sekcja
kontrwywiadu przy francuskim sztabie generalnym przechwyciła notkę
wykradzioną z biura przedstawicielstwa wojskowego ambasady niemiec-
kiej w Paryżu. Treść tego skrawka papieru była dla oficerów zawodowo zaj-
mujących się eliminowaniem szpiegów obcego państwa dość oczywista.
W sztabie generalnym znajduje się oficer, który sprzedaje informacje doty-
czące najnowszego uzbrojenia, jakim miała dysponować armia francuska.
Przypomnieć trzeba, bo nie jest to tu bez znaczenia, że zdrajca zaoferował
swoje usługi śmiertelnemu wrogowi Republiki Francuskiej. Ślady bardzo
krótkiego i niestarannego śledztwa, jakie przeprowadzili wspomniani ofi-
cerowie, wskazywały na kapitana Alfreda Dreyfusa jako autora notatki –
ambitnego oficera sztabu generalnego, pochodzenia żydowskiego, którego
rodzina wywodziła się z Alzacji przejętej przez Niemców po wojnie 1870 r.

Dreyfus, przetrzymywany do momentu procesu w areszcie, staje się
obiektem dzikiej, nie przebierającej w środkach antysemickiej kampanii
prasowej. Jej główny motorniczy Édouard Drumont, wydawca paryskie-
go brukowca „La Libre Parole”, atakuje rząd, generalicję i elity republi-
kańskie za dopuszczenie do stanowisk państwowych „wroga wewnętrzne-
go”, którym są jego zdaniem Żydzi. 

Procesowi Dreyfusa, który odbywa się przed trybunałem wojsko-
wym, towarzyszy histeryczna nagonka na Żydów. Powstające niczym
grzyby po deszczu efemeryczne pisemka głoszą tezę o „zażydzeniu”
Francji. Trybunał po budzącym wątpliwości uznaniu za dowód jakiegoś
dossier, którego z racji powikłań międzynarodowych nie mogą zobaczyć
nawet prowadzący sprawę sędziowie, skazuje Dreyfusa na dożywotnią
deportację i pozbawienie stopnia oficerskiego. Pałająca żądzą odwetu



na Niemcach Francja czuje się usatysfakcjonowana wyrokiem. Konwo-
jowi z Dreyfusem, który odpływa z portu La Rochelle na Wyspę Diabel-
ską towarzyszą rozradowane tłumy. Nikt przy zdrowych zmysłach, poza
rodziną domniemanego zdrajcy, nie będzie śmiał podważyć sentencji
wyroku. Znaleziono winnego, afera wydawała się więc przechodzić do
historii. Wkrótce jednak pojawi się w nowej odsłonie. Szybko zostanie
też wpleciona w klimat społeczno-polityczny epoki. 

Koniec XIX wieku to bowiem szereg procesów, aktów i zdarzeń,
które współczesnym dają wrażenie, że żyją u schyłku pewnego okresu
historycznego. Dla europejskiej opinii publicznej jednym z takich wyda-
rzeń, bodaj czy nie najważniejszym, była właśnie sprawa francuskiego
kapitana Alfreda Dreyfusa1.

Dla polskiej opinii postępowej aż do marca 1899 r. sprawy kapita-
na Dreyfusa właściwie nie było. Wiadomości o rzekomej zdradzie fran-
cuskiego oficera pojawiały się co prawda w serwisach informacyjnych
większości poważnych czasopism, ale na odległych, nieznaczących po-
zycjach. Podobnie sprawa nie znalazła odzwierciedlenia w innych
źródłach z tego okresu. Jedynym pismem, które śledziło sprawę kpt.
Dreyfusa od samego początku, tj. od 1894 r.  był warszawski tygodnik
„Izraelita”; tygodnik skierowany do wykształconego, jak by wtedy po-
wiedziano: oświeconego, czytelnika żydowskiego. Można zaryzykować
stwierdzenie, że losy francuskiego oficera na tym etapie zainteresować
mogły zaledwie kolekcjonerów międzynarodowych plotek. Poważny
czytelnik musiał sobie zadać trochę trudu, by poznać kulisy sprawy.

Od grudnia 1897 r. tak postępowa, radykalna jak i konserwatywna
prasa polska – podobnie było w niemal całej Europie – komentowała za
to namiętną obronę francuskiego oficera pióra znanego pisarza Emila
Zoli. Drugim ważkim momentem tej odsłony debaty wokół losów Alfre-
da Dreyfusa stał się ogólnopolityczny kryzys, w obliczu jakiego stanęła
ówczesna Francja. Nie będzie żadnej przesady w uznaniu, że pod koniec
1897 r. pojawiła się sprawa Zoli. Sam zaś Alfred Dreyfus, choć pisano
już o sprawie Dreyfusa, był dla większości polskich komentatorów jak-
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1 Bibliografia sprawy Dreyfusa obejmuje kilkanaście tysięcy pozycji i z każdym
rokiem przybywają nowe prace.  Z ważniejszych pozycji, które się ukazały ostatnio
(w roku 2006 przypadła setna rocznica rehabilitacji kpt. A. Dreyfusa – 12 lipca
1906 r.) należy jednak przywołać monografię autorstwa Vincenta Duclerta: Alfred
Dreyfus. L’honneur d’un patriote, Fayard, Paryż 2006, a także po raz kolejny
przypomniany (pierwsze wydanie z 1994 r.) bardzo staranny słownik sprawy
Dreyfusa pod redakcją Michela Drouina: L’Affaire Dreyfus de A à Z. Dictionnaire,
Flammarion, Paryż 2006. Ze zrozumiałych względów istota sprawy Dreyfusa pozo-
staje tu tłem dla podjętego tematu. Kulisy francuskich zdarzeń, bohaterowie sprawy
i jej przebieg będą tu wzmiankowane tylko w razie niezbędnej konieczności.



by nieznaczącym pionkiem w większej, tajemnej grze, która właśnie za-
częła się rozgrywać.

Polską debatę Dreyfusowską niczym klasyczny dramat można
podzielić na trzy akty mierzone tak doniosłością jak i intensywnością
pojawiających się publicznych wypowiedzi. Pierwszy akt tego dramatu
trwa od końca 1897 r., kiedy płk Charles Marie Esterhazy, jedna z klu-
czowych postaci w sprawie Dreyfusa, zostanie oczyszczony przez pary-
ski sąd z zarzutów szpiegostwa, do lutego 1898 r., kiedy Emil Zola zosta-
nie skazany za obrazę władzy. Drugi akt tego dramatu rozgrywać się
będzie od tego momentu aż po rewizję procesu w sierpniu 1899 roku.
Trzeci akt to w końcu sam proces w Rennes, trwający od sierpnia 1899 r.
do wyroku 7 września 1899 roku. Jak skądinąd wiadomo, L’Affaire za-
kończyła się uniewinnieniem kapitana Alfreda Dreyfusa w 1901 r. i jego
późniejszą całkowitą rehabilitacją. Wtedy jednak większość europej-
skich komentatorów, bo sprawie towarzyszył już wówczas szeroki euro-
pejski rezonans2, przyjęła tę wiadomość bez szczególnych emocji.
Podobnie się miała rzecz w Polsce. 

Akt I

Pierwszy duży artykuł odnośnie sprawy pojawił się na łamach
warszawskiej postępowej „Prawdy”, napisany prawdopodobnie przez
samego redaktora naczelnego, Aleksandra Świętochowskiego. Autor
komentarza umieszczonego na pierwszej, tytułowej stronie – artykuł
ukazał się pod znamiennym tytułem „Nowa gorączka” – pisał: „Płonie już
cała Francja, na zachodzie, na południu i na wschodzie. Namiętności
motłochu nadają majaczeniom oświeconego tłumu niszczącą potęgę.
Naród rozpada się na stronników Żyda Dreyfusa i stronników nie-Żyda
Esterhazego (...) Rząd się chwieje”3. Autor od razu zaznaczał, że „sprawy”
– a więc fali antysemityzmu, która rozlała się po Francji i jej koloniach,
manifestów i demonstracji na ulicach, a także wybuchu nowej nacjona-
listycznej gorączki – nie byłoby, gdyby rząd republiki uległ naciskom
rodziny oskarżonego i w odpowiednim czasie przyjął rewizję procesu.
Tyle, że zajęcie się sprawą przez Zolę zmieniało postać rzeczy. Pisał da-
lej: „Zola człowiek idei może być obałamuconym, ale nigdy występnym.
Zresztą czy by Zola na czele ruchu stanął czy nie, u steru tego ruchu nie
zabrakłoby idei cały egotyzm i egoizm Dreyfusów zaćmiewający”.
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2 Por. np. James F. Brennan, The Reflection of the Dreyfus Affair in the Europe-
an Press, New York 1998.

3 Nowa gorączka, „Prawda” nr 4, 10/22 stycznia 1898 r., s. 38.



Co ciekawe, anonimowy autor wcale nie odżegnywał się od myśli,
że Dreyfus był w rzeczy samej zdrajcą, a stanowisko Niemiec zaprzecza-
jące udziałowi w sprawie zdawało się być tego potwierdzeniem.
W owym czasie kanclerz Büllow oficjalnie zaprzeczył powiązaniom
strony niemieckiej ze sprawą. Oświadczenie rządu niemieckiego zostało
wydane w sposób tak szybki – i stąd niespodziewany, że śledzący wyda-
rzenia zaczęli nabierać podejrzeń co do czystości intencji niemieckich
władz. „Obawy ówczesne są i dzisiejszymi (...) – pisał więc komentator
„Prawdy”. – Za co skazano Dreyfusa, jaki mu czyn zarzucano, jakim go do-
wodem pokonano? Same tajemnice” – zauważał nieco później. „Oby tylko
tej funkcji sprawiedliwości i porządku nie chciała spełnić dyktatura” –
kończył. Niepokój co do obrotu spraw we Francji udzielił się także in-
nym członkom zespołu redakcyjnego. Redaktor sporządzający swego ro-
dzaju kronikę międzynarodową w tym samym numerze „Prawdy”,
ostrzegawczo zapisał: „Życie może wszystkie dylemata zastąpić jednym:
z rzeczą pospolitą lub przeciwko niej”.

Bardziej osobisty komentarz Świętochowski zamieścił w swym co-
tygodniowym felietonie pt. „Liberum veto”, który zasadniczo poświęcił
właśnie wydarzeniom francuskim. „Prąd zarazy” – tak brzmiał podtytuł
artykułu. „Co nas społeczeństwo zajęte swoimi kłopotami może obchodzić
jakiś tam kapitan lub major francuski, chociażby jeden z nich był niewin-
ny, a drugi łotrem?” – pytał. Zaledwie tydzień wcześniej, przypomnijmy,
sąd uniewinnił Esterhazego, czym pośrednio potwierdził winę Dreyfusa.

Oto przede wszystkim okazało się, że „sprawiedliwość we Francji
przestała być boginią i zamieniła się w handlarkę” – stwierdzał Poseł
Prawdy. Bo jeśli Dreyfus jest winien, przekonywał Świętochowski, to jak
w narodzie moralnie zdrowym, w którym szanuje się prawo i jego wy-
konawców możliwe byłoby zawiązanie syndykatu, który chce wydobyć
skazańca z rąk słusznie karzącej sprawiedliwości?

„Więc tam można za pieniądze nawet to zrobić – oburzał się felieto-
nista – odbić i uwolnić od pokuty za pomocą uorganizowanej bandy,
która posiada dość pełne worki od prowadzenia tego rozboju (...) Byłby to
akt ohydny, chociaż z naturą naszych czasów zupełnie zgodny. Tworzono
»ryngi« i »kartele« dla obdzierania spożywców podniesionymi cenami
miedzi, srebra i zboża i nafty, czemużby nie miano spróbować tego same-
go środka dla obalenia wyroków sądu”. Jeśli zaś Dreyfus jest niewinny,
to popełniono tzw. mord sądowy i ludzie, którzy to uczynili są albo po-
tworami, albo niegodziwcami, jeśli popełniwszy taką fatalną pomyłkę
wzbraniają się ją naprawić, dodawał dalej. „Francja jest społeczeństwem
zgniłym – ale cała sprawa jest błotem miejscowym. Nie w tym jedynym
wypadku Europa nas zaraża – Brońmy się od niej” – przekonywał następ-
nie. „A jeśli chcemy się już tym zajmować koniecznie, to starajmy się
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Rysunek z pisma satyrycznego „Mucha”. 
Wieża Eiffla zbudowana z akt zawierających kłamstwa, paszkwile, nienawiść itp.



przynajmniej ustrzec: własne życie, własne uczucia i myśli od jej miazma-
tów”4. I to byłaby – pisał dalej redaktor „Prawdy” – jedyna korzyść
płynąca z całej sprawy. 

Jest to wypowiedź ciekawa z wielu względów. Po pierwsze, padły tu
chyba najmocniejsze słowa przeciwko tzw. syndykatowi, czyli lobby
kierowanemu przez Mathieu Dreyfusa, brata najbardziej zainteresowa-
nego. Lobby to domagało się rewizji procesu. Później takie akcenty nie-
jako zrównujące moralnie przeciwne strony tego – wydawać się mogło
– wewnątrzfrancuskiego sporu w prasie postępowej były już rzadkością.
Dla kontrastu, w europejskiej prasie konserwatywnej i antysemickiej,
w Polsce zaś w „Roli” i „Niwie Polskiej”, ale także w wielu zachowaw-
czych i katolickich pismach, tę rzeczywiście istniejącą grupę nacisku
uznawano za „żydowskie przedsiębiorstwo”. I jeśli początkowo powstają-
cy obóz dreyfusardów, tj. zwolenników rewizji procesu, był faktycznie
zdominowany przez wpływową rodzinę Dreyfusów, zasymilowanych
Żydów francuskich, to później w miarę rozwoju wypadków ta opinia
stała się już mocno naciąganym stereotypem. 

A zatem bardzo krytycznej wobec rodziny Dreyfusa korespondencji
z Paryża Władysława Bugiela, notabene stałego współpracownika
„Przeglądu Tygodniowego”, jego wydawca i zarazem redaktor naczelny
Adam Wiślicki już nie zamieścił. Podobnie nie ukazał się na łamach te-
goż „Przeglądu” list antysemickiego pisarza i publicysty Teodora Jeske-
Choińskiego dotyczący sprawy Dreyfusa5.

Po drugie, w felietonie Świętochowskiego została wyłożona teza, że
w całym tym francuskim zamieszaniu na pewno nie chodzi o samego
Dreyfusa, a już bynajmniej nie o Żydów w ogóle, ale o to, że we Francji
dzieje się już od dłuższego czasu coś niedobrego. Innymi słowy, Francja
jest chora i w istocie problemem jest, jak sobie z tym kryzysem poradzi,
a nawet: czy w ogóle się z nim upora.

Po trzecie wreszcie, bohaterem wypadków francuskich stawał się
za to Emil Zola i to niezależnie od przypisywanych mu, niekoniecznie
dla opinii publicznej czytelnych,  motywów. We wspomnianym felietonie
Poseł Prawdy pisał m.in.: „chociażby nawet dowiedziono, że Dreyfus sto
razy chciał zdradzić Francję, prawda ta nie obniży wzniosłości porywu Zo-
li i tylko może świadczyć o jego rozwadze (...) Dla mnie, ażeby mu złożyć
najszczerszy hołd, ażeby jego śmiałe wystąpienie uznać za najpiękniejszy
wylew uczuć znakomitego pisarza, wystarcza to, że on uwierzył w niewin-
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4 Poseł Prawdy (Aleksander Świętochowski), Liberum veto: Prądy zarazy,
„Prawda” nr 4, 10/22 stycznia 1898 r., s. 43.

5 Dwa wymienione teksty znajdują się w zespole redakcji „Przeglądu Tygodnio-
wego” przechowywanym w Bibliotece Głównej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej.



ność skazańca i że naśladując przykład swego wielkiego poprzednika Vol-
taire’a postanowił również wywalczyć dlań sprawiedliwość nie posiadając
żadnej innej władzy i środka, prócz zamkniętej w prozie siły talentu i sze-
rokiego wpływu”. W felietonie, który się ukazał dwa tygodnie później,
tenże Świętochowski dodawał: „Nas obchodzić może wzniosła idea i tę
właśnie przedstawia Zola”. I dalej „Zola, który wierząc w jego [Dreyfusa]
niewinność, rzuca się w odmęt nierównej walki, naraża swoje życie, musi
codziennie znosić obelgi i odpierać ataki dzikiego motłochu, grożącego mu
śmiercią a nieoszczędzającego mu żadnej zniewagi (...) składa dowody (...)
miłości dla prawdy i prawa. Może być przykładem dla męstwa, przedmio-
tem podziwu i szacunku”6.

O Janusowym obliczu wypadków we Francji (przede wszystkim nie-
spotykanych od lat nastrojach antysemickich) pisał w „Kronice Tygodnio-
wej” drukowanej w „Kurierze Codziennym” Bolesław Prus. Znany pisarz
na początku uznawał, że skoro w całą sprawę zaangażował się rząd
Republiki Francuskiej, to pewnie jest coś na rzeczy. „Na nieszczęście
bowiem chwalenie Zoli – stwierdzał Głowacki – jest nie tylko hołdem dla
szlachetnych uczuć, ale jeszcze – potępieniem ludzi stojących na czele rzą-
du, który może właśnie w tej chwili boryka się z jakimś niebezpieczeń-
stwem zewnętrznym, grożącym Francji, a wywołanym przez niecierpliwość
entuzjastów (...) A nade wszystko – nie rozdzierajmy szat nad Francją, bo
ona i w tej potrzebie okaże się godną podziwu”7.

Z dużą powściągliwością o zaangażowaniu Zoli w całą sprawę pisał
za to warszawski, radykalny „Głos”8. W kronice międzynarodowej tego
pisma znalazła się następująca uwaga: „Żałować tylko wypada, że pisarz
tej miary, co Zola, schyłek świetnej kariery kala w tych brudach”9. Samą
zaś niechęć do podejmowania całej sprawy na łamach pisma autor
wspomnianej notki, Ludwik Włodek, tłumaczył już tydzień później jej
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6 Poseł Prawdy, Liberum veto: Odgłosy cudzej walki u nas, „Prawda”, nr 8,
7/9 lutego 1898 r., s. 91.

7 Bolesław Prus, Kronika Tygodniowa, „Kurier Codzienny”, nr 30, 30 stycznia
1898 r., za: Kroniki Bolesława Prusa, Tom XIV, oprac. Zygmunt Szweykowski, War-
szawa 1973, s. 239.

8 Środowisko zgrupowane wokół wznowionego w 1895 r., zbliżonego do
nacjonalistycznej Ligi Narodowej, warszawskiego „Głosu”, trudno uznać za
postępowe wg ówczesnych kryteriów. Niemniej jednak w tygodniku redagowanym
przez Zygmunta Wasilewskiego publikowali też publicyści zbliżeni do PPS, a nawet
jak np. Stanisław Koszutski do rewolucyjnego SDKPiL-u. Pamiętając o tym postano-
wiłem wspomniany tygodnik uwzględnić także dla pokazania pewnego kontrastu
w dominującej opinii środowisk postępowo-radykalnych.

9 Wł (Ludwik Włodek), Z całego świata, „Głos”, nr 3, 3/15 stycznia 1898 r., 
s. 65.



groteskowym charakterem: „Nie można (...) pod pozorem polityki druko-
wać romansów kryminalnych à la Gaborieau”10.

O niesłychanym wzroście popularności Zoli w związku ze sprawą
może zaświadczyć kilka innych, drobniejszych faktów. Oto np. w „Przeglą-
dzie Tygodniowym” w rubryce „Do wszystkich”, gdzie odpowiadano na li-
sty czytelników, ukazała się informacja dla niejakiego Pana D.H. o tym, że
obecnie na składzie z dzieł Zoli redakcja posiada „Rodzinę Rougonów”,
„Podbój Plassons”, „Brata Abbe”, „Moureta”, „Lourdes” i „Rzym”. A po-
wieść „Paryż” właśnie będzie drukowana w „Dodatku powieściowym”11.
I rzeczywiście, już kilka tygodni później zaczęły ukazywać się na pierw-
szej stronie „Przeglądu” anonse „Paryża”. Świadectwem popularności Zo-
li może być też osobliwa wymiana poglądów, która ukazała się na łamach
„Prawdy”. Tu jednak trzeba trochę wyprzedzić chronologię. 

O ile zarówno A. Świętochowski w „Prawdzie” jak i Władysław Bu-
giel w „Przeglądzie” (publicysta ten zamieszczał także swą koresponden-
cję z Paryża we lwowskim „Słowie Polskim”, gdzie, aż do lutego 1899 r.
może tylko raz wspomniał o sprawie kpt. Dreyfusa) podnosili idealizm,
przywiązanie do sprawiedliwości i praworządności, a także czuwanie
na straży wartości republikańskich, to Ludwik Krzywicki, inny publicy-
sta „Prawdy”, znany krytyk o sympatiach marksistowskich, dostrzegał
w postawie Zoli inne cechy. W numerze 30 „Prawdy” z lipca 1898 r.
Krzywicki pisał: „Pisarz posiada bardzo mgliste pojęcie o stosunkach spo-
łecznych przyszłości oraz siłach dziejowych, dążących do rozwiązania nie-
domagań społecznych. Ale gdy chodzi o zgniliznę doby naszej, o potęgi zło-
wrogie, ciążące na dalszym pochodzie Francji, Zola wie komu cisnąc ręka-
wice i ma śmiałość to zrobić”12.

Wątki te zresztą podjął i rozszerzył Krzywicki w bardzo obszernym,
czteroczęściowym studium dotyczącym pisarstwa Zoli („Prawda” nr 32,
33, 34) pt. „Psycholog mas ludzkich”, częściowo rewidując uprzednio
wypowiedziane opinie. We wspomnianym studium oskarżał między in-
nymi Zolę o to, że pozostał zaledwie naturalistą i epikiem ustroju kapi-
talistycznego i choć jego wyobraźnia wyraźnie niedomaga przy zagłę-
bianiu duszy indywidualnej, to jednak sięga mistrzostwa, kiedy odmalo-
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10 LW (Ludwik Włodek), Z całego świata. Sprawa Dreyfusa, „Głos”, nr 4,
10/22 stycznia 1898 r., s. 90.

11 Do wszystkich, „Przegląd Tygodniowy”, nr 11, 12 marca 1898 r., s. 133. Por.
także Do wszystkich, „Przegląd Tygodniowy”, nr 10, gdzie niejakiemu Panu Janowi
W. z Łaput donoszono, że na składzie jest jeszcze wydanie „Rzymu” Zoli  z 1896 r.
– trzy kompletne egzemplarze za zaledwie 2,30 rubli, s. 121.

12 K.R.Ż. (Ludwik Krzywicki), Hercules contra plures, „Prawda”, nr 30,
11/23 lipca 1898 r., s. 353.
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wuje rzeczywistość społeczną. Zola, zarzucał francuskiemu pisarzowi
Krzywicki, poprzestał zaledwie na opisywaniu owej „zgnilizny doby
naszej, mnożąc niepotrzebne opisy i podrzędne szczegóły”13.

Najbardziej życzliwe wobec postawy Zoli było chyba krakowskie
„Życie”, które wysłało nawet do redakcji „Le Figaro” list z podziękowa-
niami, w którym podkreślano zalety odważnego gestu autora słynnego
„J’accuse”. Wiele pochlebnych opinii o odważnym geście pisarza czytel-
nicy krakowskiego dwutygodnika znajdowali zarówno w koresponden-
cjach z Paryża (m.in. Felicji Nossig i Izy Moszczeńskiej) jak i w komen-
tarzach odredakcyjnych, przede wszystkim autorstwa Ludwika Szcze-
pańskiego. 

Krakowskie pismo opublikowało ponadto dwa wiersze poświęcone
w dużej części Zoli (19-częściowy poemat Wincentego Ogórka pt. „Dreyfu-
siada”, i znacznie krótszy utwór młodego poety Jerzego Żuławskiego „Con-
spuez Zola” (fr. „Spluńcie na Zolę”). Wiersz wybijającego się młodopolskie-
go poety Żuławskiego chyba najlepiej odzwierciedlał opinię środowiska
radykalnych twórców galicyjskich wobec wydarzeń we Francji. Zola, ni-
czym starożytny tytan – w utworze widać było także silne inspiracje
Nietzscheańskie – przedstawiony został w opozycji do dzikiej, ksenofo-
bicznej tłuszczy miejskiej. Zola, pisarz–intelektualista, jako jedyny potrafił
podjąć porzuconą żagiew wartości republikańskich. Żuławski pisał m.in.:

„Wielki Pisarz, ostatni snadź człowiek wśród wrzasku 
Stał niemy (...) W uszach dziwna mu muzyka 
Głos nienowy: Nie żyje republika”14.

Na tym etapie polskich rozstrząsań sprawy Dreyfusa w opinii postępo-
wej pojawiły się też pierwsze analizy sytuacji i poszukiwania przyczyn ca-
łego zamieszania. Najbardziej konsekwentną wizję wypadków francuskich
zaprezentował przebywający od 1892 r. we Francji Kazimierz Kelles-
Krauz. Jeden z najwybitniejszych teoretyków polskiej lewicy niepodległo-
ściowej, krytyk tendencji nacjonalistycznych w PPS, z którą pozostawał
związany, ale i Róży Luksemburg – czołowej postaci internacjonalistycznej
lewicy. Ortodoks marksistowski na polską modłę, jak kiedyś napisał o nim
jego wybitny komentator15. Dla polskich odgłosów sprawy jest to postać
wyjątkowa i to z kilku powodów. Należy tu wspomnieć o jego fenomenal-
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13 K.R.Ż., Literatura i sztuka, Psycholog ludzkich mas II, „Prawda”, nr 33,
1 sierpnia 1898 r., s.  294, por. także nr 32, 34, 35.

14 Jerzy Żuławski, Conspuez Zola, „Życie”, nr 35, 10 września 1898 r., s. 457.
15 Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie – Rozwój – Rozkład,

Londyn 1988, s. 528.



nej pracowitości. Kelles-Krauz, w wieku zaledwie dwudziestu kilku lat
w interesującym nas okresie pisywał już korespondencje do „Przeglądu
Tygodniowego” (co dwa tygodnie, największy odstęp między kolejnymi
artykułami to 4 tygodnie), do mieszczańskiego „Kuriera Warszawskiego”
(jego paryskie korespondencje ukazywały się tam prawie codziennie; był
przypadek, kiedy tego samego dnia zostały opublikowane dwie różne rela-
cje z Paryża, z czego jedna w wydaniu porannym, druga zaś w popołudnio-
wym), a także do szeregu pism socjalistycznych (m.in. „Naprzodu”, „Przed-
świtu”, „Światła”). Dodatkowo we wspomnianym okresie Kelles-Krauz
opublikował wiele artykułów teoretycznych w pismach socjologicznych,
a także obszernych światopoglądowych polemik (m.in. słynną polemikę
z czołowym ideologiem nacjonalistycznym Zygmuntem Balickim). Był
wtedy także czynnym wykładowcą akademickim. Dla potomnych pozostał
też spory zasób jego korespondencji partyjnej i prywatnej z tego okresu. 

Już po wyroku na Zolę ukazała się korespondencja Kelles-Krauza
w „Przeglądzie Tygodniowym”. Autor obszernej relacji dla warszawskie-
go tygodnika miał już wówczas na podorędziu całą serię argumentów
i racji, które leżały u podstaw decyzji o skazaniu Zoli. 

„A więc dlaczego Zola musiał iść pod sąd?” – zapytywał Kelles-
-Krauz16. Pytanie zdawało się być w jego ustach niemal retoryczne. Al-
bowiem Francja jest od pewnego czasu w zastoju – sam sobie po chwili
odpowiadał. Francja od wojny 1870 r. nie rozliczyła się z pozostałościami
dawnego ustroju – twierdził dalej. W pierwszym rzędzie z armią. Kelles-
-Krauz pisał m.in.: „Francja jest jedynym na świecie krajem demokratycz-
nym posiadającym poważną armię stałą. Lecz Rzeczpospolita i Armia pole-
gają na dwóch wręcz sprzecznych zasadach. W Rzeczpospolitej władza
pochodzi od dołu, w armii wszystko idzie od góry. W Rzeczpospolitej władza
jest niestała, w wojsku stała i ciągła. W Rzeczpospolitej się rozprawia, w woj-
sku milczy. Dlatego też Rzeczpospolita i wojsko razem żyć nie mogą i w koń-
cu jedno podporządkuje drugie”. Wojsku też służy autorytarne wychowanie
– dodawał korespondent „Przeglądu Tygodniowego” – które młodzież
francuska odbiera z katolickiej szkoły – „uczy się tam posłuszeństwa, dyscy-
pliny i nazwisk swoich przełożonych”. Trzyletnia służba wojskowa, zdaniem
Kelles-Krauza również wywierała szkodliwy wpływ na obywateli.

„Przecież kiedy taki młody Francuz zostaje wyborcą – przekonywał
publicysta – to przyzwyczaił się szanować co należy, umysł ma mniej przy-
stępny na niezdrowe marzenia. A gdy słyszy podburzanie przeciw posiada-
jącym, to przypominają mu się egzekucje wojskowe i mówi do siebie:
Nie trzeba (...)”.
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16 K.R. (Kazimierz Kelles-Krauz), Listy z Francji II, Paryż 5 lutego, „Przegląd
Tygodniowy”, nr 7, 31 stycznia/12 lutego 1898 r., s. 79.



Ale armia była przecież Republice Francuskiej potrzebna, co do
tego korespondent warszawskiego „Przeglądu” nie miał wątpliwości:
kiedyś Francja będzie musiała odebrać utracone ziemie – Alzację i Lota-
ryngię. Publicystyka Kelles-Krauza pozostawała w tej mierze w głów-
nym nurcie polskich wyobrażeń o sojuszniczej roli republikańskiej Fran-
cji w dziele wyzwolenia społecznego narodów Europy. Zadania, jakie
stawiał Kelles-Krauz przed republikańskim państwem były ogromne.
Publicysta nie był przy tym kimś w rodzaju rewizjonisty-militarysty
w nowym, marksistowskim duchu, chciał raczej zrealizowania się spra-
wiedliwości społecznej i postępu. Wśród narodów, które miały to zada-
nie przeprowadzić widział właśnie Francuzów. 

W innej korespondencji dla „Przeglądu Tygodniowego” Kelles-Krauz
utyskiwał nad upadkiem ducha i energii republikańskiej. Cytował m.in.
wyniki przeprowadzanej wśród artystów, ale także milionerów i polity-
ków, czyli elit republikańskiej Francji, ankiety, opublikowanej przez pismo
młodych „Mercure de France” dotyczącej ewentualnego powrotu na zie-
mie zabrane przez Niemcy w 1871 roku. Kelles-Krauz pisał m.in.: „Rze-
czywiście pod pewnym względem ankieta jest bezwstydną. Odsłania ona bi-
czowane ciało – i pokazuje, że rany się zabliźniły. Odsłania zwyciężonych
serca – i pokazuje, że myślą o czem innem (...). Jeżeli teraz przejdziemy do
opinii Francuzów to przede wszystkim zauważymy jedną cechę, wspólną
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wszystkim poza nielicznymi wyjątkami: ogromnie nie chce im się bić. Paix!
Paix! – wołają na wyścigi”. Kelles-Krauz z pewnym przekąsem przywołał
tu nawet opinie jednego z tych nielicznych wyjątków, jakiegoś żarliwego
republikanina, który rozpaczliwie stwierdzał: „Nous sommes une nation
crevée (jesteśmy zdechłym narodem)” 17.

„Dlaczego tedy skazano Zolę, skoro »sprawiedliwość« nakazywała go
uniewinnić?” – zastanawiał się młody publicysta w kolejnej korespon-
dencji dla „Przeglądu”18. „Dlaczego generalicja urządziła sobie z sądu po-
śmiewisko, a praworządność nie zadziałała?” – pytał dalej. Kelles-Krauz
miał na te wątpliwości jedną odpowiedź. Tak właśnie, przekonywał,
funkcjonuje klasyczne społeczeństwo mieszczańskie. Pisał np.: „Zawie-
szone między groźbą wywłaszczenia a nadzieją wzbogacenia się i ciągle po-
zostające w sprzeczności między myślą a czynem szamocze się pomiędzy
rewolucją a reakcją. Jeszcze przed kilku laty potrafiło wyhodować Zolę –
fanatycznego i namiętnego wyznawcę sprawiedliwości bezwzględnej
i wiecznej, teraz gotowe poświęcić na ołtarzu swojego bezpieczeństwa”. Pu-
blicysta „Przeglądu” dość sprawnie wyjaśniał ten paradoks
poprzez niuanse funkcjonowania społeczeństwa burżuazyjnego epoki
industrialnej. „Armia powinna być gotowym na każde zawołanie nienad-
psutym mieczem – pisał w lutowej korespondencji dla „Przeglądu” – pew-
nym i szybkim jak gilotyna (...) regulatorem rozmiłowanych przez drobno-
mieszczaństwo uniesień”. Ułuda silnej armii, wedle publicysty, pozwalała
ponadto żywić burżuazji złudzenia co do odzyskania utraconych ziem.

Publicyści krakowskiego „Życia” widzieli z kolei beneficjanta całej
afery we francuskim, a ściślej paryskim mieszczaństwie. To obstawanie
przy prawdzie i prostolinijności, a także szczerze republikańska szlachet-
ność i bezpośredni humanitaryzm, jakie zdaniem autorów krakowskiego
periodyku reprezentował Zola, musiały spędzać sen z powiek paryskim
burżujom. W charakterystycznym liście jednego z czytelników do redakcji
„Życia” postać Zoli wyraźnie przerastała mieszczańską mentalność,
a w tłumie jego przeciwników po ogłoszeniu skazującego go wyroku czy-
telnik dostrzegał tylko społeczne męty. „Tłum przeciwko Zoli demonstruje?
– pisał – A tak, motłoch pijanych obywateli, kołtunów; sutenerzy i agenci pro-
wokacyjni rządu. Jest ich mnogo w Paryżu”19. Niestety, było chyba inaczej. 

Przebieg procesu pisarza relacjonował w korespondencji dla „Życia”,
także niejaki A.G. „Wybuch radości w tłumie wygłuszał dalsze słowa sędziego”
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– pisał anonimowy autor20. „Ludzie sobie nieznani winszują sobie nawza-
jem. Oficerowie padają sobie w objęcia (...) Niestety wrzawa nieprędko
ucichnie” – dodawał korespondent. „Z placu publicznego przenosi się do
dzienników, zaczepia w umysłach ogółu i zagłusza każdy głos sumienia”.
Autor korespondencji widział głębsze podłoże całego zawirowania, które-
go tylko hałaśliwym przejawem było skazanie Zoli za jego odważny gest.
„Nous sommes en decadence” – cytował pewnego „starego, myślącego Fran-
cuza”. „To klęska 1870 r. spowodowała – konstatował autor – że pióropusz
i szabelka stały się przedmiotem kultu. (...) Fatalny pruski duch, który zatruł
atmosferę życia publicznego w całej Europie, rozciągnął skrzydła ponad całą
Francją pociągając za sobą upadek ducha republikańskiego. Choć mieszcza-
nin oduczył się nosić szpadę i mundur, zapotrzebowanie na ludzi z szykiem
i tradycją wcale nie zmalało. A takich dawały klerykalne dzielnice z St. Ger-
main”. Sojusz z Rosją tylko wzmocnił partię militarną.

Paryski korespondent wynajdywał też inne wewnętrzne sprężyny
wzrostu znaczenia armii. „Porosły w pierze republikanizm – pisał – nau-
czył się patrzeć na armię jako na jeden ze społecznych dogmatów. Co wię-
cej, armia była jedyną zaporą wobec rozrostu idei zagrażającej własności
prywatnej (...) Trzask bomb anarchistów oddziaływał na nerwy republika-
nina; począł rozglądać się za żandarmem. Szybko też ideały takie jak spra-
wiedliwość, prawda i wolność sumienia, swoboda obywatelska straciły na
wartości. I tylko brakowi nowego Napoleonka należy zawdzięczać, że repu-
blika podtrzymuje swój dychawiczny żywot” – konkludował A.G. 

Odwieczną walką między postępem a tradycją tłumaczył wyrok na
Zolę w komentarzu odredakcyjnym „Przeglądu Tygodniowego” jego re-
daktor naczelny, Adam Wiślicki. Choć z sentencji wyroku cieszył się ca-
ły rząd, burżuazja francuska i motłoch paryski, to nie tam, zdaniem re-
daktora naczelnego „Przeglądu Tygodniowego” należałoby szukać inspi-
ratorów całego skandalu. „Ta publika – pisał Wiślicki – której zachowanie
się tak głębokie wywołuje zdziwienie całej Europy, była chórem wszystkich
nienawiści przeciw żądaniom; sprawiedliwości i światła”21. Spójrzmy na
salę sądową – zalecał czytelnikom Wiślicki – kogo tam nie znajdziemy?
Oto w jednym miejscu spotkała się cała niemal reakcja. Tu autor wymie-
niał legitymistyczną arystokrację, wysokich notabli państwowych, zna-
nych paryskich antysemitów, bonapartystów, kilku plutokratów, i „przy-
jaciół sztabu generalnego”. Na sali Wiślicki zobaczył też kilku księży.
„Tak, że dziwić się nawet można – dodawał kąśliwie – iż to miłe zgroma-
dzenie zdołało wstrzymać się od pożarcia oskarżonego”. 

24 Grzegorz Krzywiec

20 A.G., Do Sekwany, „Życie”, nr 10, 5 marca 1898 r., s. 119.
21 red. (Adam Wiślicki), Conspuez Zola, „Przegląd Tygodniowy”, nr 9, 14 stycz-

nia/2 lutego 1898 r., s. 103.



Wiślicki podobnie jak większość postępowych publicystów genezy
sprawy Dreyfusa doszukiwał się w klęsce 1870 roku. Jego zdaniem,
Francja nie potrafiła się rozstać ze swoją przeszłością, oportunistycznie
godząc się z pozostałościami starego systemu. I to właśnie obciążenie
przeszłością miało hamować jej dalszy rozwój. Już zresztą w momencie
wybuchu afery, jak utrzymywał publicysta „Przeglądu”, przepaść między
Francją a resztą ludzkości zaczynała się powiększać. Wiślicki pisał m.in.
„Nigdy różnica w zdaniu Francji a »całej Europy« nie wykazała się jaśniej
i bardziej stanowczo, niż na procesie Zoli. Kiedy Europa wykształcona, jest
w obozie Zoli i drobnej cząstki inteligencji co z nim trzyma za jedno, Fran-
cuzi krzyczeli »conspuez Zola«. Kiedy świat słał do niego tysiące tysięcy te-
legramów, listów adresów; Francuzi chcieliby go utopić wraz z obrońcami
w Sekwanie”.

Co się zatem stało z Francją? – zapytywał dramatycznie Wiślicki
i zaraz sam sobie odpowiadał. Jego teza była dość charakterystyczna dla
warszawskich środowisk liberalno-postępowych: Francja, nie rozstaw-
szy się ze swoją przeszłością, pożegnała się ze swoimi tradycjami. „Fran-
cuski naród – pisał dalej publicysta warszawskiego „Przeglądu” – nie na
cyfrze swych obywateli, nie na potędze swej armii się opierał, ale na fran-
cuskich ideałach, które świat cały wyznawał. Francja we wszystkich naro-
dach liczyła swych wielbicieli, samowiednych lub bezwiednych, którzy
często po duchu nie byli gorszymi Francuzami od rodowitych Gallów czy
Franków. To było źródło jej potęgi rzeczywistej. Źródło to zaczęło już obe-
cnie wysychać, narody hołdujące ideom francuskim poczynają jak uschłe
gałęzie odpadać, a pień francuski z każdą wiosną mniej się zieleni”. 

Proces Zoli zdaniem wielu komentatorów dowodził, że Francja jest
w kryzysie, republika jest w krytycznym stanie, wartości republikańskie
są zagrożone czy to mieszczańskim oportunizmem, który przechodził
dla niektórych w zwyrodnienie, czy też podnoszącą głowę reakcją, która
nigdy nie została ostatecznie pokonana. Jednego wszak można być było
pewnym: skazanie Zoli całej sprawy nie zamknie – na co liczyło wielu,
tak na świecie, jak i w Polsce. Trzeba będzie długo jeszcze czekać na
uspokojenie nastrojów. Wewnętrzna sprawa Francji bowiem, co podkre-
ślali prawie wszyscy komentatorzy stała się nagle problemem dla całego
cywilizowanego świata. 

Wraz z procesem Zoli wzrosło zainteresowanie galicyjskiej prasy
postępowej sprawą Dreyfusa. Jak dotąd sprawa pojawiała się na tylnych
szpaltach dzienników, w działach międzynarodowych galicyjskich
czasopism, bądź jako jedna z ciekawostek, którymi żyje świat. W taki
sposób pisały o wypadkach francuskich lwowskie „Słowo Polskie” i kra-
kowska „Nowa Reforma”. Obydwa pisma zbliżone do galicyjskich demo-
kratów, pisały jednak o sprawie Dreyfusa cokolwiek odmiennie. Z pew-
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nością wynikało to także, przynajmniej po części, z osobowości samych
redaktorów naczelnych. „Nowa Reforma”, która przychylnie odnosiła
się do postawy Zoli, a potępiała zachowania i uczynki Esterhazego,
z pewną ulgą przyjęła zakończenie procesu Zoli. W numerze z 26 lutego
1898 r. Tadeusz Romanowicz tak to komentował: „Skończył się wreszcie
ten monstrualny proces, który przez długi czas trzymał w napięciu umysły
we Francji, budząc najdziksze namiętności i rzucając ziarno niezgody
i pierwiastek rozkładu w łono społeczeństwa francuskiego”22. 

Romanowicz, podobnie jak większość publicystów krakowskiego
dziennika, ufał we francuskie procedury sądowe. W przywołanym komen-
tarzu odredakcyjnym, zastrzegano się, że jeśli nawet sprawa Zoli skończy-
ła się właśnie, to sprawa Dreyfusa ciągle będzie żyła. „Kraj choć targany
wewnętrznymi sprzecznościami chociaż w morderczym uścisku między
żywiołami republikańskimi a antysemitami, klerykałami i monarchistami;
po jednej zaś stronie mający rewolucję socjalną, a z drugiej umiarkowaną re-
publikę po wielokroć wychodził już z gorszych opresji”. Tu krakowski publi-
cysta wspominał o zjawisku prawicowego populizmu z lat 80. XIX w. –
tzw. bulanżyzmie i machinacjach finansowych z połowy lat 90., w które
uwikłane były paryskie elity, tj. aferze panamskiej. Wprawdzie „proces ten
– pisał dalej – nie był pojedynczym wypadkiem w dziedzinie sądownictwa,
ale wrzodem społecznym, choroby w której tkwi synteza wielu niedomagań
trzeciej republiki (...) i jakkolwiek niezdrowe stosunki jej obyczajowe i poli-
tyczne od czasu do czasu wydobywają się na jaw w postaci chorobliwych
wstrząśnień, to nadziei nie należy tracić. Chociażby tylko jedyną opoką dla
III republiki był oportunizm jej elit i bezsilność jej przeciwników”. 

Wypadki zdawały się potwierdzać oczekiwania redakcji krakowskie-
go dziennika. Zola został, co prawda tylko z przyczyn formalnych, ale
jednak uwolniony przez trybunał kasacyjny. O fakcie poinformował czy-
telników krakowskiego dziennika wytłuszczony grubą czcionką na-
główek: „Zola uwolniony!”. Gazeta wracała do wyroku przez kilka dni –
opublikowała m.in. całą przetłumaczoną jego sentencję. Redaktorzy mie-
li chyba nadzieję, że salomonowy wyrok uśmierzy niepokoje przed zbli-
żającymi wyborami we Francji. „Wyrok nie zadowoli oczywiście antysemi-
tów i szowinistów idei militarnej, ale zadowoli ogół społeczeństwa, pragną-
cy uspokojenia i ukojenia umysłów po niezwykłych wstrząśnieniach, jakie
tej sprawie towarzyszyły” – głosił jeden z niepodpisanych artykułów23.

Wydawane we Lwowie „Słowo Polskie” pisało o Zoli, Dreyfusie i ca-
łej sprawie znacznie mniej przez cały 1898 r., jakby w przekonaniu, że to
wydarzenia mające wyłącznie francuski kontekst, a i tak w ostatecznym
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rozrachunku sprawiedliwości stanie się zadość. Nawet paryski korespon-
dent dziennika Władysław Bugiel, notabene dość dużo piszący o sprawie
dla warszawskiej „Prawdy”, z rzadka wspominał w swoich tekstach o ku-
lisach sprawy. Rzecz jasna, redakcja jednoznacznie opowiadała się po
stronie Zoli i kształtującego się obozu dreyfusardów, we wszystkich klu-
czowych momentach drukując krótkie, ale dobitne komentarze. 

Jak się wydaje, dla wielu postępowych inteligentów naprawienie
szkód wynikających z sądowej pomyłki, bo o to w całej sprawie miało
chodzić, było kwestią czasu. Wymowny jest list Elizy Orzeszkowej do
Leopolda Meyeta z marca 1898 roku. Orzeszkowa, której awantury fran-
cuskie – a zwłaszcza udział w nich młodzieży – przypominały wieki
średnie i nasuwały w związku z tym szereg raczej smutnych refleksji co
do przyszłości świata, pisała: „Cóż robić? Chciałoby się jak najrychlej
oczy na wszystko zamknąć, ale trzeba czekać”24.

Akt II

Od połowy 1898 roku wypadki zaczęły toczyć się w zawrotnym tem-
pie. Majowe wybory z 1898 r. nie przyniosły żadnych istotnych przeta-
sowań na francuskiej scenie politycznej. Zwyciężyli umiarkowani repu-
blikanie, sporo głosów stracili za to socjaliści i – jak pisano – „czystej
wody” monarchiści. Édouard Drumont, wydawca osławionego paryskie-
go dziennika „La Libre Parole” został wybrany na posła w Algierii, która
jeszcze w styczniu była widownią antysemickich zamieszek. Kazimierz
Kelles-Krauz w swojej korespondencji dla „Przeglądu Tygodniowego”
cieszył się, że „sprawa Dreyfusa i Zoli” odegrała bardzo znikomą rolę
w walce wyborczej. Pisał: „Spekulantom patriotyzmu nie udało się wyzy-
skać go dla zaciemnienia kwestyj zasadniczych, dla zepchnięcia na drugi
plan najżywotniejszych problemów chwili obecnej”25. W drugiej turze
trochę głosów zyskali jeszcze socjaliści, ale do parlamentu nie dostał się
Jean Jaures, ich przywódca, co powszechnie tłumaczono ubocznym
efektem szowinistycznej gorączki, jaka zaczęła towarzyszyć sprawie.
Wkrótce upadł rząd Julesa Meline’a, a powstał nowy gabinet ministrów
Henri’ego Brissona. Kiedy w lipcu 1898 r. nowy minister wojny Gode-
froy Cavaignac oświadczył przed parlamentem, że po zapoznaniu

Echa sprawy Dreyfusa w polskiej prasie postępowej... 27

24 Eliza Orzeszkowa, List z 1 marca 1898, Grodno, [w:] Listy zebrane, Tom II,
Do Leopolda Meyeta, do druku przygotował i komentarzem opatrzył Edmund
Jankowski, Wrocław 1955, s. 155.

25 K.R., Listy z Paryża VII, Paryż 7 maja 1898 r., „Przegląd Tygodniowy”, nr 20,
2/14 maja 1898 r., s. 241.



się z dossier sprawy jest absolutnie przekonany o winie Dreyfusa, dla
wszystkich stało się jasne, że nowy rząd uparcie będzie się opierał rewi-
zji procesu z 1894 roku. 

Anonimowy komentator warszawskiego „Przeglądu” konstatował:
„Charakterystyczną jest bowiem rzeczą, iż każdy gabinet francuski na niej
[tj. sprawie Dreyfusa – przyp. G.K.] się definiuje, każdy pragnie ją unice-
stwić, każdy roztrąca się o nią jak o skałę tarpejską”26. W lipcu stał się już
znany list innego oficera sztabu generalnego George’a Picqurta, który
demaskował fałszerstwa sztabu generalnego. Przyciśnięty do muru inny
oficer tegoż sztabu pułkownik Hubert Henry przyznał, że to on sfabry-
kował większość słynnego dossier, tj. teczki z dokumentami, której za-
wartość rzekomo obciążała Alfreda Dreyfusa, i która de facto miała prze-
sądzić o skazaniu oficera na pobyt na Wyspie Diabelskiej. Aresztowany
Henry, wkrótce potem popełnia w więzieniu samobójstwo. Antydreyfu-
sowska prasa francuska po wściekłej kampanii niemal kanonizuje Hen-
ry’ego, czyniąc z niego ofiarę żydowskiego mordu. Wkrótce zmienia się
co prawda rząd, ale pewna opieszałość nowego premiera Charlesa Du-
puy jest postrzegana przez większość postępowej opinii jako udział
w spisku przeciwko rewizji.

Zatem w ciągu zaledwie kilku miesięcy zmieniło się kilka gabinetów
i doszło do koncentracji sił na nacjonalistycznej prawicy. Prasa polska
z jakimś dziwacznym upodobaniem rozpisywała się wtedy o powrocie na
scenę polityczną przedstawicieli Burbonów, Orleanów i Napoleonidów
i ich spiskach przeciw republice. Kiedy w październiku 1898 r. wybucha-
ją gwałtowne strajki w dzielnicach robotniczych, gazety całego świata
drukują coraz to nowe świadectwa pychy generalicji, a większość
komentatorów oczekuje jakiegoś nowego przewrotu. Co więcej, niczym
bumerang powraca pytanie już nie tyle los o republiki, ale samej Francji.

Trzeba przyznać, że republikańska Francja przez ostatnie dziesięcio-
lecie nie miała dobrej prasy wśród polskich elit. I to także w kręgach po-
stępowych, które kultywowały niejako w sposób naturalny frankofilstwo.
I tak np. już w artykule z 1890 r. w bardzo szacownym i cenionym war-
szawskim „Ateneum”, redagowanym wtedy przez Piotra Chmielowskie-
go, znajdziemy taki komentarz podsumowujący sytuację we Francji:
„Albo Francja dzisiejsza pozbędzie się pesymizmu, a zachowa albo odzyska
energię moralną, wiarę w siebie i samowiedzę sił swoich i będzie wielką jako
była – albo w ogóle nie będzie”27. Na zaczernienie obrazu Francji mocno
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wpłynęła sprawa panamska i rzekome bankructwo elit republikańskich,
z którego to w powszechnej opinii Francja nie potrafiła się podnieść.
„Panama” na bez mała dziesięciolecia stała się synonimem afery kapita-
listycznego świata. 

Wraz ze sprawą Dreyfusa powróciło więc zagadnienie zwyrodnienia
Francji. W problematyce tej celowała zwłaszcza warszawska „Prawda”.
Na łamach pisma ukazywało się mnóstwo pozornie niezwiązanych ze
sprawą wzmianek, informacji, napomknień bądź zaledwie anegdotycz-
nych historyjek o wyludnianiu się Francji, rozpowszechnianiu się wśród
Francuzów chorób, zwłaszcza wenerycznych, słabowitości poborowych,
rozroście biurokracji, mnożeniu się różnego rodzaju deprawacji moral-
nych i innych objawach starzenia się cywilizacyjnego tego kraju. Tak np.
Poseł Prawdy łączył wstrzemięźliwość w sprawie rewizji, jaką przejawiły
francuskie elity rządzące ze zwyrodnieniem samych Francuzów jako spo-
łeczeństwa. Pisał m.in. „Skąd ten upór? Miałażeby Francya znajdować przy-
jemność w skandalu i posiadać przytępioną wrażliwość moralną? Nie ulega
to dla mnie żadnej wątpliwości (...) W jakiejkolwiek dziedzinie jej życia spoj-
rzymy, wszędzie dostrzeżemy znaki niemocy, starości i zwyrodnienia. Fizycz-
nie Francuzi są wyczerpani. Ich bezpłodność i wyczerpanie usiłowano wy-
tłumaczyć wstrzemięźliwością w celu skupienia majątków rozdrabniających
się przy licznem potomstwie (...) Fakt przedstawia się prościej i naturalniej.
Francuzi nie mają dzieci, bo ich mieć nie mogą, bo są fizjologicznie osłabieni.
Wszystkie rasy, wszystkie narody, które wymierają, zaczynają swoje konanie
od bezpłodności. Pośrednie dowody znajdujemy w literaturze”28.

Świętochowski poza literaturą zwracał uwagę na kondycję paryskich
gazet ociekających jakoby pornografią, ale także innych działów życia
społecznego, które jego zdaniem podlegały jakimś niewiarygodnym pro-
cesom gnilnym. Katalog tych „schorowanych dziedzin” sporządzony
piórem felietonisty „Prawdy”, był, trzeba przyznać, bardzo obszerny. „Nie
są to objawy czasowego i miejscowego zepsucia – pisał podsumowując – ale
głębokiej choroby i wynaturzenia. Francja, która przodowała ideami, dziś
nie ma żadnej! Bo jaką? Czy może odebranie Alzacyi i Lotaryngii. Pusta groź-
ba utuczonych tchórzów!” Redaktor naczelny „Prawdy” wracał do proble-
mu zwyrodnienia Francji jeszcze kilkakrotnie. Nie on jeden zresztą. 

W podobnym tonie wypowiadał się Władysław Bugiel, a także dwaj
czołowi publicyści społeczni pisma: Ludwik Krzywicki i Zenon Pietkie-
wicz. Ten pierwszy, najwybitniejszy chyba wtedy polski wyznawca i po-
pularyzator idei Marksa, uznany socjolog i etnolog, w pierwszej połowie
lat 90. zażarty przeciwnik polskich wielbicieli Cesarego Lombroso i an-
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tropologii fizycznej, w coraz większym stopniu zaczynał przejmować od
swoich wcześniejszych polemistów argumenty i stylistykę. Ten drugi,
także społecznie zaangażowany publicysta, w młodości związany z re-
wolucyjnym „Proletariatem”, najwięcej chyba publikujący na łamach
„Prawdy” dziennikarz, ujmował francuskie zwyrodnienie w szerszym
procesie rozkładu moralnego narodów europejskich. „Gdzie indziej –
twierdził – widzimy również podobne zwyrodnienie, a nawet sztuczną
hodowlę bakteryj rozkładu moralnego (...) Wszelki brud, potworność,
plugastwo, wszelki rozkład moralny, zwyrodnienie dusz i charakterów
ogarniają coraz szersze zastępy, zyskują coraz liczniejszych obrońców”29.

W ulubionych w XIX wieku zestawieniach i porównaniach staty-
stycznych publikowanych na łamach prasy Francja pozostawała w tyle
za zaborczą Anglią i Niemcami, a nawet za dopiero co okrzykniętymi
mocarstwem Stanami Zjednoczonymi (po ich błyskawicznej, zwycię-
skiej wojnie z Hiszpanią). Temat zwyrodnienia Francji nie schodził ze
szpalt „Prawdy” niemal do końca XIX wieku.

Ciekawej ewolucji w sprawie Dreyfusa ulegało stanowisko polskich
socjalistów. O poglądach Kazimierza Kelles-Krauza była już mowa. Podob-
nie jak większość działaczy europejskich partii socjalistycznych, w sprawie
wydarzeń francuskich polscy socjaliści zajęli niejednoznaczne stanowisko.
Początkowo dominowała wstrzemięźliwość wobec całej afery, widzianej
jako rozgrywka wewnątrz burżuazji. Np. legalne pismo socjalistyczne na
ziemiach polskich, krakowski „Naprzód” w styczniu 1898 r. (po uniewin-
nieniu Esterhazego i po głośnym liście Zoli) tak informował swoich czytel-
ników o sytuacji we Francji: „Bezpośrednim powodem, który tak rozjątrzył
umysły była sprawa nie posiadająca szerszego znaczenia społecznego (...). So-
cjaliści nie stanęli naturalnie ani po jednej, ani po drugiej stronie (...). W tej
walce między dwoma stronnictwami burżuazyjnymi rzeczą rewolucyjnego
proletariatu jest nie dopuścić by wygrała klerykalna reakcja, a w razie jej prze-
granej by nie wygrał skorumpowany kapitalizm. Robotnicy wkrótce staną
przed koniecznością wdania się w tę sprawę. Wtedy rzucone przez klerykałów
hasło: »Śmierć żydom!« zamieni się w okrzyk: »Śmierć kapitałowi«. Socjali-
ści są na to przygotowani i organizują się do tej akcji”30.

Autor niepodpisanego artykułu, choć przekonywał czytelników, że
„słynny powieściopisarz Zola, człowiek nieskazitelny i szlachetny (...) dyk-
towany jedynie poszukiwaniem sprawiedliwości nie może być uważany za
najemnika (...) rodziny Dreyfusów i panamistów”, jak również ubolewał
nad losem niesłusznie skazanego człowieka, to nie przekazywał wcale
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czytelnikom jednoznacznego komunikatu. Zaraz potem bowiem wypo-
minał Zoli jego małoduszność wobec prześladowań, jakim wcześniej
podlegali robotnicy przy zupełnej obojętności pisarza. „Jasne było – pisał
redaktor »Naprzód« – że dla jakiegoś niesłusznie skazanego robotnika nikt
by nie robił podobnego zamieszania”.

Podobnie na sprawę Dreyfusa zareagował podziemny, rozpowszech-
niany głównie na terenie Królestwa Polskiego „Robotnik”, który poinfor-
mował swoich czytelników o sprawie przy okazji komentowania
majowych wyborów we Francji31. Autor anonimowego tekstu pisał, że
francuscy towarzysze jak zwykle wzięli bardzo czynny udział w wybo-
rach, przy czym walka w tym roku nie była wcale łatwa. Oprócz trady-
cyjnych wrogów (a więc kapitalistów i zaprzedanego im rządu) francuscy
towarzysze musieli się zmierzyć z militarystycznym wstecznictwem.
Publicysta „Robotnika” wyraźnie zlekceważył wątek antysemicki sprawy,
czego dowodem może być to, że ani razu w notce – informacja była za-
warta w rubryce „Kronika zagraniczna” – nie wspomniał o antysemickich
zamieszkach, które towarzyszyły francuskim wypadkom. Nie wspomniał
też, że Dreyfus był Żydem, ubolewał zaś nad tym, że wielu uczciwych,
gorąco kochających swój kraj francuskich robotników poszło na lep
szowinistycznych frazesów. Musiało to być tym bardziej dotkliwe, że całe
zamieszanie, zdaniem autora artykułu, było wynikiem sztucznie wywoła-
nej, krzykliwej kampanii „wsteczników, którzy sami »z miłości ojczyzny«
lizali buty carowi”. O błahości całej sprawy dla redakcji „Robotnika”
świadczyć też może fakt, że o ile na początku tekstu, który liczył raptem
kilkanaście wersów, nazwisko Dreyfusa było pisane jak w oryginale, to
pod koniec tekstu francuski kapitan pojawił się tam jako „Drajfus”. Not-
ka liczyła 20 wersów, podczas gdy umieszczona obok informacja o pa-
triarchalnych stosunkach w fabryce w Creusot – 2732.

W trakcie trwania sprawy Dreyfusa nie ukazywało się żadne pismo
SDKPiL-owskie, trudno zatem powiedzieć, jakie stanowisko zajęli odno-
śnie sprawy zwolennicy tej opcji. W listach Róży Luksemburg nazwisko
Dreyfusa i kontekst całej sprawy pojawia się jako znakomity pretekst dla
pognębienia burżuazji, militarystów i reakcji i niezgorsze świadectwo
rozkładu moralnego społeczeństw kapitalistycznych33. Stanisław Koszut-
ski, osoba zbliżona do kręgów internacjonalistycznej lewicy, ale wówczas
zarazem publicysta warszawskiego „Głosu” odetchnął z ulgą, kiedy
proces w Rennes się zakończył: „Komedia sądowa w Rennes – pisał
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w »Przeglądzie Politycznym«, kronice tygodniowej tegoż pisma – skończy-
ła się ubiegłą sobotę (...) Każdy miał tam swoje własne interesy”34.

Wyraźnej zmianie wobec sprawy ulegało za to stanowisko londyń-
skiego „Przedświtu”. Po części za sprawą eksperta od problematyki fran-
cuskiej, wspominanego już tu Kelles-Krauza. W liście do londyńskiej
Centralizacji Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich z lutego
1898 r. Kelles-Krauz pisał: „O Zoli sądzę, że nie warto pisać w »Przedświ-
cie«, a to dlatego, że pisma krajowe piszą mnóstwo i że cenzura pozwala
pisać zupełnie swobodnie! Chybaby później z powodu sytuacji przedwybor-
czej lub w wyniku wyborów, lub też wzmożenia silnego bulanżyzmu”35.

Redakcja przyjęła tę sugestię i faktycznie pierwszy artykuł o L’Affa-
ire ukazał się dopiero w numerze 8 „Przedświtu” napisany oczywiście
przez samego Kelles-Krauza. W nr. 6, czerwcowym, z 1898 r., w artyku-
le pt. „Wybory we Francji” i dotyczącym sytuacji politycznej i nastrojów,
jakie panowały w społeczeństwie francuskim, pióra tegoż publicysty,
o sprawie Dreyfusa nie było nawet wzmianki. Sporo za to pisano o spra-
wach rosyjskiego rewolucjonisty Burcewa, czy podejrzewanych o socja-
listyczne poglądy warszawskich piekarzach. 

We wspomnianym, obszernym artykule Kelles-Krauz tłumaczył czy-
telnikom zawiłe kulisy sprawy Dreyfusa, składając odpowiedzialność za
zaszłe wypadki na karb militarystów i reakcji. Tak też tłumaczył zajęte
przez Jaures’a i jego zwolenników stanowisko, z którym się skądinąd
identyfikował. „Wobec zamachów żołdaków i kropidlarzy – pisał – socjali-
ści jako prawdziwi dziedzice rewolucji powinni stanąć w obronie republi-
ki”36. Choć jest wiele do stracenia, dodawał, od razu się zastrzegając. Tu
wzmiankował o groźbie możliwości zgniłego oportunizmu, a nawet za-
przedania świętych ideałów rewolucji. „Zola (...) – pisał Kelles-Krauz
pod swoim jednym z partyjnych pseudonimów – dopiero wtedy uznał za
potrzebne rzucić rządowi rękawicę w imię pogwałconych praw człowieka,
kiedy człowiekiem tym był zamożny i inteligentny oficer, a nie trudził się
poprzednio dla żadnego prostego żołnierza ani robotnika”. W czym, zda-
niem socjalistycznego publicysty, miał się przejawiać „głęboko klasowy
charakter całego pięknego mieszczańskiego humanitaryzmu”, co autor od-
notowywał nie bez widocznej złośliwej satysfakcji.
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Dalej jednak dodawał: „otóż pierwszym obowiązkiem i dobrze zrozu-
miałym interesem stronnictwa socjalistycznego jest zrywając z pogardą
wszelką wspólność z nędzną farsą antysemicką, stanąć energicznie w obro-
nie swobód, w obronie ducha a ewentualnie formy rzeczpospolitej, choćby
obronę tę prowadzili jednocześnie najwstrętniejsi oportuniści. Forma
rządów republikańska bowiem i wnioski wolnościowe, jakie z niej wypro-
wadza niechybnie masa zarówno mieszczańska jak ludowa mają dla socja-
listów ogromną wartość”37. Przesłanie artykułu, a więc pewne zwekslo-
wanie przez Kelles-Krauzego napięcia z relacji kapitalizm – socjalizm
na hasło obrony republiki możliwe było zarówno przy użyciu dość wy-
rafinowanej retoryki, jak i dość sprawnego wymieszania argumentów
racjonalnych z moralnymi. Kelles-Krauz pisał np.: „Jeśli nas oszukają,
to wtedy cały świat zobaczy ich własne świństwo”. 

Przełożenie tych argumentów mogło wprowadzać pewne zamieszanie
dla uważnych czytelników socjalistycznego periodyku, zważywszy, że je-
szcze w tym samym numerze „Przedświtu” ukazało się równie gruntowne
studium pt. „1848”, podpisane przez Michała Luśnię, gdzie autor piętnował
zawsze chwiejny i zdradziecki charakter burżuazji (sic!). Aby wśród czytel-
ników nie powstało wrażenie sprzeczności w tekstach pisanych ręką tego
samego autora, Kelles-Krauz posłał artykuły z dwoma odmiennymi podpi-
sami, co tłumaczył w liście do Centralizacji ZZSP w Londynie38. Podobną
argumentację Kelles-Krauz rozwijał w kilku późniejszych artykułach za-
mieszczonych w „Przedświcie”. W dialektycznych wygibasach publicysta
przeszedł już chyba samego siebie, kiedy usprawiedliwiał poparcie socjali-
stów dla ministra obrony Gastona Galliffeta, postać szczególnie znienawi-
dzoną przez socjalistyczną lewicę (Galliffet znalazł się bowiem w rządzie
wraz z socjalistycznym posłem Alexandrem Millerandem).

Takiej ekwilibrystyki nie uprawiano w krakowskim „Naprzód”, które
w swej publicystyce od początku miało bardzo silny wątek antyklerykalny
i wrogi wszelkiej reakcji. Publicyści krakowskiego tygodnika często w tym
czasie prowadzili kampanie prasowe przeciwko hipokryzji i rozrośniętej,
ich zdaniem, władzy rodzimego kleru. Wzrost międzynarodowego napię-
cia, między innymi rywalizacji mocarstw, pokazywał jasno, zdaniem re-
daktorów krakowskiego pisma, zaborcze zakusy militaryzmu, który mógł
się uniezależnić od wpływu burżuazji i nawet zagrozić jej rządom. Tak,
zdaniem socjalistycznych publicystów, miało być właśnie we Francji. Rok
1899 ogłoszono w „Naprzodzie” rokiem walki z militaryzmem. Opowie-
dzenie się po stronie dreyfusardów, a przeciwko soldatesce, mogło ozna-
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czać jednak tylko taktyczny sojusz w imię obrony zagrożonych swobód.
Jeszcze w czasie procesu rewizyjnego w Rennes, a po mianowaniu Mille-
randa ministrem pracy, anonimowy autor „Naprzód” zastrzegał się:
„Republika francuska jest chorą. Mieszczaństwo nie może sobie dać rady
z hydrą klerykalizmu, podnoszącą coraz śmielej głowę i udaje się o pomoc do
socjalistów, aby je wybawić z pułapki, w którą wpadło przez swoje własne
tchórzostwo i nie uwzględnianie życzeń ludu pracującego. Republika mie-
szczańska już się przeżyła. Musi ona wejść na drogę poważnych reform spo-
łecznych, albo przestać istnieć”39. Co ciekawe, jak większość socjalistów
swojej epoki, galicyjscy socjaldemokraci nie doceniali antysemityzmu,
i nie przypisywali temu zjawisku jakiegoś autonomicznego charakteru.
Uznawali, że jest ono odpryskiem klerykalizmu, lub też spełnia zupełnie
instrumentalną rolę, jako narzędzie w rękach militaryzmu. 

Jako sojusz „kropidła z mieczem”, który grozi moralnym i material-
nym interesom całych narodów, opisywał wydarzenia we Francji w kra-
kowskiej „Krytyce” Wilhelm Feldman. Zaraz jednak dodawał: „Dziś te
przemiany, które dawniej wieków potrzebowały, odbywają się znacznie
szybciej. Więc na zwycięstwo Odrodzenia wobec ataków band klerykalnych
w Europie nie tak długo może czekać będzie potrzeba (...)”40. Krakowski
miesięcznik galicyjskich radykałów nie pisał o sprawie wiele, redaktor
naczelny zamieszczał za to głosy zwolenników Dreyfusa. 

W drugiej połowie 1898 r., we Francji po wymianie rządu realnie
zaczęto zakładać, że rewizja procesu Dreyfusa może dojść do skutku.
W polskich środowiskach postępowych przyjęto te wiadomości z wyraź-
ną ulgą. Po rewizji oczekiwano jednak o wiele więcej niż tylko rehabili-
tacji niewinnie skazanego człowieka. Oczekiwano moralnej odnowy,
świeckiego odkupienia Francji. Co więcej, pojawiły się opinie, że samo
ujawnienie skandalu tej miary musiało być jakimś znakiem końca pew-
nej epoki i nadejścia nowej. 

Za symboliczny można uznać głośny artykuł Wacława Nałkowskiego
zamieszczony na łamach „Przeglądu Tygodniowego” we wrześniu 1898
roku. Nałkowski pisał m.in. „Sprawa więźnia z Czarciej Wyspy stała się
ściśle związaną z dalszą ewolucją dzisiejszego ustroju, kwestią przełomową.
Kwestią albo zachowania powagi systemu panującego obecnie we Francji,
systemu burżuazyjnego w fazie reakcyjnej, albo jego zdemaskowania, zdys-
kredytowania, wstrząśnienia lub nawet obalenia za pomocą skandalu –
kwestią, czy reakcja ma wzróść w siłę i zdusić pęd ku swobodzie myśli, ku
sprawiedliwości i powszechnemu szczęściu, czy też prąd ten przerwie tamę
reakcyjną i popchnie naprzód rydwan dziejów. Każde takie zdemaskowanie,
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zdyskredytowanie, skandal w łonie reakcji, jest niezmiernie ważne, jako wy-
łom w tamie, szereg takich skandalów, to szereg wyłomów – zerwanie tamy.
Skandale takie nie stanowią w obecnej przełomowej dobie czegoś przypad-
kowego, wyjątkowego; owszem stanowią one zasadę, prawo, sprzeczność
ustroju burżuazyjnego, który gnijąc, ratując się reakcją, musi stroić się
w maskę obłudy, a jej zdzieranie sprowadza skandale. Im rozpaczliwsze wy-
siłki czyni reakcja, w celu uratowania walącego się systemu, tem bardziej
rozrasta się obłuda, mnożą się skandale”41.

W taki oto sposób na gruncie polskim powstało, nigdy nie zadekla-
rowane, ani nie zawiązane w żadną ligę, rodzime stronnictwo dreyfusar-
dów, które oczekiwało rewizji procesu z 1894 roku. Powstało ono
w obronie postępu i wartości demokratycznych, chociaż każde z przy-
wołanych środowisk co innego przez to rozumiało. Jedni liczyli, że w ten
sposób ich ukochana Francja odrodzi się ze stanu zwyrodnienia i choro-
by, drudzy oczekiwali, że zostaną pokonane wrogie siły reakcji i milita-
ryzmu, dzięki czemu będzie możliwy dalszy postęp. Byli też tacy, należe-
li do nich np. galicyjscy demokraci, którzy widzieli w nowym procesie
i przywróceniu sprawiedliwości odnowę zszarganych w trakcie tych
kilku lat instytucji republikańskiej Francji, takich jak np. sądownictwo.
To właśnie owe republikańskie instytucje miały świadczyć o cywilizacyj-
nej wyższości Republiki Francuskiej. Wszyscy wymienieni powoływali
się na wielkie francuskie tradycje, które, wcześniej czy później – może
nawet całkiem niedawno, gdzieś się wypaliły, bądź zostały przez samych
Francuzów zatracone. Pozostawało zatem kibicować właściwym dreyfu-
sardom i demaskować ich przeciwników. Znakomitym tego świadec-
twem może być publicystyka Kazimierza Kelles-Krauza na łamach
mieszczańskiego „Kuriera Warszawskiego”.

Akt III

Począwszy od stycznia 1899 r. dramatycznie zaczęła rosnąć liczba
artykułów i komentarzy dotyczących sprawy. Polskich publicystów, wła-
ściwie wszystkich opcji, dotknęła swoista dreyfusowska gorączka. W każ-
dym wydarzeniu we Francji zaczęto doszukiwać się znamion przewrotu
politycznego. I faktycznie, próba zamachu stanu miała miejsce, tyle, że
okazała się pustą farsą. Mimo, że zaczęły wychodzić kolejne łajdactwa
przeciwników rewizji, to jakby druga strona dramatu nie dorastała do
powagi wydarzeń. Przy umieszczonej na pierwszej stronie literackiej syl-
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wetce Paula Déroulède, jednego z bardziej znanych antydreyfusardów,
w tym czasie bohatera nieudanego zamachu stanu, anonimowy publicy-
sta „Słowa Polskiego” – prawdopodobnie sam Stanisław Szczepanowski
– dodawał: „Szaleniec czy głupiec Paweł Déroulède jest typem krzykacza,
ścielącego drogę reakcji”42. Po kilku dniach w tej samej gazecie ukazał się
komentarz, w którym znalazły się stwierdzenia, że w istocie fiasko zama-
chu Déroulède zaprzepaściło szanse zamachu orleanistów.

Zasadniczo wszyscy piszący o sprawie utwierdzali się w swoich ra-
cjach, choć np. uparcie były lansowane nowe plotki. Dla przykładu ga-
licyjskie pisma: „Nowa Reforma”, „Naprzód” i „Słowo Polskie” usilnie
starały się obarczyć częścią odpowiedzialności za aferę Rosję. O pota-
jemnych kontaktach rządu z przedstawicielami Rosji donosił Władysław
Bugiel, który do maja 1899 r. w swoich korespondencjach z Francji
wcale o sprawie nie wspominał. Ten moment debaty dreyfusowskiej to
także przywrócenie do życia samego Dreyfusa jako człowieka. Jego
podróży powrotnej z Wyspy Diabelskiej towarzyszyło ogromne zaintere-
sowanie polskiej publiczności. O kolejnych etapach podróży Sfaxa, stat-
ku, na którym przewożono obwinionego oficera, donosiły „Prawda”,
„Przegląd Tygodniowy”, czy niechętny Dreyfusowi „Głos”. 

W „Kurierze Warszawskim” publikowano np. takie anegdotki: „Patrz
– rzekł konduktor pociągu do dróżnika – masz przed sobą Dreyfusa. Dreyfu-
sa, zapytał ze zdumieniem dróżnik. A kto to taki? Szczęśliwy człowiek” –
pisał anonimowy redaktor43. Z kolei patriotyczny młodzieniec z lwow-
skiego „Promienia”, pisma socjalistycznej młodzieży niepodległościowej,
poirytowany całym zamieszaniem, pomstował: „Ale w Galicji szkoda na
to czasu (...) dzisiaj przeciętny Galicjanin (...) dokładniejsze ma pojęcie czy
Dreyfus siedzi na Wyspie Diabelskiej jak o tem, co robią, do czego dążą, co
cierpią, czem weselą się miliony jego braci pod rządami cara” 44.

Do przybliżenia cierpień rodziny Dreyfusa przyczyniało się też pu-
blikowanie listów kapitana do żony. A później słynne reportaże Geor-
ge’a Clemenceau w „L’Aurore” o udrękach więźnia z Diabelskiej Wyspy
w dużych wyjątkach tłumaczone na polski. Niezmordowany w opisywa-
niu kulisów sprawy polskiemu czytelnikowi Kelles-Krauz przesyłał je
w oryginale w listach do swojej żony. Już w czasie procesu pojawiały się
wzmianki i całe artykuły o kłopotach żony Dreyfusa z wynajęciem mie-
szkania w okolicy Rennes. W krakowskiej „Nowej Reformie” z tej okazji
ukazał się osobny artykuł na pierwszej stronie pod znamiennym tytułem
„Zdziczenie”. Anonimowy autor skrupulatnie opisywał wszystkie szyka-
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42 Paweł Déroulède, „Słowo Polskie”, nr 50, 28 lutego 1899 r., s. 1.
43 Ze świata, „Kurier Warszawski”, nr 192, 22 czerwca / 4 lipca 1899 r., s. 4.
44 S.O., Partykularyzm narodowy, „Promień”, 1 lipca 1899 r., s. 139.



ny, jakich doznała małżonka więźnia z Wyspy Diabelskiej. Apogeum
pisania o utrapieniach „przywróconego do życia” Dreyfusa zbiegło się
z samym procesem i ponownym skazaniem, czego świadectwa znaleźć
można zarówno w prasie, jak i listach i dziennikach z tego czasu (u Zo-
fii Nałkowskiej, w listach Kelles-Krauza czy u Elizy Orzeszkowej).

„Ożywieniu” Dreyfusa towarzyszyło prawie zupełne zniknięcie
z łamów prasy postępowej postaci Emila Zoli. Trudno dociec, dlaczego
tak się stało. Zola powinien być wtedy przecież jednoznacznie pozytyw-
nym bohaterem wypadków. Może Zola nie sprostał roli bohatera, kiedy
skazany w procesie uciekł do Anglii? Na pewno nie zaskarbiło mu wie-
lu zwolenników wysłanie listu do premiera Brissona. List ów zawierał
szereg osobistych pomówień, co nie zyskało pochwalnych ocen wśród
piszących o sprawie komentatorów. Plotki o tym, że Zola chce opisać ca-
łą historię w nowej książce, choć uparcie dezawuowane, pojawiały się
raz po raz. Od 1899 r. Adam Wiślicki przestał drukować w dodatku lite-
rackim „Przeglądu Tygodniowego” powieści Zoli.

Z ogólnym rozczarowaniem przyjęto tak długo wyczekiwany proces
w Rennes, jak i samą sentencję wyroku. Wiele gazet, zwłaszcza codziennych,
wysłało do Rennes swoich korespondentów (np. „Nowa Reforma”, „Słowo
Polskie”). Kelles-Krauz starał się bezskutecznie o akredytację „Kuriera
Warszawskiego”, a niektórzy, jak np. znany warszawski prawnik i historyk
Aleksander Kraushar, pojechali do Rennes na koszt własny. Niektóre z pism
z okazji procesu drukowały specjalne dodatki. Np. lwowskie „Słowo Polskie”
chwaliło się, że po trzecie wydanie dziennika, które miało ukazać się o ósmej
wieczorem, już ok. godziny szóstej po południu czekało kilkaset osób.

Jednak nic szczególnego się nie wydarzyło, nie nastąpiło żadne
symboliczne oczyszczenie, ani tym bardziej zamach stanu, przed którym
bez mała wszyscy przestrzegali. Kelles-Krauz, który w swych ostatnich
paryskich korespondencjach dla „Przeglądu Tygodniowego” uparcie
przekonywał, że zapewne dojdzie do jakiegoś zgniłego kompromisu i po-
rozumienia między armią a rządem, nie mógł wyjść z oburzenia, kiedy
zapadł wyrok skazujący. W liście do żony pisał: „Wyrok jest po prostu wy-
zwaniem rzuconym w oczy całej rzeczpospolitej postępowej, wszystkim
umysłom wyższym, nie ulegającym niewoli klerykalnej”45. Na decyzję pre-
zydenta Emila Loubeta o łasce dla Dreyfusa szerzej w polskiej prasie nie
zareagowano. Skończyło się w większości przypadków na zdawkowych
komentarzach. Sprawa przeszła do historii.
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D A W I D J A K U B O W S K I

JJuulliiaann  MMaarrcchhlleewwsskkii  
wwoobbeecc  „„kkwweessttiiii  żżyyddoowwsskkiieejj””

Julian Marchlewski (1866–1925) w swoich publikacjach zajmował
się problemami wielu dyskryminowanych grup społecznych, nie unika-
jąc tematów drażliwych i delikatnych. Nie wahał się pisać o ciężkiej doli
dzieci nieślubnych, o dyskryminacji kobiet, o wyzysku służby domowej,
o podwójnej moralności społeczeństwa i wynikającej z niej prostytucji.

W odniesieniu do problematyki narodowej warto przypomnieć, że
Marchlewski jako pierwszy z polskich socjaldemokratów sformułował
własną definicję „polityki narodowej”, przez którą rozumiał dążenie do
„zapewnienia społeczeństwu możliwości rozwoju samoistnego, rozwoju,
przy którym jego interesy narodowe, tj. zachowanie samoistnej kultury,
podniesienie tej kultury jak najwyżej przez pielęgnowanie języka ojczystego,
nauki, sztuki byłyby zachowane, przy którym naturalne warunki ekono-
miczne mogłyby być wyzyskane jak najzupełniej”1. Jako przykład zacho-
wania polskiej tożsamości mimo narodowego ucisku podawał Górny
Śląsk, który „pomimo wiekowego panowania zniemczałych książąt pozo-
stał przecież rdzennie polskim”2. 

Jednak obok przekonania, że każdy naród ma prawo do samostano-
wienia, zawsze dostrzegał problemy mniejszości narodowych nie tylko
w Polsce, ale i na świecie. W swoich publikacjach i działalności prezen-
tował wrażliwość na wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji mniej-
szości narodowych, w tym zarówno problemy mniejszości żydowskiej
w Polsce jak i mniejszości polskiej czy żydowskiej w Rosji.

Wzmianki o pogromach antyżydowskich i sytuacji Żydów znajdują
się w licznych publikacjach Marchlewskiego, było też kilka momentów
historycznych, w których autor podjął temat żydowski bardzo szeroko
i z zaangażowaniem.

1 Stosunki społeczno-ekonomiczne na ziemiach polskich zaboru pruskiego, [w:]
Julian Marchlewski, Pisma wybrane, t. I, Warszawa 1956, s. 512.

2 Tamże, s. 211.



„Antysemityzm a robotnicy”

Podczas wyborów do Dumy Państwowej w 1912 r. ludność żydow-
ska w Warszawie, chcąc zapobiec wyborowi jawnie głoszącego poglądy
antysemickie kandydata z listy Narodowej Demokracji – Jana Kucha-
rzewskiego, udzieliła poparcia socjaliście, robotnikowi warszawskiemu
Eugeniuszowi Jagielle. W odwecie za „konszachty” z socjalistami ende-
cja proklamowała bojkot ekonomiczny i towarzyski Żydów, co przede
wszystkim dotknęło inteligencję i drobnych sklepikarzy pochodzenia
żydowskiego3. Spowodowało to pogorszenie wzajemnych stosunków
między ludnością polską i żydowską Królestwa Polskiego. Skalę proble-
mu przybliżają dane z nieodległego 1909 r., kiedy to Królestwo liczyło
ok. 12 mln mieszkańców, z czego 1,75 mln było narodowości żydow-
skiej. Żydzi jednak mieszkali głównie w miastach, gdzie stanowili
40 proc. ludności miejskiej Królestwa Polskiego4.

Julian Marchlewski znalazł się wśród intelektualistów i działaczy
politycznych najaktywniej potępiających inicjatywy antysemickie. Uwa-
żał, że polski proletariat powinien się im przeciwstawiać tak samo, jak
wszelkiemu obskurantyzmowi, nacjonalizmowi i niesprawiedliwości.
Podkreślał też społeczno-polityczne znaczenie tej kwestii, zważywszy na
liczbę ludności żydowskiej w miastach. Oprócz szeregu artykułów,
w 1912 r. opracował i w 1913 wydał nakładem krakowskiego wydawnic-
twa „Praca” broszurę „Antysemityzm a robotnicy”, o której Feliks Tych
pisał: „Stanowiła ona pierwszą – i zresztą do dziś nie zastąpioną żadnym
innym opracowaniem – marksistowską historię społeczną i polityczną tzw.
»kwestii żydowskiej« w Polsce od średniowiecza do lat ostatnich oraz trak-
towała o źródłach zarówno obyczajowo-religijnych, jak i ekonomicznych,
antysemityzmu”5.

Znaczna część nakładu pierwszego wydania, poza kilkuset egzem-
plarzami przeznaczonymi dla Krakowa, została skonfiskowana. Broszu-
ra została jednak dostrzeżona i uznana za ważną. Po raz drugi ukazała
się we wrześniu 1918 r. w Moskwie. Jak podkreślał Marchlewski we
wstępie do moskiewskiego wydania broszury, problem antysemityzmu
na ziemiach polskich zaostrzył się jeszcze w czasie I wojny światowej.
Z jednej strony doszło do wielu pogromów ze strony wojsk carskich,
z drugiej zaś zaostrzeniu antagonizmu polsko-żydowskiego służyła poli-
tyka władz okupacyjnych: „Kiedy armia niemiecka wkroczyła do Króle-
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3 Feliks Tych, Horst Schumacher, Julian Marchlewski, Warszawa 1966, s. 235-236.
4 Tamże, s. 240.
5 Tamże.



stwa, zdobyto się w Berlinie na sprytny koncept wyzyskania Żydów dla
sprawy imperializmu niemieckiego. Na sygnał dany z góry cała prasa po-
częła dąć w dudkę filosemityzmu, a że profesor pruski – jak wiadomo od
dawna – potrafił dowieść wszystkiego, co tylko każą, dowiedział się wnet
świat, że Żydzi są przednią strażą niemczyzny w Polsce, gdyż mówią języ-
kiem niemieckim, tęsknią do kultury niemieckiej, która ich obroni od bar-
barzyństwa zarówno polskiego, jak rosyjskiego. Na nieszczęście znaleźli się
śród nacjonalistów żydowskich w Polsce tacy, którzy na lep ten poszli
i szerzyli propagandę na rzecz Niemiec. Odpokutowały to srodze żydowskie
masy ludowe, zwłaszcza w miastach, które zajęła armia carska podczas
chwilowego odwrotu wojsk niemieckich.

(...) Następnie rząd niemiecki spostrzegł się, że może w Polsce liczyć je-
dynie na żywioły konserwatywno-nacjonalistyczne, a tym samym antyse-
mickie. Zadowalnia się więc tym, że podsyca waśń polsko-żydowską,
szczuje, ile może, potakując jednocześnie najwsteczniejszym żywiołom ży-
dowskim”6.

W kwestii rozwiązania kwestii żydowskiej Marchlewski podtrzymy-
wał typowe dla SDKPiL, zawarte przez niego w pierwszej edycji broszu-
ry stanowisko asymilatorskie nie przejmując się głosami krytyki: „srodze
rozgniewali się na mnie zwłaszcza nacjonaliści żydowscy zarówno czystej
barwy, jak i bundowcy. Nie mogą mi darować, że jestem »asymilatorem«.
Cóż czynić! Wypadnie mi pogodzić się z tym zarzutem. Jestem bowiem
w rzeczy samej przekonany, że jako odrębna grupa społeczna Żydzi bardzo
rychło w Europie istnieć przestaną, i twierdzę: z chwilą, gdy runął carat,
znikła ostatnia nadzieja nacjonalizmu żydowskiego”7.

Na początku tekstu Marchlewski dał skrócony zarys dziejów Żydów
od czasów Aleksandra Macedońskiego po współczesność, przytaczając
bogactwo dat, nazwisk, faktów i danych statystycznych. W rozdziale
czwartym zajął się problematyką traktowania Żydów na ziemiach pol-
skich od IX w. po Sejm Czteroletni. Nie byłby sobą, gdyby przy okazji nie
rozprawił się z pewnymi mitami prawicowych publicystów, np. kwestią
handlu ludźmi przez kupców żydowskich. Oto przykład: „Są ślady, że
kupcy Żydzi nawiedzali kraje polskie już w wieku IX. (...) Czym kupczyli?
Nieśli na północ kosztowne wyroby południa, wymieniając je na burszty-
ny, futra, wosk, a przede wszystkim na towar żywy, na niewolników. Na
tych bowiem był zawsze popyt ogromny w miastach południa, w Bizan-
cjum zwłaszcza. Więc kupczyli Żydzi ludźmi! Rzecz ohydna. Srożą się dziś
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Ludzie, czasy, idee, Warszawa 1973, s. 318-320.

7 Tamże, s. 320.



na nich za to »historycy«, pan Marylski8, pan Jeske-Choiński9. Zapomina-
ją dodać, że po pierwsze ten handel ohydny sankcjonował święty kościół
katolicki; po wtóre, handlowali niewolnikami nie tylko Żydzi, lecz również
bogobojni wyznawcy Chrystusa; po trzecie, nie mogliby Żydzi w Polsce ku-
pować niewolnika, gdyby go nie sprzedawano”10. 

Następnym ważnym zagadnieniem była analiza przyczyn wrogości
mas ludowych względem Żydów w okresie feudalnym. Marchlewski pisał:
„Tak jest: w zamian za zyski pozwalał szlachcic Żydom łupić chłopa. Dokła-
dniej może jeszcze powiedzieć należy: przy pomocy Żyda łupił szlachcic chło-
pa. Na tym bowiem sprawa cała polega, że j a k  n a  Z a c h o d z i e  b y l i
i w P o l s c e  Ż y d z i  n a r z ę d z i e m  w w a l c e  k l a s o w e j
[wyróżnienie w oryginale – D.J.]. Ich działalność jako handlarzy i karczma-
rzy służyła ku temu, aby szlachta, wyzyskiwacze, mogła realizować wyzysk
klasy chłopskiej. Przy tym cząstka nieznaczna Żydów gromadziła bogactwa
dla siebie: część łupu pozostawała w ich rękach. Lecz ogół Żydów, krociowe
tłumy, żył – pomimo, że był zdziercą dla chłopów – w nędzy i poniewierce” 11.

Przechodząc do okresu rozwoju gospodarki kapitalistycznej
Marchlewski poruszał takie zagadnienia, jak warunki pracy żydowskiej
klasy robotniczej czy rywalizacja między polskim a żydowskim drobno-
mieszczaństwem. Starał się więc wyjaśnić genezę i rozwój trzech posta-
ci antysemityzmu: żywiołowego, który nazwał też zoologicznym, ekono-
micznego i politycznego.

Jedną z zapór w rozwoju antysemityzmu w Polsce było zdaniem
Marchlewskiego utrzymanie się w kulturze inteligencko-szlacheckiej
stosunku do Żydów wyniesionego z okresu feudalnego:

„Żywą była tradycja traktowania Żydów z pogardliwą protekcjonalno-
ścią, tradycja zachowana z czasów pańszczyźnianych. Streszcza się ten
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8 Antoni Marylski-Łuszczewski (1865-1932), pochodził z rodziny ziemiańskiej,
od 1906 r. członek Ligi Narodowej, przyjaciel Romana Dmowskiego, związany
z powstałym w 1913 r. i kontynuującym działalność w II RP Towarzystwem „Rozwój”,
propagującym antyżydowski bojkot ekonomiczny, endecki poseł do Dumy, w II RP
poseł z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, publicysta i historyk. 

9 Teodor Jeske-Choiński (1854-1920), pisarz, publicysta i krytyk literacki, czoło-
wy rzecznik obozu tzw. młodego konserwatyzmu w prasie warszawskiej („Niwa”,
„Słowo”), ewoluujący od pozytywizmu ku skrajnym poglądom zachowawczo-klerykal-
nym. Autor m.in. powieści: antypozytywistycznej „Trzeźwi” (1885), antysocjalistycznej
„Po czerwonym zwycięstwie” (1909), powieści o Wielkiej Rewolucji Francuskiej
(„Terror”, 1911) z antyrewolucyjnymi i katastroficznymi wizjami historiozoficznymi
oraz wydanej w 1904 r. w Warszawie książki „Syjonizm w oświetleniu antysemity”.
W 1883 r. na łamach „Roli” pisał: „Nie wierzę w jakąkolwiek asymilację semitów z na-
rodami, wśród których żyją, dopóki trwać będą w wyznaniu mojżeszowym”.

10 Julian Marchlewski, Ludzie, czasy, idee, s. 346-347.
11 Tamże, s. 357.



stosunek w jednym słowie kryjącym cały bezmiar pogardy: »Żydek«. Byle
szlagon o kulturze ekonomskiej gotów mianować »Żydkiem« uczonego
europejskiej sławy. Lecz nawet u ludzi wysokiej kultury, lecz przesiąknię-
tych pojęciami szlacheckimi, wykazać można ten ton i stosunek do Żydów.
Taki J.I. Kraszewski sili się na »sprawiedliwość« względem Żydów; lecz
gdziekolwiek mówi o nich, odczuwa się, jaka przepaść dzieli go od tych pa-
riasów. Traktował ich niemal z punktu widzenia etnografa Europejczyka,
który opisuje ciekawe plemię afrykańskie. Żeby on, szlachcic herbowy,
mógł poczuć się równym jakiemuś Mośkowi lub Lejbusiowi, o tym mowy
być nie może. Toteż dotąd dla polityków tego obozu »kwestia żydowska«
istnieje w tej tylko formie, że o Żydach stanowić trzeba; równouprawnienie
Żydów jest wprost niedostępnym dla ich umysłu pojęciem. Chyba, że
Żydem jest Kronenberg, Natanson czy Bloch, którzy dzięki milionom stali
się »równouprawnieni«. Gdy się ochrzczą, pozwala im się nawet pozłacać
posagami córek poblakłe herby szlachty i rajcować z »ojcami narodu«
o polityce »ugody«. 

Lecz ta właśnie tradycja szlachecka nie godzi się również z antysemi-
tyzmem, z walką przeciw Żydom”12.

Zaporą przeciwko nastrojom antysemickim była również w okresie
po powstaniu styczniowym kształtująca się symbioza między warstwą
asymilatorów a obozem postępowym (pozytywistycznym). Część orga-
nów prasowych kierowana była do tych dwu przenikających się grup
społecznych: „W obozie postępowym bratano się gorliwie z »obywatelami
wyznania mojżeszowego«. Byli wszędzie niezbędni dla »postępu«, gdyż ru-
chliwy żywioł burżuazji żydowskiej garnął się namiętnie pod sztandar libe-
ralizmu. Bez protektorów, współpracowników i czytelników żydowskich,
»Nowiny«, »Przegląd Tygodniowy« i »Prawda«, owe pierwsze organy libera-
lizmu i pozytywizmu, nie byłyby się ostały. Toteż w obozie przeciwników
mówiono bez ogródek o »postępie żydowskim«, zwano pionierów liberali-
zmu, walczących z klerykalizmem i szlachetczyzną, Prusów, Wiślickich13,
Świętochowskich, »parobkami żydowskimi«.

Pozytywizm warszawski musiał zresztą dla swojej ideologii oświad-
czyć się za równouprawnieniem zupełnym Żydów. Ideologia jego opierała
się na zdobyczach liberalizmu mieszczańskiego na Zachodzie, więc hasła
humanitarne były punktem honoru. Cały zaś program sprowadzał się do
»pracy organicznej«, do popierania kapitalistycznych tendencji. Bronić zaś
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interesów kapitalizmu, a walczyć z Żydami w kraju, w którym kapitaliści
żydowscy są tak liczni, byłoby nonsensem jawnym”.

Nową jakość w rozwoju antysemityzmu w Polsce wprowadziło po-
jawienie się w latach 80. pisma „Rola” Jana Jeleńskiego14, o którym
Marchlewski pisał: „Uprawiano tu z całą bezceremonialnością najdzikszy
antysemityzm zoologiczny, schlebiano instynktom łyków, nawoływano
mieszczaństwo do walki z Żydami wszelkimi środkami. Pomimo niewątpli-
wych zdolności tego publicysty, pomimo krzykliwej demagogii nie znalazł
przecież rozgłosu szerokiego, nie zdołał stworzyć stronnictwa. Drobnomie-
szczaństwo owego czasu nazbyt było ospałe duchowo, nazbyt pochłonięte
groszoróbstwem, by odczuć mogło potrzebę zajęcia placówki. Inteligencja
zaś pokpiwała sobie z krzykliwego publicysty. Po kawiarniach warszaw-
skich chłopcy, nauczeni wnet doświadczeniem, że najczęściej do »Roli« za-
glądają czytelnicy »Izraelity«, oba te pisma na jednym oprawiali kiju.

Był więc w Polsce kapitalistycznej w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych antysemityzm ekonomiczny pomiędzy drobnomie-
szczaństwem chrześcijańskim a żydowskim. Lecz antysemityzmu w zna-
czeniu programu politycznego nie było (...)”.

„Rola” nie była więc zaczątkiem radykalnego ruchu politycznego
o charakterze antysemickim. Ruch taki pojawił się dopiero w postaci
obozu narodowo-demokratycznego, którego pierwotny antysemityzm
nie był ani wykrystalizowany, ani otwarty:

„Antysemitami więc byli działacze i publicyści narodowej demokracji
już od początku swych wystąpień, lecz antysemityzmu jako punktu progra-
mu politycznego nie wysuwali. Nie na rękę snadź to było. Nie mogło w rze-
czy samej stronnictwo, które głosiło hasła walki o wolność, jawnie i otwar-
cie przyznawać się do programu uciskania i prześladowania innych”15.

Na jawny antysemityzm nie pozwoliła sobie Narodowa Demokracja
również w okresie rewolucji 1905 r.:

„Narodowa Demokracja, która przede wszystkim liczyła na zdobycie
dla swoich sztandarów mas drobnomieszczaństwa, inteligencji i włościan,
nie wysuwa przecież w tym czasie takiego hasła, raczej przeciwnie, zamil-
cza o nim, ukrywa swoją nienawiść ku »żywiołowi obcemu«. Nic w tym
dziwnego: w chwili, kiedy w Rosji wybucha orgia pogromów, każdy, kto
w Polsce odezwać by się śmiał z hasłem antysemickim, piętnowałby siebie
jako wroga ruchu wolnościowego, przyznawałby się do wspólności z »czar-
ną sotnią«, co dla każdego stronnictwa w tym okresie równało się samobój-
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stwu. Przeciwnie, podszywając się pod hasła demokracji i postępu, Naro-
dowa Demokracja czyni wysiłki wszelkie, by stać się »reprezentacją całego
narodu«, partią, która ogarnia wszystkie klasy społeczne”16.

W przekonaniu Marchlewskiego, antysemityzm polityczny był „nie-
odłącznym objawem reakcji”17. Warunki ku jego powstaniu pojawiły się
więc, „kiedy nienawiść klasowa ku klasie robotniczej zaostrzyła się wsku-
tek walk w latach 1905-1907, a zwycięstwo kontrrewolucji spowodowało
zanik ostateczny rojeń wolnościowych śród warstw posiadających”18.

Odnosząc się generalnie do kwestii żydowskiej Julian Marchlewski
zwracał uwagę na bezzasadność traktowania problemu żydowskiego
w oderwaniu od kwestii klasowych, a przy tym ubolewał, że nie będąc
marksistą wyszkolonym w badaniach społecznych, a także nie znając ję-
zyka, którym posługiwała się większość społeczności żydowskiej, był
w stanie przedstawić sprawę tylko w najogólniejszych zarysach: „Do
narodowców bezmyślnych należy traktowanie kwestii żydowskiej przez
potępianie w czambuł lub bronienie »Żydów w ogóle«, przeciwstawianie
antysemityzmu i filosemityzmu. Jest to sposób myślenia, który do żadnych
rezultatów doprowadzić nie może. Nie byli Żydzi w przeszłości nigdy i nig-
dzie »masą jednolitą«, wrzały śród nich zatargi ekonomiczne, ścierały się
prądy rozliczne. Wysławiana »solidarność żydowska« przejawiała się o ty-
le tylko, o ile grupa społeczna podlegająca prześladowaniom broni się
przeciw nim wspólnymi środkami, lecz pomijając tę instynktowną obronę
przeciw wspólnym wrogom toczyła się zawsze walka wyzyskiwanych prze-
ciw wyzyskiwaczom (...) Są to antagonizmy nie różniące się niczym od
antagonizmów klasowych śród innych społeczeństw”. 

Przy wszystkich różnicach klasowych wśród Żydów Marchlewski
podkreślał ciężar mentalny, którym obarczone było to środowisko, w po-
staci dziedzictwa wzorców ukształtowanych przez małe kulturowo izo-
lowane grupy zdominowane przez religię, której wpływy nie zostały
podważone przez żydowskie oświecenie, czyli tzw. Haskalę: „Brać jed-
nakże w rachubę trzeba, że i kapitalista żydowski i proletariusz wyszli ze
środowiska owego »żydostwa«, tłumu małomiasteczkowego, i nawet gdy
wyodrębniają się z niego, nie zaraz wyłamują się spod jego wpływów (...)
Tego środowiska Żydów małomiasteczkowych cechą zasadniczą jest zaco-
fanie, fanatyzm religijny, ciemnota, brak kultury. Nie może być inaczej.
Widzieliśmy, że na Zachodzie odbył się na przełomie wieków XVIII i XIX
przewrót duchowy, nastąpiła emancypacja nie tylko pod względem położe-
nia prawnego, lecz również emancypacja religijno-obyczajowa: panowanie
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»starszyzny« zostało złamane, nastał judaizm reformowany. W Polsce tego
nie było. Kahał panuje dotąd ideowo, wyłamać się spod jego wpływu trud-
no, zdobyć się na to mogą tylko jednostki ekonomicznie niezależne, nie
związane z gromadą wszystkimi więzami życia codziennego”19.

Marchlewski dostrzegał wśród Żydów nowy modernizacyjny ruch
polityczny o charakterze narodowym: syjonizm. Przedstawiał zarówno
jego genezę i historię, jak również jego wielonurtowość. Analizując fe-
nomen ruchu syjonistycznego Marchlewski zwracał uwagę na jego uto-
pijność w ówczesnych realiach politycznych Bliskiego Wschodu, przy
czym, jak odnotowywał, wspomniana utopijność nie prowadziła bynaj-
mniej do porażki omawianego ruchu: „Marzenia o powrocie do kraju oj-
czystego zawsze odgrywały rolę w życiu religijnym Żydów jako marzenia
poetyckie. Lecz dopiero w dziewięćdziesiątych latach powstała pod wodzą
Teodora Herzla organizacja mająca urzeczywistnić te dążenia. »Dyploma-
tyczne rokowania« z sułtanem tureckim spełzły na niczym, inne zamiary,
jak uzyskanie od rządu angielskiego terytorium na wschodnim wybrzeżu
Afryki celem utworzenia autonomicznej kolonii żydowskiej, również. Lecz
ruch wszczęty doprowadził do innego zgoła wyniku: do powstania silnego
nad wszelkie spodziewanie prądu nacjonalistycznego śród Żydów”.

Przy wszystkich zastrzeżeniach do syjonistów Marchlewski dostrze-
gał w ich pojawieniu się również element modernizujący dotychczaso-
we życie polityczne społeczności żydowskiej, opierające się na podziale
na obóz religijny i asymilatorski:

„Walka między tymi grupami toczy się na całej linii. Jednym z terenów
jej jest gmina żydowska. Należy zauważyć, że owe gminy żydowskie, które
w życiu ogółu grają w każdym razie rolę poważną, gdyż mają pieczę nad
szkolnictwem, bóżnicami, zakładami dobroczynności, rzeźnią rytualną,
łaźnią rytualną (tzw. mykwy), mają dotąd ustrój mocno plutokratyczny.
Podatek do gminy musi płacić każdy Żyd, lecz głos w sprawach gminy, pra-
wo wyborcze przy wyborach zarządu jest oparte na cenzusie. W Warszawie
np. mają głos tylko ci, co płacą najmniej 15 rubli podatku gminnego. Rzą-
dzą więc gminą bogacze, i ścierały się dotąd dwa prądy: Żydów postępo-
wych, zwolenników asymilacji, i Żydów »chałaciarzy«, zwolenników cha-
sydyzmu, władzy rabinicznej, kahalnictwa. Syjoniści-demokraci usiłują
przeciw tym rządom plutokratycznym zmobilizować zastępy kramarzy
i rzemieślników”20.

Marchlewski podkreślał zaś przy tym, że stosunek sił w żydowskim
obozie mieszczańskim nie jest bez znaczenia dla polskiego mieszczań-
stwa: „Tak więc ów ogół drobnomieszczański żydowski przeżywa niewątpli-
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Okładka moskiewskiego wydania broszury „Antysemityzm a robotnicy”



wie okres przełomowy. Krzyżują się tu różne wpływy i kierunki, wyklarowa-
nie położenia nie nastąpiło jeszcze. Nie są to dla społeczeństwa polskiego
bynajmniej sprawy obojętne. Skoro bowiem w wielu miastach i miastecz-
kach drobnomieszczaństwo żydowskie stanowi większość, to przy sprawie
samorządu miast np. nie może być obojętnym, czy śród tego drobnomie-
szczaństwa zwycięży żywioł postępowy, czy zacofany, demokratyczny, czy
plutokratyczny. Sprawa to tym ważniejsza, że w kraju, w którym rząd pro-
wadzi politykę wynaradawiania i gnębienia, może on łatwo znaleźć popar-
cie śród reakcyjnego drobnomieszczaństwa i burżuazji żydowskiej”21.

Ilustrując powyższą tezę Marchlewski wskazywał na wykorzysty-
wanie Żydów w celach antypolskich w zaborze pruskim, podając za
przykład działania żydowskiej burżuazji podczas wyborów w Księstwie
Poznańskim i na Śląsku, kiedy współpracowała ona ściśle z zaborcami,
łącząc się „z junkrami, wyraźnymi antysemitami, w blok antypolski i an-
tysocjalistyczny”22. Podobnie widział sytuację w Austro-Węgrzech, gdzie
„»liberalna« burżuazja żydowska przez długi czas rej wodziła w dążeniach
do »trzymania krótko« galicyjskiego Hinterlandu [niem. zaplecza – D.J.]
i dotąd popiera zawsze rząd wiedeński, gdyż przejawia tendencje do utrzy-
mania za wszelką cenę hegemonii Niemców w Austrii kosztem Słowian”23.

Marchlewski zastanawiał się przy tym, na ile realne jest powtórze-
nie się tej samej sytuacji w zaborze rosyjskim, w którym władza prowa-
dzi politykę jawnie antysemicką: „Pozornie może zdawać się niemożli-
wym, aby Żydzi, prześladowani i gnębieni w Rosji, mogli stać się prześla-
dowcami polskości. Lecz u burżuazji każda potworność staje się możliwą.
O wszystkich jej czynach politycznych decyduje żądza zgnębienia ruchu re-
wolucyjnego proletariatu, to pcha ją ku reakcji. Stronnictwo burżuazji ży-
dowskiej o podkładzie nacjonalistycznym żydowskim musi być antyrobot-
niczym przede wszystkim, ale też i antypolskim: obrona koryta i walka
o miejsce przy korycie. Jeżeli nacjonalizm polski doprowadził do wysługi-
wania się reakcji w imię interesów klasowych, antyrobotniczych, zwraca-
jąc się jednocześnie przeciw Żydom, to nacjonalizm żydowski dla tych
samych powodów pójdzie na usługi reakcji, zwracając się jednocześnie
przeciw Polakom. Antysemityzm polski pcha drobnomieszczaństwo żydow-
skie w tym właśnie kierunku.

Toteż owo żarcie się burżuazji polskiej i żydowskiej, będąc wynikiem
reakcji polskiej i żydowskiej burżuazji, jest jednocześnie grą na rękę ludzi
»prawdziwie rosyjskich«”24.
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Wystąpienia 1905 roku były zdaniem Marchlewskiego potężnym
impulsem łamiącym bariery między polskimi i żydowskimi robotnikami,
przy czym sytuację tych ostatnich opisuje następująco: „Tylko śród prole-
tariuszów [żydowskich – D.J.] będących w położeniu korzystniejszym
od ogółu [Żydów – D.J.], śród pracowników handlowych, znajdujemy
względnie sporą liczbę takich, którzy przez szkołę spolszczyli się i mogą na
przekór środowisku zerwać z obrządkiem żydowskim, wyrywając się w ten
sposób z ghetta. Ogół robotniczy tego uczynić jeszcze nie może, znaczna
część robotników żydowskich zachowuje obrządki religii żydowskiej,
używa żargonu [chodzi o język jidysz – D.J.].

Tym bardziej podziwiać trzeba potęgę idei klasowej, która sprawiła,
że zastępy robotników żydowskich w roku 1905, porwane wichrem ruchu
wolnościowego, poczuły się najzupełniej solidarne z proletariatem Polski
i Rosji, w jednym z nim stanęły szeregu. Prysły wtedy od razu wpływy
środowiska, robotnik żydowski w kapocie, mówiący żargonem, stanął obok
robotnika chrześcijanina, stanął przeciw kapitaliście współwyznawcy, ku
grozie i złości burżuazji żydowskiej, zarówno jak polskiej i rosyjskiej”25.

Podziwowi dla aktywizacji żydowskiego proletariatu towarzyszyła
jednak bardzo ostra krytyka Ogólnożydowskiego Związku Robotniczego
na Litwie, w Polsce i w Rosji, czyli „Bundu”. Marchlewski pisał: „Stało
się tu podobnie jak z Polską Partią Socjalistyczną: jak ta uległa wpływom
nacjonalizmu polskiego, tak Bund – acz w mniejszym może stopniu – uległ
wpływom nacjonalizmu żydowskiego”26.

Ponadto Marchlewski starał się wypracować programowe stanowi-
sko proletariatu wobec antysemityzmu jako „nowego ogniwa w łańcuchu
kontrrewolucyjnej hańby burżuazji polskiej”. Uważał, że proletariat polski
i żydowski powinien połączyć się we wspólną organizację klasową.
„Kwestia żydowska – stwierdzał – w znaczeniu istnienia odrębności Żydów,
jest wynikiem niewoli i ucisku, praw wyjątkowych, którym podlegali i pod-
legają dotąd Żydzi”. Zwracał też uwagę, że w społeczeństwach, które nie
tworzyły sztucznych barier, by odgrodzić się od Żydów, oni „czują się
członkami tego narodu, do którego weszli”27. Wprawdzie polska klasa
robotnicza „pozostała głucha na podszepty demagogów antysemickich”,
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ale nie może być obojętna na przejawy żydowskiego jak i antyżydowskie-
go nacjonalizmu, „rozszalały antysemityzm bowiem przede wszystkim jest
wygraną dla reakcjonistów, jest wzmocnieniem potęgi kontrrewolucji. Dla
robotników nie może być bynajmniej obojętne, gdy ostatnie ślady liberali-
zmu i demokratyzmu w polskiej klasie drobnomieszczańskiej zostają zni-
szczone wskutek hecy antysemickiej, gdy wśród ogółu drobnomieszczań-
stwa żydowskiego wskutek tej hecy wzmaga się prąd nacjonalistyczny,
wzmacnia się tendencja do zachowania odrębności. Więc nie obojętność.
Hasłem być musi: przeciw nacjonalizmowi, zarówno polskiemu jak i ży-
dowskiemu, ze wszystkich sił przeciw tej zarazie, która truje życie!”28.

Kiedy w 1918 r. odrodziło się niepodległe państwo polskie, arsenał
propagandy antysemickiej polskiej prawicy wzbogacił się o nowy koncept,
a mianowicie wizerunek rewolucji październikowej jako dzieła Żydów.
W 1919 r. Marchlewski pisał: „Znamienne jest, że antysemityzm żegluje
przede wszystkim pod flagą antybolszewizmu. Dosyć przejrzeć prasę polską,
by zauważyć, że właśnie te pisma przodują w nagonce antyżydowskiej, które
najzacieklej uprawiają propagandę antyrewolucyjną (...) Jest to zupełnie
w porządku. Demagodzy czarnosecinni schlebiając podłym instynktom łyka
polskiego powtarzają na wszelki ład, że sprawcami »bolszewizmu« są Żydzi.
Wmówiwszy mu zaś to (...) łatwo już o warianty: raz się wzywa do bicia Ży-
dów, ponieważ są oni bolszewikami, to znów się wzywa do bicia bolszewi-
ków, ponieważ są oni Żydami. Tak podsycana orgia pogromowa rozrasta się
do rozmiarów potwornych i zatruwa życie Polski wyzwolonej”. Marchlewski
uważał oczywiście przy tym, że proletariat ma obowiązek „czynnej walki
z antysemityzmem, w jakiejkolwiek formie się on przejawia”29.

Sprawa Bejlisa

W 1913 r. światową sławę zyskał zmontowany przez Ochranę za
pomocą prowokacji znacznie wcześniej, w 1911 r., kijowski proces bry-
gadzisty w cegielni, Żyda Mendla Bejlisa (1874-1934), oskarżonego
o rzekomy mord rytualny. Proces ten wzburzył opinię publiczną. Także
Marchlewski zabrał głos w tej sprawie na łamach prasy socjaldemokra-
tycznej. Nie kryjąc oburzenia wobec sądu i prokuratorów, pisał: 

„Bejlis został uniewinniony. Prości ludzie z ławy przysięgłych nie
chcieli popełnić mordu sądowego, nie chcieli uznać winnym popełnienia
zbrodni człowieka, przeciwko któremu nie wysunięto nawet cienia dowodu,
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nawet poważnie sformułowanej poszlaki. Prokurator, przewodniczący są-
du, pełnomocnicy powództwa cywilnego domagali się wyroku skazującego,
pomimo i właśnie dlatego, że nie mogli wobec przysięgłych udowodnić ni-
czego, ale to absolutnie niczego. Zbrodniarze ci działali wszelkimi środka-
mi. Prokurator odwoływał się do najniższych instynktów, do spotykanej
wszędzie, ale w Rosji szczególnie ostrej zwierzęcej nienawiści rasowej”30.

Marchlewski ubolewał, że część prasy niemieckiej relacjonując
sprawę Bejlisa nie odrzucała mitu mordu rytualnego: „Nie chełpmy się
naszą zachodnio-europejską cywilizacją. W Berlinie, tym »mieście inteli-
gencji«, antysemicka gazeta »Staatsbürger Zeitung« raczy nas wieścią
o uniewinnieniu w następującej formie: »Uniewinnienie nie jest jednak do-
wodem ani za, ani przeciw mordowi rytualnemu. Proces zakończył się ra-
czej tak, jak zakończyły się wszystkie mordy rytualne, morderca pozostał
nie wykryty«. – A więc mimo wszystko mord rytualny! I gazeta plecie dalej,
»że może chodzić o »krwawy mord« dokonany na skutek zabobonu jakiejś
sekty żydowskiej«”31.

Osobne miejsce poświęcił zagadnieniu, dlaczego podsycanie anty-
żydowskich nastrojów leży w interesie caratu: „Pogromy są najskutecz-
niejszym środkiem do utrzymania nieuświadomionych mas ludowych
w sidłach kontrrewolucji; całą nagromadzoną nienawiść i gniew przeciw-
ko istniejącym stosunkom usiłuje się wyładować w masakrach Żydów,
gdyż wtedy rząd ma ułatwione zadanie. Dlatego car jest nie tylko obrońcą
i protektorem zbrodniczych band »czarnej sotni«, lecz także ich przywódcą,
ich politycznym zwierzchnikiem”32.

Współpraca policji ze światem przestępczym przy montowaniu
sprawy Bejlisa, której stała się świadoma opinia publiczna, była dla
Marchlewskiego świadectwem kompletnej degrengolady moralnej reżi-
mu carskiego i jak miał nadzieję zwiastowała burzę, która odrodziłaby
moralnie Rosję:

„Popełniono ohydne morderstwo; przestępcy zabili chłopca, który mógł
stać się dla nich niebezpieczny. Wkracza policja, związana z jednej strony
z »czarną sotnią«, gwardią przyboczną cara, a z drugiej strony z przestępca-
mi, i robi z tego mord rytualny. Potem, na osobisty rozkaz cara, naczelne
władze państwowe uruchamiają wszystkie dźwignie, oczywiście nie po to,
aby wykryć bardzo wyraźne ślady prawdziwych przestępców, lecz po to, aby
za wszelką cenę przeprowadzić proces o mord rytualny, potrzebny im do ce-
lów politycznych. To zostało dowiedzione i w tym tkwi sedno sprawy.
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30 Julian Marchlewski, Polityczne znaczenie procesu kijowskiego, „Leipziger
Volkszeitung” 12 XI 1913, [w:] Pisma wybrane, t. II, s. 529.

31 Tamże, s. 530.
32 Tamże, s. 531.



Toteż wszystko, co w społeczeństwie Rosji jeszcze nie przegniło i nie
znikczemniało, buntuje się przeciwko temu potwornemu reżymowi, którego
bezeceństwa ujawnione zostały w Kijowie”33.

Polemika z Żeromskim

W bogatym życiorysie Marchlewskiego znalazło się też miejsce na
epizod wydawniczy. Wydawnictwo Dr J. Marchlewski & Co. Verlag Sla-
vischer und Nordischer Literatur rozpoczęło działalność w czerwcu
1902 r. w Berlinie i nawiązało współpracę z takimi pisarzami jak Stefan
Żeromski, Wacław Sieroszewski, Adolf Dygasiński, Kazimierz Przerwa-
Tetmajer, Stanisław Przybyszewski oraz Władysław Orkan. Zachowała
się obszerna korespondencja Marchlewskiego z Żeromskim oraz z Orka-
nem, zawierająca nie tylko praktyczne szczegóły funkcjonowania firmy,
lecz także uwagi Marchlewskiego związane z wyznawanym przez niego
programem artystycznym, rolą literatury oraz zdania świadczące o ser-
decznym i bardzo osobistym stosunku Marchlewskiego wobec obu twór-
ców. Marchlewski traktował wręcz jako swoją specjalną misję populary-
zację wartościowych dzieł literatury polskiej, zaś Żeromskiego, w tym
czasie ukształtowanego już pisarza, darzył wielkim szacunkiem.

Przyszedł jednak czas, kiedy Marchlewski i Żeromski stanęli po
przeciwnych stronach. Wojnę polsko-bolszewicką zarówno Marchlewski
jak i jego przyjaciele Kon i Dzierżyński traktowali w kategoriach klaso-
wych, a nie jako walkę między narodami. Żeromski natomiast pełnił ro-
lę szefa propagandy w I Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Józefa
Hallera; w przygotowanej wówczas broszurze politycznej „Na probo-
stwie w Wyszkowie” nie szczędził słów nienawiści wobec ludzi, których
napiętnował jako zdrajców narodu34.

W 1919 r. Marchlewski przygotował rękopis listu otwartego do Ste-
fana Żeromskiego, który zamierzał wydać w masowym nakładzie w for-
mie broszury. Była to odpowiedź na opublikowaną na początku tego ro-
ku w Krakowie broszurę autora „Popiołów” zatytułowaną „Początek
świata pracy”, zawierającą negatywną ocenę dorobku rewolucji
październikowej. Marchlewski ostatecznie jednak zrezygnował z próby
wyprowadzenia z błędu „obywatela Żeromskiego”. Nas interesuje to cie-
kawe świadectwo ze względu na odniesienie się polskiego rewolucjoni-
sty do zarzutu Żeromskiego, że Rosją bolszewicką rządzą Żydzi. Mar-
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33 Tamże, s. 532-533.
34 Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim

1920 roku, Warszawa – Pułtusk 2000, s. 189, 284.



chlewskiego dziwiło nastawienie pisarza, którego nigdy nie posądzał
o antysemityzm: „(...) dlaczego to koniecznie »Nachamkesy«35 i »Sobelso-
ny«36? Dlaczego to, Obywatelu Żeromski, zamiast nazwisk owych komisa-
rzy ludowych, wśród których dziewięć dziesiątych jest Rosjan rodowitych
– Uljanow (Lenin), Cziczerin, Krasin, Pokrowski, Siemiaszko, Łunaczarski
i inni – potrzebne Wam koniecznie były nazwiska żydowskie? Chyba dlate-
go tylko, że dla skuteczniejszego zohydzania »bolszewizmu« zdawało się
Wam potrzebnym wtórować łykom kontrrewolucyjnym, dla których »bol-
szewicy to Żydy«.

Wyjaśnijmy tę sprawę. Tak, wśród kierowników Rosji rewolucyjnej są
Żydzi. Przyczyna prosta: inteligencja żydowska zawsze dawała duży zasób
szermierzy za wolność, ponieważ warunki w jakich żyli Żydzi dotąd w Ro-
sji i w Polsce sprawiać musiały, że co było lepszego pośród młodzieży
w tym środowisku rwało się do nowego życia. Pełno więc było Żydów w ka-
źniach carskich. A gdy robotnikom wypadło wybierać potem ludzi na sta-
nowiska odpowiedzialne, wybierali przede wszystkim takich, co dowody
złożyli swej ofiarności dla sprawy ludu, nie czyniąc oczywiście różnicy co
do pochodzenia. Smutne, że zrozumieć tego Żeromscy nie mogą. Pociecha
jedyna, że rozumieją łatwo Maćki i Iwany, jako, że są odporniejsi na dur
antysemityzmu”37.

Marchlewski, prezentując wiarę w rozsądek chłopów i robotników
polskich i rosyjskich, ubolewał tu nad brakiem obiektywizmu i otwarto-
ści polskiej inteligencji. Nie rozumiał, dlaczego intelektualiści tej klasy
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35 Jurij Stiekłow (właśc. Nachamkes, 1873-1941), od 1903 r. w partii bolszewic-
kiej, w latach 1912-1917 członek IV Dumy, redaktor pism „Izwiestja”, „Nowyj Mir”,
aresztowany w 1938 r., zmarł w więzieniu.

36 Karol Radek (właśc. Karl Sobelsohn, 1885-1939), działacz ruchu robotniczego,
bolszewik; w l. 1902-1904 w rosyjskiej socjaldemokracji, następnie w SDKPiL, dzia-
łacz związków zawodowych, uczestnik rewolucji 1905 r., więziony w X Pawilonie
Cytadeli Warszawskiej. W 1907 r. wydalony z Rosji, przebywał w Niemczech
i Szwajcarii. Od 1917 r. w partii bolszewickiej. Współtowarzysz Lenina w podróży
w zaplombowanym wagonie ze Szwajcarii do Rosji. W Szwecji redaktor komuni-
stycznego biuletynu informacyjnego, następnie w radzieckiej służbie dyplomatycz-
nej. Przeciwnik pokoju brzeskiego. Uczestnik rewolucji niemieckiej i współorganiza-
tor Niemieckiej Partii Komunistycznej. W l. 1919-1924 członek KC RKP(b) i Prezy-
dium Komitetu Wykonawczego III Międzynarodówki Komunistycznej. W 1927 r.
oskarżony o trockizm i usunięty z partii, po złożeniu samokrytyki w 1929 r. przyjęty
ponownie. W l. 1931-36 redaktor „Prawdy” i „Izwiestii”. Współtwórca konstytucji
ZSRR w 1936 roku. W tym samym roku aresztowany, oskarżony, następnie skazany
w procesie bucharinowców w 1937 r. na 10 lat więzienia. Współpracował z oskarże-
niem. Zmarł w łagrze.

37 List otwarty do Stefana Żeromskiego, 1919 r., [w:] Julian Marchlewski, Ludzie,
czasy, idee, s. 467.



co Żeromski ulegają propagandzie nacjonalistycznej zajmując pierwsze
miejsca w zastępach ciemnoty i wstecznictwa.

Do końca nie jest jasne, dlaczego Marchlewski zrezygnował z publi-
kacji „Listu otwartego”. Być może zapomniał o nim w natłoku zajęć, lub
też w tej fazie wydarzeń wolał nie podejmować ostrej dyskusji z prawico-
wą prasą burżuazyjną. W każdym razie jego polemika z Żeromskim pozo-
stała nieznana w okresie międzywojennym – a wraz z nią kolejny przyczy-
nek do poznania poglądów Marchlewskiego na problematykę żydowską.

W sprawie utworzenia państwa żydowskiego

28 września 1919 r. moskiewska „Trybuna Komunistyczna”, organ
rewolucyjnej polonii radzieckiej, zamieściła artykuł Marchlewskiego
„Nacjonalizm żydowski na usługach imperializmu”. Autor poddał w nim
krytycznej ocenie syjonistów, udzielających wsparcia Anglikom w tłu-
mieniu wystąpień arabskich w Syrii i Egipcie w zamian za obietnicę
otrzymania praw narodowych w Palestynie. Syjoniści dysponowali już
wówczas jednostką zbrojną pod nazwą Legion Żydowski, walczącą w la-
tach 1915-1920 po stronie Brytyjczyków, najpierw przeciwko Turkom,
a potem Arabom. 

Marchlewski rozważał perspektywy i możliwość przetrwania pań-
stwa żydowskiego w Palestynie: „Czy uda się stworzenie państwa żydow-
skiego w Palestynie, to jeszcze kwestia wielka. Po pierwsze, Żydzi w ogrom-
nej większości utracili od dawna cechy fizyczne swej rasy wschodniej, o ile
chodzi o przystosowanie do klimatu, gleby i warunków życiowych swej nie-
gdyś ojczyzny; Palestyna zaś pozostała, czym była, krajem dla pasterzy su-
rowych, na wpół koczowników i rolników wschodnich, którzy potrafią
zwalczać glebę kamienistą, brak wody, klimat zabójczy. Po wtóre, Żydzi
przestali dawno być narodem38. Żyd angielski, Żyd polski, Żyd turecki to
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38 Pogląd, że Żydzi nie są ogólnoświatowym narodem lecz narodowością (tak
jak np. Cyganie) był wspólnym stanowiskiem dla większości myślicieli socjaldemo-
kratycznych tej doby. Zgodni w tej kwestii byli np. Róża Luksemburg, Karol Kautsky
czy Włodzimierz Lenin. W 1913 r. Józef Stalin opracował na prośbę Lenina broszu-
rę „Marksizm a kwestia narodowa”, wykładającą programowe stanowisko bolszewi-
ków w tej sprawie, w której pisze: „[Otto] Bauer mówi o Żydach jako o narodzie,
chociaż właśnie wcale «nie mają wspólnego języka», ale o jakiej «wspólnocie losu»
może być mowa na przykład między Żydami gruzińskimi, dagestańskimi, rosyjskimi
i amerykańskimi, zupełnie oderwanymi od siebie, zamieszkującymi różne terytoria
i mówiącymi różnymi językami?

Wspomniani Żydzi, niewątpliwie, żyją wspólnym życiem ekonomicznym z Gru-
zinami, Dagestańczykami, Rosjanami i Amerykanami, we wspólnej z nimi atmosferze



wprawdzie potomkowie jednego szczepu, lecz ludzie o różnej kulturze i ję-
zyku, którzy musieliby uczynić nad sobą wysiłek wielki, by stać się naro-
dem jednym. Po trzecie, owa Palestyna nie jest pustkowiem, lecz jest dziś
zaludnioną gęsto dosyć w stosunku do warunków bytowania ludności. Aby
utworzyć miejsce dla kolonistów Żydów, rugować tedy trzeba ludność osia-
dłą w Palestynie, ludność »tubylczą« w ścisłym tego słowa znaczeniu, po-
nieważ już od tysiąca lat zajęła kraj niegdyś opustoszony”39.

Dalej Marchlewski, przewidując dążenia rewolucyjne nie tylko
w Egipcie, ale też w całej „Azji Przedniej” – w Arabii, Mezopotamii, w In-
diach i Persji, oceniał, że w tej sytuacji realizacja roszczeń żydowskich
nacjonalistów może obrócić się przeciwko nim samym, a już zwłaszcza
przeciwko tym, którzy osiądą potem na tej ziemi. Problem przedstawiał
następująco: „Ruch taki rewolucyjny musi się zwrócić wówczas również
przeciw intruzom, którym Anglia za wysługi krwawe kontrrewolucyjne
chce oddać Palestynę. Czyż może wówczas przeciw tej fali ostać się słabiut-
kie, sztucznie stworzone i na długo potrzebujące podtrzymania z zewnątrz
państewko żydowskie? Sądzimy, że nie ostoi się, obawiamy się, że owi
legioniści żydowscy pierwsi padną ofiarą burzy rewolucyjnej, która kłębić
się już poczyna na Wschodzie. Porachunek dla żydowskich pachołków im-
perializmu może wypaść straszny i nie będą mieli prawa nazwać go
niesprawiedliwym”40.

Białystok i tzw. Litwa Środkowa (1920 r.)

2 sierpnia 1920 r. Marchlewski przybył do Białegostoku jako prze-
wodniczący Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski (TKRP).
Sytuacja, którą Marchlewski i jego towarzysze, Feliks Dzierżyński i Fe-
liks Kon zastali w Białymstoku wzbudziła ich krytycyzm w odniesieniu
do polityki narodowościowej, jaka była tam realizowana. Oto jak pisał
o tym sam przewodniczący TKRP w pracy „Rosja proletariacka a Polska
burżuazyjna”: „Źle też było pod tym względem, że przed przybyciem TKRP
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kulturalnej; musi to siłą rzeczy wyciskać swoje piętno na ich charakterze narodo-
wym; jeżeli zostało między nimi coś wspólnego, będzie to – religia, wspólne pocho-
dzenie i niektóre pozostałości charakteru narodowego. Wszystko to nie ulega wątpli-
wości. Ale jak można poważnie twierdzić, że skostniałe obrzędy religijne i zanikają-
ce pozostałości psychologiczne wpływają na «los» wspomnianych Żydów silniej niż
otaczające ich środowisko społeczno-ekonomiczne i kulturalne? A przecież tylko wy-
chodząc z takiego założenia można mówić o Żydach w ogóle jako o jednolitym na-
rodzie”. (J.W. Stalin, Dzieła, t. II, 1907-1913, Warszawa 1949, s. 306).

39 Julian Marchlewski, Ludzie, czasy, idee, s. 449.
40 Tamże, s. 450.



wydział oświaty został chwilowo opanowany przez nacjonalistów żydow-
skich41, którzy tam wyprawiali dziwne brewerie. Dowiedzieli się oni o sta-
tucie Ludowego Komisariatu Oświaty w Rosji, w którym przewidziane jest
istnienie sekcji »mniejszości narodowościowych«, więc urządzili sobie
w Białymstoku »sekcję polską«, uważając widocznie, że Polacy mają tu być
traktowani jako owa »mniejszość«; czy »większością« w ich przekonaniu
mieli być Żydzi, czy może wyobrażali sobie, że za język »większości« będzie
uważany język rosyjski, nie wiadomo42. Tow. Feliks Kon, który po przyby-
ciu do Białegostoku objął kierownictwo szkolnictwem, bardzo energicznie
pouczył tych panów, że są w błędzie, i oświadczył im, że nie uda się im wy-
zyskać szkoły dla celów nacjonalizmu żydowskiego”43.

Marchlewski pominął tu jednak własne boje, które zmuszony był to-
czyć nie tylko z władzami szkolnictwa. Przed przybyciem TKRP Biały-
stok znajdował się bowiem w rękach rosyjskiej administracji wojskowej
z Szypowem na czele, otwartej na postulaty lewicowych grup żydow-
skich. Stąd językami obowiązującymi nie tylko w szkolnictwie, lecz tak-
że w urzędach stały się rosyjski i jidysz. Marchlewski przedstawiał ogól-
ny zarys sytuacji we wspomnianej pracy: 

„Organy armii więc, owi kierownicy wojennych komitetów rewolucyj-
nych, wobec ogromu zadania zaprowadzenia niezwłocznie administracji
rewolucyjnej w dużym mieście, z konieczności powierzyli różne funkcje lu-
dziom przypadkowym i nie mogli rozciągać nad tymi funkcjonariuszami
należytej kontroli. W ten sposób stać się mogło np., że w mieście, w którym
ludność polska stanowi większość w pierwszych dniach w urzędach uzna-
wano tylko język rosyjski i żydowski, powierzano stanowiska tym, którzy ty-
mi językami władali. Wojskowy komendant miasta na nieszczęście był
człowiekiem bez taktu i sprawności”44.

Dlatego jedną z pierwszych decyzji Marchlewskiego i Dzierżyńskie-
go po przybyciu do Białegostoku było odwołanie na posiedzeniu Biura
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41 Chodzi tu głównie o partie Bund i Poalej-Syjon. Przywódcy TKRP odnosząc
się do konfliktów między polskimi a żydowskimi sojusznikami dotyczących wprowa-
dzenia jidysz jako języka wspólnych zebrań i odezw, czego domagały się partie ży-
dowskie, byli zdania, że w jidysz należy drukować jedynie komunikaty dotyczące
ludności żydowskiej.

42 J. Marchlewski, Rosja proletariacka a Polska burżuazyjna, [w:] Pisma wybra-
ne, t. II, Warszawa 1956, s. 773-774. 

43 Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców pochodzenia żydowskiego, w samym
Białymstoku według spisu przeprowadzonego w 1921 r. w ogólnej liczbie 76 792
mieszkańców było 39 602 Żydów, a więc blisko 52%. Nie oznacza to oczywiście,
że wszyscy z nich byli zwolennikami praw dla języka jidysz.

44 Tamże, s. 768. 



Polskiego RKP(b) Szypowa45, i mianowanie na jego miejsce Polaka –
Mieczysława Łoganowskiego46.

Marchlewski, świadomy faktu, że kultywowanie polskiej kultury i ję-
zyka polskiego w trudnych przecież warunkach życia Polaków w czasach
zaborów było ważnym elementem ich przetrwania, zdawał sobie sprawę
jak złe wrażenie może sprawiać, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości, preferowanie przez TKRP innych języków przed językiem pol-
skim. Zachowała się relacja współpracownika Marchlewskiego świadczą-
ca o tym, że również w walce z rosyjskim nacjonalizmem Marchlewski
wypowiedział się ostro i stanowczo: „Nie rosyjski, a polski język urzędowy,
dbajcie o polszczyznę”47. W jego stosunku do języka żydowskiego wyraźnie
odbijała się jednak również postawa zwolennika asymilacji Żydów. 

W cytowanej publikacji „Rosja proletariacka a Polska burżuazyjna”
Marchlewski wiele uwagi poświęcił sprawom żydowskim. Krytycznie
odniósł się do tendencji „nacjonalistycznych” żydowskich partii Bund
i Poalej Syjon: „Tak samo było z robotnikami żydowskimi. Śród tych miały
wpływy różne – prócz partii komunistycznej – »Bund » i »Poalej-Cyon«48. Obie
te partie oportunistyczne i nacjonalistyczne zachowały względem TKRP sta-
nowisko niezupełnie przyjazne i bruździły tu i ówdzie. Lecz znalazły posłuch
tylko u drobnomieszczaństwa żydowskiego, nie śród proletariuszy żydow-
skich, którzy okazali się w każdym razie nie mniej rewolucyjni niż ich chrze-
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45 Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim
1920 roku, s. 328.

46 Mieczysław Łoganowski (1895-1937), członek PPS w l. 1914-18; więziony
w Warszawie i Niżnym Nowgorodzie od X 1914 r. do IV 1916 r.; w 1916 r. robotnik
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ścijańscy towarzysze pracy. Nacjonalistom zagorzałym ku nauce wspomnę
nawiasem o ciekawym spostrzeżeniu – za rządów kapitalistów i obszarników
polskich ci robotnicy żydowscy stronili od polskości, spotykając ze strony
władz i tzw. »społeczeństwa« jedynie prześladowania; gdy zjawiła się polska
władza rewolucyjna, ci robotnicy żydowscy gorliwie uczęszczali na wiece,
gdzie mówiono po polsku, i wiele zgłaszało chęć uczenia się języka polskiego.
Tak być musi. Reakcja »rodzima«, czy przewodzi jej Dmowski czy Piłsudski,
musi odpychać od polskości żywioły ludowe obcoplemienne zamieszkujące
Polskę, natomiast przyciąga do siebie te żywioły Polska rewolucyjna”49.

Autor poczynił ponadto inne ciekawe spostrzeżenia na temat stosun-
ków polsko-żydowskich w Białymstoku. Jako piewca proletariatu, bez
względu na jego narodowość, z pewnym sarkazmem opisywał Marchlew-
ski środowisko drobnomieszczańskich sklepikarzy żydowskich niezbyt
chętnie biorących udział w przymusowej codziennej pracy dla dobra
miasta. Przedstawił problemy, które pojawiły się np. przy zwożeniu,
młóceniu i dostarczaniu do młynów zboża: „(...) na własnych plecach lu-
dzie ponieśli snopy do młockarni lub zaprzęgali się do wozów, by roboty do-
konać. Nie obyło się tu bez przymusu, zwłaszcza owi sklepikarze żydowscy
mocno sarkali, lecz robotnicy Żydzi tłumaczyli im bardzo dosadnie, że cza-
sy pasożytnictwa kończą się, że obowiązuje zasada: »kto nie pracuje ten nie
będzie jadł«. Lecz głównie działał tu powszechny zapał robotników i praca
poszła ochoczo; niebawem pierwsze transporty wymłóconego zboża poczę-
ły nadchodzić do młynów, obawa głodu została zażegnana”50.

Marchlewski docenił jednak w pełni sytuację, gdy kupcy żydowscy
pomogli solidarnie ludności w odbudowie zniszczonego przez cofające
się wojska polskie mostu: „(...) robotnicy postanowili porzucić chwilowo
fabryki i dokonać tej społecznej roboty sami (...); wnet zakipiała robota
i owi zmobilizowani Żydzi handlarze i sklepikarze, którzy dotąd starali się
wszelkimi sposobami uchylić od roboty, teraz zagrzani przykładem, porwa-
ni w wir pracy, stanęli również do szeregu. Most stanął, dokonano dzieła
w zdumiewająco krótkim czasie”51.

Obszerny fragment autor poświęcił rozprawieniu się z mitem, jako-
by wszyscy Żydzi współpracowali z rewolucyjną władzą. Rozpatrując to
zagadnienie, nie tracąc z oczu perspektywy klasowej, wyjaśniał: „Kilka
słów należy poświęcić zachowaniu się drobnomieszczaństwa żydowskiego.
– Według prasy polskiej należałoby sądzić, że całe »żydostwo« stanęło po
stronie władz rewolucyjnych. Są to oczywiście bajki tendencyjne. Burżuazja
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żydowska uciekła tak samo jak polska. Robotnicy Żydzi stanęli po stronie
rewolucji. Nie mieli oni tych zastrzeżeń, co część robotników chrześcijan,
gdyż ulegając stale prześladowaniom ze strony władz burżuazyjnych Polski
witali we władzy rewolucyjnej wybawiciela od poniewierki i upośledzenia”.

Następnie Marchlewski odnotował problemy TKRP w kontaktach
z żydowskim drobnomieszczaństwem: „Ludzie ci wiedzieli, że system
gospodarczy wykluczający handel prywatny grozi im ruiną majątkową,
drżeli więc o swoją przyszłość. Toteż zachowywali się raczej wyczekująco
i biernie, nie myśleli o solidaryzowaniu się z władzą nową. A gdy w Bia-
łymstoku poczęto wobec konieczności nieodzownej pociągać do pracy
fizycznej wałęsające się bezczynnie tłumy owych handlarzy, bardzo wyra-
źnie zajęły one stanowisko nieprzyjazne wobec władz rewolucyjnych. 

Lecz owo środowisko drobnomieszczańskie składa się z żywiołów bar-
dzo różnorodnych, prócz owych handlarzy i drobnych spekulantów z zawo-
du są tam żywioły półproletariackie, jest inteligencja i półinteligencja.
Zwłaszcza młodzież entuzjastyczna i żądna wrażeń, nie przesiąknięta je-
szcze duchem handlarskim, ta młodzież stale i brutalnie odpychana przez
inteligencję polską (wiadomo do jakiego stopnia potworności doszedł anty-
semityzm w »wolnej« Polsce) pokładała wszystkie nadzieje na rewolucji”.

Interesującym dla Marchlewskiego zjawiskiem była też duża liczba
inteligentów żydowskich chętnych do współpracy w strukturach nowej
władzy: „W końcu zaznaczyć należy jeszcze szczegół dosyć charakterystycz-
ny: dzięki swej ruchliwości i stosunkom rozległym owe drobnomieszczań-
stwo o wiele lepiej jest poinformowane o sprawach rosyjskich aniżeli
polskie. Toteż różni fachowcy spośród inteligencji żydowskiej, wiedząc, jak
w Rosji cenią »specjalistów«, jak wysoko ich opłacają, ofiarowali swoje
usługi, nie tając bynajmniej, że nie są i nie chcą być komunistami, lecz za
dobrą płacę gotowi są pracować. Śród inteligencji polskiej takich przykła-
dów było znacznie mniej”52.

W pracy „Rosja proletariacka a Polska burżuazyjna” Marchlewski
nie poprzestał na omówieniu sytuacji i postaw poszczególnych grup na-
rodowości żydowskiej w samym Białymstoku. Zajął się również kwestią
samookreślenia tzw. Litwy Środkowej (z Wilnem), przyłączonej przez
gen. Lucjana Żeligowskiego de facto do Polski (oczywiście na polecenie
Józefa Piłsudskiego).

Marchlewski był przekonany, że plebiscyt na tym terenie, forsowa-
ny przez państwa Ententy, położyłby kres temu przedsięwzięciu z powo-
du przewagi liczebnej ludności białoruskiej i żydowskiej nad polską.
Dowodził: „Gdyby doszło do tego plebiscytu, można uważać sprawę Pił-
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sudskich i Żeligowskich za przegraną. P o l a c y b o w i e m n a  t y m
o b s z a r z e  s t a n o w i ą  m n i e j s z o ś ć [podkreślenie autora – D.J.].
Wprawdzie Wilno ma połowę ludności polskiej (drugą połowę stanowią
Żydzi, którzy jak ognia boją się rządów polskich) i niektóre powiaty Wileń-
szczyzny mają poważniejsze odsetki ludności polskiej, lecz biorąc ogół lud-
ności kraju, Polacy stanowią mniejszość. Ogromna większość ludności nie
jest ani polska, ani litewska, lecz białoruska. Jeżeli ta ludność zostanie
zmuszona do głosowania za przyłączeniem albo do Polski albo do Litwy,
nie może ulegać wątpliwości najmniejszej jaki będzie rezultat: ani chłopi
białoruscy ani Żydzi jako żywo głosować za Polską nie będą. Boć ostatecz-
nie sympatie dla polskości, jakie u tej ludności istnieć mogły, wytępiło ofi-
cerstwo polskie, katując ten lud nieszczęsny, pomiatając nim w sposób
krzyczący o pomstę do nieba”53.

Marchlewski twierdził, że polityka Piłsudskiego (którego uważał za
zdrajcę narodu) i brutalność jego żołnierzy uczyniła z litewskich Żydów
i Białorusinów wrogów narodu polskiego. Z oburzeniem piętnował przy
tym sojusz Piłsudskiego z Semenem Petlurą jako sprawcą antysemickich
pogromów: „Prócz skompromitowania z kretesem dyplomatów polskich,
to wiarołomstwo niecne, którego sprawcą jest oczywiście p. Piłsudski,
zdrajca zawodowy, miało niestety ten skutek smutny, że owe zbójeckie ban-
dy [Semena Petlury – D.J .] mogły wymordować w kraju krwią ociekają-
cym tysiące ludzi, urządzając pogromy Żydów i pastwiąc się nad ludnością
całą, gdziekolwiek dotarły (...) lecz jak wygląda polski »bohater narodowy«,
który z tymi łotrami sojusze zawierał, pchał ich do awantur, by w końcu
zdradzić ich bez ceremonii?”54.

W momencie, kiedy Marchlewski opisywał nastroje Żydów wileń-
skich, rzeczywiście byli oni niechętni połączeniu z państwowością
polską. Jednakże z czasem sytuacja uległa diametralnej zmianie. Przy-
wódcy społeczności żydowskich, widząc prześladowania tradycyjnych
organizacji żydowskich ze strony Armii Czerwonej, zaakceptowali
władzę polską jako mniejsze zło. W 1922 r. w Wilnie społeczność żydow-
ska nie wzięła udziału w głosowaniu do lokalnego Sejmu, co zagwaran-
towało Polakom większość i oznaczało zgodę na późniejsze połączenie
„Litwy Środkowej” z Rzeczypospolitą Polską55.
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Kiedy Komitet Marchlewskiego, Dzierżyńskiego i Kona zmuszony
był powrócić do Rosji, nie miał już możliwości, by chronić pozostałą na
miejscu cywilną ludność żydowską. Wtedy rzeczywiście doszło na tych
terenach do tragedii. Oto relacja Joszuy Farbsteina, posła na Sejm RP,
prezesa zarządu stołecznej gminy w l. 1926-1930, o pogromie białostoc-
kim w sierpniu 1920 r.: „(...) Piorunujące wrażenie zrobił zarówno na
Żydach, jak i na Polakach komunikat Sztabu [wojsk polskich, które
wyparły Armię Czerwoną z Białegostoku – D.J .] o walkach ulicznych
w Białymstoku, trwających 20-cia godzin i o rzekomym udziale ludności
żydowskiej po stronie bolszewickiej.

Taki fakt nie mógł mieć nigdy miejsca nie tylko ze względu na głęboką
nienawiść ludności żydowskiej ku bolszewikom, lecz już dlatego, że lud-
ność żydowska przez cały niedzielny dzień pochowała się ze strachu w piw-
nicach, a młodzież proletariacka, która sympatyzowała z bolszewikami je-
szcze w piątek, razem z młodzieżą polską opuściła Białystok. (...)

W poniedziałek, wtorek i środę, dn. 23, 24 i 25 sierpnia, prawie na
wszystkich ulicach Białegostoku odbywały się masowe rabunki w domach
żydowskich. Małe grupy żołnierzy od 2 do 10 osób wdzierały się do domów
żydowskich, przeważnie łamiąc okiennice lub wdzierając się przez par-
kany, okalające domostwa. Rozgrabiono wszystko, co się znajdowało
w mieszkaniach: słychać było ustawicznie po wszystkich ulicach Białego-
stoku rozpaczliwe krzyki i płacze gromionych i terroryzowanych Żydów”.
Autor odnotował poza tym, że były dwie ofiary śmiertelne oraz setki
pobitych56.

Przyjaciele Marchlewskiego

Julian Marchlewski posiadał wyjątkowy dar nawiązywania znajo-
mości, które w bardzo wielu przypadkach przeradzały się w trwałe i po-
głębione więzi przyjaźni. Z drugiej strony starał się zacieśniać kontakty
z ludźmi, których wartości moralne, etyczne i estetyczne były podobne
do tych, jakie sam wyznawał.

Będąc w więzieniu havelberskim, 3 lipca 1916 r. napisał do córki
list, w którym pouczał ją, że nie powinno się pochopnie i kategorycznie
oceniać negatywnie innych: „(...) oceniasz go według zewnętrznych pozo-
rów. To jest największe niebezpieczeństwo, którego można się dopuścić
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w stosunkach z ludźmi – i do tego największa głupota. Proszę przypomnieć
sobie, moja panienko, że według znanej opinii, wielcy ludzie nie ostają się
wobec osądu swego lokaja, ale wydaje mi się, że każdy, kto ocenia według
powierzchownego wrażenia, znajduje się trochę w roli owych lokajów, i to
jest źle. Przypadek chciał, że w młodych latach poznałaś pewną ilość lu-
dzi, którzy są kimś i czegoś dokonują; oceniasz ich jednak na podstawie ze-
wnętrznego wrażenia, i to jest mylne. Więc – nieco więcej powściągliwości,
w przeciwnym razie będziesz potem żałować”57.

Do owych ludzi, którzy „kimś są i czegoś dokonują” należeli także
przyjaciele Marchlewskich, przy czym nie chodziło tu oczywiście o sta-
tus majątkowy czy sławę, bo żyli bardzo skromnie, czasami w nędzy,
a ponadto byli zmuszani do ucieczki z miejsca na miejsce, z kraju do
kraju, zagrożeni uwięzieniem, a nawet śmiercią, a kontakty z nimi nie
zawsze były bezpieczne. Nie stanowiło też żadnego kryterium pochodze-
nie ani narodowość, wszyscy przecież byli internacjonalistami.

Przyjaciele Marchlewskiego przeważnie należeli do środowiska
związanego z działalnością rewolucyjną, gdzie było niemało działaczy
pochodzenia żydowskiego. Głęboka przyjaźń łącząca go z Różą Luksem-
burg, Leonem Jogichesem-Tyszką, Adolfem Warszawskim-Warskim da-
towała się od czasów studiów, jakie odbywali w Zurychu w latach 1893-96
na różnych kierunkach. Ślady łączącej ich więzi można odnaleźć nie tyl-
ko we wspomnieniach towarzyszy czy rodzin całej czwórki, lecz także
w bogatej, wieloletniej korespondencji, jaką pomiędzy sobą prowadzili.
Mimo nieuniknionych przy tak silnych indywidualnościach, dzielących
ich niekiedy sporów i różnic poglądowych, wyraźnie dążyli do tego, by
poświęcać sobie wzajemnie możliwie najwięcej czasu. Doszło do tego,
że kiedy w sierpniu 1908 r. Marchlewski szukał lokum w Berlinie, osie-
dlił się w dzielnicy Steglitz, gdzie w pobliżu mieszkali Róża Luksemburg
i Franciszek Mehring58. Także Karol Liebknecht oraz Herman i Kathe
Duncker59 byli ich sąsiadami. Sprowadzili się tu z czasem również inni
działacze, jak np. w 1910 r. Wilhelm Pieck. Grupa ta pozostawała w bli-
skich kontaktach osobistych. W domu Marchlewskich najczęściej gości-
li Mehring i Róża Luksemburg. Zosia Marchlewska często występowała
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w charakterze kuriera między rodzicami a ich przyjaciółmi, przenosząc
książki, rękopisy i wiadomości. Swoim pojawieniem się ożywiała atmo-
sferę w domach „cioci Róży” i Mehringów, którzy nie mieli dzieci. Do
kręgu przyjaciół gościnnego domu Marchlewskich i częstych w nim by-
walców należał również w owym czasie Karol Kautsky z rodziną. Bywał
u nich również Leon Jogiches-Tyszka i wielu innych działaczy rewolu-
cyjnych60.

Mimo trudnej własnej sytuacji materialnej Marchlewski wspierał
przyjaciół także finansowo. Dorosła już Zofia Marchlewska wspomina-
ła, jak pewnej niedzieli „ciocia Róża” przysłała jej rodzicom pocztówkę,
w której prosiła o pożyczkę 5 marek, gdyż ostatnie grosze wydała na
znaczek. Potrzebną sumę rodzina Marchlewskich zebrała dopiero po
długich, gorączkowych poszukiwaniach po kieszeniach i szufladach. Nie
przyszłoby im do głowy, żeby odmówić pomocy61.

Szczególnie ciepła, pozbawiona chwilowych sporów i pełna wza-
jemnego zrozumienia przyjaźń łączyła go z Feliksem Konem. Rozkwit
tej przyjaźni przyniosły lata po rewolucji październikowej, kiedy Kon
i Marchlewski współpracowali ze sobą i współdziałali zarówno w spra-
wach polskich, jak też w Międzynarodówce Komunistycznej czy w par-
tii bolszewickiej.

Kilka z wymienionych tu postaci można nazwać asymilowanymi
Żydami, dla których kultura polska lub niemiecka stała się ich własną.
Określali oni swą tożsamość narodową mówiąc: „Jestem Polakiem”,
„Jestem Polką” (ewentualnie Niemcem czy Niemką). Przyjaźń z nimi mu-
siała utwierdzać Marchlewskiego w przekonaniu, że najlepszą drogą
rozwiązania kwestii żydowskiej jest asymilacja. Skoro nikt z jego naj-
bliższych przyjaciół pochodzenia żydowskiego nie określał siebie mia-
nem Żyda, równocześnie reprezentując ważne dla niego wartości
duchowe i poziom moralny, Marchlewski mógł to odczytywać jako pożą-
dany wzorzec dla Żydów w ogóle. Dodać, tutaj należy, że Marchlewski
nigdy nie podkreślał, a nawet nie wzmiankował o żydowskim pochodze-
niu swych przyjaciół, gdyż w jego systemie wartości narodowość i pocho-
dzenie w najmniejszym stopniu nie mogły określać wartości jednostki.
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Podsumowanie

Postawa Marchlewskiego wobec kwestii żydowskiej była w decydu-
jący sposób ukształtowana przez internacjonalistyczne pryncypia ruchu
socjaldemokratycznego, a potem komunistycznego, z którym był związa-
ny. Swojej bezpardonowej walce z antysemityzmem dał wyraz zwłaszcza
w propagandowej broszurze „Antysemityzm a robotnicy” z 1913 r., będą-
cej jedną z wybitniejszych pozycji tego typu w historii polskiego ruchu
robotniczego.

Podobnie jak większość działaczy SDKPiL i partii bolszewickiej
Marchlewski był zwolennikiem asymilacji Żydów, których nie uważał za
jeden ogólnoświatowy naród (i z tego też względu odrzucał projekt syjo-
nistyczny). Nie wiązał on też pozytywnych wartości z fenomenem kultu-
ry języka żydowskiego, tzw. jidysz. Postulaty Bundu i lewicy syjonistycz-
nej, otwartych na współpracę z bolszewikami, ale jednocześnie wysuwa-
jących postulaty w obronie języka jidysz traktował jako „nacjonalistycz-
ne”. Bardzo wyraźnie pokazało to doświadczenie polityki kulturalnej
TKRP w Białymstoku, gdy wraz z Feliksem Konem wystąpił przeciw
wprowadzeniu jidysz do szkół i urzędów. W asymilatorskim stosunku do
kwestii żydowskiej niewątpliwie umacniali Marchlewskiego jego socjal-
demokratyczni przyjaciele pochodzenia żydowskiego, reprezentujący
podobną postawę.
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PPrroojjeekktt  BBiirroobbiiddżżaann  
ww tteeoorriiii  ii pprraakkttyyccee  ZZSSRRRR

Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR ze stolicą w Birobidżanie
na Dalekim Wschodzie stanowił fakt bez precedensu w historii społecz-
ności żydowskiej. Powołany do życia arbitralnymi decyzjami władz
i utrzymywany dla realizacji doraźnych celów politycznych, nie zyskał
uznania wśród Żydów, gdyż zyskać go nie mógł jako twór w istocie wro-
gi żydowskiej tożsamości narodowej, tradycjom i religii. Wbrew dąże-
niom władz sowieckich nie stał się „żydowską ziemią obiecaną” i swego
rodzaju „drugą Palestyną”. Był natomiast spektakularną próbą uformo-
wania w ZSRR ubezwłasnowolnionej i zsowietyzowanej komunistycznej
społeczności żydowskiej. Ten projekt, w swoim czasie szeroko reklamo-
wany, zakończył się zupełnym niepowodzeniem1.

Położenie mniejszości żydowskiej w ZSRR, podobnie jak i wielu in-
nych narodowości, było wypadkową konkretnej sytuacji politycznej
w tym kraju i wykazywało duże uzależnienie zarówno od założeń panu-
jącej ideologii, jak i każdorazowych zmian w linii programowej rządzą-
cej partii bolszewickiej i w kursie polityki narodowościowej Kremla.
Wydarzenia 1917 roku, choć przyniosły Żydom jako obywatelom teore-
tyczną równość wobec prawa (czego nie posiadali w czasach Rosji car-

1 Wśród istniejących prac o Birobidżanie w pierwszym rzędzie wspomnieć nale-
ży: Ch. Abramsky, The Biro-Bidzhan Project, 1927-1959 [w:] L. Kochan (ed.), The Jews
in Soviet Russia since 1917, London-New York-Toronto 1970, s. 62-75; J. Lvavi (Babitz-
ky), Ha-hityashvut ha-yehudit be-birobidzhan (The Jewish Colonization in Birobijan),
Jerusalem 1965; S.M. Schwarz, Birobidzhan. An Experiment in Jewish Colonization
[w:] J. Frumkin et al. (eds.), Russian Jewry, 1917-1967, London 1969, s. 342-395;
R. Weinberg, Stalin’s Forgotten Zion. Birobidzhan and the Making of a Soviet Jewish
Homeland. An Illustrated History, 1928-1996, Berkeley-Los Angeles-London 1998.
Tamże dalsza bibliografia. W języku polskim zob. K. Brzeski, Biro-Bidżan. Państwo ży-
dowskie na Dalekim Wschodzie. Baśń czy rzeczywistość? Warszawa 1934; M. Lepecki,
Birobidżan. Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Warszawa 1937; S. Skimar, Biro-
-Bidżan. Republika Żydowska, Warszawa 1935; A. Patek, Birobidżan. Sowiecka ziemia
obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR, Kraków 1997 oraz numer 11 (55)
miesięcznika „Midrasz. Pismo Żydowskie” z listopada 2001 r. z wieloma interesujący-
mi materiałami obrazującymi przeszłość i dzień dzisiejszy Birobidżanu. 



skiej), równocześnie pozbawiły ich jednak wszystkiego na czym opiera-
ła się ich tradycyjna odrębność, a zatem wiara, tradycja, obyczaje, kul-
tura, etc. Założenia ideologii komunistycznej nie przewidywały bowiem
miejsca dla niezależnych przejawów życia społecznego i narodowego2.

Zaprowadzony w Rosji nowy system gospodarczy pozbawił większą
część ludności żydowskiej dotychczasowego źródła utrzymania. Dominują-
cy dotąd w strukturze zawodowej kupcy, rzemieślnicy, sklepikarze, właści-
ciele przedsiębiorstw zostali uznani za przedstawicieli burżuazji i wyzyski-
waczy i jako tzw. grupy antyspołeczne byli traktowani jak obywatele drugiej
kategorii. W nowej rzeczywistości nie było dla nich miejsca (skoro „nie da-
wało się” ich zaszeregować do żadnej klasy: chłopskiej, robotniczej czy inte-
ligenckiej). W efekcie Żydzi należeli do tych społeczności w Rosji, których
poziom życia obniżył się najbardziej. Szczególnie tragiczny los stał się
udziałem mieszkańców przeludnionych małych miasteczek na Ukrainie czy
Białorusi. Szacuje się, że do 1925 r. ponad 1,1 mln Żydów (z ogólnej liczby
około 2,6 mln w całym ZSRR, w tym 1574 tys. na Ukrainie i 407 tys. na Bia-
łorusi) zasiliło wciąż rosnącą i ubożejącą rzeszę bezrobotnych3. 

Wyjście z tej trudnej sytuacji władze upatrywały w tzw. agraryzacji
ludności żydowskiej, czyli osiedleniu jej na roli. Miało to jakoby sprzy-
jać uformowaniu się żydowskiej warstwy chłopskiej, a tym samym spo-
łecznej transformacji tej społeczności w kierunku integracji z wielona-
rodowym społeczeństwem ZSRR. W tym celu powołano do życia KOM-
ZET (Komitiet po ziemielnomu ustrojstwu trudjaszczichsia jewriejew,
Komitet ds. Aktywizacji Rolniczej Pracujących Żydów), który miał być
oficjalnym ciałem odpowiedzialnym za praktyczną realizację owej agra-
ryzacji. Wspomagało go Towarzystwo ds. Aktywizacji Rolniczej Pracują-
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2 Dzieje Żydów w Rosji i ZSRR od lat cieszą się dużym zainteresowaniem hi-
storiografii. Spośród wielu prac przykładowo wymienić można m.in.: S.W. Baron,
The Russian Jew under Tsars and Soviets, New York-London 1976; J. Cang, The Silent
Millions. A History of the Jews in the Soviet Union, London 1969; J. Frumkin et al.
(eds.), Russian Jewry, 1917-1967, London 1969; Z. Gitelman, A Century of Ambiva-
lence. The Jews of Russia and Soviet Union 1881 to the Present, London 1988;
B.Z. Goldberg, The Jewish Problem in the Soviet Union. Analysis and Solution, New
York 1961; J. Klier, Imperial Russia’s Jewish Question, Cambridge 1995; L. Kochan
(ed.), The Jews in Soviet Russia since 1917, London-New York-Toronto 1970;
N. Levin, The Jews in the Soviet Union since 1917. Paradox of Survival, New York-
London 1988; B. Pinkus, The Jews of the Soviet Union. The History of a National
Minority, Cambridge 1988; tegoż, The Soviet Government and the Jews, 1948-1967.
A Documented Study, Cambridge 1984; Y. Ro’i (ed.), Jews and Jewish Life in Russia
and the Soviet Union, London 1995; S.M. Schwarz, The Jews in the Soviet Union,
Syracuse 1951. Tamże dalsza bibliografia.

3 Ch. Abramsky, The Biro-Bidzhan, s. 65; M. Traub, Żydostwo rosyjskie a koloni-
zacja w Biro-Bidżan, „Miesięcznik Żydowski” 1932, t. II, z. 9/10, s. 361; R. Weinberg,
Stalin’s Forgotten Zion, s. 16-19; B. Pinkus, The Jews of the Soviet Union, s. 89-91.



cych Żydów (Obszczestwo po ziemielnomu ustrojstwu trudjaszczichsia
jewriejew, w skrócie OZET), pomyślane jako organizacja masowa. Pla-
nowano do końca 1926 r. osiedlić na wsi przynajmniej 500 tys. Żydów,
głównie na Ukrainie i Krymie. Akcja ta prowadzona była jednak w oder-
waniu od specyfiki tej społeczności i nie mogła przynieść spodziewa-
nych rezultatów. Swoją rolę odegrały tu zresztą także protesty miejsco-
wej ludności chłopskiej oraz siła uprzedzeń ludowych (szczególnie na
Ukrainie, gdzie uformował się stereotyp żydowskiego miasteczka z żyją-
cą w odizolowaniu i rządzącą się własnymi regułami społecznością)4.

Podstawowe założenia stalinowskiej polityki narodowościowej lat
dwudziestych zakładały, że naród nie może istnieć bez własnego terytorium.
W myśl klasycznej definicji, stanowiącej przez szereg dziesięcioleci dogmat
w polityce Kremla, a której autorem był sam Józef Stalin („Naród jest to wy-
tworzona historycznie trwała wspólnota ludzi, powstała na gruncie wspólno-
ty języka, terytorium, życia ekonomicznego i układu psychicznego, przejawia-
jącego się we wspólnocie kultury”)5, Żydzi byli pozbawieni niezbędnych
atrybutów narodu. Nie posługiwali się przecież jednym językiem, ani nie za-
mieszkiwali w sposób zwarty jednego dającego się wyodrębnić obszaru.
Stąd, jak argumentowano, gdy otrzymają oni własną jednostkę administra-
cyjną w składzie państwa, gdzie mogliby utworzyć zwarte osadnictwo i cen-
trum kulturalno-społeczne, automatycznie staną się narodem, który zajmie
właściwe miejsce w „budownictwie socjalistycznym kraju”6.

Z tym punktem widzenia korespondowały przyjęte w 1921 r. na
X zjeździe Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików) zasadnicze
tezy tzw. polityki autochtonizacji („korenizacji”, „unarodowienia”). Poli-
tyka ta przewidywała przyznanie zamieszkałym w państwie narodom
nierosyjskim formalnie szerokich praw językowych i kulturalno-oświa-
towych oraz oparcie ich aparatu administracyjnego i partyjnego tylko
o rodzimą ludność i jej język. Spodziewano się, że dzięki tym pozornie
narodowym instytucjom uda się skutecznie zaszczepić nową ideologię
i wychować sowieckiego patriotę7. Przejawem tej polityki w odniesieniu
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4 Szerzej zob. J. Lvavi, Jewish Agricultural Settlement in the USSR, „Soviet
Jewish Affairs. A Journal on Jewish Problems in the USSR and Eastern Europe”,
vol. 1, 1971, no 1, s. 91-100; B. Pinkus, The Jews of the Soviet Union, s. 64.

5 Definicja z 1913 r. zawarta w pracy J. Stalina, Marksizm a kwestia narodowa.
Zob. M. Waldenberg, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee,
Warszawa 1992, s. 272; R. Weinberg, Stalin’s Forgotten Zion, s. 14.

6 Ibidem; W. Kolarz, Russia and Her Colonies, London 1952, s. 173.
7 Szerzej zob. m.in. S. Starzyński, Zagadnienie narodowościowe w Rosji Sowiec-

kiej, Warszawa 1924; H. Carrére d’Encausse, Bolszewicy i narody czyli Wielkie Urągo-
wisko 1917-1930, Warszawa 1992; M. Waldenberg, Kwestia narodowa, s. 306-339.
Tamże dalsza literatura. 



do Żydów były m.in. utworzone w latach dwudziestych żydowskie rejo-
ny narodowościowe (Kalinindorf, Nowy Złatopol i Stalindorf na Ukrai-
nie oraz Frajdorf i Łarindorf na Krymie), żydowskie rady narodowe
(w roku 1931, w okresie największego rozwoju, było ich przeszło 230,
z tego 168 na Ukrainie, 32 na Krymie i 27 na Białorusi), szkolnictwo
w jidysz, prasa i publikacje w tym języku, różne placówki (teatry, biblio-
teki, etc.), także sądownictwo i milicja8. 

Myśl utworzenia administracyjnej jednostki żydowskiej w ramach
ZSRR pojawiła się niemal u progu jego istnienia. Jednym z pierwszych,

68 Artur Patek

Fragment strony tytułowej pisma „Birobidżaner Sztern”



który wystąpił z taką sugestią, był późniejszy działacz OZET-u Abraham
Bragin. Jego koncepcja dotyczyła stworzenia na wybrzeżach Morza Czar-
nego Republiki Żydowskiej rozciągającej się od Besarabii do Abchazji9.
Ostateczna decyzja w coraz częstszych dyskusjach nad projektem zorga-
nizowanego żydowskiego osadnictwa w ZSRR została podjęta w końcu
1926 r. na I Wszechzwiązkowej Konferencji OZET, która odbyła się w Mo-
skwie. Wziął w niej udział ówczesny przewodniczący Prezydium Central-
nego Komitetu Wykonawczego ZSRR Michaił Kalinin, pełniący funkcję
tytularnej głowy państwa. Wystąpił on z przemówieniem, w którym
zawarł konkretne przesłanki sugerujące potrzebę stworzenia zwartego
osadnictwa żydowskiego w obrębie Związku Radzieckiego10 („przed naro-
dem żydowskim stoi wielkie zadanie – zachować swoją narodowość, a to wy-
maga przekształcenia znacznej części ludności żydowskiej w zwartą, osiadłą
rolniczą społeczność, liczoną co najmniej w setkach tysięcy ludzi”)11. Pro-
paganda nazwie je na wzór brytyjskiej Deklaracji Balfoura (przypomnij-
my: obiecywała ona pomoc Wielkiej Brytanii w ustanowieniu w Palesty-
nie „żydowskiej siedziby narodowej”) mianem Deklaracji Kalinina.

Rozpoczęto poszukiwanie terenów odpowiednich dla kolonizacji.
Wśród wysuwanych projektów znalazły się m.in. obszary wokół Morza
Azowskiego, Krym, północny Kaukaz oraz stepy północnego Kazachsta-
nu. Za tymi ostatnimi przemawiać miało stosunkowo słabe zaludnienie
oraz brak w zasadzie wśród miejscowej ludności uprzedzeń antyżydow-
skich, czego nie można było powiedzieć o potencjalnie atrakcyjnych dla
tego osadnictwa terenach Ukrainy i Krymu, o których już wcześniej my-
ślano pod kątem żydowskiej kolonizacji12. 

Konkretne cele polityczne spowodowały jednak, że zwyciężyła kon-
cepcja osiedlenia Żydów na Dalekim Wschodzie w pobliżu granicy
z Chinami, co ostatecznie sankcjonowała wydana w marcu 1928 r.
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8 Szerzej zob. m.in. B. Pinkus, The Jews of the Soviet Union, s. 106-127; tegoż,
Yiddish Language Courts and Nationalities Policy in the Soviet Union, „Soviet Jewish
Affairs”, vol. 1, 1971, no 2, s. 40-60; S.M. Schwarz, The Jews in the Soviet Union,
s. 150-156. Sowiecki punkt widzenia por.: J. Kantor, Nacyonalnoje stroitielstwo sriedi
Jewriejew w SSSR, Moskwa 1934, s. 27-34. 

9 A. Bragin, M. Kolcow, Sud’ba jewriejskich mass w Sowietskom Sojuzie, Mo-
skwa 1924, s. 17 i n.; B. Pinkus, The Jews of the Soviet Union, s. 71; A. Patek, Jewish
Autonomous Province in the USSR (Birobidzhan), „Colloquia. Journal of Central Eu-
ropean History” (Cluj-Napoca). Vol. II, No 1-2, January-December 1995, s. 133.

10 Ch. Abramsky, The Biro-Bidzhan, s. 67; S.M. Schwarz, The Jews in the Soviet
Union, s. 174. Warto zajrzeć też do pracy samego M. Kalinina, Jewrieji w SSSR,
Moskwa 1932 (zob. recenzję w: „Sprawy Narodowościowe” 1932, nr 6, s. 799-801).

11 Cyt. za: Kratkaja jewriejskaja encykłopiedija. T. I, Jerusalim 1976, s. 446. Por.
też N. de Lange, Wielkie Kultury Świata. Świat Żydowski, Warszawa 1996, s. 195.

12 R. Weinberg, Stalin’s Forgotten Zion, s. 21; J. Kantor, Nacyonalnoje, s. 111. 
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uchwała Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR „O przeznaczeniu
rejonu birobidżańskiego dla celów przesiedlenia pracujących Żydów”13.

Wybrany kraj znajdował się w odległości 8 do 10 tysięcy kilometrów
od dotychczasowych głównych miejsc zamieszkiwania Żydów, u zbiegu
rzek Biry i Bidżanu (stąd jego nazwa). Jego granice wyznaczały mniej
więcej rzeka Amur na południu, obwód chabarowski na wschodzie,
amurski na zachodzie, na północy zaś przecinała go kolej transsyberyj-
ska. Łączny obszar tego kraju, jak nader chętnie podkreślała to propa-
ganda – był większy od Belgii, i po początkowych zmianach wyniósł
z czasem około 36 tys. km kw. powierzchni14.

Wbrew roztaczanym przez Moskwę niemal baśniowym wizjom,
region ten charakteryzowały skrajnie niekorzystne warunki, szczególnie
z punktu widzenia osadnictwa ludności wywodzącej się z europejskiej
części państwa. Charakteryzował się on trudnym klimatem z długą
mroźną zimą (do -40 st. C) i krótkim lecz upalnym latem (do +40 st. C).
Znaczną część powierzchni zajmowały bagna. Plagą kraju były uciążli-
we owady, potencjalny rozsadnik chorób i epidemii oraz nader obfite de-
szcze (szczególnie latem), prowadzące do częstych wezbrań rzek
i w efekcie powodzi. Podmokły teren utrudniał zarówno uprawę roli jak
i budowę dróg. Brakowało wody zdatnej do picia15. 

Co zatem zadecydowało o wyborze akurat tego regionu dla potrzeb
terytorialnej koncentracji ludności żydowskiej? Jak stwierdził jeden z li-
derów żydowskiej sekcji Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bol-
szewików), czyli tzw. Jewsekcji (Jewsekcja – z poręki Kremla stanowiła
najważniejszą instytucję zajmującą się sprawami ludności żydowskiej
w ZSRR, istniała w latach 1918-1930)16, Szymon Dimansztejn: „Birobi-
dżan nie był wybrany przypadkowo. Przy wyborze tego rejonu były wzięte
pod uwagę zarówno interesy Żydów, jak i interesy Dalekiego Wschodu. Ce-
lowym było przesiedlać Żydów tam właśnie, gdzie szczególnie dotkliwie
dawał się odczuć brak sił roboczych i gdzie tempo rozwoju powinno być
bardzo duże (...). Na Dalekim Wschodzie istnieją ogromne przestrzenie
ziem niewykorzystanych, z ogromnymi bogactwami kopalnymi, a więc tu
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13 Tekst w języku rosyjskim zob.: J. Lvavi (Babitzky), Ha-hityashvut, s. 350-351;
A. Patek, Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana?, s. 76.

14 Obszar taki podają m.in. Jewish Autonomous Region. Photo Album, Khaba-
rovsk 1980, s. 14 oraz Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 6, Warszawa 1996,
s. 1094. Powierzchnię 35,8 tys. km. kw. znajdujemy [w:] Bolszaja Sowietskaja Ency-
kłopiedija. T. 15, Moskwa 1952, s. 379. Zob. mapę „Birobidżan: Sowiecki ekspery-
ment” [w:] M. Gilbert, Atlas historii Żydów, Kryspinów 1998, mapa 92. 

15 M. Lepecki, Birobidżan, s. 20-27; S. Skimar, The Biro-Bidzhan, s. 29-32; N. Le-
vin, The Jews, s. 283.

16 O tym zob. Z.Y. Gitelman, Jewish Nationality and Soviet Politics. The Jewish
Section of the CPSU 1917-1930, Princeton 1972.



gospodarczy i kulturalny rozwój Obwodu Autonomicznego powinien pójść
na równi z ogólnym wzrostem socjalistycznej budowy całego kraju”17. 

Przeważyły zatem konkretne cele polityczne Kremla. W pierwszym
rzędzie należy do nich zaliczyć m.in.: 

a) dążenie do zwiększenia potencjału obronnego państwa na Dale-
kim Wschodzie przez zbudowanie rolniczego i przemysłowego
ośrodka, który mógłby w razie potrzeby zabezpieczyć rubież od
strony Japonii i Chin;    

b) wykorzystanie znacznych bogactw rejonu (m.in. złoża żelaza,
węgla kamiennego, magnezytu, torfu, wapnia, różnych minera-
łów, obfite zalesienie sięgające 45%, różnorodna szata roślinna
i zwierzęca) przy pomocy osiedleńców o stosunkowo wysokim
stopniu rozwoju cywilizacyjnego18;

c) perspektywa szybkiego i względnie taniego rozwiązania ekono-
micznych i społecznych problemów ludności żydowskiej poprzez
masową migrację do Birobidżanu jako miejsca resocjalizacji zde-
klasowanych i „nieproduktywnych” (jak kupcy, rabini, etc.); 

d) zadanie ciosu zwalczanej przez bolszewików ideologii syjonizmu
poprzez ukazanie rejonu jako swego rodzaju alternatywnej „zie-
mi obiecanej” i odciągnięcie w ten sposób uwagi Żydów zamie-
szkałych w ZSRR od Palestyny, gdzie pod kuratelą Wielkiej Bry-
tanii jako mandatariusza powstawały właśnie zręby „żydowskiej
siedziby narodowej” (por. słowa sekretarza Jewsekcji Aleksandra
Czemieriskiego: „żydowskie terytorium autonomiczne będzie naj-
cięższym ciosem dla ideologii syjonizmu i religii”)19;

e) dążenie do stworzenia na bazie żydowskiej ludności Birobidżanu
komunistycznej społeczności z własną proletariacką kulturą, bę-
dącą swego rodzaju emanacją kultury komunistycznej – sowiec-
kiej; chodziło tu o ukształtowanie wśród Żydów sowieckiego
światopoglądu, ateistycznego i stojącego w opozycji do dotych-
czasowych żydowskich wartości narodowych i kulturalnych. 

W efekcie w sierpniu 1930 r. utworzono Żydowski Rejon Narodowy,
który 7 maja 1934 r. uchwałą Centralnego Komitetu Wykonawczego
ZSRR przekształcono w Żydowski Obwód Autonomiczny w składzie Ro-
syjskiej Federacji20. 
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17 Cyt. za M. Lepecki, Birobidżan, s. 18. Zob. też S.W. Baron, The Russian Jews,
s. 195; S.M. Schwarz, The Jews in the Soviet Union, s. 174-175.

18 Por. I.W. Kamienieckij, Prirodnyje bogactwa Jewriejskoj Awtonomnoj Obłasti,
Moskwa 1936; W. Iwanicki, O bogactwach naturalnych Syberii i radzieckiego Dalekie-
go Wschodu, Warszawa 1986, s. 24-25.

19 Cyt. za T.E. Sawyer, The Jewish Minority in the Soviet Union, Boulder 1979,
s. 88. Zob. też B. Pinkus, The Jews of the Soviet Union, s. 73.



Władze rozwinęły intensywną akcję propagandową próbując ukazać
Birobidżan jako doskonałe miejsce do masowego osadnictwa Żydów, lep-
sze nawet niż bliskowschodnia Palestyna (por. hasła-slogany w rodzaju
„Nowa Palestyna na Dalekim Wschodzie”, „To jest ziemia Izraela w naszym
kraju”, etc.)21. Plany były nader ambitne. Do 1937 r. miano osiedlić tu co
najmniej 150 tys. Żydów. Według Kalinina, w ciągu dziesięciolecia Birobi-
dżan miał stać się najważniejszą opoką „narodowej żydowskiej socjalistycz-
nej kultury”. By projekt uczynić bardziej atrakcyjny, mamiono mirażami
utworzenia w przyszłości związkowej Żydowskiej Republiki Radzieckiej.
Nie skąpiono również środków na rozwój gospodarczy Obwodu, dążąc do
przekształcenia go w jeden z kluczowych rejonów sowieckiego Dalekiego
Wschodu. Korespondowało to zresztą ściśle ze wzrostem strategicznego
znaczenia tego obszaru po zajęciu Mandżurii przez Japonię22.

Z myślą o sowietyzacji osadników przystąpiono, nie szczędząc przy
tym sił ani środków, do powołania wielu form aktywności społeczno-
-kulturalnej i oświatowej w jidysz. Były wśród nich m.in. teatr żydowski,
biblioteka, kluby, prasa (wychodząca trzy razy w tygodniu „Birobidżaner
Sztern”, ukazujący się nieregularnie literacki „Forpost”, etc.). Inicjatywy te,
pozornie żydowskie, w rzeczywistości były obce i wrogie źródłom kultury
żydowskiej i tak ważnemu jej pierwiastkowi jak religia. Wyrazem
wspomnianej polityki „korenizacji”, która w odniesieniu do Żydów przybra-
ła postać tzw. jidyszyzacji (językowego unarodowienia), było nadanie jidysz
na terenie Obwodu statusu języka urzędowego (obok rosyjskiego) oraz
utworzenie sieci szkół żydowskojęzycznych, także stopnia średniego. Z Mo-
skwy, Kijowa, Leningradu i innych ośrodków przyjeżdżało do Birobidżanu
wielu żydowskich  pisarzy, poetów i artystów, by dodać otuchy kolonistom;
na apel władz sowieckich część decydowała się osiąść tu na stałe23. 
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20 Teksty obydwu proklamacji zob. J. Lvavi (Babitzky), Jewish Agricultural,
s. 352-353 i 357; A. Patek, Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana?, s. 76-77 i 79.

21 W ZSRR pojawiły się wówczas liczne propagandowe prace i broszury po-
święcone Birobidżanowi. Przykładowo można wymienić m.in. I. Sudarski, Birobi-
dżan i Palestina, Moskwa 1930 (reprint: Tel Aviv 1972); M. Alberton, Biro-Bidżan,
Moskwa 1930; J. Ejdielman, Ot „czerty osiedłosti” do awtonomnoj obłasti, Moskwa
1934; M. Kalinin, Ob obrazowaniji Jewriejskoj awtonomnoj obłasti, Moskwa 1935;
A. Kantorowicz, Pierspiektiwy Birobidżana, Moskwa 1932; A. Kirżnic, Jewriejskaja
awtonomnaja obłast’, Moskwa 1936; J. Lewin, O pieriesielieniji jewriejskoj biednoty
w Krym i Birobidżan, Moskwa 1930; A.N. Miereżin, O Birobidżanie, Moskwa 1929. 

22 Z. Gitelman, A Century of Ambivalence, s. 158; B.Z. Goldberg, The Jewish
Problem, s. 175; S.W. Baron, The Russian Jews, s. 201.

23 N. Levin, The Jews, s. 296-300; A.A. Greenbaum, Jewish Scholarship and
Scholarly Institutions in Soviet Russia 1918-1953, Jerusalem 1978, s. 66, 72, 75; R.
Weinberg, Stalin’s Forgotten Zion, s. 59-67; Encyclopaedia Judaica. Ed. 4. Vol. 4, Je-
rusalem 1978, kol. 1047.



Sowiecki projekt Birobidżanu nie przewidywał miejsca dla rozwo-
ju życia religijnego. Jak wiadomo, walka z religią – podważającą prze-
cież światopogląd głoszony przez komunizm – była jedną z najbardziej
charakterystycznych cech doktryny komunistycznej. Osłabienie, a w dal-
szej konsekwencji zniszczenie judaizmu, podstawowego pierwiastka
kultury, historii i tradycji żydowskiej, dawało władzom szansę na reali-
zację ich planów. W efekcie w Birobidżanie (a także w pozostałych
ośrodkach z ludnością żydowską w ZSRR) rozwinięto agresywną propa-
gandę antyreligijną, próbując jeśli nie wyrugować całkowicie, to przy-
najmniej zepchnąć sprawy wiary na daleki margines24.

Pozyskaniu Żydów w ZSRR do bardziej aktywnego „budownictwa
socjalistycznego” obok wspomnianej proletaryzacji kultury służyć także
miała – szczęśliwie niezrealizowana – „proletaryzacja jidysz”. Zakładała
ona m.in.  zlatynizowanie żydowskiego systemu pisma oraz wprowadze-
nie do tego języka dużej liczby rusycyzmów. Chodziło tu oczywiście
o wyrugowanie alfabetu hebrajskiego jako związanego z judaizmem i ży-
ciem religijnym Żydów. Żydowskość Obwodu miała zatem zostać zredu-
kowana do swego rodzaju zdenacjonalizowanego jidysz. Język hebrajski
jako język religii został całkowicie zakazany25.

Wbrew wysiłkom Moskwy, jidysz nigdy nie zdominował języka ro-
syjskiego ani w administracji, ani w życiu publicznym Obwodu. Nie stał
się również swego rodzaju „lingua franca” żydowskich obywateli ZSRR.
Czy mogło być inaczej, skoro jedyna pewna droga zawodowego i spo-
łecznego awansu prowadziła w Związku Radzieckim przez język rosyj-
ski?; skoro w państwie tym (szczególnie za czasów Stalina) niemal każ-
dy sposób wyrażania żydowskości i przejawiania żydowskiej tożsamości
wymagał ogromnej odwagi i samozaparcia26?

Nie może przeto dziwić, że rzeczywistość okazała się odległa od
szumnych i ambitnych zapowiedzi władz, sam zaś birobidżański ekspery-
ment zakończył się spektakularną klęską. Na niepowodzenie był zresztą
skazany od początku. Kolonizacja Birobidżanu została bardzo źle przygo-
towana. Brakowało właściwie wszystkiego: od dachu nad głową i odpo-
wiedniej opieki lekarskiej po podstawowe artykuły żywnościowe i wodę
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24 Zob. przykładowo: J. Rothenberg, The Jewish Religion in the Soviet Union,
New York 1971; R. Conquest (ed.), Religion in the USSR, London-Sydney-Toronto
1968 (część: Judaism, s. 112-117).

25 G. Estraikh, Pyrrhic Victories of Soviet Yiddish Language Planners, „East Europe-
an Jewish Affairs”, vol. 23, 1993, no 2, s. 25-37. Por. też B. Szwarcman-Czarnota, Raj we-
dług Lejzorka Rojtszwańca, „Midrasz. Pismo Żydowskie”, nr 11 (55), listopad 2001, s. 6.

26 Por. N. Levin, The Jews, s. 296-297; A. Brumberg, Izrael na Syberii, „Midrasz.
Pismo Żydowskie”, nr 11 (55) listopad 2001, s. 13 (recenzja książki R. Weinberga,
Stalin’s Forgotten Zion).



pitną. Nowe ziemie okazały się zupełnie nieprzysposobione pod osadnic-
two27. W efekcie liczba osadników żydowskich nigdy tu nie osiągnęła
znaczniejszych rozmiarów. Spośród kolonistów pierwszych lat wielu już
po przybyciu na miejsce, rozczarowanych, zdecydowało się szybko opu-
ścić ten kraj. Wymowne było, że spośród 19 635 migrantów lat 1928-1933
jedynie 8185, tj. niespełna 42%, postanowiło związać swe losy z Birobi-
dżanem (dla okresu 1932-1933 odsetek ten wynosił jedynie 27,3%!)28.

W rezultacie Żydzi na obszarze Obwodu stanowili wyraźną mniej-
szość. Z dostępnych danych wynika, że w 1931 r. liczyli tu około 5,1 tys.
osób na 44,6 tys. mieszkańców rejonu (12,1% ogółu), w 1933 r. – 8,2 tys.
(16%), a w 1937 r. około 18 tys., czyli niespełna 24% łącznego zaludnienia29. 

Należy jednak podkreślić, że ci spośród kolonistów, którzy zdecydo-
wali się osiąść tu na stałe, wykazali w większości, mimo wielu obiektyw-
nych trudności, ogromny zapał i poświęcenie, przysposabiając dziewi-
cze niemal ziemie do celów osadniczych i tym samym przyczyniając się
do gospodarczego rozwoju tego obszaru.

O tym, że plan przekształcenia Birobidżanu w region kolonizacji ży-
dowskiej stawał się coraz mniej realny dowodziły również nikłe efekty
w dziele agraryzacji przybyszów. Do 1939 r. ledwie 3 tys. Żydów osiadło
tam na wsi, co stanowiło niespełna 15% ogółu tej społeczności zamieszka-
łej w Obwodzie. Znacznie mniej niż przykładowo na Krymie czy w rejo-
nach narodowościowych na Ukrainie (Kalinindorf, Stalindorf, Nowy Zła-
topol). Większość Żydów koncentrowała się w miastach, przede wszyst-
kim w samym Birobidżanie, znajdując zatrudnienie w rozwijającym się
przemyśle, transporcie, a także w handlu, rzemiośle i administracji30.

Na marginesie warto zauważyć, że wśród żydowskich osadników
w Birobidżanie znaleźli się również emigranci spoza ZSRR. I choć ich licz-
ba była niewielka (do 1936 r. niespełna 1400 osób, m.in. z Litwy, Argenty-
ny, Urugwaju, Francji, Polski, a nawet Palestyny), fakt ten posiadał istotne
znaczenie propagandowe zręcznie wygrywane przez ZSRR. Za granicą po-
wstało nawet kilka organizacji nie tylko popierających, ale i finansowo
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27 S.M. Schwarz, Birobidzhan: An Experiment in Jewish Colonization, s. 355-
357; N. Levin, The Jews, s. 286-288; b.a., Stan kolonizacyjny Żydów w ZSSR, „Spra-
wy Narodowościowe” 1928, nr 5, s. 591. Por. też B. Singer (Regnis), Wrażenia i wie-
ści z Biro-Bidżanu, „Midrasz. Pismo Żydowskie”, nr 11 (55), listopad 2001, s. 16-19.

28 S.M. Schwarz, The Jews in the Soviet Union, s. 178; J. Kantor, Nacyonalnoje,
s. 118; B. Pinkus, The Jews of the Soviet Union, s. 74-75.

29 Ibidem; L.L. Rybakowskij, Nasielienije Dalniego Wostoka za 150 liet, Moskwa
1990, s. 83; S.M. Schwarz (The Jews in the Soviet Union, s. 183) podaje dla roku 1939
wartość „poniżej 30 tysięcy”.

30 S.W. Baron, The Russian Jews, s. 223; M. Lepecki, Birobidżan, s. 35-36. Sze-
rzej zob. R. Weinberg, Jews into Peasants? Solving the Jewish Question in Birobi-
dzhan [w:] Y. Ro’i (ed.), Jews, s. 87-102.



wspierających projekt Birobidżanu, m.in. w Stanach Zjednoczonych (naj-
ważniejsze: the American Committee for the Settlement of Jews in Birobi-
djan, AMBIJAN; the Association for Jewish Colonization in the Soviet
Union, ICOR), Argentynie, Afryce Południowej, Francji czy w Polsce31.

Gdy fiasko eksperymentu stawało się oczywiste, a znaczenie strate-
giczne obwodu rosło, w połowie lat trzydziestych władze ZSRR zdecydo-
wały się przeprowadzić radykalną zmianę w zasadach kolonizacji rejonu,
który po japońskiej okupacji Mandżurii uznany został za ważne ogniwo
w planie zabezpieczenia Dalekiego Wschodu. Zamiast zatem nakłaniać
do przyjazdu ubogich Żydów rozpoczęto rekrutację wśród doświadczo-
nych robotników, rolników i rzemieślników innych narodowości32.

Nie ominęły Żydowskiego Obwodu Autonomicznego czystki i prze-
śladowania okresu Wielkiego Terroru. Dotknęły go one zresztą w sposób
szczególny, paraliżując Obwód na długie lata i unicestwiając niemal ca-
łą lokalną inteligencję. Według historyka Dawida Isakowicza Wajserma-
na, po upadku ZSRR zastępcy burmistrza miasta Birobidżanu, represje
lat 1937-1938 pociągnęły śmierć około 3 tys. ludzi33. Na charakter prze-
śladowań istotny wpływ miała klęska kolonizacji żydowskiej, której
przyczyn upatrywano zarówno w polityce miejscowych działaczy po-
chodzenia żydowskiego jak i w postawie szeregowych mieszkańców.
Czystki objęły niemal wszystkich liderów i działaczy Obwodu; zlikwido-
wano większość istniejących instytucji i innych żydowskojęzycznych
form aktywności34.

W początkowym okresie drugiej wojny światowej przez jakiś czas
rozpatrywano w Moskwie plan transferu do Birobidżanu części żydow-
skiej ludności z anektowanych właśnie przez ZSRR obszarów Polski,
Rumunii i krajów nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii), gdzie społecz-
ność ta tworzyła liczne skupiska. Po ataku Niemiec na ZSRR w czerw-
cu 1941 r. plany te przestały być aktualne35.
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31 W części tych organizacji spore wpływy posiadali sympatycy ZSRR i komu-
nizmu. Szerzej zob. m.in. R. Weinberg, Stalin’s Forgotten Zion, s. 43, 50-57; N. Le-
vin, The Jews, s. 292-293. Por. też propagandowe broszury wydawane na Zachodzie,
np.: S. Almazov, Ten Years of Biro-Bidjan (1928-1938), New York 1938; D. Marley,
Biro-Bidjan. An Eye-Witness Account of the New Home for the Jews, London (1935).

32 J. Cang, The Silent, s. 142; B.Z. Goldberg, The Jewish Problem, s. 175.
33 J. Hugo-Bader, A rewolucja to przecież miała być przyjemność, „Magazyn Gaze-

ty Wyborczej” 1996, nr 45 (193), s. 11. Szerzej zob. m.in. R. Weinberg, Purge and Poli-
tics in the Periphery. Birobidzhan in 1937, „Slavic Review”, vol. 52, 1993, no 1, s. 13-27.

34 Lata Wielkiego Terroru ukazują m.in. wspomnienia Esther Rosenthal-Schnei-
derman, Birobidżan fun der noent. Zichrojnes. Geszenisn. Perzenlichkajtn, Tel Aviv
1983. Autorka do 1926 r. mieszkała w Polsce, była członkiem KPP. Po wyjeździe do
ZSRR przebywała m.in. w Birobidżanie, gdzie zajmowała się pracą kulturalno-
-oświatową. Po wojnie powróciła do Polski, skąd wyjechała do Izraela.



Ponowne zainteresowanie Birobidżanem jako rejonem kolonizacji ży-
dowskiej nastąpiło tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Wznawia-
jąc emigrację do Obwodu, Moskwa kierowała się tu poza dążeniem do przy-
spieszenia rozwoju strategicznego obszaru również zamiarem odwrócenia
uwagi żydowskich obywateli ZSRR od syjonizmu i Palestyny (gdzie właśnie
trwały przygotowania do utworzenia Izraela), a także chęcią udowodnienia
światu, że projekt Birobidżanu bynajmniej nie zakończył się fiaskiem. Swo-
ją rolę odegrało tu wszakże i stanowisko samych Żydów, którzy powracając
po wojennej tułaczce do swoich rodzinnych stron na Ukrainie czy Białoru-
si nierzadko stawali w obliczu nasilających się nastrojów antysemickich
miejscowych społeczeństw. Wielu z nich nie chciało i nie mogło żyć na zie-
mi, gdzie jeszcze nie tak dawno rozgrywał się koszmar Holokaustu36.

W efekcie ludność żydowska Obwodu wzrosła do około 30 tys., osią-
gając najwyższą wartość liczbową w jego historii37. Nastąpiło krótko-
trwałe – choć wybitnie ograniczone i całkowicie podporządkowane dy-
rektywom ideologii – ożywienie życia społeczno-kulturalnego. Władze
zezwoliły m.in. na wznowienie działalności teatru żydowskiego oraz in-
nych inicjatyw w języku jidysz (np. domu wydawniczego, literackiego
periodyku „Birobidżan”, placówek oświatowych), wydały nawet zgodę
na otwarcie synagogi38.

Istniejący stan rzeczy nie trwał jednak długo i już wkrótce nastąpiło
zupełne przekreślenie jakichkolwiek nadziei dotyczących możliwości bu-
dowy życia żydowskiego w Birobidżanie, nawet w tak ograniczonych ra-
mach, jakie dopuszczał totalitarny reżim sowiecki. Gdy okazało się, że no-
wopowstałe państwo Izrael nie zamierza, wbrew nadziejom Kremla, zwią-
zać się z ZSRR, wybierając opcję proamerykańską, Moskwa zmieniła front
i zaczęła popierać antyizraelską politykę krajów arabskich39. Równocze-
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35 Public Record Office, London (dalej PRO). FO 371/29227. British Embassy,
Moscow to the General Department (Refugees Section), Foreign Office. 28 IV 1941.
W 5083; Ibidem, From Jewish Telegraphic Agency (communicated). 3 II 1941. W 1341.

36 R. Weinberg, Stalin’s Forgotten Zion, s. 71-72; B. Pinkus, The Jews of the Soviet
Union, s. 191-192; L. Leneman, La Tragédie des Juifs en USSR, Paris 1959, s. 30-31.

37 Liczbę przybyszy po wojnie szacuje się na 8-10 tys. B. Pinkus, The Soviet Go-
vernment and the Jews 1948-1967, s. 376-378; T. Preschel, M. Altshuler, Birobidzhan
[w:] New Encyclopedia of Zionism and Israel. Ed. by G. Wigoder, London-Toronto
1994, vol. 1, s. 205-206.

38 Szerzej zob. Y.A. Gilboa, The Black Years of Soviet Jewry 1939-1953, Boston-To-
ronto 1971, s. 192-194; B.Z. Goldberg, The Jewish Problem, s. 202-204; Ch. Abramsky,
The Biro-Bidzhan, s. 74. 

39 ZSRR był jednym z pierwszych krajów, który uznał niepodległość Izraela,
a podczas wojny arabsko-izraelskiej wspierał militarnie Państwo Żydowskie. Moskwa
bardzo wcześnie doceniła strategiczne walory Bliskiego Wschodu, dążąc do przejęcia
dominującej pozycji w tym regionie. Szerzej zob. m.in. A. Krammer, The Forgotten 



śnie nasiliła u siebie agresywną kampanię antysemicką, prowadzoną pod
hasłami walki z nacjonalizmem, syjonizmem i kosmopolityzmem40. 

Jej przyczyny były oczywiście daleko bardziej złożone i sięgały zarów-
no osobistych uprzedzeń Stalina, jak i istoty ustroju komunistycznego, który
potrzebował etatowego „wroga ludu”, pozwalającego od czasu do czasu ka-
nalizować niezadowolenie społeczne, wyjaśniać niepowodzenia gospodar-
cze, braki na rynku, itp. Swoje znaczenie posiadała tu też złożona sytuacja
międzynarodowa (apogeum „zimnej wojny”) z jej atmosferą szpiegomanii41. 

Jako „wrogowie ludu” Żydzi w ZSRR faktycznie stali się obywatelami
drugiej kategorii. Zastosowane wobec nich represje przyniosły ogrom trage-
dii i cierpień, ciągnąc się aż do śmierci Stalina w 1953 roku. Jako pretekst
posłużyły sfabrykowane zarzuty szpiegostwa, „żydowskiego nacjonalizmu”
oraz innych działań na szkodę interesów ZSRR42. Zagładzie uległa zdecy-
dowana większość elity Birobidżanu: działacze społeczni, pisarze, artyści.
Tylko część ocaliła życie skazana na długoletnie więzienie bądź zesłanie43. 

W praktyce każdy sposób wyrażania żydowskości znajdował się na
cenzurowanym. W Obwodzie zamknięto niemal wszystkie instytucje ży-
dowskojęzyczne (w tym teatr, placówki oświatowe, wydawnictwo;
dwustronicowa „Birobidżaner Sztern” będąca de facto jedynie mutacją ji-
dysz obwodowego periodyku rosyjskiego). Zniszczeniu uległy historyczne
pamiątki związane z dziejami i kulturą Żydów, w tym znaczna część kolek-
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Friendship. Israel and the Soviet Bloc, 1947-53, Urbana-Chicago-London 1974; Y. Ro’i,
Soviet Decision-making in Practice. The USSR and Israel, 1947-1954, New Brunswick
1980; J.L. Teller, The Kremlin, the Jews, and the Middle East, New York 1957.

40 Szerzej zob. m.in. G. Kostyrchenko, Out of the Red Shadows: Anti-Semitism
in Stalin’s Russia. From the Secret Archives of the Former Soviet Union, Amherst, N.Y.
1995; Y.A. Gilboa, The Black Years; B. Pinkus, The Jews of the Soviet Union, s. 145-
208. Tamże dalsza literatura.

41 O rzekomą szpiegowską działalność oskarżony został powołany w 1942 r.
Żydowski Komitet Antyfaszystowski w ZSRR, który miał dążyć jakoby do oderwania
Krymu i utworzenia tam państwa żydowskiego (tzw. sprawa krymska). Szerzej zob.
S. Redlich, War, Holocaust and Stalinism. A Documented History of the Jewish Anti-
Fascist Committee in the USSR, Luxembourg 1995. 

42 Warto w tym kontekście wspomnieć moskiewski proces politycznych liderów Bi-
robidżanu z przełomu 1951 i 1952 r. (na ławie oskarżonych zasiadł m.in. sekretarz obwo-
dowego komitetu partii Aleksander N. Bachmucki). Zob. wspomnienia jednego z oskar-
żonych Chaima Maltinskiego: Der moskwer miszpet iber di birobidżaner, Tel Aviv 1981.

43 Był wśród nich poeta Israel Emiot (1909-1978). Oskarżony o propagowanie
„burżuazyjnego nacjonalizmu żydowskiego”, został skazany na 10 lat ciężkich robót.
Uwolniony po śmierci Stalina, w 1956 r. opuścił ZSRR. Początkowo osiedlił się
w Polsce (urodzony w Ostrowi Mazowieckiej, mieszkał w Rzeczypospolitej do
1939 r.), skąd po dwóch latach wyjechał do USA. Swe przeżycia opisał w pamiętni-
ku: Der Birobidżaner injen, New York 1960 (wydanie w języku angielskim pt.
The Birobidzhan Affair. A Yiddish Writer in Siberia, Philadelphia 1981).



cji judaików z miejscowej biblioteki. Nastąpiło zerwanie kontaktów ze
światem zewnętrznym; Birobidżan został właściwie izolowany, a jego mie-
szkańcy pozbawieni swobody ruchów. W praktyce zaprzestano posługiwa-
nia się jidysz, choć formalnie w dalszym ciągu pozostawał on tutaj obok ro-
syjskiego językiem urzędowym. O żydowskości Birobidżanu świadczyły już
tylko dwujęzyczne napisy na ulicach i urzędach oraz budynku stacji kole-
jowej, a sam Żydowski Obwód Autonomiczny stał się w istocie fikcją44. 

Wprawdzie po śmierci Stalina masowe represje ustały, w dalszym
ciągu jednak życie ludności żydowskiej znajdowało się tutaj pod silną
presją władz, a w całym Obwodzie panowała dająca się łatwo wyczuć
atmosfera strachu45. W tej sytuacji wielu Żydów decydowało się stąd wy-
jechać. Przeprowadzony w 1959 r. spis ludności wykazał w porównaniu
z rokiem 1948 prawie dwukrotne zmniejszenie się liczby żydowskiej
społeczności Birobidżanu (do zaledwie 14,3 tys.)46.

Że projekt Birobidżanu poniósł porażkę, przyznał w istocie sam przy-
wódca ZSRR Nikita Chruszczow. W wywiadzie udzielonym w 1958 r. fran-
cuskiemu dziennikowi „Le Figaro” w bezprecedensowy sposób zarzucił ży-
dowskim współobywatelom ZSRR brak lojalności twierdząc, że Żydzi jako
indywidualiści nie są jakoby zdolni do pracy kolektywnej i nie wykazują za-
interesowania zatrudnieniem w przemyśle i rolnictwie, preferując jedynie
rzemiosło i handel47. Trudno było nie zauważyć, że w słowach sowieckie-
go przywódcy pobrzmiewały akcenty niewolne od antysemityzmu.

Charakterystyczne, że kontrowersyjny fragment wypowiedzi
Chruszczowa nie został opublikowany w ZSRR. Wprost przeciwnie,
w mediach sowieckich temat Birobidżanu stał się nagle bardzo popular-
ny. W prasie pojawiło się wiele propagandowych artykułów ukazujących
rozwój Żydowskiego Obwodu Autonomicznego jako sukces. Pośrednio
zaprzeczały one wszystkiemu, co powiedział Chruszczow. Spektaku-
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44 PRO. FO 371/98797. Foreign Office to The Chancery, British Embassy,
Moscow. 24 XI 1952; Y.A. Gilboa, The Black Years, s. 194-196; N. Levin, The Jews,
s. 508-510; B. Szwarcman-Czarnota, Raj, s. 7. 

45 Przyznawali to, niezależnie od siebie, pierwsi od lat goście z zagranicy,
którym władze zezwoliły na przyjazd do Birobidżanu: przedstawiciele ambasady
Izraela w ZSRR oraz amerykański dziennikarz Harrison E. Salisbury. PRO. FO
371/122938. From British Embassy, Moscow, to Northern Department, Foreign Office.
20 VII 1956; PRO. FO 371/135342. From British Embassy, Moscow, to Northern
Department, Foreign Office. 11 VIII 1958. Ns 1571/1. Confidential; H.E. Salisbury,
American in Russia, New York 1955, s. 281-284; B. Pinkus, The Soviet Government
and the Jews, dok. 146: American journalist visits Birobidzhan (1954), s. 379-381.

46 Encyclopaedia Judaica. Vol. 4, kol. 1049.
47 Wywiad ukazał się w „Le Figaro” 9 kwietnia 1958 r. (S. Groussard, Le Monde:

Propos libres avec N. Khrouchtchev). Odpowiedni fragment wywiadu w tłumaczeniu
na język angielski zob. A. Patek, Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana?, s. 88-89.



larny charakter miały uroczyste obchody 25. rocznicy Obwodu, przypa-
dającej w 1959 r.48

Eksperyment z „żydowską autonomią” na Dalekim Wschodzie, choć
całkowicie nieudany, musiał być przez władze podtrzymywany, jeśli nie
chciały one przyznać się do swej porażki. Stanowił zresztą dogodne na-
rzędzie propagandy, umożliwiające Kremlowi odpieranie wysuwanych
na Zachodzie oskarżeń o antysemityzm. Przedmiotowe traktowanie Bi-
robidżanu nieprzypadkowo korespondowało z antyizraelską ofensywą
władz ZSRR, szczególnie intensywną po klęsce związanych z Moskwą
krajów arabskich w wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie (czer-
wiec 1967 r.). W przeciwieństwie do Izraela, Żydowski Obwód Autono-
miczny przedstawiano nieledwie jako jedyne miejsce, gdzie jakoby zo-
stały spełnione marzenia Żydów o posiadaniu własnej ziemi. W tym du-
chu utrzymane były liczne propagandowe publikacje dotyczące Birobi-
dżanu, wydawane często w tłumaczeniu na obce języki z przeznacze-
niem dla zagranicznego odbiorcy. Niezorientowany czytelnik (a do nie-
go były one w gruncie rzeczy skierowane) mógł na podstawie ich lektu-
ry odnieść wrażenie, że cały Obwód posiadał charakter żydowski49. 

W tych okolicznościach wydaje się zrozumiałe, dlaczego władze zezwo-
liły na ograniczoną, ściśle koncesjonowaną i nadzorowaną żydowską aktyw-
ność na tym obszarze. Miała być ona swego rodzaju oknem wystawowym.
Wyrazem tejże aktywności było m.in. wznowienie w połowie lat sześćdziesią-
tych działalności teatru żydowskiego, utworzenie szeregu amatorskich grup
artystycznych oraz powstanie teatru muzycznego. Zwiększono objętość
(z dwóch do czterech stron), nakład i częstotliwość ukazywania się (do pię-
ciu razy w tygodniu)  żydowskojęzycznej „Birobidżaner Sztern”, którą zaczę-
to także kolportować poza Obwodem, a nawet za granicą, co w przypadku
sowieckiej prasy obwodowej było zjawiskiem raczej niezwykłym. Po trzy-
dziestu kilku latach przerwy, w roku szkolnym 1979/80, w kilku szkołach
Obwodu wprowadzono nadobowiązkowe nauczanie języka jidysz50. Warto
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48 B.Z. Goldberg, The Jewish Problem, s. 212; B. Pinkus, The Soviet Government
and the Jews, s. 381-382 (także tekst, w tłumaczeniu na język angielski, jednego z ta-
kich artykułów). 

49 Przykładowo: Y. Bugayenko, People I know in Birobidzhan, Moscow 1975;
tenże, On the Bank of the Amur. 50th Anniversary of the Jewish Autonomous Region,
Moscow 1984; Jewish Autonomous Region. Photo Album, Khabarovsk 1980; V. Kosti-
kov, The People and Land of Birobidzhan, Moscow 1979; A. Rabinowicz, Nasz gorod
– nasz dom. Birobidżanu – 50 liet, Chabarowsk 1987; A. Rukhadze, Jews in the USSR.
Figures, Facts, Comment, Moscow 1984.

50 Szerzej zob. m.in. Ł. Hirszowicz, Birobidzhan after forty years, „Soviet Jewish
Affairs”, vol. 4, 1974, no 2, s. 43-45; N. Levin, The Jews, s. 770, 797; B. Pinkus, The Jews
of the Soviet Union, s. 243, 272; A. Patek, Z dziejów Żydowskiego Obwodu Autonomicz-
nego w ZSRR  po II wojnie światowej, „Studia Historyczne” 1996, nr 4, s. 532-533.



również wspomnieć o umożliwieniu twórczości literackiej mieszkającym
w Birobidżanie pisarzom, jak Salwador Borżes, Izaak Bronfman, Boris Mil-
ler czy Lubow Wasserman51. Władze tolerowały również istnienie w Obwo-
dzie niewielkiej gminy wyznaniowej52.

Propaganda ZSRR nader chętnie podkreślała rzekomy szybki rozwój
Żydowskiego Obwodu Autonomicznego, szeroko rozpisując się o sukce-
sach miejscowego przemysłu i rolnictwa53. Nie skąpiono rozmaitych
wyróżnień i odznaczeń54. Inna rzecz, że na tle sowieckiego Dalekiego
Wschodu, rejon ten – o czym decydowały wspomniane względy strategicz-
ne – istotnie zaliczał się do bardziej rozwiniętych.

Podejmowane przez Moskwę wysiłki nie potrafiły jednak zmienić
sytuacji, że Żydowski Obwód Autonomiczny był w rzeczywistości rodza-
jem administracyjnej fikcji55. Czy mogło być inaczej, skoro Żydzi na te-
renie „swojego kraju”, nominalnie wciąż przecież określanego mianem
„Żydowskiego”, stanowili w istocie znikomy odsetek, co nawet przyzna-
wały oficjalne dane statystyki ZSRR. O ile w 1959 r. zanotowano tu je-
szcze 14 269 Żydów (8,8% ogółu mieszkańców), to w 1970 r. ledwie
11 452 (6,6%), a w 1989 r. już tylko 8887 na przeszło 210 tys. mieszkań-
ców całego Obwodu (4,2% łącznej populacji)56. Charakterystyczny był
też spadek znajomości jidysz. W 1959 r. za język ojczysty uznawało go
jeszcze 39,2% Żydów, po trzydziestu latach już tylko 11,1%57.
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51 Por. Native Land. A Selection of Soviet Jewish Writers. Compiled by Chaim Be-
ider, Moscow 1980. W 50. rocznicę utworzenia Obwodu wydano almanach Litiera-
turnyj Birobidżan (Chabarowsk 1984).

52 Według oficjalnych danych sowieckich, gmina ta w 1967 r. miała liczyć za-
ledwie 43 wiernych. Ch. Abramsky, The Biro-Bidzhan, s. 74.

53 Por. Bolszaja Sowietskaja Encykłopiedija. Izd. 3. T. 9, Moskwa 1972, s. 10-11.
Zob. też literaturę z przypisu 49. 

54 Przykładowo w 1967 r. Obwód odznaczono Orderem Lenina, a pięć lat
później orderem „Drużby Narodow”. Jeżegodnik Bolszoj Sowietskoj Encykłopiediji
1973, Moskwa 1973, s. 167.

55 Wydana w Jerozolimie w 1976 r. w języku rosyjskim Kratkaja jewriejskaja en-
cykłopiedija określiła Żydowski Obwód Autonomiczny jako „historyczny anachro-
nizm w administracyjnej strukturze ZSRR” (t. 1, s. 449).

56 S. Heitman, Jews in the 1989 USSR Census, „Soviet Jewish Affairs”, vol. 20,
1990, no 1, s. 23-30; Ł. Hirszowicz, Birobidzhan after forty years, s. 39-40. Szerzej
o statystyce populacji żydowskiej w ZSRR zob. M. Altshuler, Soviet Jewry since the
Second World War. Population and Sociale Structure, New York–London 1987; B. Pin-
kus, The Soviet Government, s. 241-242.

57 S. Heitman, Jews, s. 26; Ł. Hirszowicz, Further Data on the Jewish Population
from the 1979 Soviet Census, „Soviet Jewish Affairs”, vol. 11, 1981, no 2, s. 57-58;
Ch. Abramsky, The Biro-Bidzhan, s. 73-74; Z. Katz (ed.), Handbook of major Soviet
nationalities, New York–London 1975, s. 374.



Przyczyn istniejącego stanu rzeczy szukać należy zarówno w postę-
pującej asymilacji, braku kontaktu z żydowską kulturą i oświatą, ofensy-
wie ateizacji, jak i konkurencji języka rosyjskiego. Do tego dochodziła
migracja, szczególnie młodszego pokolenia, do bardziej atrakcyjnych
ośrodków, dających większe możliwości zdobycia wykształcenia (w ca-
łym Obwodzie nie istniała ani jedna placówka akademicka) oraz uzyska-
nia lepszych perspektyw życia. W żadnym autonomicznym regionie
w ZSRR procent należących do zaznaczonej w jego nazwie narodowo-
ści nie był tak niski jak w przypadku Birobidżanu. (Nie można zresztą
wykluczyć, że w rzeczywistości liczba ludności żydowskiej Obwodu mo-
gła być nieco większa, niż wykazywały to oficjalne spisy, gdyż część Ży-
dów w obawie przed potencjalnymi represjami, kultywowała swą tożsa-
mość i tradycje jedynie w ścisłym rodzinnym kręgu). 

U źródeł porażki projektu Birobidżan szukać należy takich czynni-
ków, jak m.in. 

a) oddalenie Obwodu od centrów żydowskiego osadnictwa;
b) brak jakichkolwiek emocjonalnych, historycznych i narodowych

więzów między Birobidżanem a Żydami;
c) niekorzystny klimat i wszystkie uciążliwości słabo rozwiniętego

regionu, który byłby odpowiedni raczej dla pionierów z tradycja-
mi rolniczymi;

d) powtarzające się fale represji wymierzone w społeczność żydow-
ską, przynajmniej dwukrotnie (w okresie Wielkiego Terroru i czy-
stek przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych) paraliżujące
Obwód w stopniu w zasadzie całkowitym; wreszcie – 

e) wzrost możliwości zdobycia pracy w przemyśle czy wolnych zawo-
dach w dotychczasowych miejscach zamieszkania Żydów w ZSRR.

Władze zdecydowały się zachować Obwód jako dogodne narzędzie
propagandy, które miało dowodzić, jakoby ZSRR udało się wypracować
właściwy sposób rozwiązywania problemów ludności żydowskiej w du-
chu równości i sprawiedliwości. Szczególnie podkreślano, iż tylko
w Związku Radzieckim – jako jedynym państwie na świecie – istniała au-
tonomiczna żydowska jednostka terytorialna. W tych warunkach jej li-
kwidacja oznaczałaby przyznanie się Moskwy do ideologicznej porażki.
Dodatkowo podtrzymywanie Obwodu, który już od dawna był swego
rodzaju fikcją,  umożliwiało propagandzie odpieranie wysuwanych na
Zachodzie, skądinąd słusznych, oskarżeń władz ZSRR o antysemityzm.  
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Aneks

Poniżej prezentujemy dwa niepublikowane dotąd materiały archi-
walne, pochodzące ze zbiorów Public Record Office w Londynie.

1. Pismo Ambasady Wielkiej Brytanii w ZSRR do Foreign Office 
w Londynie. Moskwa, 7 kwietnia 1941 r. PRO. FO 371/29227.
W. 5083. 

(107/2/41)  BRITISH EMBASSY,
MOSCOW:
April 7th, 1941

Dear Department,
Your letter of February 21st (W 1341/1341/48) about Jewish settle-

ments in Biro-Bidjan.
The 1000 Jewish families which are to be settled in Biro-Bidjan will

undoubtedly be composed of Soviet citizens from the Ukraine or, more
probably, from the newly acquired territory in Lithuania and Poland.

With the acquisition of these territories, the Soviet Union has beco-
me an exporter, rather than an importer of Jews. As you are aware, Li-
thuania and Eastern Poland had an enormous Jewish population and it
is clear that the Soviet authorities are trying to prevent the growth of
a Jewish „problem” by removing as many of them as possible. In recent
months, the American Embassy here and ourselves have been besieged
by thousands of Jews from the regions of Vilna, Kaunas and Lvov, who
demand onward visas to enable them to leave the Soviet Union. It used
to be well-high impossible for a Soviet citizen to get an exit visa, especial-
ly if he had no onward visa, but now they are being given in thousands.

The only object of this change of policy can be to reduce the Jewish
population of these areas, and we have no doubt that the settlements in
Biro-Bidjan are part of the same policy.

The question as to whether this is a matter of voluntary settlement
or deportation is more difficult. That the Jews have no desire to go the-
re is certain. In the early 1920’s, when the first attempts to colonise this
inhospitable and undeveloped country on the Manchurian frontier, were
made, only about 10,000 families went there: many of these subsequen-
tly drifted back again into the cities. Now, however, economic pressure
and in some cases, no doubt, more forcible measures persuade them to
make the move. Some 12 or 15 years ago M. Khinchak, one time Trade
Representative in the United Kingdom and later head of Centrosoyuz,
said that „obligation” was not „compulsion”. The same probably applies
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in the present case, but from the point of view of the person moved, we
do not see that there is much to choose between them.

Yours ever,
MOSCOW CHANCERY

General Department,
(Refugees Section),
Foreign Office.

2. Pismo Ambasady Wielkiej Brytanii w ZSRR do Foreign Office
(Northern Department) w Londynie. Moskwa, 20 lipca 1956 r. PRO. FO
371/122938.

BRITISH EMBASSY,
MOSCOW:
July 20th, 1956

Dear Department,
1. The Jewish Ambassador, General Avidar, told the Ambassador

a few days ago that he had recently paid a visit to Birobidjan, the so-cal-
led Jewish Autonomous Area in Eastern Siberia. You may be interested
in his observations.

2. He said his impressions could be summarized by saying that of
the three words in the title of Birobidjan, only the last had any reality.
There was of course no question of autonomy, and there was very little
that was really Jewish about the area. There was no school in which in-
structions was carried on in Yiddish and Yiddish was not even taught as
a language in any of the schools. There was no Jewish theatre. In the bo-
okshop in the capital of the area General Avidar could find only four bo-
oks in Yiddish; the works of well-known Yiddish writers such as Sholem
Aleichem were not available. There was one little paper in Yiddish which
appeared twice a week; it was merely a reproduction of „Pravda”. The-
re was one synagogue; this had been burnt down two months’ ago but
General Avidar thought it was going to be repaired. Practically none of
the Jewish children spoke or understand Yiddish, though the older Jews
in the area seemed to speak it among themselves.

3. General Avidar thought the Jewish population was about 30.000
out of a total population of about 100.000. His impression was that the-
re was a much higher proportion of Communists among the Jews in Bi-
robidjan than in other Jewish communities which he has come across
here in places like Kiev and Gomel. (...)
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A U D R E Y K I C H E L E W S K I

BBeeiinngg  aa  JJeeww  aanndd  aa  CCoommmmuunniisstt  
iinn  11993300’’ss  FFrraannccee::  ddiilleemmmmaass  sseeeenn

tthhrroouugghh  aa  YYiiddddiisshh  ddaaiillyy  nneewwssppaappeerr,,  
tthhee  „„NNaayyee  PPrreessee””

„Koyft a tsaytung, ley’nt a tsaytung!
Nayesn fun ale ekn velt. (…)
Koyft a tsaytung, ley’nt a tsaytung,
Ir hot do ales vos aykh gefelt!”

Simkhe Schwartz1

„Buy a newspaper, read a newspaper”, the refrain of this Yiddish song
expresses clearly the importance of the print media in the Yiddish-speak-
ing Jewish community’s daily life. In Poland alone, where more than
three millions Jews were living before the Second World War, there were
as many as 1700 periodicals in Yiddish, among which were 27 daily
papers. This press therefore appears to be a very rich source for any
deep understanding of the social, political and cultural life of the
Yiddish-speaking Jews at the beginning of the twentieth century. With
the migrations of the Jewish populations from Eastern and Central
Europe to Western Europe and the United States, the Yiddish language
and media also spread around the world. 

The inter-war period saw in France an important rise of the foreign-
language press, and especially of the Yiddish press, with the arrival of
large numbers of new immigrants, who came mainly from Poland and
Romania. For these people, who had gone through pogroms, economi-

1 «Buy a newspaper, read a newspaper!
News from all over the world. (…)
Buy a newspaper, read a newspaper,
You’ll find all you want inside!», 

lyrics of a song by Simkhe Schwartz, quoted in: Eleanor and Joseph Mlotek,
Songs of Generations. New Pearls of Yiddish Songs, Workmen’s Circle, New York,
1995.



cal hardships and had suffered from anti-Semitic legislation, reading
a paper in their mother tongue represented much more than a way of
getting the information, especially as they arrived in democratic coun-
tries very different from the places they have fled. Hence, the Yiddish
press served as a link between their homeland and the new world that
they were discovering. It was also a medium allowing them to express
their fears, doubts and dreams.

The „Naye Prese” (The New Press, or „La Presse Nouvelle” in
French) was, considering its audience, one of the major Yiddish periodi-
cals published in France during the inter-war. It was the only daily
newspaper in Yiddish – with its Zionist competitor, „Parizer Haynt”,
which was able to have a regular publication throughout the years: the
first number was issued on January, 1st, 1934 and it managed to be
published until the end of September 1939, when the paper was ordered
to close down because of its links with the French Communist Party
(P.C.F) which, due to the Molotov-Ribbentrop’s agreement, had become
an enemy of the French government in its war against Germany. 

This newspaper was indeed clearly linked to the P.C.F, yet its au-
dience was much larger than the sole members of the Party, that is why
we can consider it as an interesting source to have an insight on a frin-
ge of the newly-arrived Jewish immigrants, who had a some kind of po-
litical consciousness. Of course, the newspaper reflected much more the
journalist’s opinions than those of the ordinary readers, and one has to
always keep in mind the discrepancy that could exist between the two.
Provided with this methodological precaution, the study of this paper
can help to know better some aspects of the Jewish community in inter-
war France that have seldom been studied. Focus has been placed ma-
inly on the French Jewish community and its relationship with the
French society throughout key periods of modern history (the French
Revolution and the Jewish emancipation, the Dreyfus Affair and the
French anti-Semitism), while underestimating the Jewish immigration
to France and its consequences for the creation of a new Jewish commu-
nity in this country.

Moreover, the impact of the Second World War on the Jews in Fran-
ce led historians in these past few years to focus on this period of time,
thus overshadowing the 1930’s. It is therefore not surprising to see that
the main recent works on the Jews in inter-war France come from the
United States2. Only these studies made a thorough use of Yiddish
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sources, making it possible for the first time to have a better image of the
Jewish immigrants. Yet, neither of these studies presented a detailed
analysis of the immigrants’ daily life nor on their perception of the wel-
coming country. Still, it appears that the immigrants’ press – which has
still not been totally exploited, neither for the Jews nor for other mino-
rities in France – can give a partial answer to these questions. Another
point not well known is the relationship between the Jews and the
P.C.F during these years, contrasting with the studies accomplished for
the subsequent periods: it is partially due to the destruction of most ar-
chives of the P.C.F during and after the war, but maybe also – as I had
to face it –  to an unclear policy of access to the documents, still today. 

This presentation of the source used leads us to the main question:
what is the raison d’être of this newspaper, what did it bring to its rea-
ders, what were its goals and were they fulfilled? All these questions
must be conceived considering the fact that the „Naye Prese” was for the
P.C.F nothing more than the medium addressing one of the minorities of
their members, whose goal was but translating the Party’s ideology for
masses that could not yet understand French, and therefore was consi-
dered to be a temporary structure. However, one can doubt that the im-
migrants who were writing and contributing to the existence of this
newspaper thought in the same way and agreed on the fact that they
were creating an empty shell that should soon disappear… This simple
statement of fact reveals a continuous dialectical tension between two
distinct identities, Jewish and communist. The following scheme can
roughly explain such a dualism. In the communist ideology, any distinc-
tive feature was rejected within a working class supposedly united and
standing by beyond national frontiers. In the case of France, the
P.C.F aimed at controlling a homogeneous working class, and therefore
tried to assimilate the immigrants. Such a policy often met obstacles
with the Jewish immigrants, who were usually craftsmen and indepen-
dent workers, being thus at the margin of the French proletariat, which
in turn tended to reject them as much for the jobs they had as than
because they were strangers (or Jewish?).

On the other hand, it appears that Jewish immigrants very seldom
cut themselves off from their home-culture: even when they rejected it
totally like the communist Jews did, the aim was to stand against and
sharply criticize the world from which they came rather than forget it.
Thus, far from abandoning their previous identity, communist Jews were
very eager to promote cultural and social Jewish associations, to uphold
the Yiddish language and even to initiate a Jewish Popular Movement3,
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echoing the French Popular Front (Front Populaire). Giving up the
religious principles of the kehila4, they built up in turn a renewed and
secular concept of the Yiddishkayt5 carrying most of the values with
which they had grown. With these principles in mind, the existence of
a Yiddish-speaking communist newspaper was justified and no contradic-
tion was seen, either for the managers or for the readers of the „Naye Prese”.

The key questions are hence the following: how, being at the same
time a communist and Jewish daily newspaper, did the „Naye Prese” gi-
ve the information, and what was its position? To what extent was this
press very dependent, not only on its readers whose audience it tried to
gain and keep, but also on the historical and ideological context, when
it came to follow a political line, which changed often and suddenly for
the communists in the 1930’s? How did a newspaper written for Jews
who had fled persecutions react when they faced the rise for Nazism in
Germany, of anti-Semitism in Central Eastern Europe and of xenopho-
bia in France, which had been for these refugees a haven of peace and
freedom?

I. The „Naye Prese”among the Jewish immigrants

A. Demography
In order to understand the role played by the „Naye Prese” in the

immigrants’ community, the preliminary step is to give a short descrip-
tion of it during the 1930’s. 

In 1880, there were around 80.000 Jews living in Metropolitan
France, but sixty years later, the number had increased to reach between
300.000 and 500.0006. Yet, from 1906 to 1939, the Jews formed only
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4 Kehila: Hebrew word for ‘community’. The word kehila is used not only to de-
scribe all the Jews living in one place at a certain time, but also all the organizations
and institutions linked with the religious practice. It is in this second meaning that
the word is understood by the communist Jews, having thus for them a pejorative
connotation.

5 Yiddishkayt: all the traditional East-European Jewish values, ways of living,
practices, centered on the Yiddish language, and including an emphasis put on tra-
ditional religious holidays. The Yiddishkayt was enhanced by many Jewish immi-
grants, but the communist Jews accepted in this concept only the secular values and
the Yiddish language. 

6 After 1872, population’s census ceased to mention religion. Hence, the numbers
for the following years can only be estimations. The most serious study on the subject
is by Michel Roblin, Les Juifs de Paris: Démographie, Economie, Culture, Paris, 1952. It
is based on numbers of total immigration in France and on the 1942 census done in
occupied-Paris by the Nazis.  The following numbers are taken from this book.



15% of France’s total number of immigrants. The important rise of the
numbers of Jews was due mainly to the different immigration waves
from the East European populations escaping difficult economic condi-
tions and sometimes persecutions; most of those who stopped in We-
stern Europe did it because of the quotas adopted in the USA from 1921
on, but settling in France was sometimes a choice for immigrants who
had idealized an image of the motherland of the Revolution and the
Human Rights. After 1933, refugees from Germany and after 1938 from
Austria increased the numbers of Jewish immigrants coming to France,
despite some restrictive measures taken as early as October 1933 in
order to prevent an overflow of refugees while the economical condi-
tions worsened in 1930’s France. 

To sum up, from 1906 to 1939, France gained between 150.000 and
200.000 Jewish inhabitants, three quarters of whom came from Eastern
Europe. It meant a decrease of the proportion of French-born Jews
since, naturalizations excluded, they were only 110.000 out of 300.000.
Most of the Jews lived in France’s capital city. Paris housed in 1939
around 150.000 Jews: 110.000 of them were immigrants. Not all Jewish
immigrants spoke Yiddish, some had already abandoned this language
and most of their children weren’t taught it properly, so the number of
those who mastered this language can be estimated, in Paris, at around
70.000. The majority of these Yiddish-speaking immigrants came from
Poland (45.000) and Romania (11.000).

B. Social life
Jewish immigration was far from being homogenous; on the contra-

ry the immigrants differed on many aspects. First, following Charlotte
Rolland7, we can distinguish two kinds of Jewish immigration from
Eastern Europe, before and after the First World War, very different po-
litically and socially. While the first immigrants came mainly from little
towns, shtetlekh, where religious traditions remained very strong, the
later refugees came more and more often from bigger industrial cities,
where they had partially distanced themselves from religion and had
acquired some political knowledge and practice. This led to a decline of
religious practice among Jewish immigrants, the elderly because it was
not compatible with their work (for instance, they had to work on shab-
bat), the younger because they chose to become secular. Another distinc-
tive feature was, in Paris, the neighborhood in which the immigrants li-
ved. Many newly arrived Jews tended to live among themselves, for both

Being a Jew and a Communist in 1930’s France: ... 89

7 Charlotte Rolland, Du ghetto à l’occident. Deux générations yiddish en France,
Paris, Éditions de Minuit, 1962, pp. 219-225.



economical (the neighborhoods they gathered in were cheap places to li-
ve) and cultural reasons. Yet, there were distinct Jewish neighborhoods:
the Pletzl, in the IVth district, was both the oldest and the most traditio-
nal Jewish neighborhood, while Belleville in the North-East of the city
housed more recently arrived immigrants, mainly from the working
class, more secular and leftist. This district came ahead among the rea-
ders of the Naye Prese, as testified the number of names of people living
in Belleville who donated money in order to help the newspaper8. 

Despite their many differences, Jewish immigrants agreed on the
importance of meeting together through Jewish institutions. According
to the historian David Weinberg, who himself used Zosa Szajkow-
ski’s contemporary study, at least half of the Parisian Jewish communi-
ty took part in one or more Jewish institutions. By contrast, French Jews
seemed less eager to participate in Jewish activities: less than 25%
among them belonged to the Consistoire – the official religious organi-
zation. Jewish immigrants differed a lot from French Jews since the for-
mer grouped themselves in a similar way as they did in the shtetl: they
therefore created their own synagogues and religious schools, refusing
to join the Consistoire which was too far from their home traditions,  but
did the same for secular institutions. The landsmanshaftn9 were one of
the many examples of the immigrants’ own way of living together. Ac-
cording to Szajkowski, there were about 170 of these friendly societies,
representing 17.000 households. This created a risk to see the commu-
nity scattered around, but in 1913, the Fédération des Sociétés Juives
was founded, uniting most of the existing landsmanshaftn. Since French
laws forbade foreigners to join in their own political parties, it was only
within these institutions that political tendencies could be expressed.
Hence, each Jewish party had its own network of associations for young
people, elderly, culture and sports. 

C. Political life
Politics played an important part for many Jews in East-Central Eu-

rope. The struggle for equal rights and against political and social conse-
rvatism was a legacy of the Haskala, to which another idea had to be ad-
ded, specific to the East-European Haskala, the „refusal of assimilation,
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9 Mutual aid society for members who came from the same town. These asso-
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facing the hardships they came across when arriving. Social help, funerals, financial
aid and cultural activities were some of services provided.



in as much as it was something impossible to obtain, but also to a certain
extent by choice”10. The common root that, at the beginning of the 19th
century, had led to various political movements in the Jewish life was its
national character, which would later be perceived in Zionist, Bundist
and socialist activists. In France, the Jewish parties continued their acti-
vities throughout the various social associations mentioned above.

Zionism was a quite strong movement among the Jewish immi-
grants, and especially general Zionism. It was the major tendency wi-
thin the Fédération and had, unofficially though, its own daily newspa-
per, the „Parizer Haynt”. In the „Naye Prese”‘s articles, sharp criticism
against „Zionists” referred rather to the members of the Fédération than
to other trends, like the religious or the right-wing Zionists, who were
marginal in France.

The Bund – which claimed a Jewish integration in the international
workers’ movement – had been active in Paris as early as 1904, when it
founded the Die Kempfer (The Fighter) group, which helped its mem-
bers, and in 1928 the Arbeter Ring (Working Circle) with the Vladimir
Medem’s Library. Yet, this movement wasn’t as strong as Zionism within
the immigrants. Moreover, the Bundists in France remained very subor-
dinated to the movement in Poland, thus not carving out many links with
French socialists of the S.F.I.O11, at least before 1932. This was a major
difference with the communist Jews, who on the contrary were linked
from the beginning with their French counterparts.

Largely in the minority within the Jewish community, the commu-
nist Jews, against the Zionists and the Bundists, promoted the idea of
a proletarian revolution based on the Soviet model, where Jewish rights
would be guaranteed by the dictatorship of the proletariat. Yet, the figh-
ting spirit of this small group led them to become very influential. Most
of them came from Poland, where they had often been arrested as mem-
bers of the illegal KPP, the Polish Communist Party. In 1922, the first Je-
wish communist organization was set up in Paris, and a „Jewish work
group” existed within the P.C.F as early as 192412. Still, the P.C.F’s archi-
ves on this group tell about frequent tensions and disputes between the
centralist tendencies of the Party’s executives and the desires for a grea-
ter autonomy expressed by the minority groups’ sections, especially
when they were important in numbers, like were the Italians or the Jews.
This is an important fact to keep in mind, for it shows that communist
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A front page of „Naye Prese”



Jews were indeed a specific group whose line could not always be pla-
ced in the same category as the French Communist Party, though being
the „older brother”.

Among the communist Jews, very few were actually members of the
P.C.F, 200 to 700 according to the sources13, while much more partici-
pated in satellite organizations. Difficulties to enroll in the Party as fore-
igners, problems of understanding a foreign language, and living often
as illegal immigrants prevented many Jews to join the P.C.F. Hence, the
real life among the communist Jews could only be found in the numero-
us associations with communist sympathies. The Kultur Liga, a cultural
and left-wing organization created by Bundists and left-wing Zionists in
1923, became controlled by communists from 1925 on, and served as
a meeting place for members of the Party’s Jewish section. Apart from
this structure, the communist Jews worked out to create the Belleviller
Arbeter Klub which helped the unemployed and the Arbeter Orden, for
health services and juridical help, while young people were enrolled in
the Arbeter Yugend Group or the YASK, a sports club. Moreover, focus
was put on education, with Yiddish courses for the children and adult
courses in the evenings with the „Popular University”, enabling thus the
immigrants to learn the basis of French language and culture. Each of
these associations grouped some 120 to 500 people. Some 1500 to 2000
people, and up to 6000 during the summer holidays gathered at the va-
rious meetings organized throughout the year, giving an idea of the
extent of the audience, which was, if not communist, at least which had
communist sympathies. 

The communist Jews also tried to gain influence among other types
of association, such as the above-mentioned landsmanshatfn, by setting
up a rival network of mutual aid societies, called in their vocabulary pa-
tronatn and originally part of the Jewish section of the communist Inter-
national Red Help, the Royte Hilf. Grouping members who refused the
Fédération’s Zionist orientation, the structure flourished, and some 70
societies of this kind (out of 170 existing) united in 1938, creating
a Union des Sociétés Juives de France, in direct competition with the
Fédération. A last trick used by communists to increase their audience
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was the infiltration of trade unions. Within certain professions where the
Jews were important in numbers, Yiddish-speaking sections were crea-
ted. It was the case for trade unions affiliated to the communist-orienta-
ted French union, the C.G.T.U. Yet the whole number of Jews registered
in trade unions remained very low (except during the 1936’s summer of
strikes14), reflecting the country’ situation, but the phenomenon was em-
phasized for immigrants who often didn’t know the existence of trade
unions, and because of the nature of their jobs, especially in the clothe
industry, seasonal and at home. Still, communist Jews managed to take
over the control of the majority of the trade unions’ Jewish sections.

When the communist Jews eventually started to publish their own
newspaper, they had a relatively good knowledge and master of who
could be their readers and supporters in the community.

D. The „Naye Prese”: birth and development of a newspaper 
By end of the 19th century, French laws allowed an almost total freedom

of press, which enabled the circulation of the Parisian newspapers to
be five times larger in 1939 than in 1870. There were some 41 dailies
issued in Paris in 1939, among which three were in a foreign language.
As for the Jewish press, the first newspaper in Yiddish appeared in Metz
in 1789, but the increase was very slow and in 1922, there were only six
different periodicals in Yiddish. The 1920’s saw an incredible expansion
of the Yiddish press, alongside with the numbers of potential readers re-
cently arrived in Paris. From 1923 on, there were within the Jewish
community some 127 periodicals in Yiddish, while only 64 in French
and two in Hebrew. Most of this press was short living and issued in con-
fidential numbers, but in 1926 came out the first daily newspaper, which
managed to last several years: the „Parizer Haynt”, imitating the Polish
„Haynt”. The „Naye Prese”, which appeared in 1934, was the second
daily newspaper to last, and even competing with the former. Other
attempts were made to issue Yiddish dailies, but none of them succeeded,
be it the Zionist „Parizer Morgenblatt” (56 numbers issued in 1932) or
the Bundist „Unzer Shtime” (irregularly issued between 1936 and 1939). 

The creation of the „Naye Prese” is the result of an almost ten
year’s effort to have a communist newspaper published. Before it became
a daily, various attempts had been made, but the papers were often ban-
ned by the authorities because of their illegal character – and maybe also
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because they were communist. Yet, in 1934, the „Naye Prese” was allowed
to be issued, and was then registered in the French press Directory in the
„Jewish newspapers” category, as an „information daily” and in 1938 as
a „Jewish popular organ”15. The managing editor, who was requested by
law to have French citizenship, was Israel Burstyn. The office was located
from 1935 on, rue Montmartre, right by those of the French communist
daily, „L’Humanité”. This enabled the journalists to get more quickly the
agency copies, which they translated, into Yiddish, since they could not af-
ford to have their own source of information16. Furthermore, the newspa-
per’s executives were invited to the „L’Humanité” editors’ regular meetings
in order to receive instructions on the political line to follow.

The „Naye Prese”‘s editorial staff was very limited; the articles were
signed by no more than five or six names, pseudonyms excluded. Leo We-
iss, Faïwel Schrager (who signed Korn) and Grojnowski (alias Lerman)
were the three founding members. A classical example of the „Naye
Prese”‘s journalists can be drawn from their lives and experiences: they
came from middle-sized Polish towns, they have often received a religio-
us education in a heder17 but have rejected it when they started to meet
with various left-wing movements and trade unions. By reading revolu-
tionary authors, they have generally improved their activist’s training du-
ring a short stay in Polish prisons, where they had been put because of
their political activities. Fleeing or expelled from Poland, their journey
ended in France, when they arrived quite young and where some of them
continued their studies. Almost every one of them was also working for
other Jewish organizations, beside their everyday employment.

This small team had to face many financial problems in order to
make the paper live, since it doesn’t appear (although this is difficult to
know since the archives of the „Naye Prese” are lost) that the French
P.C.F gave any aid. Thus, the sole source of income came from donations
and fund raising regularly launched, calling for the readers’ help. The
newspaper was mainly sold by individual or group subscriptions and by
open outcry or hawkers in the streets and homes of the Jewish districts.
There is not any official number of the total circulation, but it can be
estimated at around 2000 to 3000 copies each day, and up to 5000 on
Shabbat according to Adam Rayski. But the overall number of readers
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was undoubtedly higher, since one copy circulated within several hands
in one or more families, so that it is not impossible that up to 20.000
people read the „Naye Prese”‘s articles during the peak audience of the
1936 summer strikes. 

Who was the average reader of the „Naye Prese”? Information found
in the newspaper can give us a general profile. He usually came from Po-
land, less often from Bessarabia, Lithuania and Romania. He lived in the
Eastern districts of Paris and the industrial suburbs like Montreuil, Bagno-
let and Les Lilas, where support cells of the newspaper, called „Friends of
the Naye Prese”, were very active, while a few more lived outside Paris and
in Belgium where the paper was also sold. He was a recently arrived im-
migrant – who thus needed the advice often given in the paper on how to
settle or to fill in files, interested in political life, probably with left-wing
sympathies, but not always communist. This can be confirmed by the regu-
lar columns advertising for meetings of other leftist groups found in the
newspaper18. It can be inferred that the average readers often scanned
through different media, searching in priority for news in a language they
could master as well as news concerning their home country and/or Jewish
subjects. That is why several traditional households, as well as some immi-
grants who had acquired French citizenship and some children of immi-
grants could also make up the „Naye Prese”‘s readership.

Before entering the contents of this newspaper, a short analysis of
its evolution throughout its first five years of existence is useful in order
to understand its character. From the first number until mid-1935, the
„Naye Prese” followed the Party line consisting in fighting the „class ene-
mies” even among social democracy, but adapted it within the Jewish
world. The newspaper was thus very sectarian and hypercritical against
other Jewish political tendencies, especially the left-wing parties. This
attitude caused it to stay apart from the rest of the community, having
hence major financial problems threatening its survival. By the end of
1935, ideas of the Popular Front entered the minds of Jewish activist
which in turn changed the „Naye Prese”‘s ideology:  it looked forward
for links with other groups, became more active dealing with questions
that could be of some interest for the Jewish immigrants as a whole, li-
ke fighting against anti-Semitism, helping the immigrants’ integration
or writing more on Jewish subjects. This new strategy helped a lot in
gaining an increased readership. Yet this period was quite short-lived,
since the Jewish Popular Front was a failure, which meant for the news-
paper the failure of its attempts of uniting the community. In turn,
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the „Naye Prese” made a step backwards to the previous attitudes.
A constant balance between the communist watchwords to follow and
the Jewish interests to satisfy had therefore to be always maintained.

II. A communist daily written 
for Jewish immigrants

It must always be remembered that the „Naye Prese” was considered
for the French communist executives as the newspaper of a minority
section (even though it was never called officially the Jewish sec-
tion’s newspaper – even the name „Jewish section” was seldom mentioned
in the articles, probably in order to look more like an independent pa-
per…), in charge of translating the ideology and nothing more. How then
was this mission accomplished, and how did the specific duty of talking to
Jewish masses appeared in the newspaper’s columns? We will here exa-
mine in which ways it dealt with questions of interest within the commu-
nist world, in order to see whether it was a simple copy of „L’Humanité”
or whether it could sometimes have its own editorial line and priorities.
Even though a systematic comparison with the French newspaper
hasn’t been made, it can be noticed at the first sight that for instance, the
„Naye Prese” had a much greater interest in the immigration questions –
with at least an article everyday,  than had „L’Humanité”, which granted
some 486 articles concerning this theme in 1934 and only 48 in 193619. 

A. The burning questions in the communist world
As a communist newspaper, the „Naye Prese” was torn between two

schemes of presenting the news, the P.C.F’s and the Soviet
Union’s – which of course were very close. Yet, as it was meant to be
read by Eastern immigrants, a interest greater than in the French daily
was shown in the former neighbor, the USSR, but a better knowledge,
too, which implied a better hiding of uncomfortable news. 

1. Internal affairs: relations with the P.C.F
The French communists served as a model for the newspaper’s edi-

tors, not only for the approach they must have when writing on dome-
stic policy – the aim was to describe the P.C.F as the best French politi-
cal Party – but also for the editing techniques used in „L’Humanité” and
adapted to a Jewish readership. 
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a) Following the P.C.F’s lead…
The „Naye Prese” naturally covered in details every event in which

the P.C.F was involved, and especially each political meeting. Yet, this
was not true during the first months of its existence, when very little at-
tention was given to domestic policy, hence to the Party. Only by June
1934 was a column devoted to the translation of the French papers into
Yiddish, thus giving access to national news. Another way to inform the
readers on the P.C.F was to publish biographies of its leaders, for instan-
ce when their birthday was celebrated, as was the case for Marcel Ca-
chin’s 65th birthday (September, 13th, 1934). Naturally, the head of the
P.C.F, Maurice Thorez, had his photo regularly shown in the newspaper,
whenever there was an election or a Party meeting. In addition, when
some P.C.F’s leader had Jewish roots, such as Charles Rappoport20, he
was all the better celebrated.

It wasn’t only the Party’s meeting that were covered, but also the
connected groups and trade unions. Speeches were translated but, mo-
re important, they were explained in words within everyone’s reach. For
instance, when Maurice Thorez made his famous speech on August 6th

1936, in which he praised French patriotism, endorsing the P.C.F’s new
nationalist orientation, an explanatory note was necessary to be made
for the worried readers. Adam Rayski’s editorial served this purpose: ap-
peasing fears that from then on, the P.C.F would be defending national
workers to the immigrants’ cost21. The communists Jews of the „Naye
Prese” therefore endeavored to make the P.C.F look sympathetic appea-
red as a good listener to the immigrants’ cause.

The P.C.F’s influence was also strong in the newspaper physical
outlook: many headings were a straightforward copy of „L’Humanité”’s,
like „The Children’s Page”, which became in October 1936 „The Woman
and Child’s Page” – the name change had taken place a few months
earlier in the French daily. Also, in the same way as the national new-
spaper did, the „Naye Prese” launched campaigns asking for donations
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in order to support the newspaper, writing articles with quite similar
flights of lyricism, very moving for the readers.

b)… but adapting the Party line to the Jewish sphere.
The major slogans used by the Party had to be taken into account,

but giving them a sense that could be understood by the Jewish worker.
For instance, when „L’Humanité” protested against capitalists and espe-
cially the „200 families”, which in France meant the 200 richer sharehol-
ders of the Banque de France, thus symbolizing the rich people of the
country, the „Naye Prese”adapted the criticism by praising a fight not
much against the bourgeoisie as a whole, but against the Jewish mem-
bers of this bourgeoisie, namely the Rothshild, whose name sounded for
the Jewish worker, as an more meaningful illustration of wealth than the
quite abstract concept of the „200 families”. Hence, class fighting beca-
me in the newspaper’s words a fight between the (Jewish) worker aga-
inst his (Jewish) boss exploiting him. 

In a similar way, the coverage of the 1936’s strikes by the „Naye
Prese” focused mainly on the situation within „Jewish jobs”, such as clo-
thes making, shoemakers, furriers or bakers. When on June 10th, three
days after an agreement was signed between the national trade unions
and the government – The Matignon’s Agreement, the „Naye Prese”
openly called up for the end of the strikes, for if not, „how would people
look upon the Jews if they do not respect the laws? (...) What an argument
that would be for anti-Semites!”22. This time, the Jewish newspaper anti-
cipated the P.C.F’s similar answer, since it was only on the following day
that Maurice Thorez gave out his famous speech: „Il faut savoir terminer
une grève (There is a time for the strikes to end)”…

The „Naye Prese” also managed to transpose struggles within the le-
ftist groups. Hence, the fight against Trotskyism, very active in the com-
munist parties of Europe, following the Soviet example did not mean
much to Jewish activists, who preferred to fight against „enemies” in the-
ir own ranks, that is, within the Jewish left-wing parties, namely the
Bundists. Another political behavior the Jewish communists mimicked
from the P.C.F happened while trying to create a Popular Front. On April
17th 1936, Maurice Thorez made a friendly overture to the Catholics in
a broadcast speech. In the „Naye Prese”, Lerman said nothing different
in his article written earlier, when he wished an „enlarged front, compri-
sing even the religious”23, meaning the observing Jews, in the fight aga-
inst anti-Semitism. In order to gain their support, the journalist mentio-
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ned a worrying matter that took place in Poland, where a recent law
prohibited the ritual slaughtering of animals, and maintained that this
„upset even the free-thinkers [this is how the editors called themselves –
A.K.] within the newspaper”. After Thorez’s speech, each Jewish holiday
gave the „Naye Prese” an opportunity to have a special word for the reli-
gious Jews. Thus, a few days before Yom Kippur, an article published
under the heading „Together” ended with the same expression than the
French leader had several months before: „hand in hand, we will move
forward guarding our common interests”24.

2. International affairs: the links with Moscow
While in „L’Humanité” news from abroad had a limited place, the

„Naye Prese”, as part of the immigrants’ press, naturally considered very
important to give information from all over the world, and especially from
the countries where their readers came. Hence the focus placed upon fore-
ign affairs, in particular when it came to guard the „People’s Revolution” in-
itiated in Russia, but also in the fight against fascism. A few themes appea-
ring in the newspaper’s columns have been chosen as an illustration of the
news’ presentation in the newspaper and its interpretations by the editors. 

a) A apology of the Soviet Revolution… in a Jewish style
Praising the USSR was a common feature and a natural behavior

among the communists, Jewish or non-Jewish: the „Naye Prese” was in
this exercise not very different from „L’Humanité”. Detailed information
of the socialist country was given day after day, under a specific heading,
„News from the USSR”, obviously serving propaganda purposes. The peak
prestige of the Soviet Union came when the state signed an alliance with
France in May 1935. It meant for leftist Jews the reconciliation between
the welcoming country and the ideal state. Yet, only some aspects of the
USSR were mentioned: social and economical performances (or what
was reported as such, while France was experiencing an economic
crisis)25 rather than domestic policies, which would have meant talking
about forced collectivization or the great purges within the Party… 

The communist Jews had however a personal way to praise the So-
viet Union. It was for them an ideal land not so much because it was
communist, but because the Jewish masses – in their language – were
thought to be free and with equal rights. The „Naye Prese” was then
eager to boast of the USSR’s impressive cultural life in Yiddish, passing
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over in silence the fact that most Yiddish schools and cultural institu-
tions had been closed in the 1930’s. The „re-born man” which the Soviet
Union was supposed to build up was also a concept attractive for the
communist Jews, who saw this kind of man in the Jewish settlers in
Birobidjan. They considered this territory as a Jewish land, rival of the
Palestinian yishuv. In short, in an article entitled „The Jews in USSR”,
the following sentence summed up what the editors thought: „the Jewish
question is now solved in USSR”26. For this reason, the Soviet Union was
defended against all kind of criticism, for instance during the Mo-
scow’s trials. In the first place, these trials, which darkened a lot the
image of the USSR, were hardly ever mentioned in the „Naye Prese”:
when Zinoviev and Kamenev were condemned to death, no more than
half a page was dedicated to this event, justifying the „removal of these
Trotskyist elements that had killed the great Kirov”27. 

Yet after this issue, the newspaper could not escape an answer to
many readers’ worries and doubts on the Soviet regime. It had to pu-
blish many articles and a reply to a reader (probably a fictional letter)
who was wondering whether the USSR could indeed be a peace defen-
der when it resorted to violence against its opponents, especially when
these were of Jewish origin, in a similar way as the Nazis did. In order
to reassure the reader, the editors told him that he should not listen to
false rumors about the USSR, which could not possibly be an anti-Semi-
te country – quoting chosen phrases from Lenin as a proof…, and star-
ted to issue a weekly column with the title: „Real [as opposed to false
ones found in other newspapers – A.K.] news from USSR”28.

It therefore appears that this constant need to justify the Soviet
Union’s attitude during the 1930’s was meant to strengthen weakened
convictions and growing doubts among readers, if not among editors
themselves…

b) Antifascism: the example of the Spanish civil war
When in 1936, the Republicans won the elections in Spain, the

event was extensively commented and appreciated within the commu-
nist ranks. Therefore, when the Spanish Republic found itself in danger
shortly afterwards, the „Naye Prese”, as an antifascist organ, covered in
details the outbreak and unfolding of the war. The communist Jews
seemed to bring more than a political support and tokens of friendship
to the socialist fighters: this can be seen by the number of articles
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dedicated to this event, much higher than for „L’Humanité”, probably
because the P.C.F was then still in the Popular Front, and had to agree
at least officially with the government’s decision not to intervene in this
war. Therefore, the newspaper was proud to announce, on August, 16th

1936, that three permanent correspondents would be covering the war
and since this day, at least one article was printed on this subject every
two days. This great deal of interest shown by the Jewish newspaper can
also be explained by the presence within the International Brigades of
many volunteers of Jewish origin: readers of the „Naye Prese” were hen-
ce much more eager to have news of fighters they sometimes knew per-
sonally. 

B. Fighting for integration
1. Becoming like a French newspaper
The first step towards assimilation in the French society was to ma-

ke the „Naye Prese” look, as much as possible, like a French newspaper.
First, the title’s choice showed a deliberate will to maintain some distan-
ce with some possible models for the newspaper, French or Soviet,
whose title they could have simply copied, as did the „Parizer Haynt”
echoing its Polish counterpart. This was a major difference with the
previous attempts to issue a communist periodical, when the titles
chosen, such as „Shtern” (The Star, 1932) or „Emes” (The Truth, 1931)
were the same as those of existing Yiddish newspapers in the Soviet
Union, or even to the well-known „Pravda”. 

Second, the „Naye Prese” was much more independent from their
home countries than the other Yiddish periodicals: they had regular re-
porters sent there and many articles simply taken from these foreign
newspapers. On the contrary, the communist newspaper preferred to get
its information from French sources, be it „L’Humanité” or other new-
spapers that were not always left wing. With the growing importance of
the domestic policy’s covering, articles from the French press started to
flourish within the Yiddish paper, in order to give to the readers an insi-
ght of public opinion. This was especially the case for important natio-
nal events, such as a demonstration, a political agreement or the passing
of a bill likely to be of interest for Jewish immigrants’ rights. Yet, the co-
vering of national affairs was often restricted to political life, according
to the ideological line of a militant newspaper. 

Adopting very similar heading and columns than in French newspa-
pers, be it for sports, news item, fashion or serials, was another way
to merge into the French society. However, contents were adapted to
the readers’ expectations: the sports’ column would in priority tell about
the Jewish YASK club and his victory against the rival Bundist club.
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Under the heading „Life in Paris”, the Belleville district would be
mentioned more often than other places. Last detail of importance, the
great influence of the French language in the newspaper. This can be
seen in the Yiddish language used, filled with words in French, a clear
symbol of the growing integration not even conscious of itself. This inte-
gration was also a strong wish from the editors, who chose French given
names for the journalists, Yankel becoming Jacques and Leybke, Louis.
The weekly serials also adopted French names for their heroes, as a way
to get the readership slowly accustomed to the French culture, and as
the beginning of an educational work, which was a major goal of the
communist Jews.  

2. Educational questions
The new immigrants came from countries very different from Fran-

ce socially and politically. They arrived without any transition from
authoritarian regimes to a democratic state, about which they often had
not much more than global ideas on the French Revolution or on the
freedom existing there. Ignorant of the language, not familiar with the
state’s traditions and culture, the immigrants desperately needed to be
trained on order to integrate into the French society, according to the
editors’ ideals. They themselves were still foreigners, but considered to
have managed their integration thanks to their militant activity and
political commitment. After the victory of the Popular Front, the P.C.F,
supporting the new government, had to tone down their revolutionary
slogans and to promote a certain restoration of order. Thus, the commu-
nist Jews followed this path and went even beyond, trying to give its
readers a sense of public spirit and some cultural education

Fostering a sense of civic responsibility started by encouraging new-
comers to participate in the national political life. For this to be possible,
the first step was to become acquainted with the French institutions. The-
refore, explanations of the political system were regularly given in the
„Naye Prese”, especially when elections were approaching or right after
them29. The political struggle in the months preceding the Popular
Front’s victory was a turning point: while the communist Jews were qu-
ite indifferent to the French political scene before that, the eventuality of
a socialist victory made them change their mind and realize the impor-
tance of the immigrants’ involvement in the campaign – although a small
minority of them had actually the right to vote. To make this schooling li-
velier, some biographies were often published of the new leaders, above
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all when these had Jewish origins, like the Minister of Internal Affairs,
Marx Dormoy, or naturally the Prime Minister Léon Blum30. 

This education went sometimes beyond the sole purpose of giving
some political awareness. During the summer of 1936, Maurcie Tho-
rez’s speech, which gave a new patriotic impulse to the P.C.F, worried
somehow the immigrants following their ideology. The answer found in
the „Naye Prese” lay in a lesson of behavior given to the readers. An edi-
torial published on the front page, under the title „Change”31 explained
the reasons for this campaign. The journalist explained: „the artificial
gap between the Jewish immigrants and the French working class has to be
abolished. [To do this] the Jewish immigrants must totally change their
behavior when they are outside, because their attitude draws a useless
brick wall between the Jewish and the French masses”. The argument was
very clear: the immigrants’ attitudes (the editors had in mind loud talks
in the streets or their lack of discipline while queuing at the theatre for
instance) could cause expressions of anti-Semitism among the French
society. This peculiar way of thinking – radically different from the figh-
ting spirit shown only a few months earlier, was paradoxically very simi-
lar to the one adopted by the older Jewish community, very suspicious
towards the newcomers whose manners and traditions they despised.
These harsh words even echoed some right-wing politicians… Yet, these
people were political rivals constantly criticized by communist Jews. 

The next step in the immigrants’ education was to teach them the
history and the culture of the new country they lived in. Adults who co-
uld not, unlike their children benefit from schooling thus found some
useful information on French history, though by a certain view focusing
on revolutionary moments like the Commune of 1870 or the working
class movement32. These articles hence gave the readership not only so-
me culture, but aimed to give them also a class-consciousness.

The „Naye Prese”‘s „cultural policy” had a similar project. First, the
newspaper tried to let the readers become familiar with French famous
writers, by presenting their lives, especially when they were fellow
travellers of the P.C.F, such as Romain Rolland, Henri Barbusse or the
young André Malraux, who wrote about the Spanish Civil War. They also
translated large excerpts of popular authors like Victor Hugo or Emile
Zola into Yiddish, but always chose „social” or moral parts of their
works. French literature was therefore not a neutral feature but a tool to
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forge the minds of these new French citizens, in the same way as it was
done among the French communist milieu. However, it seems that the
importance granted to culture was even greater within the Jewish circ-
les, sharing an incomparable eagerness to learn. A lot of advertising was
made to incite the readers to learn the French language in the „popular
universities”, that is evening courses – under a political supervision.

A political goal therefore rested in each educational offer found in
the communist newspaper. The immigrants’ integration was indeed
considered as crucial, but it was understood as a political assimilation
within the working class and thanks to socialist principles.

3. Political and social integration
Describing the Jewish immigrants, the historian Annie Kriegel

conceptualized what she called an „exchange of particularities”, that is to
leave aside „the obsessional Jewish particularism for the specificity of
a social class now replacing the Chosen People”33.

In the first place, the communists Jews decided to adopt a new ca-
lendar: national and even Christian holidays were now celebrated or at
least mentioned to the readers. For instance, Christmas and the New Ye-
ar, which did not exist for the Jewish community, appeared as new holi-
days. If this could be understood for the New Year, because it had lost its
Christian significance, and had even been adopted by non-communist
Jews, what was the argument to celebrate Christmas, an open sign of as-
similation, if not a provocative attitude? Nothing was ever mentioned
about its origins, but it became an excuse to draw the attention on social
issues, or on poverty in the world. And if the adults did not consider
Christmas was a holiday to celebrate, it must be „a holiday for all the
children”, and parents were invited to give them presents on this occa-
sion, rather than for Hanukah, so that at school they would not be di-
scriminated. The „Naye Prese” hence gave some advice to help mothers
choosing their presents, while the „Jewish touch” was maintained for
adults, who read on Christmas Eve Sholem Aleichem’s stories at their
social clubs: „Christmas doesn’t matter, as long as a good Yiddish word
can be heard”, as the conclusion of the article34.

In this new calendar, national holidays became also very important,
especially as they recalled some revolutionary periods in French history,
such as May 1st or Bastille Day – whose celebration was made in the
newspaper by publishing the lyrics of the national anthem, the Marseil-

Being a Jew and a Communist in 1930’s France: ... 105

33 In Annie Kriegel, Les Juifs et le monde moderne, Paris, 1977, p. 33. 
34 All quotations come from NP, December 24th, 1936.



laise, for newcomers to learn it. In February 1939, the „Naye Prese”
even asked that a Jewish comity for the 14th July’s celebration should be
created, since this holiday had become so important for the Jewish peo-
ple: „this holiday is ours”, said Adam Rayski35. 

By the end of the 1930’s, France climate was changing towards the
immigrants, and anti-Semitic incidents increased after the Munich agre-
ements, Jews were accused of wishing to go to war by a population in
majority pacifist and indifferent to the rise of Nazism. Many Jewish
immigrants were also arrested because of their accent, which made
them look like Germans. The Yiddish newspaper faced this difficult situ-
ation just in the same way as the French Jewish community, by calling
for „discipline, calm and order”, and by asserting that the Jewish immi-
grants would support France in case of war36. The „Naye Prese” ceased
immediately to write articles criticizing the country’s attitude when
welcoming the foreigners, as it had done earlier, and instead became the
champion of open patriotism. 

This change can be seen by the newspaper’s reaction to two similar
news items. In February 1936, a young Polish Jew named David Frank-
furter killed the Nazi Party’s leader in Switzerland. The communist
Jews, after some wavering, decided to support and defend the murderer
whose gesture was justifiable. Yet, when two years later Hershel Grynsz-
pan murdered in Paris a German diplomat, causing for the Nazis an ali-
bi for the Kristal Nacht, comments had a very different tone. They aimed
at exonerating the other Jews of any responsibility in this isolated act
that they condemned very firmly. Time for claiming rights was over, now
the immigrants had to keep a low profile.

The agreement signed in August 1939 between the Soviet Union and
Germany caused a real shock in the communist world, and especially for
the communist Jews. They did not know how to justify this event, while
they had previously always condemned Nazism as the worst enemy. This
caused many Jewish members of the P.C.F to resign, and even among the
editors of the „Naye Prese”, some left. Yet, the official line was to support
the Pact, or at least not to criticize it openly. Still, the newspaper agreed
to publish appeals from the Fédération asking immigrants to volunteer in
the French army in case of war. This shift happened after a meeting of the
newspaper’s staff: the majority voted against the support of the Soviet
strategy, since it harmed the interests of European Jewry. 

This crucial situation hence showed that the communist Jews could
manage to have their own political line, independent from the French

106 Audrey Kichelewski

35 NP, February 26th, 1939.
36 NP, September 26th, and October 6th, 1938.



communists, especially when the Jewish part of their identity was in serious
danger. This meant that though the communists of the „Naye Prese” tried
very hard to assimilate and look like every ordinary French worker, the
way they saw the world and presented it to their readers reveals that they
remained Jewish immigrants, and even assumed it partly.

III. A daily in Yiddish for a Jewish community

Jewish immigrants, especially when they have just arrived in France,
were most often confined in certain professions, and therefore stayed
among members of their community, remaining isolated socially, econo-
mically and even linguistically from the French society, and even from the
French Jews. Hence, the structure of the shtetl could be somehow re-cre-
ated. Communist Jews had to consider this situation when writing a news-
paper that aimed to talk to the immigrants. In the competition with ano-
ther daily, the „Parizer Haynt”, the communist newspaper had to tackle
with questions concerning immigrants in order to gain new readers. 

A. Cultural and social life: a paradox
The values claimed by the „progressive forces” – name given by the

Communists to all the left-wing parties, such as confidence in progress,
secular values and even atheism, lead naturally the „Naye Prese” to re-
ject all form of withdrawal on the community. On the other hand, in the
cultural and social spheres, this apparent refusal of mingling within the
kehila covered a deep attachment to the Jewish roots, though these were
re-built and re-evaluated according to their own system of values.

1. A rejection of the kehila
This isolation assumed by communist Jews from traditional religious

institutions had a political meaning. The communist ideology essentially
rejected all form of religion, „opium of the people” – a famous quotation
repeated in the „Naye Prese” on each Jewish holiday. Moreover, many
immigrants did not feel comfortable with the French Jewish institutions,
which they found too far away from their world and concerns. 

The French Jews were one of the main targets of the communist
Jews in their fight against the kehila. For instance, the few cases known
of political alliances between some French Jews and right wing political
parties who had very nationalistic or even anti-Semitic positions were
always highlighted, in order to voice a very sharp criticism. For the
„Naye Prese”, French Jews were generally considered as a class enemy,
the bourgeoisie, without any distinction. 
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The French Jews were not the only enemies for the communists
Jews, who were also very distrustful of some members of the immigrant
community, namely those linked with the Fédération. Yet the powerful
position of this structure made it difficult to criticize all the time and
openly, but the „Naye Prese” still very skillfully managed to put the bla-
me on it by revealing its links with the French institutions – which at the
same time scared the communist Jews.

The communist Jews had therefore a broader enemy, namely, the
religious ideas still very alive among the immigrants. On the contrary,
they claimed that religion should no longer be the founding element in
the Jewish identity, but was rather deemed as an obstacle to it, which
enslaved humankind and prevented him to become aware of their con-
dition. They were thus very eager to criticize religion, first by simply
mocking it. Many articles could be found in the „Naye Prese” where re-
ligious Jews were portrayed as dumb men: in a serial of articles on the
traditional Jewish district, the Pletzl37, their daily lives were described
as very old-fashioned. During Jewish holidays, jokes were even sharper:
great dancing balls were organized by communist institutions during
the Yom Kippur, while the newspaper advertised for a Yiddish restaurant
open during this fasting day.

Religion was also criticized because it was seen as an instrument in
the hands of the powerful people, in order to control the masses. When
the communist Jews decided to make a broader alliance within the Je-
wish popular Front, they had to abandon their jokes on religious Jews as
individuals if they wanted them to join the front: for instance, they invi-
ted a rabbi at a political meeting they organized in protest against a Po-
lish law against ritual animal slaughtering in 193638. From 1938 on, ad-
vertising for matzos during Passover and even for kosher delicatessen
started to be published by the communist newspaper – which also ac-
cepted to issue an announcement for a bar mitzvah of one of the readers’
son39. Instead, they concentrated their bitterness on religious institu-
tions, on which all the blame was put. Criticizing religion was maybe
only an aspect of the critic of the notion of klal Yisroel, that is the singu-
larity of the Jewish people. The communists preferred to promote inste-
ad elements of a renewed Jewish identity and culture. This can be illu-
strated by one example: during Passover, the communist Jews explained
the meaning of this holiday in a quite peculiar way, making a connection
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between „The liberating Moses” and other famous Jewish figures embo-
dying modernity, such as Spinoza, Marx or Einstein40.

2. With a yiddisher tam (a Jewish „flavor”) 
Although very distant from certain aspects of the Jewish community,

the „Naye Prese” never ceased to be, even with pride, a Jewish newspaper.
It therefore maintained in its columns a large quantity of „Jewish sub-
jects”, like serial novels with Jewish heroes, advertisement for Jewish
shops, or focusing on Jewish events in Paris, in order to capture the lar-
gest readership. This was even more crucial as the communist newspaper
was in direct rivalry with the „Parizer Haynt”, and gaining new readers
meant to give away some of their former principles. Yet by dramatizing
the fight between the two political groups, the „Naye Prese” eventually ne-
ver left the Jewish political scene, contrary to their strong wish to merge
in the French society, adding this paradoxical attitude to many others.

Cultural events had a great importance for Jewish immigrants, wit-
nessed by the numerous activities organized by their associations. Com-
munist Jews even had a kind of „cultural policy”, aimed primarily at de-
fending the Yiddish culture. Sometimes this implied upgrading traditional
elements of this culture, which according to their principles should have
been despised. For instance, when the „Naye Prese” wrote articles on Sho-
lem Aleichem’s life and works, praising him as a popular Yiddish author
who wrote for the masses41, but leaving out the facts that he started his ca-
reer by writing in Hebrew and spent the end of his life in the United-Sta-
tes. For the communist Jews, the Yiddish language was considered to be
the language of the masses, as opposed to Hebrew, seen as the language
of the scholars and the orthodox Jews. They often symbolized allegorical-
ly in their newspaper the Yiddish language as the maidservant of a prin-
cess, which represented the Hebrew language. Knowing that the golden
age of the Yiddish language was already over, they still tried to preserve it
as a tradition, encouraging Yiddish courses for children. 

Nevertheless, guarding the Yiddish language sometimes needed
surprising ways. During the 1930’s, there was an acute debate on whe-
ther or not writing Yiddish and Hebrew with the Latin alphabet. Editors
of the „Naye Prese” took part in it42, and approved the change, saying
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that the argument according to which this measure would increase the
number of potential readers would not work for Hebrew, since that to
be able to speak it, one had to read it first, but it was a good argument
for Yiddish, since the young generations still continued to speak it but
could not read it as they did not know the alphabet. Furthermore, the ar-
ticle explained that this measure would prevent Jewish readers from be-
ing ashamed to read a foreign language in public, and concluded that it
was natural for Yiddish as a European (sic!) language to be spelled in
Latin letters, adding that should this measure be adopted, the „Naye
Prese” would be the first newspaper to introduce a column with Latin
letters… Of course, nothing of the kind eventually happened. 

B. A „Jewish” approach to world news
The 1930’s saw the rise of great dangers for peace and of the secu-

rity of European Jews. Therefore, the communist Jews granted the
utmost importance to the events dealing with anti-Semitism in France
and in Europe, but gave also some attention to the Jewish yishuv in Pa-
lestine, debating the necessity of its existence.

1. Anti-Semitism seen by the „Naye Prese”
a) In Germany
Adolf Hilter’s coming to power on January 30th, 1933 did not parti-

cularly worried the Soviet leaders, and the previous agreements signed
with Germany continued to be applied for a while. The USSR’s diploma-
tic strategy started to change by the beginning of 1934, when the coun-
try came closer to the democratic states’ positions against Nazism. The
„Naye Prese” followed very closely this chronology, since articles against
Germany began to flourish from June 1934 on. Yet, the anti-Semitic
aspect of the Nazi regime was not the main focus at the beginning. It is
true that the newspaper mentioned the problems faced by German Jews
in the very first number of the newspaper43, but Germany was mostly
criticized as a capitalist state – so was thinking „L’Humanité”. Anti-Se-
mitism was explained by the fact that German Jews were nothing more
than the scapegoats of the economic crisis, and the hatred of Jews was
only a weapon in the hands of the powerful to turn the working masses
against the wrong target. This way of thinking changed during the MPJ
period from 1936 on, when the Jewish condition in Germany, anti-Je-
wish legislation or concentration camps were dealt with extensively. The
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communist Jews decided to support the boycott of German products,
while they had previously considered it as an „illusory action in a world
of capitalist rivalry”44. Finally, the „Naye Prese” promoted help to the
refugees from Nazi-occupied countries, which it had earlier somehow
neglected, preferring to focus on the fight against fascism.

b) In Central Europe
The worsening situation of the Jewish populations in Eastern Europe

– Poland, Hungary, Romania, was obviously very worrying for Jewish im-
migrants coming from these countries where they had often left members
of their families. It was then almost natural for the communist newspaper
to focus on what was happening in this area, much more than in any other
French newspaper. The communist Jews were particularly interested in
the workers’ demonstrations organized to protest against the rising anti-
Semitism in Poland45. They wanted to show by writing on these events
that this danger could be faced if the working class came to power. Their
fighting spirit was also directed strongly at the Pilsudski’s regime, which
it considered as fascism, and accused the „Haynt” of supporting the Pil-
sudskites46. Lastly, the daily newspaper spread out its opinion on Jewish
parties’ domestic policy in Poland: the reader had thus the impression of
being in Poland while scanning through the „Naye Prese”. The communist
Jews went even further in keeping in touch with the Jewish life in Poland
when they organized demonstrations protesting against pogroms taking
place in the late 1930’s, such as in Przytyk, or in Minsk-Mazowiecki. The-
se symbolic gestures also helped them to gain sympathy among some less
politically engaged members of the Jewish community, but who were con-
cerned with what was happening to their brothers in Poland. 

2. France facing the „Jewish question”
With the economic crisis and the events in Germany, prejudice aga-

inst Jews tended to increase in France. This new situation created real
disarray within in Jewish community, which was much divided on the
answer to give back. French Jews refused to believe in the existence of
French anti-Semitism, they boasted about their long-time presence in
the country and put the blame on the immigrants, whom they deemed
too „visible” for the eyes of the French society. Among the immigrants,
the majority did not wish to take part in the debate, thinking it prefera-
ble to remain discreet and silent. Communist Jews had hence an origi-
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nal position and voiced it. During the first years of the 1930’s, they
considered that anti-Semitism could occur in France, and that the sole
answer to it was a union with the French working class. Even during the
MPJ period, they supported the actions undertaken by the International
League Against Anti-Semitism (LICA)47, but did not organize their own
meetings – a sign that they did not consider this fight as a priority. A clo-
ser look at the communists aims when fighting anti-Semitism in France,
draws attention to a peculiar way of thinking: for them, a kind of „Jewish
anti-Semitism” did exist, some French Jews shared this feeling of hatred
against them, as immigrants. Even the immigrants who expressed anti-
communism were called anti-Semites48. These elements had to be
fought against more vigorously even than the Jew-hatred among the
French society, which was systematically minimized both in its width
and in its strength – according to the P.C.F’s instructions…

As immigrants, editors of the „Naye Prese” felt very concerned with
the French policy adopted towards immigration: whenever a new law on
this matter was passed, it was extensively commented and explained in
the newspaper. Yet, with the victory of the Popular Front, Jewish immi-
grants felt that they could cease to undergo without voicing a word the
policy decided by the governments, and launched a campaign in order
to give the refugees the same rights as the other French citizens. This
campaign was headed by the P.C.F, and closely followed by communist
Jews. It was a communist deputy of Jewish origins, George Levi, who
brought in the bill to the Parliament in August 1936. 

Yet, when the political scene changed at the wake of the war, and
immigration was gradually stopped and foreigners began to be more
and more controlled, the communist Jews seemed to have forgotten
their fighting spirit: they hardly uttered a word of protest when a law
was passed in April 1939 which granted the state a closer control on cul-
tural and charitable associations of foreigners, while this measure
would clearly prevent them to continue their political activity hidden
under various cultural associations they controlled. Feeling the approa-
ching dangers, communist Jews were now in the same position as the
rest of the Jewish community, forced into silence and waiting. 

3. What kind of Jewish State?
Communist Jews had radical positions towards Zionism, which

kept them away from the rest of the Jewish community, much more fa-

112 Audrey Kichelewski

47 The Ligue Internationale contre l’Antisémitisme, was set up in 1928 by Bernard
Lecache, son of Jewish immigrants from Eastern Europe, and former communist.

48 For instance, see NP, October 16th, 1936. 



vorable to this movement, or indifferent. Throughout their newspaper,
they tried to convince readers of their arguments, sometimes using cle-
ver tricks of language in order to remain credible. 

Until the end of the year 1935, their discourse was very clearly oppo-
sing Zionists, using not only ideological arguments, but also economic
ones: for the communists, the Zionists were „in the pay of the enemy”49,
the capitalist and colonialist state of the Great Britain. In addition, they
tried to show that a Jewish land in Palestine would not be economically
viable, arguing that the data put forward by the Zionists were nothing
more than propaganda. Yet, the most powerful argument they always in-
sisted on was the so-called agreement between the Jews in Palestine and
the Nazis to let German Jews leave the country in exchange for money
and commercial facilities. Oversimplifying reality, the „Naye Prese”
concluded that the Zionist were Nazis’ friends, if not Nazis themselves. 

Nevertheless, a closer look at the newspaper’s attitude towards the
Jewish national homeland shows some softening positions, according to
the political context. Firstly, during the Arab rebellions in Palestine of
spring 1936, the communist Jews ceased to support them unconditional-
ly as they had done before, agreeing on this position with one of the Je-
wish socialist parties based in the Middle East, the Mapai50. They did not
follow the line of the Communist Party in Palestine – and hence not the
Moscow’s line, whose slogan was: „Arm the Arabs and disarm the Jews”.
Yet the condemnation they placed of the violence perpetrated by the
Arabs on Jews did not have a moral aspect, but a political one: for them,
the Arabs were victims of a propaganda according to which the Jew sho-
uld be considered as an enemy since he was better off than them, and
their rebellion was nothing but the consequence of an economic crisis
falling on them more severely than on the Jews, who benefited from
various financial help51. The answer the communist Jews gave was the
building up of a Arab-Jewish coalition for peace. 

Secondly, when the communist Jews wanted to enlarge their audien-
ce, they tried to participate in the 1936’s World Jewish Congress, which
they had previously despised as a Zionist organisation. They aimed at
taking part of the French delegation sent to the Congress, and even publi-
shed in the „Naye Prese” the program of the Congress and the proposi-
tions they intended to make there. Still, their efforts remained fruitless as
they were not invited because members of the Fédération refused it.
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To conclude with this point, the number of Jewish subjects mentio-
ned and dealt with in the „Naye Prese” reveals the inner contradictions
of the communist Jews, who, though they tried hard to have the class
struggle as a priority, had to take into account the reality of facts, that
they had to be a Jewish newspaper if they wanted to be read and liste-
ned to. Therefore, it is not surprising that they took the head of this ve-
ry peculiar movement of 1936, the Jewish popular Front, expecting in
this way to become the leading voice among Jewish immigrants. 

C. The Jewish Popular Front
The decision of uniting all the left wing Jewish forces was taken

under new political circumstances – rise of xenophobia and economic
recession, which made the immigrants more concerned about political
questions. But the idea of giving a specific Jewish answer to Jewish pro-
blems, such as laws for newcomers, anti-Semitism or living conditions
could seem quite surprising when considering the communist principles
which refused – or at least minimized any expression of ethnic or reli-
gious solidarity. Yet, the MPJ was a crucial period for the entire commu-
nity, and in particular for the communist newspaper, which changed
a lot in its outlook as well as in its contents, in order to fit to a new rea-
lity. However, the methods used by communists to set up this alliance
often caused many disagreements and disputes between the members of
the MPJ, and the results of this experience were less successful than
expected. 

1. Uniting the Jewish immigrants
The French political scene and the hardships of immigrants’ daily

life, with the rise of anti-Semitic groups that did not hesitate to threaten
them in the district they lived, gave the initial impulse to Jewish politi-
cal parties for a need to react to this frightening situation. The socialist
Popular Front that had won the 1936 elections and was very popular in
the French society for the socials reforms the Blum government made,
became a model for a union of all left wing forces within the communi-
ty. However, the various Jewish parties had their own reasons to parti-
cipate in this union, in link with internal problems. The Jewish Front did
not have any electoral objective, like its French counterpart. Their only
aim concerning their „audience” was to try to change some of their
social behaviors and habits. 

The three founding members of the Jewish Front were the commu-
nist Jews, the Medem-Farband (Bundists) and the left Poale Sion. They
met on August 12th, 1934, and the minutes were published in the „Naye
Prese”. The program built in common did not mention a single time the
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will of a specifically Jewish answer to anti-Semitism. Yet, the resolutions
adopted dealt with Jewish problems:

1) a struggle for a better legislation for foreigners52

2) fighting against fascism within the Jewish community (this refers
to French Jews and to the Fédération, considered as conservati-
ve organs)

3) defending Jewish workers and trade unions in their rights53

While each of the three political groups had its own motivations to
enter this Union, they eventually claimed to have the paternity of the
project. For the communist Jews, the idea of uniting the left wing forces
meant a possibility to widen their influence on Jewish immigrants, in
particular among workers not yet belonging to trade unions and among
craftsmen. A group broader than the one they formed would help to
spread out more easily their ideology and, in a certain way, carry out the
duty assigned by the P.C.F to the Jewish section.

2. Development and achievements of the MPJ
Despite their first meeting in August 1934, the three political forces

did not agreed immediately. Many discussions and debates occurred be-
fore an agreement on the future role of this Union was reached. The par-
ties were very divided indeed, the Bundists having this time the position
most on the left. 

It would take almost one year to really achieve a serious united mo-
vement. Another common meeting was held on July 26th 1935, in order
to protest against the anti-Jewish laws passed in Germany. During this
meeting it was decided that the United Front would from then on be cal-
led the Popular Jewish Movement (MPJ). The name change correspon-
ded to a will of enlarging the Union. At the next meeting, the MPJ invi-
ted Israel Jefroykin, one of the very few leaders of the Fédération accep-
ted by the communists. Yet, these attempts of bringing the Fédération in
the MPJ did not work. Only another fraction of the Zionist movement,
the Poale Sion Hitachdouth accepted to join the MPJ. 

The first year existence of the MPJ was quite successful ; its audience
was constantly increasing. The movement even tried to gain the French
Jewry’s sympathy, stopped to criticize them and instead put forward the
need of a common fight against fascism and anti-Semitism. This impor-
tant success of the MPJ reverberated quite naturally on the communist
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Jews and their newspaper. The „Naye Prese” had more readers and hen-
ce more money: it therefore increased the number of its pages first, and
then its size, to imitate French dailies, with which it could stand better the
comparison. It is also the time when the newspaper chose to write much
more on Jewish themes to better fulfill its new readership’s expectations.

Lastly, the MPJ was for a time victorious on the political ground.
During the local elections in the Jewish neighborhood of the IVth arron-
dissement of Paris, the MPJ decided to support a non Jewish but
communist candidate, unlike the Fédération, which gave their vote to
a Jewish candidate supported by a nationalist right wing party. The
victory of the former had a very important meaning for the communist
Jews: thanks to the Union, they had managed to gain a strong influence
on the most traditional elements of the Jewish community. 

This golden age was however ephemeral, and many obstacles rema-
ined. First, the unity of the movement was only an outlook: there were
still strong divisions between the different political parties. For instance,
the Left Poale Sion constantly refused to negotiate with the French Con-
sistoire despite the pressure put by the communists, and severely critici-
zed the anti-Zionist attitude of the latter during the violent break out in
Palestine in 1936. Hence, they progressively stood out of the MPJ and
eventually joined left-wing members of the Fédération, like Marc Jar-
blum. Communist Jews were also criticized on their left by the Bundists.
The Medem Farband group said of them that they were swimming with
the tide when they praised an alliance with institutions that they called
„petit bourgeois”. Bundists also ended up in leaving the MPJ as early as
March 1936, since they could not remain in a movement where commu-
nists had the loudest voice, without losing their political identity. 

It is true that slogans had gone too far for many Jewish leaders: the
„Naye Prese”, an immigrants’ daily, was now in favor of national defen-
ce and tried to persuade Polish Jews not to come anymore in France…
The communist Jews were only following the new directions given by
the P.C.F: immigrants should tone down their claims when these contra-
dicted those of the French working class. Around March 1937, the Je-
wish section of the P.C.F was closed down. The newspaper remained ho-
wever, and hardly uttered a word on this event: Lerman’s speech at one
of the last meetings of the MPJ explained that the Jewish section had
now „other functions” – not saying openly that it did not exist anymore.
The end of the MPJ in the spring of 1937 took place just a few months
before the dismantlement of the Front Populaire. 

Despite its patent failure, the efforts accomplished for this movement
are a clear evidence of a social and political vitality within the immigrant
Jewish community during the 1930’s. The MPJ is also a key element to
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understand the communist Jews’ dilemmas: it appears that their indepen-
dence was at its peak and that their voice had the most impact during this
period, precisely when they expressed ideas far removed from their origi-
nal claims and principles! The end of the Jewish section marked a serious
decline of the communist Jews’ aura and vigor within the community.
Hence a strong correlation can be noticed between the political strength
of the communist Jews and their „Jewishness”: their golden age was the ti-
me when they came closer to becoming a Jewish socialist party.

To conclude, the history of the „Naye Prese” during the 1930’s can
be taken as a good symbol of the tracks followed by the communist Jews.
The weaknesses that appeared first at its birth, then after the MPJ’s fai-
lure attest of the limits to its initial aim: being the newspaper of the re-
born Jew, assimilated and with revolutionary ideals. It seems instead
that the communist Jews had their own conception of the Jewish identi-
ty. The choice of becoming communist „in no way forbade the communist
Jews to remain Jewish”54. 

When communist Jews defended the Jewish language, fought for
the acknowledgement of the „Jewish jobs” specificity, and with the nu-
merous demonstrations organized for „Jewish causes”, their program,
step by step and even without admitting it, came closer to the one origi-
nally claimed by the... Bund: an appeal to international socialism, in
which the Jewish workers could preserve their ethnic identity. It might
not be too far-fetched to state that the communists’ claim for some Je-
wish autonomy had a link with the Zionists’; the major difference being
on the location of this autonomy (Israel, Birobidjan, France?) and its na-
ture (political, cultural, economical?). Naturally, from the outside they
continued to criticize the Bundists and the Zionists as their enemies, but
essentially had, to a certain extent, similar points of view. In a political
and social context, which saw the rise of xenophobia and anti-Semitism,
the communist Jews did not manage to keep the ideological slogan of as-
similation to the French society. On the contrary they adopted a position
similar to other Jewish groups: retirement within the Jewish sphere.
However, the manner they exploited this new political line building an
„up to date kehila” shows that their real motivations were to gain control
of Jewish immigrants. Hence this ideology was maybe partly sincerely
believed in, partly just a tactical tool the communists used for their
propaganda. 
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Ultimately, communist Jews faced the following paradox: praising
the ideal of the New Jewish Man and trying to embody themselves this
figure, they inevitably remained „children of the ghetto”55. The hardships
of a difficult situation in Central Europe, the trauma of the emigration
and the painfulness endured at their arrival in France was always tangi-
ble when reading the Naye Prese, no matter how hard the editors tried
to hide it behind thundering articles and optimistic slogans. This initial
fragility might explain the tendency of „staying together”, which emerged
when the communist Jews felt in a social danger. Yet, at the same time,
the „children of the ghetto” managed to become France’s best patriots
and defenders. That can be explained because for them becoming a full
member of the French society was like a crutch, a helping tool that wo-
uld heal their wounds. Political activity acted as a strong integrative fe-
ature for all the immigrants, be it directly for those few who were acti-
ve members of the P.C.F, and indirectly for the majority of the „Naye
Prese” readers. 

The „Naye Prese” might not have wholly succeeded in converting its
readership in active militants. Neither have the editors fulfilled the wish
of a famous French communist of Jewish origin, André Wurmser: „the
first duty is to wish to disappear as a Jew”56. However, it worked hard and
managed quite well to help the integration of an important part of the
Jewish immigrants. Awakening their patriotism, the newspaper also
prepared a generation of young readers to enter the Résistance in the
MOI forces57 during the Second World War, while still keeping a Jewish
spirit, since they fought in Jewish units.
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P I O T R K E N D Z I O R E K

PPrraassaa  ttrroocckkiissttoowwsskkaa  
ww ggeettcciiee  wwaarrsszzaawwsskkiimm  

––  pprróóbbaa  cchhaarraakktteerryyssttyykkii

Kampania wrześniowa i związane z nią przemieszczenia dużych
grup ludności spowodowały rozbicie działającej w Polsce sekcji IV Mię-
dzynarodówki (jej działacze określali się mianem „bolszewików – lenini-
stów” i wywodzili z szeregów lewicowej opozycji, która ukształtowała się
w KPP na początku lat 30.). Na terenach zajętych przez wojska radzieckie
nastąpiły systematyczne aresztowania wśród trockistów i osób podejrza-
nych o sympatie trockistowskie, przez co struktury organizacyjne trocki-
stów na tych terenach przestały istnieć. W dziele likwidacji trockizmu
NKWD posługiwała się materiałami dostarczonymi przez KPP (przed jej
rozwiązaniem). Represje objęły również uciekinierów z terenów okupo-
wanych przez hitlerowców (m.in. aresztowany został były redaktor orga-
nu prasowego „bolszewików – leninistów” „Co dalej?” Stefan Gołąb)1.

W przeciwieństwie do radzieckiego aparatu bezpieczeństwa hitlerow-
cy nie dysponowali danymi osobowymi, które umożliwiłyby im natychmia-
stowe aresztowanie działaczy rewolucyjnych. Z tego względu organizacja
trockistowska zaczęła się stopniowo odradzać – najpierw w Warszawie, po-
tem w Zagłębiu Dąbrowskim, Łodzi i innych miejscowościach. Już w poło-
wie 1940 r. trockiści rozpoczęli w Warszawie wydawanie podziemnego pi-
sma teoretyczno-politycznego „Przegląd Marksistowski” oraz pisma dla
szerszego kręgu czytelników pod nazwą „Czerwony Sztandar”. Oba tytuły
ukazywały się w postaci maszynopisów powielanych i – ze względów kon-
spiracyjnych – nie były firmowane przez organizację.

Najistotniejszym chyba zagadnieniem politycznym, które stanęło
przed ruchem trockistowskim, było przyjęcie rewolucyjnej strategii
w warunkach wojennych, a w związku z tym ocena charakteru wojny

1 Dzieje ruchu trockistowskiego w Polsce należą do tych zagadnień z historii
ruchu robotniczego, które w bardzo ograniczonym zakresie były przedmiotem badań
naukowych. Najważniejszą pracą w tym zakresie pozostaje obszerny artykuł Ludwi-
ka Hassa (który zresztą sam był działaczem tego ruchu w końcu lat 30.). Por. L. Hass,
Trockizm w Polsce (do 1945 r.), [w:] Oblicza lewicy, Warszawa 1992, s. 185–241. 



światowej i wszystkich biorących w niej udział stron. Trocki przed śmier-
cią propagował prowadzenie polityki „bezwarunkowej obrony ZSRR” oraz
rewolucyjnego defetyzmu w stosunku do wszystkich imperialistycznych
uczestników wojny (niezależnie od tego, czy były to państwa demokra-
tyczne, czy też faszystowskie)2. Równocześnie podkreślał, że „we wszyst-
kich państwach imperialistycznych, obojętne czy są sojusznikami ZSRR czy
też znajdują się w obozie mu wrogim, partie proletariackie powinny
w czasie wojny rozwijać walkę klasową w celu zdobycia władzy”3. Takie sta-
nowisko w kwestii wojny zostało zatwierdzone przez zwołaną w Nowym
Jorku w maju 1940 r. Konferencję Nadzwyczajną IV Międzynarodówki.
Polityka rewolucyjnego defetyzmu w „obozie imperialistycznym” została
następnie nieco zmodyfikowana (już po śmierci Trockiego) w dokumen-

120 Piotr Kendziorek

2 Zob. L. Trotzki, Eine kleinbuergerliche Opposition in der Socialist Workers Par-
ty, [w:] tenże: Verteidigung des Marxismus, Berlin 1973, s. 77–91. W tym i innych te-
kstach z tego okresu Trocki przedstawiał i bronił swojego stanowiska przeciwko
zwolennikom poniechania „obrony ZSRR” i pełnego rewolucyjnego defetyzmu
(obejmującemu także ZSRR, którego nie uważali za zdegenerowane państwo robot-
nicze) – Jamesowi Burnham’owi i Maxowi Shachtman’owi.

3 L. Hass, Trockizm, s. 228. 
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tach Komitetu Wykonawczego IV Międzynarodówki: nadal propagował
on ideę rewolucyjnego defetyzmu w państwach faszystowskich, równo-
cześnie wzywając społeczeństwa – znajdujące się pod rządami faszystow-
skimi – do zbrojnej walki z tymi ostatnimi4.

Po wybuchu wojny polscy trockiści byli prawie całkowicie odcięci
od informacji o polityce światowego ruchu trockistowskiego, przez co
analizy polityczne musieli przeprowadzić samodzielnie (jednak ich re-
zultaty były zbieżne z linią polityczną przyjętą w sierpniu 1941 r. przez
Komitet Wykonawczy).

Tymczasem możliwości działania kurczyły się – przebywający
w warszawskim getcie trockiści, w ekstremalnie trudnych warunkach
tracili możliwość prowadzenia działalności politycznej. Lipcowy numer
„Czerwonego Sztandaru” był zapewne ostatni, zaś we wrześniu 1941 r.
ukazał się (również prawdopodobnie ostatni) obszerny numer „Przeglą-
du Marksistowskiego”, poświęcony wyłącznie Trockiemu5.

Trockiści, którzy znajdowali się poza gettem – wobec stopniowego
rozpadu organizacji – przechodzili czasem do innych lewicowych ugru-
powań politycznych (RPPS-u, czy nawet PPR-u), pozostali działacze
(szczególnie na prowincji) wybierali bierność polityczną6.

I. Wydawnictwa prasowe trockistów 
w getcie warszawskim 

(dane historyczne, formuła i charakter pism)

A. „Czerwony Sztandar”
W pierwszych dwóch latach okupacji hitlerowskiej trockiści wy-

dawali w Warszawie dwa nielegalne pisma: „Czerwony Sztandar”
i „Przegląd Marksistowski”. „Czerwony Sztandar” zaczął się ukazywać
w drugiej połowie 1940 r. (niestety nie zachował się pierwszy numer,
dlatego dokładna data wydania jest trudna do określenia). Do lipca
1941 r. wydano sześć numerów pisma7 (z czego w polskich archiwach
dostępne jest aż pięć), w dosyć regularnym rytmie miesięcznym (z wy-
jątkiem dwumiesięcznej przerwy pomiędzy numerem 4 a numerem 5).
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„Czerwony Sztandar” jako tytuł pisma organizacji rewolucyjnej był
wielokrotnie wykorzystywany w ruchu robotniczym. W Polsce już
w pierwszych dekadach naszego stulecia „Czerwony Sztandar” był tytu-
łem organu prasowego SDKPiL, a później głównego pisma informacyj-
no-instruktażowego KPP. W Niemczech partia komunistyczna wydawała
periodyk o tym tytule („Die Rote Fahne”), podobnie we Francji („Drape-
au Rouge”). Trockistowski „Czerwony Sztandar” był pismem informacyj-
no-instruktażowym. Dominowały w nim teksty na temat rozwoju sytua-
cji militarnej i politycznej w świecie (a szczególnie w Europie) w warun-
kach wojny światowej pomiędzy blokiem państw faszystowskich a blo-
kiem państw demokratycznych (m.in. artykuły o kapitulacji Francji,
wojnie na Bałkanach, wreszcie o hitlerowskim ataku na ZSRR). 

W publicystyce krajowej bolszewicy-leniniści głównie zajmowali się
krytyką „burżuazyjnego” rządu Sikorskiego oraz reformistycznej polityki
PPS-u, który wszedł w jego skład, a także problematyką rewolucji socja-
listycznej (z którą – w przeciwieństwie do socjalistów – nie zamierzali
czekać do zakończenia wojny). Spośród tekstów dotyczących różnych
elementów rzeczywistości okupacyjnej ukazały się artykuły o działalno-
ści Rad Żydowskich, propagandzie prasy gadzinowej oraz terrorze indy-
widualnym zbrojnych organizacji podziemnych. W numerze 2 z grudnia
1940 r. opublikowano też korespondencję z Zagłębia Dąbrowskiego
(tekst został napisany specjalnie dla „Czerwonego Sztandaru” prawdo-
podobnie przez jednego z członków albo sympatyków organizacji troc-
kistowskiej, gdyż bolszewicy-leniniści mieli tam przed wojną kontakty
w środowisku robotniczym).

W piśmie istniała stała rubryka „Z kraju”, zawierająca krótkie teksty in-
formacyjne oparte na prasie podziemnej oraz wiadomościach radia londyń-
skiego. W niektórych numerach pojawia się też rubryka „Z prasy podziem-
nej” (głównie korzystano z wydawnictw prasowych socjalistów) oraz rubry-
ka „Ze świata”. W „Czerwonym Sztandarze” opublikowano także kilka
tekstów „historycznych”, m.in. obszerny fragment „Zdradzonej rewolucji”
Trockiego na temat powstania i późniejszych losów Armii Czerwonej, a tak-
że rocznicowy artykuł o Komunie Paryskiej. W każdym numerze zamie-
szczano apel o wpłaty „Na fundusz prasowy”, a w niektórych numerach tak-
że rubrykę z potwierdzeniem wpłat (podane są tam inicjały bądź kryptoni-
my osób, które wpłaciły pieniądze, wpłacona suma i czasem miejscowość).
„Czerwony Sztandar” miał objętość od 8 do 12 stron maszynopisu (najbar-
dziej obszerny był ostatni numer pisma z lipca 1941 r.). Wydawany był w po-
staci maszynopisów powielanych. Obok (napisanego ręcznie) tytułu znajdo-
wało się hasło „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!”, a pod nim frag-
ment „Warszawianki” („Krew naszą długo leją katy / Wciąż płyną ludu gorzkie
łzy / nadejdzie jednak dzień zapłaty / Sędziami wówczas będziem my!”).
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Fragment strony tytułowej „Czerwonego Sztandaru”

Fragment strony tytułowej „Przeglądu Marksistowskiego”



B. „Przegląd Marksistowski”
„Przegląd Marksistowski” był organem teoretyczno-polemicznym

organizacji trockistowskiej (chociaż, ze względów konspiracyjnych,
w prasie trockistowskiej nie podawano jej nazwy). Pismo zaczęło
wychodzić w połowie 1940 r., ale najwcześniejszy zachowany numer
pochodzi dopiero z września 1940 r. (i jest to numer 4). Do września
1941 r. wyszły jeszcze cztery dalsze numery (z tego trzy są dostępne
w polskich archiwach)8. Na podstawie numeracji zachowanych egzem-
plarzy można stwierdzić, że „Przegląd Marksistowski” początkowo uka-
zywał się co miesiąc, a później (w 1941 r.) w rytmie dwumiesięcznym
(czasem z dłuższymi przerwami).

Na łamach organu teoretycznego trockistów najwięcej miejsca po-
święcono kwestii marksistowskiej oceny charakteru wojny światowej
i biorących w niej udział państw (a stąd wyprowadzono określoną strate-
gię działania organizacji rewolucyjnej). Niemalże w każdym zachowanym
numerze pisma ukazywały się obszerne artykuły na ten temat: polemizo-
wano m.in. ze stanowiskiem rewolucyjnego defetyzmu wobec wszystkich
stron konfliktu (późniejsza ewolucja politycznej postawy trockistów pol-
skich w tej kwestii została dokładnie udokumentowana), wreszcie tutaj
właśnie bolszewicy-leniniści przedstawili własną oryginalną teorię wojny
jakobińskiej jako rewolucyjnej strategii w warunkach tej wojny. 

Podobnie jak w innych tytułach prasy trockistowskiej wielokrotnie
ukazywały się teksty bardzo krytyczne wobec teorii i praktyki działania in-
nych nurtów ruchu robotniczego – promoskiewskich komunistów i socjal-
demokratów. Na łamach „Przeglądu Marksistowskiego” krytyka ta była
bardziej całościowa i teoretycznie opracowana niż w informacyjno-in-
struktażowym „Czerwonym Sztandarze” (m.in. duży artykuł „Ruch robot-
niczy u progu drugiego roku wojny” oraz obszerna dyskusja z socjalistycz-
ną wykładnią materializmu historycznego). Także w organie teoretycznym
pojawiały się teksty Trockiego: m.in. w numerze z września 1940 r. ukazał
się jego artykuł „Faszyzm a złudzenia demokratyczne” (sygnowany
w piśmie jego wieloletnim znanym pseudonimem „Gurow”). Prawdopo-
dobnie ostatni numer „Przeglądu Marksistowskiego” z września 1941 r.
(numer 8) w całości został poświęcony postaci i dorobkowi teoretycznemu
Trockiego (w pierwszą rocznicę jego śmierci). Była to właściwie obszerna
i reprezentatywna antologia tekstów rosyjskiego rewolucjonisty, poprze-
dzonych krótkimi wprowadzeniami. Numer ten był bardzo duży objęto-
ściowo (jak na bardzo trudne warunki okupacyjne) – liczył aż 50 stron (po-
zostałe zachowane numery mają od 12 do 14 stron). Organ teoretyczny
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8 „Przegląd Marksistowski” nr 4, IX 1940 r.; nr 6, II–III 1941 r.; nr 7, IV–V
1941; nr 8, VIII 1941 r.



organizacji trockistowskiej, tak jak jej organ informacyjno-instruktażowy,
wydawany był w postaci maszynopisów powielanych.

Spośród stałych rubryk w piśmie zamieszczano „Przegląd wydawni-
czy” (prasy konspiracyjnej, głównie lewicowej) oraz „Kronikę krajową”
(zbiór krótkich informacji o sytuacji w kraju). Podobnie jak w „Czerwo-
nym Sztandarze”, w każdym numerze ukazywały się wezwania do finan-
sowego wspomagania pisma i odnotowanie zebranych wpłat. Redakto-
rzy pisma regularnie zamieszczali również informacje o ukazywaniu się
„Czerwonego Sztandaru”. Jak pisze L. Hass, zarówno „Czerwony Sztan-
dar”, jak też „Przegląd Marksistowski” redagowane były przez Szlomo
Erlicha (jednego z czołowych działaczy trockistowskich, który zginął
w getcie warszawskim) oraz Esterę – Stellę Milsztejn. Na temat zasięgu
terytorialnego funkcjonowania obu tytułów możemy wnioskować tylko
pośrednio na podstawie informacji o wpłatach na fundusz prasowy: są
tam wymienione takie miejscowości jak Warszawa, Zagłębie Dąbrow-
skie, Ł (prawdopodobnie Łódź) oraz niezidentyfikowane „B” (Będzin?).

II. Podstawowe zagadnienia 
w okupacyjnej prasie trockistowskiej

1. Ocena charakteru II wojny światowej 
Problematyka nadciągającej wojny światowej była jednym z głów-

nych przedmiotów dyskusji w ruchu trockistowskim w końcu lat 30.,
szczególnie wobec tendencji, występujących w amerykańskiej Socialist
Workers Party (SWP – jednej z największych grup trockistowkich na
świecie) przeciwko tradycyjnej trockistowskiej polityce „bezwarunkowej
obrony ZSRR” w przypadku wojny z jego udziałem. Polscy zwolennicy
Lwa Trockiego, po agresji niemieckiej na Polskę, byli całkowicie odcięci
od kontaktów z bratnimi organizacjami na Zachodzie, przez co ich „sa-
modzielnie” przeprowadzone analizy i wyciągnięte z nich wnioski poli-
tyczne są szczególnie interesujące.

Trockiści na całym świecie, w przeciwieństwie do socjaldemokra-
tów i promoskiewskich komunistów (w okresie po ataku Niemiec na
ZSRR), uważali, że wojna ma charakter imperialistyczny zarówno po
stronie państw Osi, jak też Wielkiej Brytanii i jej sojuszników (z wyjąt-
kiem ZSRR)9. Teza taka wynikała z założenia o imperialistycznej
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9 Teorię wojny imperialistycznej sformułował Lenin, wyprowadzając ją ze swo-
jej koncepcji imperializmu: „Cechą charakterystyczną rozpatrywanego okresu jest
ostateczny podział kuli ziemskiej, ostateczny nie w tym sensie, że niemożliwy jest
podział na nowo, przeciwnie, podziały na nowo są możliwe i nieuniknione, lecz 



(w marksistowskim sensie tego określenia) naturze kapitalistycznych
uczestników tego konfliktu10: „Wielka Brytania walczy z Niemcami o no-
wy podział świata” czytamy w artykule „Wojna wojnie czyli wojna jako-
bińska”, zamieszczonym na łamach „Przeglądu Marksistowskiego” z lu-
tego 1941 roku11.

Z takiej oceny trockiści nie wyprowadzali jednak wniosku o swoi-
stej „symetrii” obu stron konfliktu (jakkolwiek zarówno państwa faszy-
stowskie, jak też walczące z nimi państwa demokratyczne zaliczane by-
ły do tego samego obozu klasowego – burżuazyjnego i imperialistyczne-
go), gdyż „rząd angielski” – jakkolwiek „nie walczy oczywiście z ideologią
i reżimem hitlerowskim, lecz z groźnym konkurentem imperialistycznym”
– to jednak „walcząc z nim w obronie swoich własnych interesów klaso-
wych, ochrania jednocześnie, niezależnie od swej woli, ruch robotniczy
przed zagładą (...) Gdyby Hitler zdobył wyspę, burżuazja angielska straci-
łaby wiele, proletariat straciłby wszystko. Angielski ruch robotniczy prze-
stałby istnieć na długi okres czasu”12. Dlatego właśnie trockiści sprzeci-
wiali się stosowaniu polityki „rewolucyjnego defetyzmu”, propagowanej
przez Lenina w czasie I wojny światowej.
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w tym sensie, że polityka kolonialna krajów kapitalistycznych zakończyła zabór
ziem nie zajętych na naszej planecie. Świat po raz pierwszy okazał się już podzielo-
ny, tak że w przyszłości pozostają już tylko podziały na nowo”. W. Lenin, Imperia-
lizm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Dzieła, t. 22, s. 291. 

Specyfiką marksistowskiej analizy wojen imperialistycznych jest położenie
głównego nacisku na ekonomiczne przyczyny wojen tego typu. Wśród tych przyczyn
P.M. Sweezy wymienia nierównomierny proces rozwoju poszczególnych części go-
spodarki światowej, połączony z dążeniem burżuazji narodowych do „objęcia przez
bariery celne własnego kraju, nowych rynków i nowych źródeł surowców”.
P.M. Sweezy, Teoria rozwoju kapitalizmu, Warszawa 1965 (wyd. 5), s. 492–493. Inny
ekonomista marksistowski – P. Mattick pisze, że „na przełomie wieków destrukcja
kapitału wskutek kryzysów i konkurencji nie wystarczała dla zmiany całościowej
struktury kapitału, zapewniając osiągnięcie wyższego poziomu zysków. Kapitali-
styczne cykle [business-cycle] jako instrument akumulacji kapitału zakończyły się;
albo raczej przekształciły się w »cykle« wojen światowych. Chociaż sytuację tę moż-
na wyjaśnić na płaszczyźnie politycznej, to była ona także konsekwencją procesu
akumulacji kapitalistycznej”. P. Mattick, Marx and Keynes. The limits of the mixed
economy, London 1974, s. 135.

10 P.M. Sweezy – odwołując się do analiz Lenina – wymienia trzy główne czyn-
niki definiujące imperializm: „a) kilka rozwiniętych państw kapitalistycznych kon-
kuruje ze sobą na światowym rynku wyrobów przemysłowych; b) kapitał monopoli-
styczny jest dominującą formą kapitału; c) sprzeczności procesu akumulacji tak się
zaostrzyły, że eksport kapitału stał się charakterystyczną cechą światowych stosun-
ków gospodarczych”. P.M. Sweezy, Teoria, s. 472.

11 Wojna wojnie czyli wojna jakobińska. „Przegląd Marksistowski” nr 6, II–III
1941 r., s. 7–11.

12 Tamże.



a) Teoria rewolucyjnego defetyzmu 
a realia II wojny światowej

Idea rewolucyjnego defetyzmu streszcza się w sformułowaniu:
„W reakcyjnej wojnie rewolucyjna klasa musi życzyć klęski własnemu rzą-
dowi” – powiada Lenin. A następnie formułuje tę myśl jeszcze dobitniej:
„Rewolucyjna działalność przeciw własnemu rządowi podczas wojny
oznacza niewątpliwie i bezsprzecznie nie tylko życzenie klęski, ale czynne
przyczynienie się do wywołania jej”. W swojej teorii rewolucyjnego defe-
tyzmu w wojnie imperialistycznej Lenin wyraźnie łączył zagadnienie
klęski militarnej „własnego” państwa kapitalistycznego i powstałych
w rezultacie tej klęski warunków dla rewolucyjnych przeobrażeń spo-
łecznych: „Rewolucja podczas wojny jest wojną domową, a przeobrażenie
wojny pomiędzy rządami w wojnę domową zostaje ułatwione przez wojen-
ne klęski rządów”. Wyprowadza on stąd wniosek, iż „niemożliwością jest
dążenie do takiego przeobrażenia bez przyczynienia się tym samym do klę-
ski” (na płaszczyźnie militarnej)13.

Rzecz jednak w tym, że według trockistów taka polityka ma sens
(tzn. służy osiągnięciu zakładanych celów – powstaniu warunków dla
antykapitalistycznych przeobrażeń społecznych) tylko w przypadku, kie-
dy występują równocześnie dwa czynniki: po pierwsze ruch robotniczy
w głównych krajach, biorących udział w wojnie, jest na tyle silny i roz-
winięty organizacyjnie, że potencjalnie „jest w stanie obalić własną bur-
żuazję”; po drugie bloki wojskowe są „równie reakcyjne, przy zbliżonej do
siebie sile militarnej”14. W takich warunkach, które według autorów
artykułu „Dwie wojny – dwie taktyki. Przyczynek do taktyki ruchu robotni-
czego w obecnej wojnie” (zamieszczonego na łamach „Przeglądu Marksi-
stowskiego” z września 1940 r.) występowały w trakcie I wojny świato-
wej, „zastosowanie przez proletariat taktyki defetyzmu, która miała na celu
doprowadzić w razie klęski jednego z partnerów do rewolucji, nie oznacza-
ło całkowitej okupacji i rozgromienia ruchu robotniczego w kraju zwycię-
żonym. W wyniku klęski Niemiec nie było okupacji Niemiec, ale rewolucja
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13 Dwie wojny – dwie taktyki. Przyczynek do taktyki ruchu robotniczego w obecnej
wojnie, „Przegląd Marksistowski” nr 4, IX 1940 r., s. 8–9.

14 We wrześniu 1914 r. Lenin opracował program działania, w którym stwier-
dzał, że klęska caratu byłaby „znacznie mniejszym złem”. Jednak już w listopadzie
1914 r. – w tezach o wojnie – przedstawił program demaskowania zwolenników pro-
wadzenia wojny, połączony z ideą przekształcenia wojny imperialistycznej w wojnę
domową. Tezy te zostały zaaprobowane przez bolszewicką konferencję, zwołaną
w Bernie w lutym 1915 r., chociaż Lenin musiał tam zaakceptować bardziej umiar-
kowane formuły defetystyczne. O stosunku bolszewików do wojny światowej zob.
D. Kirby, War, Peace and Revolution. International Socialism at the Crossroads
1914–1918, Hants [Wielka Brytania] 1986, s. 104–129. 



w Niemczech, za klęską caratu przyszła rewolucja rosyjska, a nie okupacja
Rosji przez Niemcy”15.

Oczywiście oba wspomniane tu czynniki nie odnosiły się do sytua-
cji z okresu II wojny światowej: według trockistów „spośród dwóch
głównych bloków – imperialistyczno-demokratycznego i faszystowskiego”
– blok faszystowski górował militarnie, przy czym bloki te były „niejed-
nakowo reakcyjne” pod względem społeczno-politycznym. Wreszcie
stwierdzano empiryczny fakt, że „pogrom państw europejskich przez
faszyzm pociągnął za sobą upadek istniejącego w nich ruchu robotniczego”.
W rezultacie autorzy artykułu stwierdzają, iż „wojna obecna wymaga od
proletariatu innej taktyki niż wojna 1914-18 r.”16.

b) Koncepcja wojny jakobińskiej i jej zastosowanie w odniesieniu
do wojny z blokiem państw faszystowskich

Tą „inną taktyką” miał być program „wojny jakobińskiej”. Koncepcja
ta została sformułowana jeszcze przez Engelsa w latach 90. XIX wieku
w odniesieniu do ewentualnego konfliktu zbrojnego pomiędzy kształtu-
jącymi się dwoma blokami imperialistycznymi: Niemcami, Austrią
i Włochami z jednej strony, z drugiej zaś Francją, Rosją i Anglią. Ponie-
waż – według Engelsa – bloki te nie były „jednakowo reakcyjne”, gdyż
w jednym z nich znajdowała się Rosja carska (z zacofanym reżimem
społeczno-politycznym oraz słabo w tym okresie rozwiniętym ruchem
robotniczym), więc w razie wojny niemiecki ruch robotniczy miał pro-
wadzić walkę na dwa fronty – z wrogiem zewnętrznym oraz z własną
burżuazją (przy czym oba te elementy zostały ściśle ze sobą splecione).
„Gdy jednakże burżuazja francuska rozpocznie taką wojnę [przeciwko
Niemcom] i w tym celu zaprzęgnie się w służbę rosyjskiego cara (...) będzie
to przekreśleniem rewolucyjnej misji Francji. Natomiast my, niemieccy so-
cjaliści (...) mamy obowiązek zatrzymania zdobytej przez nas pozycji
w awangardzie ruchu robotniczego nie tylko wobec wroga wewnętrznego,
ale i zewnętrznego”17 – pisał Engels.

Zagadnieniem kluczowym w koncepcji wojny jakobińskiej jest kwe-
stia połączenia skutecznej obrony militarnej przed wrogiem zewnętrz-
nym z przewrotem społecznym, wymierzonym przeciwko instytucjom
politycznym i ekonomicznym burżuazji, jako klasy panującej. Te dwa
elementy trockiści starali się pogodzić poprzez odwołanie się do przy-
kładu Komuny Paryskiej 1871 r. (organizowanej przez nią obrony Pary-
ża przed wojskami niemieckimi) oraz wojen prowadzonych w okresie
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15 Dwie wojny.
16 Tamże.
17 Tamże, s. 8.



dyktatury jakobińskiej przez rewolucyjną Francję: „Francja rewolucyjna
1792-93 r. tylko dlatego mogła prowadzić rewolucyjną i zwycięską wojnę
z feudalną Europą, gdyż rozprawiwszy się z niebywałym rozmachem
z francuskimi feudałami i ich poplecznikami, wprowadziła republikę.
Dokonała cudów wojennych, wyzwoliwszy energię i heroizm mas dzięki
ustanowieniu dyktatury najbardziej uciskanych klas ówczesnego społe-
czeństwa”18 (porównanie to jest problematyczne z tego względu, że
drobnomieszczańska dyktatura jakobinów nie oznaczała zmiany forma-
cji społeczno-ekonomicznej, co miałoby miejsce w przypadku rewolucji
socjalistycznej). 

Autorzy tekstu „Dwie wojny – dwie taktyki” sądzili, że tak jak klasy
feudalne, niechętne rewolucji, sabotowały wojenny wysiłek republiki,
tak też burżuazja – jakkolwiek walcząc z faszyzmem broni także wła-
snych interesów klasowych – to jednak „zdradza ona interesy narodowe
i [jest] niezdolna do walki z faszyzmem”. Autorzy tego tekstu (opubliko-
wanego we wrześniu 1940 r.), pod wpływem szeregu klęsk demokracji
mieszczańskich w starciu z hitlerowskimi Niemcami (przed przystąpie-
niem Związku Radzieckiego oraz Stanów Zjednoczonych do wojny)
uważali, że „doświadczenie obecnej wojny wykazało dobitnie, że zwycięz-
cą na dłuższą metę może być tylko Hitler, a jego triumf otworzyłby epokę
faszyzmu w Europie”. Gdyby zaś mimo wszystko doszło do zwycięstwa
Wielkiej Brytanii, to i tak nie uchroniłoby to klas panujących przed re-
wolucją, gdyż „mogłoby [ono] zostać osiągnięte (...) za cenę tak olbrzy-
mich ofiar, że (...) otworzyłoby epokę rewolucji”19.

c) Idea „dwóch wojen” i jej rewizja
W początkowym okresie wojny większość działaczy trockistowskich

przyjęła koncepcję odróżnienia wojny w Europie od wojny na odcinku
kolonialnym: „Wojna w Europie jest i nie jest tą samą wojną, co w Afryce.
Z punktu widzenia wojujących bloków imperialistycznych wojna jest jed-
na i niepodzielna. Z punktu widzenia zaś proletariatu są to dwie wojny”.
O ile w odniesieniu do „wojny w Europie” trockiści odrzucali taktykę de-
fetystyczną („dopóki burżuazja angielska broni kraju przed najazdem Nie-
miec hitlerowskich, proletariatowi nie wolno w tym przeszkadzać”), o tyle
„z punktu widzenia międzynarodowej rewolucji jest zupełnie obojętne, czy
Libia, Cyranejka i Kenia będą nadal grabione przez imperium włoskie, czy
plądrowane przez imperializm angielski. Narodom tych krajów jest to rów-
nież obojętne”20.
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18 Tamże, s. 7.
19 Tamże, s. 9–10.
20 Wojna wojnie, s. 8.



Wynika stąd, że „proletariat zarówno Włoch, jak i Anglii, powinien
poprzeć słuszną sprawę tych narodów (...) powinien więc dążyć do klęski
militarnej własnego rządu”. Oznacza to połączenie programu wojny ja-
kobińskiej z elementami polityki defetyzmu: „twierdzimy, że proletariat
angielski musi przede wszystkim przepędzić Churchilla i zdobyć władzę by
mógł prowadzić wojnę jakobińską. Ale walcząc o władzę nie może (...) wy-
pisać na swym sztandarze hasła ogólnej klęski militarnej rządu, lecz musi
połączyć hasło klęski w rozbojach kolonialnych własnego imperializmu
z hasłem wojny jakobińskiej, czyli rewolucyjnej obrony wyspy przeciwko
Hitlerowi”21.

Już w cytowanym powyżej artykule z początku 1941 r. pojawia się
wzmianka o argumentacji „niektórych towarzyszy”, negujących zasad-
ność twierdzenia o „dwóch wojnach” i związanej z tym zróżnicowanej
taktyki politycznej. Twierdzili oni, że „wojna w Afryce i Europie jest tą
samą wojną, zaś klęska w Afryce zmniejszyłaby zdolność bojową Anglii
w Europie”, dlatego też odrzucali politykę defetyzmu w odniesieniu do te-
rytoriów kolonialnych. W tekście „Wojna wojnie czyli wojna jakobińska”
polemizowano z takimi ocenami dokonując pewnych rozróżnień „seman-
tycznych” – pomiędzy „wojną z punktu widzenia rządów” oraz „wojną
z punktu widzenia walczących [z nimi] narodów”22. Autorzy tego artykułu
odrzucali pogląd, sformułowany w jednym z tekstów nadesłanych, iż
„klęska imperializmu [brytyjskiego – P.K.] w Afryce byłaby równoznaczna
ze zwycięstwem Włoch” (gdyż w razie zwycięstwa ruchu narodowo-
-rewolucyjnego „Włosi zduszą go za pomocą swojej zbrojnej przewagi, zaś
równoczesne załamanie się obu imperializmów [brytyjskiego i włoskiego
– P.K.] jest mało prawdopodobne”)23. 

Z taką argumentacją większość działaczy polemizowała, wskazując
na bardziej ogólne aspekty problemu (i tym samym abstrahując od kon-
kretnego układu sił wojskowych): „Klęska imperializmu angielskiego
w Afryce mogłaby, ale nie musiałaby doprowadzić do zwycięstwa imperia-
lizmu włoskiego. Możliwe jest bowiem także zwycięstwo ruchów naro-
dowo-wyzwoleńczych. Przewaga uzbrojenia nie stanowi samodzielnego
czynnika, bo broń znajduje się w rękach ludzi, w rękach umundurowanych
robotników i chłopów, którzy jutro mogą skierować tę broń przeciwko
swym oficerom i swojej burżuazji”24. Co więcej, większość bolszewików-
-leninistów sądziła, że ewentualne zwycięstwo odniesione przez ruch
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21 Tamże, s. 8–9.
22 Tamże.
23 Wojna wojnie czyli wojna jakobińska, „Przegląd Marksistowski” nr 6, II–III

1941 r., s. 6–7.
24 Tamże, s. 9.



narodowowyzwoleńczy nad którymś z biorących udział w wojnie
państw imperialistycznych (także z bloku demokratycznego) miałoby
ogromne znaczenie dla perspektyw rewolucji socjalistycznej w Europie
(sprzyjając obaleniu zarówno faszyzmu, jak też kapitalizmu). 

W strategii politycznej trockistów zagadnienia walki z faszyzmem
były konsekwentnie wiązane z obaleniem kapitalizmu i rozwojem rewo-
lucji światowej: „Klęska imperializmu angielskiego w Egipcie mogłaby
wywołać rewolucję w Indiach, skąd jak pożar objęłaby wszystkie kolonie
świata. Nie wiadomo, w którym kraju rozpocznie się nowy cykl rewolucji
światowej. Ale w każdym kraju proletariat powinien stosować taką taktykę,
która by doprowadziła go do zwycięstwa”. Dla zwolenników Trockiego,
w przeciwieństwie do innych nurtów ruchu robotniczego, nie istniała
sprzeczność pomiędzy prowadzeniem walki klasowej przeciwko własnej
klasie panującej a zadaniami militarnej obrony przed faszyzmem, gdyż
gwarantem pokonania Hitlera nie była dla nich zbrojna przewaga sił
alianckich, lecz sukcesy proletariatu w walce klasowej: 

„Stojąc na stanowisku wojny jakobińskiej nie będziemy oczywiście na-
woływali żołnierzy angielskich do bratania się z [żołnierzami] niemiecki-
mi, lecz do walki z nimi. W ogóle nie przedsięweźmiemy żadnych kroków,
które by mogły osłabić siłę obronną kraju. Nie znaczy to byśmy zaniecha-
li walki klas. Zależnie od celu, jaki stawia sobie partia robotnicza, walka
klas może paraliżować siłę obronną kraju lub przeciwnie, wzmacniać ją.
Gdy proletariat bierze na siebie świadomie zadanie obrony kraju, rewolu-
cyjna walka klas jest najskuteczniejszym orężem w tej obronie”. Stanowi-
sko to można wyrazić lapidarnie w jednym zdaniu: „Zmiana wojny
imperialistycznej w wojnę domową i zamiana wojny imperialistycznej
w rewolucyjną wojnę przeciwko wrogowi zewnętrznemu, to nie wyklucza-
jące się, lecz uzupełniające cele”25.

Trockiści, nie porzucając tych fundamentalnych przesłanek własnej
strategii politycznej, z czasem wyprowadzili z niej odrębne wnioski
w odniesieniu do zagadnienia wojny w koloniach oraz wojny pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Już w artykule „Jeszcze o defetyzmie
i wojnie jakobińskiej”, zamieszczonym w „Przeglądzie Marksistowskim”
z kwietnia 1941 r., pojawiła się rewizja dotychczasowego przekonania,
iż „dla ludów kolonialnych, dla ruchu robotniczego w koloniach jest obo-
jętne, czy znajdują się pod panowaniem angielskim, czy hitlerowskim”
(stąd wyprowadzano zalecenie stosowania przez ruch robotniczy polity-
ki rewolucyjnego defetyzmu w odniesieniu do tych krajów). Autorzy ar-
tykułu doszli do wniosku, że brak niepodległości narodowej w koloniach
nie może przesłaniać faktu, iż „niewola hitlerowska byłaby stokroć gorsza
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od obecnej niewoli angielskiej, francuskiej, belgijskiej itd.”, a „możliwość
akcji rewolucyjnej skurczyłaby się (...) do minimum”26.

Równocześnie porzucono teorię „dwóch wojen” w toczącej się woj-
nie, uznając, że „klęska angielska w koloniach wzmacnia pozycję Hitlera
w Europie”, i analogicznie „klęska Stanów Zjednoczonych w wojnie z Ja-
ponią spowodowałaby zmniejszenie jej pomocy dla Anglii, czyli wzmocnie-
nie Hitlera”. W rezultacie, „po ponownym przedyskutowaniu całego zagad-
nienia redakcja (...) zrewidowała swe stanowisko, przyjmując zasadę woj-
ny jakobińskiej również dla kolonii i Stanów”. Podobnie jak w przypadku
Europy, oznaczało to ścisłe powiązanie walki klasowej z zadaniem obro-
ny militarnej tych krajów przed blokiem państw faszystowskich. Tak
więc „rewolucjonistów krajów kolonialnych musi (...) obowiązywać ta sa-
ma zasada, co rewolucjonistów europejskich. W walce z bezpośrednim
wrogiem nie wolno uczynić żadnego posunięcia, które by wyszło na ko-
rzyść Hitlera. Wymierzając ciosy w imperializm angielski masy ludowe
Egiptu, Indii itd. powinny równocześnie bronić swego kraju i bronić Euro-
py przeciwko armiom faszystowskim. I proletariat USA powinien opierać
swą taktykę na analogicznych założeniach”27.

d) Polityka „obrony ZSRR” a perspektywa rewolucji europejskiej
Nowe elementy w trockistowskiej analizie wojny pojawiły się wraz

z atakiem Niemiec na Związek Radziecki. Trockiści od dawna ostro kry-
tykowali stalinowską politykę wobec hitleryzmu oraz rolę odgrywaną
w tej polityce przez Międzynarodówkę Komunistyczną. „Przyjaźń stali-
nowsko-hitlerowską” w okresie po zawarciu paktu o nieagresji, a następ-
nie paktu o przyjaźni pomiędzy Niemcami a ZSRR, uważali za „zabójczą”
nie tylko z perspektywy interesów ruchu robotniczego, lecz także party-
kularnych interesów samej biurokracji radzieckiej. Przyczyniając się do
„zdruzgotania europejskiego ruchu robotniczego” i „pogrążenia Europy
w odmętach faszystowskiego barbarzyństwa”, doprowadziła ona do zagro-
żenia bytu „państwa robotniczego”, które – według trockistów – w swojej
„zdegenerowanej” postaci stanowiło podstawę jej panowania. Autorzy ar-
tykułu wstępnego „Obrona ZSRR”, opublikowanego w „Czerwonym
Sztandarze” z czerwca 1941 r., obwiniali kierownictwo radzieckie o za-
niechanie działań wojennych w „terminie i warunkach jak najbardziej
dogodnych dla Sowietów (...), gdy siły niemieckie były zaangażowane na
innych frontach”, w sytuacji gdy „ZSRR nie mógł (...) uniknąć tej wojny”28. 
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26 Jeszcze o defetyzmie i wojnie jakobińskiej, „Przegląd Marksistowski” nr 7,
IV–V 1941 r., s. 11. 

27 Tamże.
28 Obrona ZSRR, „Czerwony Sztandar” nr 5, VI 1941 r., s. 1–3. 



Co więcej, trockiści oskarżali Komintern o przekształcenie się
„począwszy od 23 sierpnia [1939 r.] (...) w ekspozyturę hitleryzmu”:
„Komintern nie dość, że nie wysunął hasła klęski Niemiec i rewolucyjnej
z nimi wojny, lecz (...) siejąc w masach panikę, kapitulanctwo i defetyzm
(nie rewolucyjny, lecz kontrrewolucyjny) stalinowcy uprawiali de facto dy-
wersję prohitlerowską”. Ta katastrofalna w skutkach polityka nie musi
oznaczać, według redaktorów „Czerwonego Sztandaru”, nieuchronnej
klęski wojennej ZSRR, mimo iż „pod względem militarnym i gospodar-
czym Niemcy przewyższają ZSRR o całe niebo”. Przede wszystkim dlate-
go, że mimo „wydziedziczenia proletariatu sowieckiego z wszelkiej władzy
(...) ZSRR pozostał jedynym państwem na świecie, gdzie nie istnieje wła-
sność prywatna środków produkcji, gdzie buduje się planową gospodarkę
państwową”, jednym słowem jest on „ze względu na swój charakter klaso-
wy – państwem robotniczym”29. Przy tym „jest to prawda, która przeniknę-
ła do świadomości najszerszych mas międzynarodowego proletariatu”.
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29 Trocki następująco wyjaśniał koncepcję zdegenerowanego państwa robotni-
czego: „ZSRR jest społeczeństwem wewnętrznie sprzecznym, pośrednim pomiędzy
kapitalizmem a socjalizmem, w którym: a) siły wytwórcze są jeszcze bardzo niewy-
starczające, żeby własności państwowej nadać charakter socjalistyczny; (...) c) zasa-
dy dystrybucji zachowują charakter burżuazyjny, leżą u podstaw nowego rozwar-
stwienia społecznego; (...) e) wykorzystując antagonizmy społeczne biurokracja
przeobraziła się w uwolnioną spod kontroli i obcą socjalizmowi kastę; f) zdradzony
przez partię rządzącą przewrót społeczny utrzymuje się jeszcze w stosunkach wła-
sności i w świadomości ludzi pracy; g) dalszy rozwój skumulowanych sprzeczności
może zarówno doprowadzić do socjalizmu, jak i odrzucić wstecz do kapitalizmu; h)
na drodze do kapitalizmu kontrrewolucja musiałaby złamać opór robotników; i) na
drodze do socjalizmu robotnicy musieliby obalić biurokrację”. L. Trocki, Zdradzona
rewolucja, Pruszków 1991, s. 190. 

Tak więc Trocki – w przeciwieństwie do tych marksistowskich krytyków stali-
nizmu, którzy określali ten ostatni jako nową formację społeczno-ekonomiczną
opartą na ukształtowanym sposobie produkcji, którego nośnikiem jest biurokracja
jako klasa panująca (np. Max Shachtman) oraz tych, którzy definiowali stalinizm
jako państwowy kapitalizm (np. Tony Cliff) – podkreślał z jednej strony postkapitali-
styczny charakter systemu radzieckiego, z drugiej zaś jego względną dziejową nie-
trwałość.

Robotniczy charakter ZSRR wynikał dla Trockiego z niemożności przekształ-
cenia się biurokracji z kasty (która – w przeciwieństwie do klas społecznych, ukon-
stytuowanych ze względu na tę samą pozycję ich członków w stosunkach produkcji
– swoją uprzywilejowaną pozycję zawdzięczała porządkowi prawno-politycznemu
państwa) w klasę panującą na bazie nacjonalizacji przemysłu i gospodarki planowej.
Z tego punktu widzenia, totalitarny charakter rządów biurokratycznych paradoksal-
nie potwierdzał punkt widzenia Trockiego: ponieważ kapitalistyczny mechanizm
alokacji zasobów (prawo wartości) został zniesiony, zaś socjalistyczny mechanizm
demokratycznego planowania przez organy władzy robotniczej też nie funkcjonował
(a biurokracja nie stworzyła własnego specyficznego sposobu produkcji, zapewnia-



Jednak wykorzystanie tego czynnika (także na płaszczyźnie militarnej)
zależy od tego, „czy Stalin potrafi, czy zechce uzbroić proletariat i Armię
Czerwoną (...) w dynamikę rewolucyjną, która by rozsadziła front i zaple-
cze hitlerowskie”30. 

W artykule „Nasza wojna”, opublikowanym na łamach „Czerwone-
go Sztandaru” z lipca 1941 r., zagadnienie to zostaje rozwinięte i przed-
stawione w szerszym kontekście wewnętrznego zróżnicowania biuro-
kracji radzieckiej na płaszczyźnie zarówno materialnej, jak też ideolo-
gicznej31. Autorzy tekstu powtórzyli tezę, przyjętą w tzw. „Programie
przejściowym IV Międzynarodówki” z 1938 r., o istnieniu dwóch anta-
gonistycznych nurtów w aparatach biurokratycznych Związku Radziec-
kiego, a mianowicie „elementów szczerze bolszewickich” oraz „elementów
białogwardyjskich” (skłonnych do przekształcenia się w klasę kapitali-
styczną poprzez restaurację kapitalizmu w ZSRR)32. Grupa biurokracji,
reprezentowana przez Stalina, została uznana za „termidoriańskie cen-
trum” i nie wykluczono taktycznego sojuszu pomiędzy nią a „rewolucyj-
nym skrzydłem partii”. Jednak taki sojusz może zostać wymuszony na
stalinowskiej frakcji biurokracji tylko „w rezultacie tragicznych wyda-
rzeń, albo pod naciskiem mas robotniczych”. Wysnuwano stąd wniosek
o konieczności kontynuowania „walki ze stalinizmem w ZSRR i na całym
świecie”, gdyż „staje się [ona] bardziej niż kiedykolwiek przedtem, równo-
znaczna z obroną państwa robotniczego”33.

Tę ostatnią tezę dodatkowo uzasadniały – według autorów artykułu
– pierwsze reakcje kierownictwa partii radzieckiej na hitlerowską agre-
sję. Trockiści byli przekonani, że „żołnierz niemiecki uwierzy Stalinowi,
o ile przemówi on do niego językiem rewolucji proletariackiej”, gdyż
„w świadomości mas (...) ochrona przed restauracją kapitalistyczną
własności państwowej [a to oznaczało zachowanie robotniczego charak-
teru państwa radzieckiego, mimo autonomizacji warstwy biurokratycz-
nej wobec mas – P.K.], zrodzonej przez rewolucję, waży o wiele więcej niż
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jącego quasi-autonomiczny proces reprodukcji całokształtu stosunków społeczno-
-ekonomicznych), więc reprodukcja stosunków społecznych wymagała ustanowie-
nia struktur państwa totalitarnego (a w pewnych okresach także systematycznego
stosowania terroru). W tej kwestii zob. F. Furedi, The Soviet Union demystified, A ma-
terialist analysis, Londyn 1986, s. 109–137. 

30 Obrona.
31 Nasza wojna, „Czerwony Sztandar” nr 6, VII 1941 r., s. 1–6.
32 O dwóch potencjalnie antagonistycznych nurtach biurokracji radzieckiej

(„faszystowskiej frakcji Butenki” i „rewolucyjnej frakcji Reissa”) pisał Trocki w tzw.
Programie przejściowym IV Międzynarodówki (1938 r.). Zob. Die kommunistische
Alternative, Frankfurt/M 1987, s. 92.

33 Nasza wojna.



procesy moskiewskie, sojusz z Hitlerem i wszystkie pozostałe zbrodnie
Stalina”34. Tymczasem Stalin przemówił nie internacjonalistycznym „ję-
zykiem rewolucji proletariackiej”, lecz językiem rosyjskiego nacjonalizmu
(w artykule „Nasza wojna” zostały przytoczone fragmenty raczej anty-
niemieckiego niż antyhitlerowskiego przemówienia Mołotowa, wygło-
szonego bezpośrednio po niemieckiej agresji na ZSRR).

W tym samym artykule z lipca 1941 r. zagrożenia dla przetrwania ra-
dzieckiego „państwa robotniczego” trockiści upatrywali w przyjęciu przez
Stalina polityki bezwarunkowego poparcia i sojuszu z demokratycznymi
państwami alianckimi. Autorzy tekstu trafnie przewidzieli zwrot w polity-
ce międzynarodowego stalinizmu – od odnowionego po „pakcie Ribben-
trop – Mołotow” socjalfaszyzmu, połączonego ze wzmacniającym hitle-
ryzm defetyzmem, do polityki z okresu frontów ludowych: „Komintern zaj-
mie dawną pozycję sprzed sierpnia 1939 r.: defetyzm w stosunku do Niemiec
i ich sprzymierzeńców oraz hipernacjonalizm oraz wyrzeczenie się wszelkiej
rewolucyjnej działalności w stosunku do sprzymierzonego imperializmu”.
Przekonanie o katastrofalnych (także dla ZSRR) skutkach takiej polityki
wynikało z założenia, że po pierwsze „jedynie zwycięska rewolucja socjali-
styczna w Europie” i związana z nią „rewolucyjna dezorganizacja frontu
i zaplecza hitlerowskiego” może ocalić kontynent przed faszyzmem. (Troc-
kiści uważali w tym okresie, że siła militarna Niemiec przewyższa połą-
czone siły alianckie, łącznie z radzieckimi). Po drugie, sądzili, iż nawet
w przypadku sukcesów wojskowych ZSRR, jego byt jako „państwa robot-
niczego” jest zagrożony (o ile nie nastąpi wzmocnienie pozycji ruchu ro-
botniczego w skali międzynarodowej) przez presję ze strony sprzymierzo-
nych z nim państw imperialistycznych: „Nie dziś, to jutro wielkie demokra-
cje zaprezentują rządowi sowieckiemu swoje żądania – wolności – nie wol-
ności słowa i koalicji dla obywateli ZSRR, lecz wolności żerowania kapita-
listów anglosaskich na terenie ZSRR”35.

W tych pierwszych reakcjach na przystąpienie ZSRR do wojny (dal-
szych niestety nie znamy ze względu na zaprzestanie przez nich działalno-
ści wydawniczej w późniejszym okresie) istniało jeszcze wiele niewiado-
mych, dlatego marksistowscy publicyści wiele twierdzeń wypowiadali
w trybie przypuszczającym. Jednak już w artykule „Obrona ZSRR” z czerw-
ca 1941 r. pojawiło się fundamentalne pytanie: „czy nie jest szaleństwem dą-
żyć do zwycięstwa ZSRR, czyli do zwycięstwa jednego barbarzyństwa nad
drugim?”. Według trockistów, takie zwycięstwo nie tylko nie oznaczałoby
triumfu „stalinowskiego barbarzyństwa”, lecz jego ostateczny kres: 

Prasa trockistowska w getcie warszawskim 135

34 Tamże.
35 Tamże.



„Zwycięstwo ZSRR nie byłoby równoznaczne ze zwycięstwem biuro-
kracji sowieckiej (...) Gdyby Armia Czerwona rozkuła proletariatowi nie-
mieckiemu i w ogóle europejskiemu kajdany hitlerowskie, żadne GPU nie
potrafiłoby zakuć go z powrotem w kajdany – stalinowskie. Reżim stali-
nowski to produkt izolacji zacofanego państwa robotniczego. Jest on nie do
pomyślenia na gruncie potężnych niemieckich sił wytwórczych i potężne-
go niemieckiego proletariatu. Jest nie do pomyślenia w warunkach
wszecheuropejskiej rewolucji. Rewolucja ta spowodowałaby upadek reżi-
mu stalinowskiego w samym ZSRR, bo mając poparcie klasy robotniczej
przodujących krajów europejskich, proletariat sowiecki nie zniósłby dłużej
haniebnego jarzma stalinowskiego”36. Tak więc warunki zarówno prze-
trwania ZSRR jako „państwa robotniczego” w tej wojnie, jak też jego
rewolucyjnej regeneracji, były – według trockistów – ściśle związane
z losami europejskiej rewolucji proletariackiej.

e) Krytyka stanowiska wobec wojny innych nurtów ruchu robotniczego
W swojej prasie trockiści wielokrotnie ostro krytykowali politykę

przyjętą w trakcie II wojny światowej przez dwa główne nurty ruchu
robotniczego – socjaldemokrację i promoskiewskich komunistów.
Stanowisko polskich zwolenników Lwa Trockiego wobec działalności
w tym okresie Kominternu przedstawione już zostało przy omawianiu
trockistowskiej oceny polityki moskiewskiej (ponieważ Komintern reali-
zował wytyczne władz radzieckich, więc oddzielne zajmowanie się tym
zagadnieniem byłoby w tym przypadku nieuzasadnione). 

W przypadku II Międzynarodówki bolszewicy-leniniści stwierdzali
jej faktyczny rozpad na „dwa wrogie obozy”: „w jednym znajdują się so-
cjaliści Wielkiej Brytanii i sprzymierzonych z nią krajów, w drugim socja-
liści Finlandii, Szwecji i Danii, sprzymierzeni z Hitlerem w wojnie prze-
ciwko Sowietom”37. W artykule „Nasza wojna” wskazano nawet precyzyj-
ną datę tego ostatecznego „rozpadu”, a mianowicie dzień 22 czerwca
1941 roku. Po niemieckim ataku na Związek Radziecki „duńska socjal-
demokracja, sprawująca »niepodległe« rządy w okupowanym kraju, zerwa-
ła stosunki dyplomatyczne z ZSRR i w oficjalnej deklaracji rządowej
pozdrowiła wojnę Hitlera dla »uratowania« kultury europejskiej. Socjalde-
mokratyczny rząd Szwecji udzielił Niemcom prawa przemarszu do Finlan-
dii. W Danii i Szwecji organizowane są »ochotnicze« bataliony do wojny
z Sowietami. Wreszcie w Finlandii, socjaldemokracja wstąpiła do rządu,
prowadzącego wspólnie z Hitlerem wojnę przeciwko państwu robotniczemu”.
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36 Tamże.
37 Tamże.



Jednak na dłuższą metę także kolaborujące z faszyzmem nurty
socjaldemokracji są skazane na zagładę i dlatego trwała „ugoda między
faszyzmem a reformizmem” była niemożliwością. Taki pogląd redaktorzy
„Przeglądu Marksistowskiego” uzasadniali w artykule „Ruch robotniczy
na progu drugiego roku wojny”: „Faszyzm jest nieprzejednanym wrogiem
nie tylko rewolucyjnego ruchu socjalistycznego, ale również reformistycz-
nych organizacji robotniczych. (...) Hitler toleruje tymczasem socjaldemo-
krację w niektórych podbitych przez siebie krajach, bo to mu ułatwia usa-
dowienie swej faszystowskiej władzy okupacyjnej w tych krajach”. Jednak
po ustabilizowaniu się hitleryzmu „będzie mógł zadać śmiertelny cios
socjaldemokracji, skompromitowanej do cna i sprostytuowanej przez
współpracę z faszyzmem”38.

Jeżeli zaś chodzi o „internacjonalistyczną” postawę partii socjalde-
mokratycznych w krajach faszystowskich (które to partie – w przeci-
wieństwie do okresu I wojny światowej – nie poparły polityki wojennej
rządów tych państw), to wynika ona – w opinii autorów artykułu – z tej
oto „w pewnym sensie przypadkowej okoliczności”, że „faszyzm jeszcze
przed wybuchem wojny zdławił cały ruch robotniczy i nie chce korzystać
z usług socjalistów”39. 

2. Propagowane formy walki ruchu robotniczego
w warunkach okupacji hitlerowskiej

a) Program niezależności organizacji robotniczych od organizacji
oraz instytucji mieszczańskich

Jednym z istotnych elementów programu politycznego trockistów,
odróżniającym ich od innych nurtów ruchu robotniczego, była konse-
kwentna i pryncypialna obrona niezależności politycznej i organizacyjnej
ruchu robotniczego od partii i instytucji, uważanych przez marksistów za
burżuazyjne (ze względu na spełniane przez nie funkcje społeczne
w strukturze społeczeństwa mieszczańskiego)40. Oznaczało to odmowę
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38 Ruch robotniczy na progu drugiego roku wojny, „Przegląd Marksistowski”
nr 4, IX 1940 r., s. 1–3.

39 Tamże. Porównaj też: P. Kendziorek, Społeczno-polityczna ocena charakteru
II wojny światowej w prasie konspiracyjnej getta warszawskiego, „Kwartalnik Historii
Żydów” 3/2006, s. 341-353.

40 Trockiści zdecydowanie propagowali ideę jednolitego frontu organizacji robot-
niczych, a równocześnie równie konsekwentnie odrzucali politykę „frontów ludo-
wych” (sformułowaną na VII Kongresie MK) pomiędzy liberalną burżuazją a partiami
robotniczymi. Typowe uzasadnienie takiego stanowiska przedstawia Ernest Mandel:



poparcia dla jakichkolwiek form współpracy z organizacjami burżuazyj-
nymi, w postaci na przykład osławionych „frontów ludowych” z lat 30.
Odmowa ta wynikała z przekonania, że współpraca lewicy (socjaldemo-
kratycznej czy też komunistycznej) z prawicą (zwykle liberalną) nie
prowadzi nigdy do ustępstw tejże prawicy (i związanych z nią grup
kapitału) wobec ruchu robotniczego, lecz wiąże mu ręce w działalności
politycznej, neutralizując tym samym walkę klasową proletariatu.

Polscy trockiści, także w warunkach wojny światowej i okupacji
niemieckiej, uważali przedstawione powyżej stanowisko polityczne za
aktualne. Wychodzili oni z założenia, że walka o wyzwolenie narodowe
powinna być powiązana z perspektywą rewolucyjnego obalenia kapita-
lizmu (oraz władzy warstwy biurokratycznej w ZSRR) – zgodnie z orto-
doksyjnym stanowiskiem marksistowskim, które nie pozwala na roz-
dzielenie kwestii narodowej od walki klasowej: „Tylko masy ludowe pod
przewodnictwem proletariatu mogą konsekwentnie walczyć o wyzwolenie
narodowe. Ale narodową formę wypełniają one treścią społeczną, walką
o swe prawa, o byt i godność ludzką – krótko: własnymi interesami klaso-
wymi. Nasza walka z zaborcą i niewolą toczy się więc o pełne wyzwolenie
nie tylko narodowe, lecz i społeczne. Nie o zmianę pana walczymy (...), lecz
o zniesienie wszelkiej społecznej niewoli i ucisku”41.

W praktyce taki program polityczny wykluczał poparcie dla emigra-
cyjnego rządu polskiego w Londynie, gdyż nie tylko zasiadali w nim
przedstawiciele ugrupowań mieszczańskich (Stronnictwo Narodowe,
Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe), lecz do tego tworzyły one
zdecydowaną większość wobec jedynego ugrupowania robotniczego –
Polskiej Partii Socjalistycznej. Ocena polityczna tego gabinetu, przedsta-
wiona w artykule „Sprawa polska a rewolucja międzynarodowa” (zamie-
szczonym w „Przeglądzie Marksistowskim” z marca 1941 r.), jest bardzo
krytyczna: „W rządzie tym pod wysokim protektoratem i opiekuńczymi
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„Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy jednolitym frontem a frontem ludowym.
Ten pierwszy umożliwia rozwój i zaostrzenie walki proletariatu przeciwko burżuazji
zgodnie z logiką »klasa przeciwko klasie«. Natomiast front ludowy, poprzez logikę
współpracy klasowej, hamuje walki robotnicze i w rezultacie tłumi działania nawet
najbardziej zradykalizowanych warstw robotniczych. O ile jednolity front robotniczy
przeciwko kapitalistycznej ofensywie nie zna żadnych z góry wyznaczonych ograni-
czeń (...), dotyczących obrony burżuazyjnego porządku i kapitalistycznej własności,
o tyle front ludowy jednoznacznie opiera się na respektowaniu burżuazyjnego porząd-
ku, gdyż bez tego rzekomo postępowe sektory burżuazji nie poparłyby takiego bloku
politycznego (...). Cała logika frontu ludowego – w przeciwieństwie do jednolitego
frontu robotniczego – oparta jest na ograniczaniu i likwidowaniu masowych akcji pro-
letariatu”. E. Mandel, Einführung in den Marxismus, Franfukrt am Main 1979, s. 165. 

41 Sprawa polska a rewolucja międzynarodowa, „Przegląd Marksistowski” II–III
1941 r., s. 2.



skrzydłami angielskiego imperium, zasiadają bezpośredni winowajcy wrze-
śniowej katastrofy, przedstawiciele kapitalistów i obszarnictwa, których
faszystowskie łotrostwa na wewnątrz i zdradziecka polityka na zewnątrz
doprowadziły do zguby”42.

Taka ocena rządu londyńskiego łączyła się z krytyką polityki prowadzo-
nej przez kierownictwo PPS-u. Zarówno marksistowscy zwolennicy Lwa
Trockiego, jak też wrodzy bolszewizmowi marksiści z szeregów PPS-u, na
płaszczyźnie ideologicznej odwoływali się do idei socjalizmu, jako postkapi-
talistycznego ustroju społecznego. Jednak według redaktorów „Czerwonego
Sztandaru” strategia polityczna reformistów nie może doprowadzić do
obalenia władzy kapitału, a ich socjalizm jest w rzeczywistości tylko próbą
cząstkowej modyfikacji kapitalistycznych stosunków społecznych: „W ich
ujęciu socjalizm często oznacza nie co innego, jak kontrolę demokratycznego
państwa burżuazyjnego nad prywatną gospodarką, a co najwyżej przejście nie-
których gałęzi wytwórczości na własność tegoż państwa”43. 

Rzeczywistym sprawdzianem antykapitalistycznych deklaracji
PPS-u były jego działania polityczne. Autorzy artykułu wstępnego „Czer-
wonego Sztandaru” z lutego 1941 r. uznali, że taka weryfikacja zadaje
kłam werbalnym zapewnieniom socjalistów o woli urzeczywistnienia
„rządu robotniczo-chłopskiego” czy też „socjalistycznej gospodarki plano-
wej”: „Przecież PPS zasiada w rządzie emigracyjnym gen. Sikorskiego ra-
zem z endekami. Gorzej jeszcze, uzgadnia ona z nimi wspólny program
działania w przyszłej Polsce niepodległej (...) Partia, która mieni się socja-
listyczną ogłasza swą solidarność z katolicyzmem [opinia ta opierała się
na informacjach m.in. radia angielskiego, które donosiło, iż „zgoda co do
oparcia przyszłego ustroju Polski na zasadach »prawa i chrześcijaństwa«
została osiągnięta na wspólnej konferencji czterech stronnictw wchodzą-
cych w skład rządu emigracyjnego” – P.K.] i uzgadnia z endekami wspólny
program (...)”. W związku z tym autorzy tekstu „Polska jutra” zadają kilka
retorycznych pytań: „Czyż »przebudowa społeczna« [program demokra-
tycznych przemian społecznych po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości – P.K.] dokonywana do spółki z endecją może mieć coś wspólnego
z socjalizmem? Czy w tych okolicznościach frazes PPS-u o rządzie robotni-
czo-chłopskim, nie jest zwykłym oszustwem?”44.

Redaktorzy „Czerwonego Sztandaru” zaznaczyli, że opisywana
powyżej polityka kolaboracji politycznej z przeciwnikiem klasowym,
prowadzona przez kierownictwo PPS-u, była odrzucana przez niektóre
grupy lewicy socjalistycznej w kraju. Jednak w opinii marksistów
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42 Tamże. 
43 Polska jutra, „Czerwony Sztandar” nr 3, II 1941 r., s. 1.
44 Tamże.



z „Czerwonego Sztandaru”, także tym grupom brakuje wyraźnej orien-
tacji rewolucyjnej, co wyraża się w ich podejściu na przykład do kwestii
form przekształceń socjalistycznych po obaleniu faszyzmu: 

„Są grupy pepesowskie, które zmierzają do rządu robotniczo-chłopskiego
bez (...) endecji i do Polski (...) bez praworządności katolickiej. Posiadają na-
wet gotowy plan budownictwa socjalistycznego. Ale również one, a raczej
właśnie one, nie posiadają programu walki o władzę. Chcą budować socja-
lizm w oparciu o sejm demokratyczny. A cóż będzie, skoro w sejmie nie
znajdzie się większość socjalistyczna? O ile – a jest to prawie, że pewne – reak-
cyjna część chłopstwa przeważy szalę sprawiedliwości i większości parlamen-
tarnej na rzecz burżuazji? Wtedy nasi »lewicowcy« jako szczerzy demokraci,
uchylą kornie czoła przed wolą narodu i odłożą sprawę socjalizmu do kolej-
nych wyborów (...) Socjalizm w majestacie prawa sejmowego, czy pod protek-
toratem kościoła katolickiego – w praktyce wychodzi to na jedno”45.

Autorzy artykułu podjęli tu zagadnienie będące od dawna
przedmiotem dyskusji wśród marksistów, a mianowicie roli instytucji
demokracji parlamentarnej w przeobrażeniach socjalistycznych. O ile
dla socjaldemokratycznych reformistów (powołujących się na niektóre
wypowiedzi „późnego” Marksa i Engelsa na temat przejścia do socjali-
zmu w wysoko rozwiniętych państwach Europy Zachodniej) parlamen-
tarna większość socjalistyczna miała być w tych przeobrażeniach czyn-
nikiem decydującym, o tyle dla marksistowskich radykałów – odwołują-
cych się do tradycji leninowskiej – parlament był przede wszystkim in-
strumentem propagandy rewolucyjnej, a nie samodzielnym podmiotem
zmian ustrojowych.

Innymi słowy: w tradycji bolszewickiej, do której odwoływali się
trockiści, decydującą sprawą nie była arytmetyczna większość parlamen-
tarna (trudna do osiągnięcia przez partię rewolucyjną w krajach z domi-
nującą ludnością chłopską), lecz obalenie państwa burżuazyjnego po-
przez mobilizację mas i ich samoorganizacja w organach demokracji od-
dolnej (jak np. rady robotnicze czy też komitety fabryczne w przypadku
rewolucji rosyjskiej). Zgodnie z teorią „permanentnej rewolucji” rozwinię-
tej przez Trockiego na początku XX stulecia, a następnie podjętej przez
bolszewików w 1917 r., w krajach peryferyjnych z przewagą ludności
chłopskiej, klasa robotnicza – odgrywając „kierowniczą rolę” w przemia-
nach rewolucyjnych – pociąga za sobą chłopstwo dzięki rozwiązaniu
kwestii agrarnej poprzez podział ziemi obszarniczej46.

140 Piotr Kendziorek

45 Tamże, s. 2.
46 Teoria permanentnej rewolucji – opracowana przez Trockiego po rewolucji

1905 r. przeciwko mechanistycznym koncepcjom rozwoju historycznego (a konkret-
nie rewolucji rosyjskiej) w oddzielonych od siebie etapach – wielokrotnie była błędnie 



Cała ta złożona problematyka została przedstawiona przez trocki-
stowskich publicystów w polemice z koncepcjami reformistycznymi:
„Przebudowa społeczna Polski możliwa jest tylko drogą rewolucji socjali-
stycznej. Nie można z góry ustalić ani tempa, ani form, w jakich się będzie
dokonywało uspołecznienie gospodarki. (...) Ale już teraz można stwierdzić
niezbicie, że rewolucji nie można dokonywać w przetargach parlamentar-
nych z tą klasą, przeciwko której rewolucja jest wymierzona. Opór kapita-
listów i obszarników będzie musiał być złamany siłą”47.

W warunkach polskich kwestią ogromnie istotną w tym kontekście
była postawa chłopstwa. W tej sprawie autorzy artykułu stwierdzali, że
„zwycięstwo rewolucji socjalistycznej proletariatu byłoby w Polsce niemoż-
liwe bez równoczesnej rewolucji agrarnej chłopstwa. Ale proletariat nie
może odkładać swej rewolucji do czasu, gdy rewolucyjne nastroje chłop-
stwa znajdą swój legalny wyraz w odpowiedniej reprezentacji parlamentar-
nej, co w ustroju kapitalistycznym bodajże nigdy nie nastąpi”. Nie ozna-
cza to, że dyktatura proletariatu, o której piszą trockiści, oznaczałaby
bezpośrednią przemoc, niekontrolowaną przez żadną demokratyczną
instytucję. Co prawda „pogwałca [ona] najświętsze przykazania burżua-
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interpretowana, zwykle wskutek pomijania pewnych jej aspektów. Tymczasem Troc-
ki wyraźnie wyróżniał „trzy grupy idei związane z tą teorią”: 

„Po pierwsze, zawiera ona problemy przejścia od rewolucji demokratycznej do so-
cjalistycznej (...) Pokazywała ona, jak zadania demokratyczne zapóźnionych narodów
burżuazyjnych [kwestia agrarna, kwestia narodowa, problem demokracji itd.] prowa-
dzą w naszej epoce bezpośrednio do dyktatury proletariatu, dyktatura zaś proletariatu
stawia na porządku dnia zadania socjalistyczne. Była to centralna idea teorii (...) 

Drugi aspekt »permanentnej« teorii charakteryzuje już rewolucję socjalistycz-
ną jako taką. W ciągu trudnego do określenia czasu i w stałej walce wewnętrznej
przekształceniu ulegają wszystkie stosunki społeczne. (...) Rewolucje w ekonomice,
technice, wiedzy, rodzinie, życiu codziennym, moralności rozwijają się w skompli-
kowanym procesie wzajemnego oddziaływania, nie pozwalając społeczeństwu osią-
gnąć stanu równowagi. Na tym właśnie polega permanentny charakter rewolucji so-
cjalistycznej jako takiej”. 

Trzeci aspekt teorii odnosi się do „międzynarodowego charakteru rewolucji so-
cjalistycznej”: „Internacjonalizm nie jest abstrakcyjną zasadą, ale teoretycznym i po-
litycznym odzwierciedleniem światowego charakteru gospodarki, światowego roz-
woju sił wytwórczych oraz światowego zakresu walki klasowej. (...) Z tego punktu
widzenia rewolucja narodowa nie jest celem samoistnym; stanowi jedynie ogniwo
międzynarodowego łańcucha. Rewolucja międzynarodowa jest procesem perma-
nentnym, niezależnie od chwilowych ograniczeń i odpływów”. L. Trocki, Rewolucja
permanentna, [w:] Marksizm XX wieku, cz. I, Warszawa 1989, s. 180–182. Pełny tekst
pracy – L. Trotzki, Die permanente Revolution, Frankfurt am Main 1969. Na temat
przydatności koncepcji permanentnej rewolucji przy badaniu rewolucji socjalistycz-
nych zob. M. Loewy, Revolution ohne Grenzen, Frankfurt am Main 1989. 

47 Polska.



zyjnej demokracji, ale za to jest ona wyrazem prawdziwej demokracji i naj-
szerzej pojętego ludowładztwa”48.

Konkretyzując tę koncepcję ustrojową, autorzy tekstu z „Czerwone-
go Sztandaru” przedstawili ideę oddolnej demokracji ludowej, tak jak
opisywał ją Marks po doświadczeniach Komuny Paryskiej, a następnie
Lenin w „Państwie i rewolucji”: „Dyktatura proletariatu opiera się na ra-
dach robotniczych i chłopskich. A najdemokratyczniejszy parlament nie
odzwierciedla tak dokładnie i szczerze prawdziwych nastrojów i woli mas
pracujących, jak Rady wybierane przez robotników i pracowników każdego
przedsiębiorstwa oraz nie wyzyskujących pracy najemnej chłopów z każdej
wsi. Delegaci do Rad mogą być w każdej chwili odwołani przez swych wy-
borców i zastąpieni przez innych. Rady jednoczą w sobie funkcje ustawo-
dawcze z wykonawczymi, stanowią jedyną i nieograniczoną władzę zarów-
no w skali lokalnej, jak i ogólnopaństwowej”49. 

W rezultacie działalność rad miała prowadzić do zapoczątkowania
procesu obumierania państwa, tak jak planował to Marks: „Rady wcią-
gają dziesiątki i setki tysięcy robotników, pracowników i chłopów do admi-
nistracji państwowej i w ten sposób stwarzają warunki dla obumarcia
biurokracji, czyli specjalnej warstwy ludzi, którzy zawodowo zajmują się
administrowaniem i rządzeniem”. Wreszcie władza rad nie wiązała się –
w myśl tej koncepcji – z systemem monopartyjnym. Wręcz przeciwnie:
„jako organy walki o władzę, Rady są nie do pomyślenia bez swobodnie
odbywającej się w nich walki ideowej różnych ugrupowań. I w następnym
etapie, jako organy władzy robotniczo-chłopskiej, Rady nie muszą być
monopartyjne”50.

Te teoretyczne rozważania skłoniły autorów artykułu do podjęcia
zagadnienia losów rewolucji rosyjskiej (a więc odniesienia pewnego te-
oretycznego modelu do jednej z form jego historycznej konkretyzacji).
Analizowali oni w tym kontekście proces stopniowej likwidacji swobód
politycznych i struktur oddolnej demokracji robotniczej w warunkach
wojny domowej, a następnie przejmowania władzy przez warstwę biu-
rokracji stalinowskiej. Ostatecznie doszli do wniosku, że „splot niesły-
chanie trudnych warunków, spowodowanych w ostatniej instancji przez
izolację rewolucji rosyjskiej, spowodował wczesne spaczenie demokratycz-
nego ustroju sowieckiego i w następstwie jego likwidację na rzecz absolu-
tystyczno-barbarzyńskich rządów uzurpatorskiej kasty biurokratycznej”51.
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48 Tamże.
49 Tamże.
50 Tamże.
51 Tamże. Proces obumierania demokracji w okresie porewolucyjnym Trocki

zwięźle podsumował w „Zdradzonej rewolucji”: „Zakaz partii opozycyjnych pociągnął



Czy więc doświadczenie historyczne negatywnie zweryfikowało
marksistowską koncepcję socjalizmu? Według trockistów, taki wniosek
byłby nieuzasadniony. Obalona została raczej stalinowska idea „socjali-
zmu w jednym kraju”52 (przy czym autorzy tekstu stwierdzili nie tylko
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za sobą zakaz frakcji; zakaz frakcji zakończył się zakazem myślenia inaczej niż nie-
omylny wódz. Policyjna monolityczność partii pociągnęła za sobą bezkarność biuro-
kracji”. L. Trocki, Zdradzona, s. 82.

52 Hasło zbudowania socjalizmu w jednym kraju wysunął Stalin w 1924 r.
W jednym z przemówień stwierdził, że należy w tej koncepcji rozróżnić dwa zaga-
dnienia: „zagadnienie możliwości zbudowania socjalizmu siłami jednego kraju, na
co należy dać odpowiedź twierdzącą, i zagadnienie, czy kraj z dyktaturą proletaria-
tu może się uważać za zupełnie zabezpieczony przed interwencją, a zatem i przed
restauracją dawnych porządków, bez zwycięskiej rewolucji w szeregu innych
krajów, na co dać należy odpowiedź przeczącą”. J. Stalin, Zagadnienia leninizmu,
Warszawa 1954, s. 190. 

Trocki negował możliwość urzeczywistnienia socjalistycznych stosunków spo-
łecznych w otoczeniu kapitalistycznego rynku światowego: „Izolowane państwo ro-
botnicze nie może stawiać przed sobą zadania uzyskania »niezależności« od rynku
światowego, a tym bardziej budowy »w najkrótszym czasie« narodowo-socjalistycz-
nego społeczeństwa. (...) Ostre kryzysy gospodarki radzieckiej pokazują, że siły
wytwórcze stworzone przez kapitalizm nie są dopasowane do granic narodowych
i mogą zostać zharmonizowane tylko na płaszczyźnie międzynarodowej”. L. Trotzki,
Die permanente, s. 17–18. 

Przedmiot tej dyskusji był nieprzejrzysty, gdyż stosunki socjalistyczne w gospo-
darce były różnie przez marksistów definiowane. Dla Trockiego socjalizm oznaczał
– obok demokracji robotniczej – zanik stosunków towarowo-pieniężnych, nie tylko
na płaszczyźnie alokacji zasobów (za pośrednictwem planowania), lecz także
podziału wyprodukowanych dóbr (konsumpcyjnych). Por. L. Trocki, Zdradzona,
s. 44–47. Tymczasem Stalin w 1934 r. ogłosił urzeczywistnienie socjalizmu w ZSRR,
zaś w latach 50. uznał prawo wartości za jeden z mechanizmów regulujących funk-
cjonowanie gospodarki socjalistycznej. Cała kampania na rzecz zbudowania socjali-
zmu w ZSRR w połowie lat 20. miała charakter wyraźnie ideologiczny (a nie teore-
tyczny). 

Jak pisze A.B. Ulam, dzięki wysunięciu tego hasła „przeciwnicy [Stalina] zosta-
li wmanewrowani w pozycję, w której mogli być przedstawiani jako niebezpieczni
fanatycy. Trocki jako działacz negujący budowanie socjalizmu w Rosji zanim nie
zwycięży rewolucja w krajach najwyżej rozwiniętych; Zinowiew i Kamieniew jako
potencjalni eksploatatorzy chłopstwa [dotyczy to także propagandowego wizerunku
Trockiego – P.K.]”. Tymczasem Stalin prezentował się jako zwolennik „normalizacji”
i zdobywał poparcie „wśród młodych i niewykształconych [w marksizmie] działaczy,
którzy wstąpili do partii po rewolucji (...) Dla nich – nowej biurokracji – marksizm
oznaczał raczej rozwiązywanie konkretnych zadań niż ideologiczne debaty (...) Dzię-
ki temu grupa Stalina mogła odnieść zwycięstwo na XIV Kongresie WKP(b)
w 1925 r., kiedy decydowała się kwestia dalszego rozwoju Związku Radzieckiego”.
A.B. Ulam, The Unfinished Revolution, Marxism and Communism in the Modern
World, Londyn 1979 (wyd. 2), s. 190–191. Warto jednak pamiętać, że Trocki – pole-
mizując z teorią socjalizmu w jednym kraju – nie sytuował się na płaszczyźnie 



utopijny charakter tezy o możliwości urzeczywistnienia socjalizmu –
tzn. systemu społecznej własności i demokratycznego planowania,
w którym zaniknęły pozostałości stosunków towarowo-pieniężnych –
w warunkach otoczenia przez światowy rynek kapitalistyczny, lecz tak-
że „niemożliwości” utrzymania struktur demokracji rad w warunkach
takiej izolacji): „Tragiczne doświadczenie rosyjskie nie świadczy jednak
przeciwko systemowi radzieckiemu samemu w sobie, podobnie jak nie
świadczy przeciwko rewolucji i socjalizmowi w ogóle. Ustrój radziecki i so-
cjalizm niemożliwe są w ramach jednego kraju. Gdy mówimy o przyszłej
Polsce radzieckiej nie mamy na myśli izolowanego polskiego państwa ro-
botniczego, lecz socjalistyczną Polskę w ramach Zjednoczonych Republik
Socjalistycznych Europy”53.

b) Stosunek trockistów do terroru indywidualnego
Problematyka akcji terrorystycznych, jako form samoobrony społe-

czeństwa przed bezwzględnym terrorem okupanta, była jednym z naj-
bardziej istotnych zagadnień, które musiały podjąć nielegalne organiza-
cje antyhitlerowskie. Stanowisko polskich trockistów w tej sprawie
zostało sformułowane w oświadczeniu „O terrorze indywidualnym”,
opublikowanym w związku z głośną sprawą zastrzelenia konfidenta
Gestapo Igo Syma („Czerwony Sztandar”z marca 1941 r.)54.

W tekście tym, zgodnie z tradycją leninowską, sprzeciwiają się oni
terrorowi indywidualnemu jako metodzie walki z okupantem. Redakto-
rzy „Czerwonego Sztandaru” uzasadniają takie stanowisko z jednej stro-
ny odwetowymi represjami ze strony władz okupacyjnych, z drugiej zaś
strony koniecznością przygotowania kadr i społeczeństwa do akcji ma-
sowych (antyfaszystowskich i antykapitalistycznych), które co prawda
nie były możliwe w warunkach okupacyjnych, ale będą możliwe w przy-
szłości. Z tego punktu widzenia indywidualny terror należało odrzucić
ze względu na „celowość polityczną”: 

„terror indywidualny stosowany wobec reprezentantów, czy sługusów
istniejącego reżymu, dla zniszczenia, czy osłabienia tego reżymu, nigdy nie
doprowadził do zamierzonego celu. Terror indywidualny rodzi się albo
w wyniku niewiary w siłę mas, albo ma na celu zastąpienie zbiorowego
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abstrakcyjnego dyskursu ideologicznego, lecz starał się właśnie ukazać praktyczno-
-społeczny aspekt zagadnienia, tzn. zależność teorii Stalina od interesów biurokra-
cji radzieckiej, która w tym okresie likwidowała także niezależność MK od struktur
państwa radzieckiego. Zob. L. Trocki, Zdradzona, s. 217–224. 

53 Tamże.
54 O terrorze indywidualnym (Na marginesie zabójstwa Igo Syma), „Czerwony

Sztandar” nr 4, III 1941 r., s. 5.



czynu heroizmem jednostek, w okresie, gdy niemożliwa jest akcja masowa.
Taki właśnie okres przeżywamy teraz w Polsce. Tego okresu nie da się ani
przeskoczyć, ani sztucznie skrócić za pomocą aktów indywidualnej ofiar-
ności. Wręcz przeciwnie. W obecnych warunkach stosowanie aktów
indywidualnego terroru poszłoby na rękę, obiektywnie, okupantowi.
Kto ucierpiał więcej z powodu śmierci Igo Syma: władza niemiecka, czy
społeczeństwo polskie? Wystarczy sformułować to pytanie, by uświadomić
sobie niecelowość i szkodliwość takich metod walki z okupantem”55.

Jak czytamy dalej w oświadczeniu, zadaniem ruchu robotniczego
nie jest „rozprawa z pojedynczymi kanaliami hitlerowskimi”, lecz „wzmac-
nianie ducha oporu w społeczeństwie, (...) uświadamianie mas i organizo-
wanie kadr, które jutro staną na ich czele”56. Należy jednak pamiętać, że
omawiany tekst został napisany na początku 1941 roku. Ponieważ prasa
trockistowska nie ukazywała się w późniejszym okresie okupacji, więc
nie można stwierdzić, czy wobec nasilania się terroru hitlerowskiego
w tym czasie, polscy trockiści nadal podtrzymywali tak zdecydowanie
krytyczne stanowisko wobec indywidualnych akcji terrorystycznych.

c) Stosunek trockistów do działalności Rad Żydowskich
Ustosunkowanie się do instytucji tzw. Rad Żydowskich (Judenraty)

było dla trockistów zagadnieniem bardzo ważnym, gdyż duża część
działaczy działała w środowisku żydowskim. Rady Żydowskie miały pod
kontrolą nazistów wykonywać funkcje administracyjne na terytorium
gett. Posiadały pakiet skromnych uprawnień zwłaszcza w zakresie
spraw edukacyjnych i kulturalnych, religijnych, pomocy społecznej.

Polscy trockiści poświęcili działalności Rad Żydowskich obszerny
artykuł na łamach „Czerwonego Sztandaru” z marca 1941 r., zatytuło-
wany „Gmina Żydowska”57. Autorzy tego tekstu zdecydowanie potępiali
działalność Gmin, przede wszystkim dlatego, że współpracując z oku-
pantem stały się współodpowiedzialne za działania prowadzące do
(stopniowej) eksterminacji polskich Żydów58. Przy tym biurokracja ży-
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55 Tamże.
56 Tamże.
57 Gmina Żydowska, „Czerwony Sztandar” nr 4, III 1941 r., s. 5–7.
58 Rady Żydowskie zostały zmuszone przez hitlerowców (oraz logikę racjonalno-

ści działań struktur biurokratycznych) do współudziału w procesie eksterminacji pol-
skich Żydów. Jak pisze Z. Bauman: „Wydaje się prawdopodobne, że gdyby nie było
współpracy [pomiędzy władzami niemieckimi a organami samorządu żydowskiego],
czy gdyby nie można było na nią liczyć w tak szerokim zakresie, cała operacja maso-
wych morderstw nastręczałaby swoim administratorom o wiele więcej problemów
wykonawczych, technicznych i finansowych niż to miało miejsce. (...) Przywódcy
skazanych na zagładę wykonywali większość czynności biurowo-administracyjnych 



dowskiej administracji lokalnej była w opinii redaktorów „Czerwonego
Sztandaru” skorumpowana i zdemoralizowana, a jej działania – wbrew
solidarystycznym deklaracjom – miały wyraźnie klasowy charakter,
a mianowicie służyły bogatym warstwom społeczności gettowej. Tylko je
stać było na dostęp do różnorakich przywilejów (włącznie z przywilejem
pracy w administracji gminnej), co umożliwiało im czasowe przeżycie
kosztem żydowskiego proletariatu i spauperyzowanego drobnomie-
szczaństwa.

„Gminy żydowskie są pośrednikiem okupanckiego terroru. Ale, podob-
nie jak w handlu łańcuchowym, pośrednictwo stając się źródłem nowych
zysków zaciążyło poważnie na konsumencie, tak niemieckie represje w swej
drodze przez aparat gminny wzrosły o brzemię żydowskiego łapownictwa,
nieosłoniętej niczym grabieży, bezwstydnego rozboju i pasożytnictwa. Na
terrorze tym uwiły sobie zaciszne gniazdko żydowska protekcja, nepotyzm
i synekura. Pieniądze i »stosunki« z aparatem gminnym służą w pewnej
mierze za glejt, za ochronę przed ostrzem ciosów okupanta. Tym dotkliwiej
godzi on w tych, którzy tym glejtem wykazać się nie mogą – masy żydow-
skie. Rozdzielając bowiem, kierując ciosami okupanta, ochrania i dekuje
przede wszystkim siebie i swoje »rodziny« – krew z krwi, kość z kości żydow-
skiego mieszczaństwa i burżuazji”59.

Oczywiście potępienie Rad Żydowskich wiązało się ze zdecydowa-
nym napiętnowaniem organizowanej przez poszczególne Gminy policji
żydowskiej. Miały one pilnować ładu i porządku w gettach, ale – według
autorów artykułu w „Czerwonym Sztandarze” – w rzeczywistości strze-
gły one „ładu i porządku społecznego klas posiadających getta, a przede
wszystkim ładu okupacji”, przy czym czyniły to „za prawo bezkarnego łu-
pienia mas i ochronę przed obozami”. Przy tym także w tym przypadku
działacze trockistowscy dostrzegali podział klasowy – „jakże symbolicz-
nym i wymownym jest fakt, że składa się ona [policja żydowska], poza
ludźmi spod ciemnej gwiazdy, głównie z elementów mieszczaństwa i bur-
żuazji”60.

Jak wynika z krótkiej notatki, zamieszczonej w „Czerwonym Sztan-
darze” z lutego 1941 r., kwestia pracy w policji lokalnej bezpośrednio
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wymaganych w czasie operacji (...), sprawowali kontrolę nad izolowaną społecznością
tak, że zadanie utrzymania porządku nie obarczało niemieckich dozorców, zapewnia-
li sprawny przebieg eksterminacji przez wyznaczanie osób do niej przeznaczonych na
poszczególnych etapach, dostarczali wybrane ofiary na miejsce, z którego mogły być
przetransportowane przy minimalnym nakładzie sił i organizowali środki finansowe
dla opłacenia kosztów ostatniej podróży”. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, War-
szawa 1992, s. 170.

59 Gmina.
60 Tamże. 



dotknęła nielegalną grupę trockistowską, gdyż dwaj jej członkowie
„wstąpili, względnie ubiegali się o wstąpienie do żydowskiej policji war-
szawskiej”, za co zostali wykluczeni z szeregów organizacji61.

W artykule o Gminach Żydowskich nie zabrakło także polemiki
z syjonizmem, który „jest oficjalną i przez okupanta uznaną ideologią get-
ta”, oraz „żydowskimi reformistami” (zapewne chodzi o działaczy Bun-
du) za ich „udział i współpracę w niektórych działach gminnych”. Trocki-
ści nie odmawiają im dobrych intencji – „spodziewają się w ten sposób
stępić żądło nieuniknionego zła i udzielić masom maksimum dającej się
w chwili obecnej zapewnić pomocy”. Jednak niezależnie od tych celów
„ta reformistyczna taktyka nabiera w dzisiejszych czasach specyficznego
posmaku. Jest to współpraca z okupancką instytucją (...). Jest to sianie nie-
bezpiecznych złudzeń, zaciemnianie świadomości, sprowadzanie energii
mas na manowce”62. 

Ten radykalizm wynikał z ogólnych założeń ideologii rewolucyjnej.
Redaktorzy „Czerwonego Sztandaru” w konkluzji jeszcze raz wyrazili
swoje przekonanie o możliwości i potrzebie rewolucyjnego obalenia fa-
szyzmu i kapitalizmu: „Wojna i warunki gettowe jeszcze raz uwypukliły
absurd, wykazały fałsz i znikomość wszelkich półśrodków i doraźnych po-
czynań. Jedyna nadzieja, jedynie wyzwolenie i najprawdziwsza pomoc – to
zdruzgotanie faszyzmu. Nieubłagana walka z okupantem albo gettowe ko-
nanie. Innej drogi nie ma dla mas żydowskich. A prowadzi ona przez
wspólną walkę z ludem polskim do obalenia nie tylko okupanckiego getta,
ale i kapitalistycznej niewoli”63.

d) Demaskowanie prasy „gadzinowej”
W okresie okupacji władze niemieckie utworzyły kilka gazet, skie-

rowanych do ludności polskiej. Służyły one propagandzie hitlerowskiej
i z tego względu określano je pogardliwym mianem „gadzinówek”, jed-
nak ogromny głód informacji w społeczeństwie – którego nie mogła cał-
kowicie zaspokoić prasa nielegalna oraz alianckie rozgłośnie radiowe –
powodował, że gazety te były czytane. Wynikała stąd konieczność usto-
sunkowania się pism podziemnych do różnych chwytów propagando-
wych, stosowanych przez prasę gadzinową.

W okupacyjnej prasie trockistowskiej zadanie to zostało podjęte
m.in. w kontekście „»dyskusji« na temat przyczyn upadku Polski”, prowa-
dzonej przez dziennik „Nowy Kurier Warszawski”. W artykule „Na mar-
ginesie gadzinowej dyskusji”, opublikowanym w „Czerwonym Sztanda-
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61 Komunikat, „Czerwony Sztandar” nr 3, II 1941 r., s. 6.
62 Gmina.
63 Tamże.



rze” z lutego 1941 r., pojawiły się „trzy zasadnicze pytania”, które powi-
nien postawić sobie „uświadomiony robotnik”: „1. Kto zainicjował, kon-
troluje i robi tę całą »dyskusję«? 2. Jak to robi, tj. jakich środków używa dla
osiągnięcia u czytelników wiarygodności i zamierzonego celu? A wreszcie
3. W jakim celu ta cała »robota« została przeprowadzona i dokonana?”64.

Jak widać z tego zestawu zagadnień, autorom tekstu chodzi nie tyle
o polemikę z poszczególnymi poglądami, propagowanymi przez gadzi-
nówkę, ile raczej o uświadomienie czytelnikowi samego mechanizmu
i celów propagandy hitlerowskiej. Dlatego wskazywali na próby stworze-
nia przez gadzinowych redaktorów iluzji nieskrępowanej dyskusji, cze-
mu służyły takie zabiegi m.in. jak „przytaczanie od czasu do czasu listów
prawdziwie wrogo do okupanta nastawionych dyskutantów”. Inną katego-
rię uczestników gadzinowej dyskusji tworzyli „dobrzy Polacy”, którzy
„protestują przeciw zarzucanym im przestępstwom pospolitym i politycz-
nym. Tak na przykład adwokat Hofmokl-Ostrowski energicznie broni siebie
i innych przed zarzutem milczenia mimo cenzury, Berezy i terroru [w Pol-
sce międzywojennej]”. Wreszcie najliczniejsza grupa dyskutantów to
„»opozycyjni« w stosunku do sanacji i Ozonu prohitlerowsko-faszystowscy
i antysemiccy »narodowcy«”. W ten sposób powstaje propagandowy „bi-
gos, z którego każdy czytelnik według upodobania może wyciągnąć elemen-
ty antykapitalistyczne i antydyktatorskie, szowinistyczne i faszystowskie”65.

Tak więc „demagogia okupancka wywołuje niebywały zamęt”. Propa-
gandziści hitlerowscy, „przeplatając kłamstwo z prawdą (...) grają (...) na
chorobliwych instynktach czytelników i wykorzystują jednocześnie słuszne
oburzenie mas z rezultatów dyktatury sanacyjno-ozonowej”. Oczywiście
dominowała argumentacja antysemicka, połączona z ubolewaniem nad
„dyktaturą piłsudczykowską, Berezą, brakiem wolności słowa i niedopu-
szczaniem narodu do głosu” (był to typowy chwyt propagandy hitlerow-
skiej, która w kampaniach antyradzieckich i antybrytyjskich posługiwa-
ła się doniesieniami o obozach koncentracyjnych w ZSRR oraz wyzysku,
stosowanym przez Brytyjczyków w koloniach). W takich enuncjacjach
„cynizm [dziennikarskiej] hołoty osiąga (...) szczyt. W czasach najdziksze-
go terroru, w okresie obozów koncentracyjnych i Oświęcimia (...) ma ta
banda czelność gromić na łamach »Nowego Kuriera Warszawskiego« brak
wolności w niepodległej Polsce. Mamy tu do czynienia z nadzwyczaj gro-
źną dywersją, społecznie reakcyjną i antynarodową”66.
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64 Na marginesie gadzinowej »dyskusji«, „Czerwony Sztandar” nr 3, II 1941 r.,
s. 4–5.

65 Tamże.
66 Tamże.



Na łamach „Czerwonego Sztandaru” z marca 1941 r., w artykule
„Gmina Żydowska” podjęto też ostrą krytykę gadzinowej „Gazety Żydow-
skiej”, wydawanej z poparciem Rady Żydowskiej. W piśmie tym co
prawda nie stosowano (z oczywistych względów) retoryki antysemickiej
– dominującej w prasie gadzinowej, przeznaczonej dla czytelnika pol-
skiego – jednak, podobnie jak w tej ostatniej, występowała tam „gloryfi-
kacja najohydniejszych zarządzeń faszyzmu”, połączona z propagowa-
niem żydowskiego nacjonalizmu (syjonizmu). Nacjonalizm ten nie miał
jednak nic wspólnego z walką przeciwko uciskowi (także narodowemu)
ze strony faszyzmu, lecz miał służyć neutralizacji wszelkich form sprze-
ciwu wobec zarządzeń okupanta: „Propaguje ona [„Gazeta Żydowska”]
»przewarstwowienie«, którego realnym wykładnikiem ma być radosna
twórczość w niemieckich obozach pracy (...). Uwięzionym w murach getta
masom maluje miraże odległych krajów [Palestyny]. W imię praw boskich
i ideałów narodowych nakazuje pogodzić się z rzeczywistością gettową”67. 

3. Spór z socjalistami o interpretację 
materializmu historycznego

W prasie trockistowskiej, także okupacyjnej, wielokrotnie podejmo-
wano polemiki z teorią reformistycznego socjalizmu. Poza zagadnienia-
mi bezpośrednio politycznymi polemiki te odnosiły się także do samego
sposobu rozumienia teorii marksistowskiej, która była punktem odnie-
sienia dla obu tych nurtów politycznych.

Problematyce tej poświęcony został obszerny tekst polemiczny „Za-
gadnienia marksizmu w zwierciadle »Zagadnień«”, opublikowany
w „Przeglądzie Marksistowskim” z maja 1941 roku68. Podjęto w nim
m.in. problematykę marksistowskiej teorii rozwoju społecznego, czyli
materializmu historycznego. Trockiści wystąpili w obronie „programu
rewolucyjnego, ortodoksyjnego marksizmu” przeciwko kolejnym próbom
jego rewizji, tym razem dokonywanym przez grupę intelektualistów
socjalistycznych, wydających pismo „Zagadnienia”.

Ci ostatni wyszli z założenia o konieczności przeformułowania pod-
stawowych tez marksizmu, gdyż częściowo nie zdały one testu empi-
rycznych faktów: „Przewidywana przez klasyków socjalizmu (...)
powszechna proletaryzacja społeczeństwa, rozpad na dwa bloki – mas
proletariatu i nielicznej grupy właścicieli środków produkcji i wynikająca
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67 Tamże.
68 Zagadnienia marksizmu w zwierciadle „Zagadnień”, „Przegląd Marksistow-

ski”, nr 7, IV–V 1941 r., s. 3–10.



z tego układu przemiana ustroju kapitalistycznego w socjalistyczny nie na-
stępuje i nie nastąpi z tą przyrodniczą, pozapsychologiczną, pozaludzką
niemal koniecznością, w której pokładał swe nadzieje ruch socjalistyczny
końca wieku XIX”69.

Według publicystów „Przeglądu Marksistowskiego” ta naturali-
styczno-deterministyczna wykładnia marksizmu przypisywana zarówno
„klasykom socjalizmu”, jak też teoretykom II Międzynarodówki z końca
ubiegłego wieku, jest rażącym zniekształceniem teorii materializmu hi-
storycznego. Własną rekonstrukcję teorii Marksa rozpoczynają oni od
przytoczenia jego kanonicznego tekstu, a mianowicie przedmowy
z „Przyczynku do krytyki ekonomii politycznej”: „W wykonywaniu spo-
łecznych funkcji swego życia (...) ludzie łączą się w określone (...) stosunki
produkcyjne, które odpowiadają stopniowi rozwoju ich materialnych sił
wytwórczych (...) Na pewnym stopniu swego rozwoju siły wytwórcze społe-
czeństwa stają w sprzeczności z istniejącymi stosunkami produkcyjnymi,
lub, wyrażając to samo w języku prawnym, ze stosunkami własnościowy-
mi, w obrębie których rozwijały się dotąd. Z form sprzyjających rozwojowi
sił wytwórczych przekształcają się w ich pęta. Wówczas następuje okres
rewolucji (...)”70.

Omawiając ten najczęściej chyba cytowany fragment prac Marksa
(dotycząca go literatura sięga setek pozycji), w którym dokonał on zwię-
złej prezentacji swoich poglądów na temat natury procesów historycz-
nych, teoretycy trockistowscy wskazują na połączenie w nim czynników
ekonomicznych (siły wytwórcze/stosunki produkcji) ze stosunkami i pro-
cesami społecznymi (antagonistyczna struktura społeczna w społeczeń-
stwach klasowych i związana z tym walka klas). „Jak widzimy przez sto-
sunki produkcyjne Marks rozumie stosunki własnościowe, a tym samym
stosunki klasowe. W społeczeństwie kapitalistycznym środki produkcji znaj-
dują się w rękach burżuazji, a siła robocza jest w rękach proletariatu”71.

Ponieważ jednak w cytowanym fragmencie z „Przyczynku” główny
nacisk został położony na kategorię sił wytwórczych, i to wyraźnie zauto-
nomizowanych wobec stosunków produkcji (skoro mogą popaść z nimi
w sprzeczność), więc interpretacja tego tekstu w duchu determinizmu
ekonomicznego (czy też technologicznego) nie wydaje się być całkiem
bezzasadna72. Polemizując z wykładnią ekonomistyczną, autorzy tekstu
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69 Tamże.
70 Tamże. 
71 Tamże.
72 W większości interpretacji materializmu historycznego przyjmuje się, że

w formacji ekonomicznej społeczeństwa występują sprzeczności danego sposobu
produkcji oraz sprzeczności pomiędzy różnymi istniejącymi stosunkami produkcji 



z „Przeglądu Marksistowskiego” posłużyli się także cytatem z „Kapitału”,
gdzie Marks wyjaśniając sprzeczność między siłami wytwórczymi a sto-
sunkami produkcji oraz związane z tym procesy zmian formacji społecz-
no-ekonomicznych, opisuje je w kategoriach sprzeczności pomiędzy zdol-
nością produkcyjną społeczeństwa a stosunkami podziału:
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(z których jeden jest dominujący). Ten pierwszy typ sprzeczności w literaturze mar-
ksistowskiej został opisany jako sprzeczności pomiędzy poziomem rozwoju sił wy-
twórczych a stosunkami produkcji. I tak np. „rozwój sił wytwórczych w końcu XIX
wieku popadł w sprzeczność z dotychczas dominującą indywidualną formą własno-
ści kapitalistycznej. Nowe wynalazki podnosiły wymagania co do wielkości kapitału
potrzebnego do uruchomienia produkcji (...), [a to] wpłynęło na rozpowszechnienie
się spółki akcyjnej jako specyficznej formy kapitalistycznego sposobu produkcji”.
J. Tittenbrun, Wprowadzenie do materialistyczno-historycznej teorii społeczeństw,
Warszawa 1986, s. 243.

Jednak w „ekonomistycznych” interpretacjach marksizmu sprzeczność pomię-
dzy siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji była traktowana nie tylko jako przy-
czyna przekształceń w ramach danego sposobu produkcji, lecz jako główny czynnik
zmian formacji społecznych (tymczasem w rzeczywistości każdy sposób produkcji
warunkuje rozwój takich sił wytwórczych, które umożliwiają reprodukcję jego cało-
ściowej struktury). Znacznie bardziej płodne wydaje się być podejście badawcze,
rozwijające „dialektykę związków między wewnętrznymi i zewnętrznymi sprzeczno-
ściami strukturalnymi. Struktura »we własnym łonie nosi elementy swej zagłady«,
której przerodzenie się w rzeczywistość nie jest jednak z góry, fatalistycznie przesą-
dzone”. J. Tittenbrun, Wprowadzenie, s. 244–245. Pod tym względem marksizm bol-
szewików (Lenin, Trocki, Bucharin) jest niejednoznaczny. W przypadku Lenina na-
stąpiło częściowe porzucenie ekonomizmu, jak na to wskazuje chociażby fragment
jego rekonstrukcji wytworzenia przez Marksa przedmiotu materializmu historycz-
nego: „Uczynił to przez wyodrębnienie z całokształtu stosunków społecznych – sto-
sunków produkcji jako podstawowych, pierwotnych, stanowiących o wszystkich po-
zostałych stosunkach”. [w:] „Colloquia Communia” 1986, nr 6, s. 22. 

W ostatnim czasie upowszechniło się przekonanie, że cała ta problematyka jest
jałowa, gdyż – jak twierdzi Kołakowski – teza o zależnościach strukturalnych
w ramach formacji społeczno-ekonomicznej albo przyjmuje postać banału (wielość
wzajemnie warunkujących się czynników), albo też absurdu (determinizm eko-
nomiczny). Zob. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 1. Warszawa 1989,
s. 304–310. Oczywiście każda teoria naukowa może zostać sprowadzona do zdrowo-
rozsądkowego banału bądź absurdu, lecz – jak trafnie zauważa S. Kozyr-Kowalski –
zespół kategorii marksizmu i wytworzony z ich pomocą przedmiot teoretyczny nie
daje się zredukować do potocznych formuł ideologicznych. Analogicznie, „nawet te-
za, iż sposób odżywiania się warunkuje strukturę biopsychiczną człowieka jest
prawdą »trywialną« tylko wtedy, gdy pojmuje się ją nie w sposób naukowy, lecz (...)
gdy się zadowala ogólnikowym i nie mającym żadnych konsekwencji naukowych
i praktycznych łaskawym przyznaniem, że sposób odżywiania »jakoś tam wpływa«
na strukturę biopsychiczną ludzi”. S. Kozyr-Kowalski, Struktura gospodarcza i for-
macja społeczeństwa, Warszawa 1988, s. 179–180. Naukowości marksizmu nie
traktuję tu jako synonimu prawdziwości, lecz wyznacznik przynależności do specy-
ficznego typu dyskursów (odmiennych od dyskursów potocznych i ideologicznych). 



„Po dojściu do odpowiedniego stopnia dojrzałości dana forma histo-
ryczna zostaje usunięta i ustępuje miejsca wyższej formie. Że czas takiego
kryzysu nadszedł uwidacznia się wtedy, gdy sprzeczności i przeciwstawności
między stosunkami podziału (...) a między siłami wytwórczymi, zdolnością
produkcyjną i rozwojem jej agend dostatecznie się rozszerzają się i pogłę-
biają. Wtedy następuje starcie między materialnym rozwojem produkcji a jej
formą społeczną”. Komentując ten cytat trockiści podejmują klasyczną
wykładnię materializmu historycznego, panującą w II i III Międzynaro-
dówce, określając relację pomiędzy siłami wytwórczymi a stosunkami
produkcji w kategoriach związku przyczynowo-skutkowego: „Kapitali-
styczne stosunki produkcji stały się przeszkodą dla dalszego rozwoju sił
wytwórczych (przyczyna), muszą zatem być rozsadzone (skutek)”73.

W przeciwieństwie do autorów z „Przeglądu Marksistowskiego”,
kładących nacisk na obiektywne przesłanki przejścia do socjalizmu
(„rewolucja socjalistyczna jest (...) koniecznością dziejową”), socjaliści
z „Zagadnień” podkreślali wagę (dosyć abstrakcyjnego) elementu woli-
cjonalnego i moralnej decyzji. Dlatego twierdzili oni, że „przeszkody na
drodze do socjalizmu mają dziś charakter psychologiczny, a nie gospodar-
czy”, zaś „moralna, ludzka, psychologiczna strona procesu społecznego
staje się dzisiaj nieskończenie ważniejsza, dlatego bledną historyczne ko-
nieczności”74.

Trockistom przeciwstawienie psychologii i moralności czynnikom
społeczno-ekonomicznym wydawało się naiwne. W sprawie psychologii
społecznej replikowali oni przywołując Plechanowa: „Jeżeli dążę do
wzięcia udziału w ruchu, którego zwycięstwo wydaje mi się historycznie
konieczne, to oznacza to tylko tyle, że i na swoją działalność zapatruję się
jako na niezbędne ogniwo w łańcuchu warunków, których całokształt dro-
giemu dla mnie ruchowi zapewni nieodzowne zwycięstwo (...) Socjologia
staje się nauką tylko w miarę tego, jak udaje jej się zrozumieć, że powsta-
wanie celów u człowieka (...) jest koniecznym następstwem procesu spo-
łecznego, uwarunkowanego w ostatecznym rachunku przez przebieg rozwo-
ju ekonomicznego”75. Innymi słowy, czynniki „psychologiczne” są wtórne
wobec determinant, określonych przez strukturalne sprzeczności danej
formacji społeczno-ekonomicznej.

W tym kontekście kilkakrotnie powraca zagadnienie „konieczności
dziejowej”. Pojęcie to jest rozumiane przez trockistów jako obiektywna
tendencja społeczna i ekonomiczna, nie zaś „automatyzm społeczny”,
który teoretycy „Zagadnień” dostrzegają w ortodoksyjnym materiali-
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73 Tamże.
74 Tamże.
75 Tamże.



zmie historycznym: „Historię tworzą ludzie, a nie automatyczny ruch
ekonomiki. Wola ludzka nie wyklucza konieczności społecznej, lecz jest tą
koniecznością uwarunkowana”. Ostatecznie jednak niektóre fragmenty
polemiki z „Przeglądu Marksistowskiego” można interpretować jako
wyraz akceptacji deterministycznej i ekonomistycznej wersji materiali-
zmu historycznego (siły wytwórcze jako zautonomizowany motor proce-
su dziejowego). Ta dwuznaczność wynikała w dużym stopniu z niejedno-
znacznej postawy teoretycznej samych klasyków w kwestii zależności
pomiędzy głównymi elementami struktury społeczno-ekonomicznej76. 
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76 A. Giddens wyróżnia aż siedem różnych interpretacji materialistycznego poj-
mowania dziejów, z których każda – jego zdaniem – znajduje przynajmniej minimal-
ne podstawy w pismach Marksa. Zob. A. Zybertowicz, Między dogmatem a programem
badawczym, Warszawa–Poznań 1990, s. 42–44. Wśród tej wielości interpretacji wystę-
pują dwa fundamentalne paradygmaty. S.B. Smith pierwszy z nich wyprowadza z za-
łożenia, że „każde społeczeństwo jest ustrukturyzowane przez różne elementy, zorga-
nizowane hierarchicznie w następującym porządku: a) siły wytwórcze; b) stosunki
produkcji (lub ekonomiczna struktura społeczeństwa); c) nadbudowa polityczno-pra-
wna; d) formy świadomości społecznej. W paradygmacie tym, „procesy na »wyższych
poziomach« struktury [of the higher subsystems] są przyczynowo zdeterminowane
i zależne od »niższych poziomów«, a ostatecznie od rozwoju sił wytwórczych”. 

Taka interpretacja materializmu historycznego, zwana przez jej krytyków mia-
nem „mechanicystycznej” lub „ekonomistycznej”, dominowała zarówno w II jak też
III Międzynarodówce, rozwijana przez takich teoretyków, jak Plechanow, Kautsky
czy Bucharin. Główne oparcie dla tego paradygmatu w tekstach Marksa stanowi –
właśnie przywoływany w tekście z „Przeglądu...” – fragment z przedmowy do „Przy-
czynku do krytyki ekonomii politycznej”. W (używając terminu Perry’ego Andersona)
„marksizmie zachodnim” dominowała interpretacja oparta na modelu wzajemnego
oddziaływania różnych praktyk społecznych w ramach jednej „totalności”. Jak pisze
Smith, jej zwolennicy (Lukács, Gramsci, Korsch i in.) „odrzucali teorię poszczegól-
nych elementów formacji społecznej jako mniej lub bardziej zamkniętych i odsepa-
rowanych od siebie sfer praktyki społecznej”. Z tego względu główny nacisk kładli
na determinację stosunków społecznych przez całość struktury, nie zaś zautonomi-
zowane wobec siebie jej części.

Wreszcie istnieją próby połączenia obu paradygmatów, np. w pracach Louisa
Althussera i jego szkoły. Według Smitha, Althusserowska teoria „naddeterminacji”
opiera się na „zachowaniu modelu formacji społecznej, ukonstytuowanej przez
względnie odseparowane od siebie elementy [instances], z których moment ekono-
miczny pozostaje główną determinantą, równocześnie przy zachowaniu (...) założe-
nia o wyraźnej autonomii praktyk nadbudowy wobec bazy”. S.B. Smith, Reading
Althusser. An Essay on Structural Marxism, Londyn 1984, s. 142–173. W polskiej lite-
raturze marksistowskiej podobny podział (paradygmat „mechanicystyczny”, para-
dygmat „aktywistyczny” i paradygmat „dialektyczny”) przyjął J. Kurowicki. Zob.
J. Kurowicki, Ironia pojęć zasadniczych, Warszawa 1990, s. 130–151. Natomiast
J. Dobieszowski uważa, że w marksizmie można wyróżnić dwa nurty: „marksizm
dla mas” (stary Engels, Kautsky, Plechanow, częściowo Lenin, Bucharin, Stalin)
i „marksizm dla koneserów” (Marks z „Rękopisów...”, Lukács, Gramsci, Trocki, 



Mimo to, nie byłoby słuszne przypisanie autorom artykułu postawy
„ekonomistycznej”, gdyż nie traktowali oni walki klasowej jako prostego
epifenomenu rozwoju sił wytwórczych. Na końcu tekstu przedstawiają
dialektyczny model procesów społecznych: „Psychologia społeczna uza-
leżniona jest w ostatecznym rachunku od czynnika ekonomicznego. Ale
ekonomia działa na psychikę społeczną poprzez politykę, która z kolei
oddziaływuje na ekonomikę. Nasi rewizjoniści, zatopieni po uszy w »psy-
chologii«, zdają się nie widzieć wcale, że na proces społeczny składa się
również polityka i polityczna walka klas. Nie bezpośrednio w psychologii,
ani nawet bezpośrednio w ekonomice, lecz w polityce ruchu robotniczego
należy szukać przyczyny zwycięstwa faszyzmu”77. 

Dyskurs marksistowski rozwijany w „Przeglądzie Marksistowskim”
oraz innych tytułach prasy trockistowskiej – z punktu widzenia norm ra-
cjonalności strukturyzujących ten specyficzny typ dyskursu – prowadzo-
ny był na wysokim poziomie teoretycznym. Obecnie może on wydawać
się odległy od współczesnego języka lewicy, niemniej jednak prasa ta jest
jednym z bardzo niewielu zachowanych świadectw po polskim ruchu
trockistowskim i ludziach, którzy w niewyobrażalnie trudnych warun-
kach starali się podtrzymywać humanistyczną i wolnościową tradycję
ruchu robotniczego.
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Luksemburg). Łatwo stwierdzić, że podział ten pokrywa się z podziałem na paradyg-
mat „ekonomistyczny” i paradygmat „aktywistyczny”. Zob. J. Dobieszowski: O mar-
ksizmie Karola Korscha, [w:] Marksizm w kulturze filozoficznej XX wieku, Warszawa
1988, s. 259. 

77 Taka interpretacja materializmu historycznego wydaje mi się swoistą synte-
zą między paradygmatem „ekonomistycznym” a paradygmatem „aktywistycznym”.



P I O T R W E I S E R

PPrrzzyycczzyynnyy  zzaaggłłaaddyy  ŻŻyyddóóww  
wweeddłłuugg  AAddoorrnnaa  ii HHoorrkkhheeiimmeerraa..  

KKrryyttyykkaa  ppoogglląąddóóww  „„DDiiaalleekkttyykkii  oośśwwiieecceenniiaa””

W 1941 roku Adorno ogłosił „Research Project on Anti-Semitism”.
Informacje o masowych morderstwach skłoniły go do dalszych badań.
Z pomocą Horkheimera zajął się przyczynami, dla których Niemcy zbu-
dowali komory gazowe. Pięć lat później ukazał się „Anti-Semitism and
Fascist Propaganda”, wkrótce potem „Dialektik der Aufklärung” z roz-
działem o nienawiści do Żydów. Okazało się, że wyrok na Żydów zapadł
z powodów ekonomicznych, a jego wykonawcy cierpieli na neurozę1.

Trudno orzec czy Adorno w „Dialektyce negatywnej” z 1966 r. porzucił
powyższe poglądy, wiadomo, że z czasem zmienił punkt widzenia. Przyczy-
ny, dla których doszło do Zagłady pomijał, zaczął natomiast rozmyślać o za-
bijanych Żydach. Z faktu, że w obozach ginął „egzemplarz” nie indywiduum
odczytał daleko idące skutki. Śmierć przestała być zwykłą czynnością, która
kończy ludzkie życie. Obawa przed nią nigdy w ten sposób nie dawała się
we znaki. „Egzemplarz” stracił swoją „ostatnią własność”. Nawet jeżeli ko-
muś udało się uniknąć „administracyjnych środków”, nie może czuć się bez-
pieczny, a jego umieranie nigdy nie będzie takie jak dawniej. Żydzi, którzy
ocaleli, żyją z poczuciem winy, bo uratował ich przypadek. Adorno wyobra-
żał sobie myśli, które ich nawiedzają. Śnią, że zostali zagazowani, a ich ży-
cie to wytwór wyobraźni „człowieka zamordowanego przed dwudziestu laty”2.

1 Zob. „Zeitschrift für Sozialforschung” (od 1941 wydawany w Nowym Jorku
jako „Studies in Philosophy and Social Science”) nr 9, 1941, s. 124-143; Anti-semi-
tism and Fascist Propaganda, [w:] Ermst Simmel (red.), Anti-Semitism: A Social Di-
sease, New York 1946; Max Horkheimer, Theodor Adorno, Dialektik der Aufklärung.
Philosophische Fragmente, Amsterdam 1947; tłumaczenie polskie M. Łukasiewicz,
Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, Warszawa 1994 (dalej: DO).

2 Zob. Dialektyka negatywna (dalej: DN), Warszawa 1986, s. 508-509. Różnice
między poglądami prezentowanymi w „Dialektyce oświecenia” i „Dialektyce
negatywnej” dotyczą traktowania indywiduum. W późniejszej pracy Adorno pisał
o skutkach urzeczowienia Żydów dla nich samych. Natomiast we wcześniejszej ak-
cent padał na sam proces urzeczowiania oprawców i ofiar równocześnie. O pojęciu
reifikacji u Adorno zob. np. G. Rose, The Melancholy Science. An Introduction to the
Thought of Theodor W. Adorno, London 1978, s. 27-51.



„Paraliż” poznania

Śmierć „egzemplarzy” odnosi się także do poznania, „paraliżując”
„zdolność do metafizyki”3. Myślenie w starym stylu, czyli szukanie osta-
tecznych racji, trzeba teraz uznać za naiwne. Po Auschwitz, a jeszcze
bardziej w jego przypadku, nie znajduje ono zastosowania. W 1947 roku
dialektycy byli na tyle odważni, żeby nie zwracać na to uwagi. Tym samym
Adorno, po latach, może nie do końca świadomie ocenił także własną pracę4.

Przyczyny zabijania dialektycy tłumaczyli ogólnymi prawami. Lek-
ceważąc tradycję rozwiniętą przez Dilthey’a przyjęli założenie, że wyja-
śnianie historii i przyrody ma taką samą zasadę. Prawa są konieczne, to
znaczy, że skutek nie jest dowolny i da się go przewidzieć. Odwołali się
przy tym do praw psychicznych żywcem wziętych od Freuda. „Żądny
mordu zaślepieniec zawsze widział w ofierze prześladowcę, na którego rzu-
cał się w desperackiej obronie” – powiadali. W dodatku czynił to przy
udziale „stłumionych odruchów seksualnych”5. „Mechanizm”, ważne dla
dialektyków słowo, działa według ogólnych praw. W latach trzydziestych
Żydzi mieli stać się w nim brakującym i dobrze dopasowanym trybem6.

Problem w tym, że doświadczenie historyczne nie da się podpo-
rządkować prawom, a historia, która lekceważy wolny wybór nie istnie-
je. Dialektycy wprawdzie unikają skrajności, ale do okoliczności i wyda-
rzeń przywiązują małą wagę. Zachowali tylko pozory historyczności.
Różnice, których pełna jest historia sprowadzili do czynników determi-
nujących jednostki. Trzecia Rzesza była wprawdzie inna od Republiki
Weimarskiej, a Hindenburg od Hitlera, ale zmiana dotyczy tylko praw,
które aktualnie obowiązują. Tego rodzaju wnioski przynoszą skutki da-
lej idące. Zachowanie człowieka okazuje się określone z zewnątrz i na-
leży bardziej do świata przyrody niż historii. Morduje człowiek, bo zo-
stał wyżej zorganizowany7. Jeżeli znajdzie się on w zakresie oddziaływa-
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3 DN, s. 508.
4 A jednak już w „Dialektyce oświecenia” pisał z Horkheimerem: „Nie wszystko

z tego, co powiedziano w książce gotowi jesteśmy dziś bez zastrzeżeń podtrzymywać.
Byłoby to nie do pogodzenia z teorią, która przyjmuje, że prawda ma swoje korzenie
w czasie i nie przeciwstawia jej biegowi dziejów jako czegoś niezmiennego” (DO, s. 9).

5 Tamże, s. 214. 
6 Piszą na przykład o mechanizmie mimetycznym, który „potrzebuje Żydów”

(tamże, s. 207); „starym jak cywilizacja” mechanizmie podrzucania ofiar wykorzy-
stywanym przez „totalitarny porządek” (s. 209); paranoicznym mechanizmie stawa-
nia się oprawcą teraz „poddanym kontroli bez wyeliminowania strachu” (s. 219);
oraz „typach charakterologicznych” z „wyznaczonym miejscem w planie maszynerii
władzy” (s. 229).

7 „Od początku swej kariery species człowiek ukazuje się innym gatunkom jako
najbardziej rozwinięta, dlatego najstraszliwsza siła destrukcyjna” (tamże s. 212).



nia praw zdecydują o jego postawie i ograniczą wybór. Wprawdzie lu-
dzie różnią się od siebie pozycją społeczną i charakterami, istnieją na
przykład „jednostki bardziej ludzkie”, które nie chcą angażować się
w mordowanie, ale nawet one nie wyłamują się z tego, co w społeczeń-
stwie ogólne. Od reszty różni ich tylko współczucie. Nie krzywdzą
muchy, toteż nie potrafią zabić człowieka8. Żydzi, jak inni, podlegają
ogólnym prawom. Nie prześladują, tylko dlatego, że sami stali się ofia-
rami9. To wszystko znaczy, że istnieje wprawdzie zakres swobody, ale nie
na tyle szeroki, żeby go nazwać wolnością.

Wyjaśnienia dialektyków nie mogą być historyczne, bo nie pozwala na
to sposób korzystania z doświadczeń, do których się odnoszą. Ogólne pra-
wa oddziaływały poza świadomością. Z takim nastawieniem nie ma szans
na odkrycie „historii z krwi i kości”. To, co nie jest świadome, nie znajduje
się w źródłach historycznych, a jeżeli zostało do nich przemycone wymaga
umiejętności czytania między wierszami. Inaczej dzieje się w przypadku
psychiatrii. Do gabinetu lekarza wchodzi się pojedynczo, a badanie zawsze
można powtórzyć. Bez pacjentów, którzy mu się poddadzą nie można po-
stawić diagnozy. Takie postępowanie może mieć zastosowanie jeszcze
w odniesieniu do tego czy innego nazisty, jeżeli pozostawił po sobie coś
w rodzaju pamiętnika. Indukcja tego rodzaju, to znaczy wyciąganie wnio-
sków o całym społeczeństwie nie ma podstaw w doświadczeniu. 

Według dialektyków historia nazisty dotyczy przede wszystkim jego
osobniczego rozwoju, czyli osiągania postaci dojrzałej. Życie w społe-
czeństwie jest ważne, bo to ono pobudza do działania i podpowiada kto
nadaje się na ofiarę. Ale nazista pozostaje przypadkowym zlepkiem sił
nieosobowych10. Konsekwentnie stosując do jego zachowań teorię libi-
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8 „Jednostki psychologicznie bardziej ludzkie” podlegają tym samym prawidło-
wościom. Prawa są jednak elastyczne i w pewnych granicach mogą przybierać róż-
ne warianty. Jednostki prymitywne ulegają tym samym złudzeniom, co jednostki
„bardziej ludzkie”, ale najwyraźniej są czułe na inne argumenty. Jednym słowem,
różnica leży w formie, zob. tamże, s. 230. Determinizm dialektyków nie jest jednak
absolutny. Zauważyła to G. Rose tłumacząc koncepcję historii naturalnej wypraco-
waną przez Adorno. Historia naturalna, nazwa, którą na taką okoliczność stosował
Adorno nie dotyczy „deterministycznych regularności”, ale „historycznie specyficz-
nego społeczeństwa”. Przymus, powiedzmy społeczny, może zmieniać swoje oblicze
w zależności od sytuacji. Inne prawa obowiązywały w czasach manufaktury, inne
w czasach domów towarowych.

9 Może to za mocno powiedziane, ale nie wykracza poza schemat myślenia dia-
lektyków. Okaże się to po sposobie w jaki zostaje się prześladowcą i ofiarą. Sens alu-
zji zrobionej do Żydów, którzy „uchylają się od myślenia pakietowego w stopniu
równie niewielkim, jak członkowie którejś z wrogich organizacji młodzieżowych”
(tamże, s. 230) zostanie wyjaśniony w następnym paragrafie.

10 Filozoficzna krytyka psychoanalizy: M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin, 1991, s. 87.



do okazuje się, że w ogóle nie jest osobą i działa na podstawie instynk-
tu. Jeżeli popęd nazisty, na przykład do zabijania, został stłumiony i nie
dopuszczony do świadomości to tylko na razie.

Stosowanie ogólnych praw ułatwił dialektykom pogląd, że zabijanie
stało się wynikiem choroby11. Zwykle jest tak, że zdrowy organizm służy
za wzorzec, który przeciwstawia się patologii. Objaw zdrowia stanowi na
przykład prosty chód. Podręczniki medyczne opisują sposób w jaki poru-
sza się człowiek, określając coś w rodzaju normy chodzenia. Doktorzy
nie leczą osobnika, który potknął się przez nieuwagę, ale takiego z zabu-
rzeniami równowagi. Postawią diagnozę, znajdą zasady postępowania
i wyjaśnią, że upadek wziął się ze schorzenia. Natomiast zdrowy
człowiek usłyszy, że powinien być bardziej uważny i patrzeć pod nogi.
Dialektycy nie zrozumieli tej różnicy. Zdrowie psychiczne morderców nie
bardzo pasowało do zbrodni jakiej się dopuścili. Więcej wyjaśniało przy-
pisanie im cech paranoików. Uznali, że nienawiść jest skutkiem zabu-
rzeń. Doprowadzony do ostateczności organizm reaguje na otoczenie
przemocą, a obiekt agresji pozostaje sprawą drugorzędną12. 

Tymczasem opis choroby zmienia tylko formę pytania. Naziści zabija-
li, bo zapadli na zdrowiu. Ale co było przyczyną choroby? Dlaczego jej ob-
jawem stało się morderstwo? Odpowiedź dialektyków wyraża ich bezrad-
ność i nie spełnia wymogów, które stawia się nauce. Mordercy zorientowa-
li się, że zabijanie Żydów nie przynosi zysku. Przestali wprawdzie liczyć na
zarobek, ale nie przerywali swojego zajęcia. Teraz, gdy pozory racjonalno-
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11 „Zwykły paranoik nie może wybierać ofiary, jego wybory podyktowane są
prawidłowościami choroby”, DO, s. 209.

12 Teraz nie ma już wątpliwości co do determinizmu dialektyków. Choroba,
która zwykle nie jest zaraźna, teraz „ulega socjalizacji w upojeniu wspólnej ekstazy
– ba, po prostu jako wspólnota – zaślepienie staje się relacją”. I dalej: „Paranoidalne
formy świadomości sprzyjają tworzeniu związków, frond i gangów. Członkowie ich
boją się, że są w swej obłąkanej wierze osamotnieni. W trybie projekcji dopatrują się
wszędzie spisków i prozelityzmu” (tamże, s. 219). „Socjalizacja” najwyraźniej stano-
wi warunek powodzenia przedsięwzięcia takiego jak powszechny mord. „Paranoja
zmierza do swojego celu już nie na podstawie indywidualnej historii choroby same-
go prześladowcy, stawszy się sposobem społecznej egzystencji, musi ten cel sama
ustanowić w zaślepiającym kontekście wojen i koniunktur, zanim rzucą się nań, we-
wnętrznie i zewnętrznie, towarzysze rodacy, odpowiednio predysponowani psycho-
logicznie jako pacjenci” (s. 230). Sama paranoja podobnie jak antysemityzm polega
na „fałszywej projekcji”. Ta, w przeciwieństwie do mimesis, która upodabnia się do
otoczenia, „upodobnia otoczenie do siebie. [O ile mimesis] znajduj[ąc] w świecie ze-
wnętrznym model, do którego upodobnia się wewnętrznie, obcość przeobraża
w swojskość, to [fałszywa projekcja] transponuje wewnętrzne napięcie na świat ze-
wnętrzny i temu, co najbardziej swojskie nadaje piętno wroga. Własne odruchy,
których podmiot nie chce dopuścić, ale które przecież należą do niego przypisywa-
ne są przedmiotowi: potencjalnej ofierze” (s. 208-209). 



ści okazały się kłamstwem, „górę brał ciemny popęd”, ten sam, który świa-
tu ogłosił Freud. Zabijając nie przestawali szukać uzasadnień, było to jed-
nak tylko żałosne zachowywanie pozorów. „Reforma wszystkiego, aż do
ostatniego zakamarka”, inaczej mówiąc „okropny obowiązek” stał się celem
samym w sobie. Okazuje się, że posyłanie Żydów na śmierć i „rozpaczliwa
próba wyłamania się” „giną w mroku”13. To znaczy, że zabijanie było tylko
na pół świadome. Dialektycy uznali, że w warunkach społecznych, istnie-
jących w międzywojennych Niemczech stało się także konieczne.

Ostateczną przeszkodę w wyjaśnieniu Zagłady stanowi przejście od
nienawiści do zabijania. Obrona tezy o „ziarnie powszechnego mordu”, za-
wartym „w rękoczynach” już na pierwszy rzut oka wymaga cudów intelek-
tu14. Dialektycy uznali na razie, że „narodowcy fantazjują o żydowskich zbro-
dniach”, demaskują spiski i wpływy, a ich zamiary ograniczają się do
oświadczeń nie osiągając „stadium realizacji”. Jeżeli już „raz do tego dojdzie”,
wtedy „samo słowo Żyd staje się krwawym grymasem, którego odbiciem jest
chorągiew ze swastyką – trupia czaszka i krzyż z zagiętymi ramionami. Na-
zwać kogoś Żydem to domagać się zmasakrowania go, żeby przypominał ten
wizerunek”15. Rzeczywiście, zanim zabijanie stanie się formą panowania
musi „raz do niego dojść”. Ta prawda nie tłumaczy jednak po co w ogóle za-
czynać16. Dialektycy byli być może za bardzo przywiązani do poglądu o ilo-
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13 Irracjonalność praktykowanej wtedy nienawiści dotyczyła jej przyczyn, celu
i uzasadnień: „Antysemityzm jako ruch ludowy był zawsze (...) brutalnym zrówny-
waniem. Tym, którzy nie mają żadnej władzy rozkazodawczej ma się powodzić rów-
nie źle jak ludowi. Od niemieckiego urzędnika po Murzynów w Harlemie, zachłan-
ni prześladowcy zawsze wiedzieli, że na koniec sami nic z tego nie będą mieli prócz
radości, że inni też już nic nie mają. Aryzacja mienia żydowskiego, na czym skorzy-
stali przede wszystkim prominenci, nie przyniosła bodaj masom w III Rzeszy więcej
pożytków niż (...) nędzne łupy, zagarniane w splądrowanych dzielnicach żydow-
skich” (s. 191). W innym miejscu dialektycy piszą o nich, że „wyruszają, by plądro-
wać i dorabiają do tego wielką ideologię, bełkoczą o ratowaniu rodziny, ojczyzny,
ludzkości. Ponieważ w końcu zostają nabrani, czego w skrytości ducha się spodzie-
wali, żałosny motyw racjonalny – rabunek – któremu miała służyć cała racjonaliza-
cja, odpada i [ta] staje się mimowolnie uczciwa. Ciemny popęd, z którym od począt-
ku była bliżej spokrewniona niż z rozumem bierze górę” (s. 192-193). I wreszcie,
podsumowując te teorie dodają, że „kształt ducha, społeczna i indywidualna mental-
ność, która manifestuje się w antysemityzmie, prehistoryczno-historyczny splot,
w którym antysemityzm tkwi jako rozpaczliwa próba wyłamania się, wszystko to po-
grążone jest w mroku” (s. 191). Zob. także s. 193. 

14 Tamże, s. 223.
15 Tamże, s. 207-208.
16 Ma się rozumieć, że niczego nie zmienia tu rozróżnienie między struktural-

ną a funkcjonalną interpretacją przyczyn „Ostatecznego rozwiązania”. Nawet jeżeli
pierwszy zabity w imieniu III Rzeszy Żyd zginął z powodów drugorzędnych, z cza-
sem zabijanie przybrało na sile, było planowe i metodyczne, stając się podstawowym
celem władzy. Chodzi właśnie o moment, kiedy nienawiść jako objaw paranoi 



ści, która przechodzi w jakość, który zakłada, że droga wprawdzie mogła
być długa, ale prosta. W takim przypadku wysyłanie ludzi na śmierć stano-
wi zwykły skutek nienawiści posuniętej do granic neurozy. Ta jednak ciągle
różni się od morderstwa. Doświadczenie dowodzi, że większość z tych,
którzy nienawidzą, nie zabija. W wyjaśnianiu dialektyków cały czas pozo-
staje problem pierwszego kroku. Piszą, że „paranoik nie może przestać”, ale
i to nie tłumaczy dlaczego musiał zaczynać. Wyjaśnienie zatrzymuje się na
przeszkodzie, którą miało pokonać. „Z chwilą gdy cała groza praczasów, po-
konanych przez cywilizację, zostaje wskutek projekcji na Żydów zrehabilitowa-
na jako racjonalny interes, nie ma już żadnych hamulców. Grozę można zrea-
lizować, a realizacja ta przewyższa jeszcze złą treść projekcji”17.

Skutkiem tego jest przeistoczenie się w mordercę. Kandydaci na prze-
śladowców przez całe życie byli traktowani jak rzeczy. Teraz oszukano ich,
że będzie inaczej. Pozbawieni „racjonalnych hamulców”, zaczynają odda-
wać się „zabójczym zachowaniom”. Uwierzyli w podane im kłamstwo o so-
bie i ofiarach. Oddali się „absurdalnej rozrywce, jaką jest zabijanie”, „mordom
rytualnym”, które mają odwrócić ich cierpienia. Tęsknota za szczęściem
kończyła się dla nich „uciskiem”. To dlatego teraz sami „muszą go powtarzać,
a każda okazja do takiego powtórzenia” stwarza w nich „wolę zniszczenia”18.

„Można”, użyte w odniesieniu do „przejścia”, o którym mowa ozna-
cza, że jednak nie trzeba. Ale z drugiej strony, jeżeli możliwość już się
zaktualizuje staje się natychmiast koniecznością. Dialektycy nie uniknę-
li widocznego gołym okiem absurdu. „Zła treść projekcji” – pisali – „mu-
si” wejść „w stadium realizacji”, a nawet „przewyższyć jej treść”. Antytezą
dla „chcę”, zamiast „nie chcę” stało się dla nich „muszę”. 

Poplecznicy i wysocy zleceniodawcy

Różnicę między podejściem historycznym, wymagającym uwzglę-
dnienia doświadczeń, i przeciwnym, prezentowanym przez dialektyków,
widać po rozumieniu pojęcia strachu. Przekonanie, że strach odczuwa-
ny przez Niemców w latach trzydziestych i czterdziestych umożliwił
zabijanie, można uznać za punkt wyjścia obu podejść19.
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zmienia się w zabijanie. Z drugiej strony teorie dialektyków tylko z trudem dadzą się
pogodzić z poglądami funkcjonalistów.

17 Tamże, s. 207-208.
18 Tamże, s. 193. W innym miejscu dialektycy piszą o „nienasyconym pędzie do

zła, który bierze się z odpowiednio wzbudzanych wyrzutów urzeczowionego już
sumienia” (s. 229).

19 Będzie to duże uproszczenie, a posłużenie się nim ma cele bardziej meto-
dyczne niż przedmiotowe. 



Zastraszanie jako sposób rządzenia stało się w Rzeszy praktyką od
momentu przejęcia władzy przez Hitlera. W kwietniu 1933 roku ogłoszono
bojkot Żydów, którzy zajmowali się handlem i usługami. Raporty „Deutsch-
land Berichte” donosiły o jego małym poparciu u Niemców. Dopiero
bojówki SA zmuszały do omijania żydowskich sklepów. Pięć lat później
amerykański konsul w nocie dla swojego rządu ocenił postawy różnych
osób udzielających się publicznie. Wiele z nich przewidywało skutki złego
traktowania Żydów. Konsul nie odnotował żadnego przypadku sprzeciwu
i stwierdził, że prawie bez wyjątku przyczyną był brak odwagi. Trzymanie
w niepewności dawało korzyść. Führer był podobno zachwycony słysząc,
że po kraju krążą pogłoski o masowych egzekucjach Żydów. Metody poli-
cyjne odbierały ochotę na protesty. Przeciętny Niemiec wiedział, że lepiej
nie krytykować oficjalnej polityki. Jeżeli czuł potrzebę pomagania Żydom,
liczył się z ryzykiem, nie mając odwagi go podjąć20.

Dialektycy strach rozumieli inaczej. Dla nich nie był on świadomy.
Stopniowo, jak rdza, zbierał się w psychice, odbierał trzeźwą ocenę sy-
tuacji i zachęcał do morderstwa. „Ślepy odruch życia” mas powstał „pod
jego znakiem”. Czytanie źródeł historycznych to za mało, żeby go rozpo-
znać. Trzeba jeszcze szukać ukrytego sensu. Rzeczywiście dialektycy po-
trafili znajdować go między wierszami i wyciągać z tego wnioski21. Oka-
zało się, że niechęć do Żydów pomagała stłumić wstydliwe zakazy.
W dzieciństwie nazista czuł lęk przed kastracją. Żeby jej uniknąć bywał
posłuszny ojcu, aż do granic neurozy. Z czasem jego „świadome życie
uczuciowe” zaczęło przypominać „mentalność małej dziewczynki”. „Nie-
nawiść do ojca” zmieniła się w „wieczny uraz”, a „chęć kastracji” – w „pęd
do destrukcji”. Do zabijania podobno pozostało zrobić mały krok, bo
„żądny mordu zaślepieniec zawsze widział w ofierze prześladowcę, na
którego rzucał się w desperackiej obronie”22.
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20 Dokumente zur Geschichte der Frankfurter Juden 1933-1945, Frankfurt am
Main 1963; U.S. Departament of State, Foreign Relations (1933), Pismo Konsula
Generalnego do sekretarza Stanu, Berlin 1 listopada 1933 (170). Cyt. za S. Gordon,
Hitler, Germans and the „Jewish Question”, Princeton 1984, s. 23, 168, 170, 180. Tam-
że więcej źródeł i literatura.

21 Czy to tylko pozorna hermeneutyka? Szukanie głębszego sensu w przypad-
ku odbywa się równolegle z tym, co od czasów Vico nazywa się świadomością histo-
ryczną. Na końcu tego paragrafu okaże się, że dialektycy nieświadomie mogli rozu-
mieć bycie człowieka jako uwarunkowane dziejowo. W takim przypadku ich poglą-
dy, po odpowiedniej interpretacji, mogą stać się refleksją hermeneutyczną. 

22 „Ja wykuwa się w procesie uodpornienia na mimicry. Poprzez konstytucję Ja
dokonuje się przejście od odzwierciedlającej mimesis do kontrolowanej refleksji.
Miejsce fizycznego upodobnienia się do natury zastępuje „rozpoznawanie w pojęciu”,
ujmowanie tego, co różne przez to, co jednakowe. Wszelako konstelacja, w której
tworzy się jednakowość, bezpośrednia w mimesis i zapośredniczona w syntezie,



Zastraszone masy – zdaniem dialektyków – żyły z pracy najemnej.
Zapłata nie wystarczała na ich potrzeby. Fabrykant zatrzymywał sobie
cały dochód, a przy tym nie rzucał się w oczy. Za wyzysk łatwiej było ob-
winić pośrednika. Żydzi zajmowali się obiegiem pieniądza i kojarzyli się
z nim. Na początku miesiąca robotnik stawał przed sprzedawcą, zdawał
sobie sprawę „ze stosunku płac do cen” i zrzucał na niego winę za swoją
biedę23. Mieszkańcy liberalnego państwa czuli się oszukani, narastała
w nich „furia”. Teraz wystarczyło podsunąć im obiekt, który znienawi-
dzą i użyją jako „wentyl bezpieczeństwa”. Pod wpływem takich krętactw,
ludzie nagle poczuli się ważni. Przez całe życie byli traktowani jak rze-
czy, teraz wydało im się, że mogą decydować o sobie. Wrażenie jakie od-
nieśli należało do gry, którą z nimi prowadzono. Oszustwa musieli się
jednak domyślać, bo zabijając nie liczyli na specjalne korzyści. Zysk po-
legał na „sankcjonowaniu ich furii przez kolektyw”24. Marks uważał,
że religia stanowi przykład bezsilności proletariatu wobec wyzysku.
Wierzenia dawały fałszywą nadzieję na lepsze. Instytucje religijne pano-
wały nad wiernymi jak nad poddanymi. Dla Adorno podobną funkcję
spełniała nienawiść do Żydów. Przez nich cierpią masy, a obietnica
szczęścia okazuje się nie do spełnienia25.

Zdaje się, że dialektycy ulegli propagandzie nazistów. To Goebbels
ogłaszał światu, że w sprawie Żydów Niemcy pozostają zgodni. Kłam-
stwo o poparciu dla antyżydowskiej polityki zostało obmyślone na uży-
tek praktyczny. Oficjalne informacje dobierano starannie i nigdy nie do-
tyczyły one „Ostatecznego rozwiązania”. Fachowcy od sterowania opinią
publiczną chcieli wywołać wrażenie, że pogłoski o zabijaniu podsuwają
wrogie rządy i sami Żydzi. Okazało się nawet, że obieg informacji, które-
go nie kontrolowali także przynosił im korzyść26.
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upodobnienie do rzeczy w ślepym odruchu życia i porównanie do urzeczowionego
zjawiska w toku konstytuowania naukowego pojęcia powstaje pod znakiem stra-
chu”, (DO, s. 202). „Ich [prześladowców] wycie jest dla pogromu tym, czym urządze-
nie alarmowe dla niemieckich bomb lotniczych: przyciśnięciem guzika – włącza się
strach, który wywołuje strach” (s. 204), zob. także s. 209; 214. 

23 Tamże, s. 195.
24 Dialektycy mówią o „rozbudzonej podmiotowości”. Człowiek przez całe życie był

traktowany jak rzecz, nie miał prawa decydować o sobie, teraz ma okazję to zmienić.
Odnosi wrażenie, że ma wybór. Jednak po raz kolejny poddaje się manipulacji. „Usank-
cjonowanie furii” należy do zasadniczych przejawów nowej (czyli pseudo) „podmioto-
wości”. Można dodać, że nie jedynym, bo pozory opieki socjalnej, na przykład „Kraft
durch Freude” albo racjonalizacja potrzeby wyrzeczeń z powodu wojny także stanowiły
tego rodzaju zabiegi. O furii i jej uwarunkowaniach społecznych, zob. tamże, s. 191-192.

25 Zob. G. Rose, The Melancholy, s. 105.
26 S. Gordon, Hitler, s. 148-164 (Funkcje prześladowań i propagandy), s. 165-209

(Publiczne reakcje na antysemityzm).



Propaganda odniosła kilka sukcesów. Niemcy – jeżeli można użyć
tak ogólnego stwierdzenia – przychylnie patrzyli na ograniczanie roli
Żydów. Usuwanie z urzędów i odbieranie przywilejów znajdowało apro-
batę. Niektóre źródła wskazują na poparcie dla ustaw norymberskich, bo
„wyznaczały Żydom należne im miejsce”. Między 1935 a 1938 rokiem na-
stroje niechętne Żydom przybrały na sile. Ale Noc Kryształowa nie stała
się nowym przykładem wrogości. Opinia publiczna nigdy nie popierała
przemocy stosowanej wobec Żydów. Okazało się, że pięć lat po bojkocie
nie była gotowa uznać prześladowań za właściwą metodę obchodzenia
się z nimi. Do pogromów nie dołączył się żaden spontaniczny „ruch lu-
dowy”, o którym pisali dialektycy. Brytyjski chargé d’affaires, w związku
z wydarzeniami Nocy Kryształowej, donosił o powszechnym zażenowa-
niu niezależnym od przynależności klasowej. Natomiast okólniki socjali-
stów oceniły całą sprawę jako klęskę propagandy. W Berlinie, którego do-
tyczy jeden z raportów, mieszkańcy nie wzięli udziału w plądrowaniu
i podpalaniu. Nowe posunięcia wobec Żydów spotkały się z potępieniem.
Do wyjątków należeli ludzie, przeważnie kobiety, zadowolone z tego, co
się działo. Natomiast wielu, „aryjczyków” – pisał reporter – umyślnie uda-
wało się do sklepów razem z Żydami27.

Jeżeli czołowi naziści liczyli na „furię” Niemców, to spotkał ich za-
wód. W listopadzie 1938 roku musieli zdać sobie sprawę, że dalej idące
kroki nie znajdą u nich poparcia. Deportacje Żydów na wschód odbywa-
ły się w nocy i wczesnym rankiem. Wywożono ich bez rozgłosu, różny-
mi pojazdami, łącznie z wozami meblowymi. O zabijaniu opinia publicz-
na nigdy nie dostawała oficjalnych informacji. Naziści mordowali
bez rozgłosu. Do czego służył cyklon mogła się dowiedzieć pocztą pan-
toflową. W wiadomości o masowych mordach trudno było uwierzyć
każdemu, łącznie z niemieckimi Żydami. Leo Baeck o funkcji obozu
w Auschwitz dowiedział się w 1943 roku, a swojej wiedzy postanowił nie
upowszechniać. „Masy” raczej nie interesowały się Żydami. Jeżeli uznać
za prawdę tezę o „socjalizacji choroby”, to znaczy poddaniu „paranoicz-
nego mechanizmu kontroli bez wyeliminowania strachu”, to i tak do-
świadczenie wykazuje, że prowadził on raczej do milczenia i bierności.
Neuroza nie kończyła się „furią” i świadomym skracaniem czyjegoś
życia. Większość Niemców nigdy nie dała przyzwolenia na zabijanie28.

Wyjaśnienie, które odwołuje się do „furii” bardziej pasuje do grupy
oddanych sprawie nazistów, gorliwych członków partii i esesmanów.
Ideologia stanowiła dla nich drogowskaz, a wola Hitlera przesądzała
o podjęciu służby. Tacy ludzie z poczuciem obowiązku mogli odczuwać
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27 Tamże.
28 Tamże.



„furię” i dawać jej upust na Żydach29. Ale i w tym przypadku trudno
odróżnić oddanych bez reszty sprawie gorliwców od obojętnych mimo
wszystko karierowiczów. Wyczucie sytuacji bez trudu podpowiadało im
gdzie szukać spokoju i awansów. Uczestniczyć w przedsięwzięciu mogli
ze względów taktycznych, a „furię” pozorować30. 

Dialektycy dobrze wiedzieli, że nie da się jej przypisać wszystkim.
Niemcy, którzy nie czuli do Żydów nienawiści, stanęli, ich zdaniem, po
jej stronie popierając faszyzm. Kandydaci do władzy podrzucili wybor-
com „pakiet”. Obietnice miały zaspokoić ludzkie potrzeby, albo stworzyć
takie pozory. Głosowanie odbywało się en block – na nazwiska i hasła.
Oddanie głosu oznaczało zgodę na zabijanie. „Mechanizm” wpuszczał
w ruch nowe tryby, ale na innej zasadzie niż w przypadku osobników
ogarniętych „furią”. Wyborcy narodowych socjalistów nie musieli kiero-
wać się jej poglądami na kwestię żydowską. Nie przeszkadzało im jed-
nak, że oprócz starych krzywd, kryzysu gospodarczego i niesprawiedli-
wości społecznej, partia zamierza rozprawić się z Żydami31. Trudno
odrzucić takie oceny, nie wolno na nich poprzestać. Dialektycy nie śle-
dzili dalszej drogi wyborców. Do poparcia komór gazowych była jeszcze
daleka. Ostatnie wolne wybory do Reichstagu odbyły się w 1932 roku,
dając NSDAP tylko nieznaczną przewagę. Od czasu jej wyborczego suk-
cesu obserwator polityki mógł zmieniać poglądy. Po pogromach wyniki
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29 Dialektycy charakteryzują ich historie paradoksalnie. To inny niż masy rodzaj
popleczników. Wykazują się – jeżeli można tak powiedzieć – większym uświadomie-
niem politycznym: „Ostatnio byli nimi [antysemitami, których teraz o dziwo już nie ma]
liberałowie, chcący wyrazić antyliberalne opinie. Staroświecki konserwatywny dystans
szlachty i korpusu oficerskiego wobec Żydów miał pod koniec XIX wieku czysto reak-
cyjny charakter. Na czasie byli Ahwalrdtowie i Pałka-Kunzowie. Skupiali wokół siebie
ludzi, stanowiących już – uwaga – materiał dla Führera, cieszyli się poparciem najmar-
niejszych figur i maniaków z całego kraju. Demonstrowany antysemityzm we własnych
oczach był zarazem ruchem obywatelskim i buntowniczym”, DO, s. 222-223.

30 Chociaż podział ról, o którym będzie za chwilę mowa, zapewne uwzględnia
istnienie takich karierowiczów. I w ich przypadku zapewne odwołuje się do pobu-
dek tego rodzaju. 

31 „Miejsce antysemickiej psychologii zajmuje prosta akceptacja faszystowskie-
go pakietu wyborczego (ticket) – inwentarza haseł przebojowego wielkiego przemy-
słu. Na kartce wyborczej masowej partii machina partyjna udostępnia wyborcy na-
zwiska tych, którzy i tak nigdy nie znaleźli się w kręgu doświadczenia i na których
może głosować tylko en block, i podobnie jak punkty ideologii skodyfikowane są na
niewielu listach. Wyborca musi zdecydować się en block na jedną z list, jeżeli nie
chce, by jego własna postawa okazała się równie bez znaczenia jak rozproszone gło-
sy w dniu wyborów w porównaniu z wynikami statystycznych kolosów. Antysemityzm
nie jest już samoistnym impulsem, ale deską platformy wyborczej: kto daje szansę
faszyzmowi podpisując się pod rozbiciem związków zawodowych i krucjatą antybol-
szewicką, podpisuje się automatycznie pod zagładą Żydów”, tamże, s. 223-224. 



wyborów nie musiały dać zwycięstwa rządzącym. Nie da się wykluczyć,
że ich dawny wyborca na wieść o deportacjach i masowych morder-
stwach cofał poparcie32. To prawda, „mechanizm” nabrał rozpędu i ła-
two pomijał takie zmiany. Propaganda i aparat bezpieczeństwa był na to
gotowy, a ludzie odpowiednio zastraszeni. Wtedy nie było mowy o wy-
borze. „Pakiet” stracił znaczenie na rzecz strachu. 

Masy, zdaniem dialektyków, podobnie jak Żydzi, stawały się pion-
kiem w grze. Zostały zręcznie włączone w obce im interesy, a z zabija-
nia nie odnosiły żadnej korzyści. Były „poplecznikami” rozkazodawców,
ale tylko w morderstwie. Do podziału zysku nie miały prawa. Ocena wy-
stawiona przez dialektyków zakłada istnienie klas społecznych. Ich
członkowie nie podejmowali decyzji, działając zgodnie z „historyczną
specyfiką społeczeństwa”. Ono rozdało klasom różne zadania. I tylko
z tym nie można się nie zgodzić33. 

Rozkaz zabicia Żydów i jego wykonanie to tylko oficjalna strona
mordowania. Dialektycy twierdzili, że osobiste przyzwolenie było dla
mas tylko koniecznym skutkiem. Tymczasem sprawy mają się odwrot-
nie. Zgoda na zabijanie nie wymusza czynnego uczestnictwa. Dopełnić
formalności mogą inni, specjalnie do tego wyszkoleni. Panuje pogląd, że
powodzenie „Ostatecznego rozwiązania” stało się możliwe dzięki pozba-
wionemu cech osobowych „mechanizmowi”. Urzędnicy różnego
szczebla pracowali w biurach rozrzuconych po całej Europie. Każdy
z nich miał obowiązki, które spełniał mniej lub bardziej starannie. Żydzi
znajdowali się „poza zakresem ich doświadczenia”. 

Taki Hans Perschon pielęgniarz, który obsługiwał komory gazowe
i wszystko widział, należał do wyjątków. Ale nawet jemu musiało wyda-
wać się, że wykonuje zwykłe obowiązki. Odbył nawet specjalne kursy,
podobnie jak dostawcy perfum. Uśmiercanie ludzi kończyło całe przed-
sięwzięcie i angażowało stosunkowo małą grupę. Wykonawcy ostatnich
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32 Zob. np. E. Jäckel, Panowanie Hitlera, Wrocław 1987. 
33 „Antysemityzm jest tanim środkiem przekupstwa, ustanawia terroryzujący

przykład. Czcigodni gangsterzy utrzymują go, niegodni uprawiają” (DO, s. 191).
Pierwsza grupa obmyśla plany i manipuluje wykonawcami, natomiast różnica mię-
dzy jedną a drugą dotyczy samej nienawiści: „Dorośli, u których wołanie o żydow-
ską krew stało się drugą naturą, nie wiedzą dlaczego tak jest, podobnie jak młodzież,
która krew tę ma rozlać. Wysocy zleceniodawcy zaś, którzy wiedzą, nie nienawidzą
Żydów i nie lubią popleczników. Poplecznicy tymczasem, którzy nie otrzymują ani
satysfakcji ekonomicznej, ani seksualnej, nienawidzą bez granic, nie zniosą odprę-
żenia ponieważ nie znają spełnienia” (tamże, s. 192). Mechanizm rozdzielał zadania
jeszcze w inny sposób, uwzględniając cechy osobnicze: „(...) Typy charakterologicz-
ne mają dziś dokładnie wyznaczone miejsce w planie maszynerii władzy. Kalkulacja
uwzględnia ich współczynniki działania i tarcia. Sam pakiet wyborczy [o którym
będzie jeszcze mowa] jest już kołem zębatym” (tamże, s. 229). 



czynności nie wykazywali specjalnych cech, ale i nie musieli, bo przeło-
żeni ułatwiali im zadanie. Przede wszystkim dawali pełne przyzwolenie,
to znaczy „sankcjonowali furię”. Poszczególne czynności traktowano
zupełnie zwyczajnie, natomiast ofiary przedstawiano jako tępione dla
higieny robactwo. Większość Niemców nie miała okazji mordować oso-
biście i zabiegi te ich nie dotyczyły. W żadnym przypadku nie ma jednak
mowy o wyłączeniu moralnej oceny popełnianego czynu. Wytwórcy cy-
klonu, na przykład, mogli być przekonani, że ich produkt będzie służył
do dezynfekcji odzieży. Jednak gdy po okolicy zaczęły chodzić słuchy, że
truje się nim ludzi, stawali wobec wyboru. Musieli użyć sumienia i oce-
nić wiarygodność plotek. Jeżeli podejrzewali, że są prawdziwe ich dal-
sza praca wymagała decyzji zupełnie innego rodzaju. Słysząc „zamiast
głosu sumienia, głosy” łatwiej było wyjść naprzeciw oczekiwaniom
przełożonych. Czy oznacza to, że w mordercy nie istnieje sumienie, czy
przeciwnie – że „pęd do zła” dzieje się wbrew niemu? To dla rozumienia
teorii dialektyków pytanie podstawowe34.

Wyzbycie się refleksji na rzecz myślenia podrzuconego i sterowane-
go z zewnątrz to problem dziwnie bliski intelektualizmowi etycznemu.
Zło, które dla Sokratesa bierze się z ignorancji u dialektyków powoduje
„mentalność pakietowa jako taka”35. Żeby spełniać powinność wystarczy
ją sobie uświadomić. Jest to warunek konieczny i wystarczający. „Ticket-
denken” może najwyżej utrudnić wybór. Przywrócenie zdolności do re-
fleksji – „owładnięcie sobą” – stanowi pierwsze zadanie nawróconego
prześladowcy. Dialektycy jak Sokrates nie stracili na nie nadziei36. 
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34 Dialektycy dali w miarę precyzyjne określenie sumienia, które zostało
„zlikwidowane przez faszyzm”. Niewiele różniło się od jego klasycznej definicji jako
sądu rozumu o moralnej wartości czynu. „Wbrew temu, co wyobrażali sobie Dosto-
jewski i niemieccy apostołowie życia wewnętrznego – pisali – polega [ono] na tym,
że Ja wrażliwe jest na zewnętrzną substancjalność, zdolne uznać cudzą sprawę
za własną. Zdolność ta to zdolność do refleksji, w której receptywność splata się
z wyobraźnią. Z chwilą, gdy wielki przemysł, usuwając niezależne podmioty gospo-
darcze, po części przez to, że przekształca robotników w obiekty syndykatów, niepo-
wstrzymanie likwiduje ekonomiczne podłoże decyzji moralnych, refleksja musi za-
mierać. Dusza jako możliwość przyznania się przed samym sobą do winy, niszczeje.
Sumienie staje się bezprzedmiotowe, gdyż miejsce odpowiedzialności jednostki za
siebie i swoich bliskich zajmują – choć nadal pod dawnym sztandarem moralnym –
świadczenia na rzecz aparatu” (tamże, s. 220-221). 

35 „Antysemityzmem jest nie pakiet zawierający antysemickie treści, ale dopie-
ro mentalność pakietowa jako taka” (tamże, s. 230). Diagnoza bezmyślności jest po-
ważna: „W epoce trzystu słów podstawowych zanika zdolność do wysiłku sądzenia,
a tym samym różnica między prawdą a fałszem (...) Od ludzi oczekuje się, żeby
czegoś dokonywali” (s. 225). O reifikacji myślenia zob. s. 220 (o urzeczowieniu świa-
domości i kulturze traktowanej jak towar); s. 224 (o bezrefleksyjnym patrzeniu przez
myślowe modele); s. 228 (o zabijaniu myślenia). 



Ich interpretacja pozwala jednak na dalej idący wniosek. Teza, że „fa-
szyzm zlikwidował sumienia” ogłasza zgubne w skutkach historyczne uwa-
runkowanie bycia człowiekiem. Przed powstaniem nazizmu posiadanie
sumienia uważano za jego ważny przymiot. Nawet zdeprawowane uwa-
żano za potrzebne, bo przyzwalając na zło zachowywało jego świado-
mość. Jeżeli istnieje siła zdolna pozbawić człowieka wydawania sądów
moralnych, na przykład III Rzesza, to znaczy, że prześladujący w jej imię
człowiek już nim nie jest37. Próby powrotu do stanu sprzed 1933 roku czy-
li postulaty porzucenia stanu bezmyślności – wbrew nadziejom dialekty-
ków – skazane są na niepowodzenie38. Jeżeli tak się sprawy mają, opraw-
cy nie ponoszą winy za nic, co zrobili po „zlikwidowaniu ich sumienia”39. 

Wysocy zleceniodawcy i eksponenci cyrkulacji 

Hitler widział różnicę między antysemityzmem nazistowskim a tra-
dycyjnym. Nienawiść dawnego typu mogła doprowadzić najwyżej do
pogromów. Według Hilberga podlegała ona postępowi. Najpierw zdecy-
dowano, że Żydzi nie mogą żyć jako Żydzi. Niedługo okazało się, że ich
nawracanie na chrześcijaństwo to walka z wiatrakami. Wtedy zaczęło
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36 Trudno jest zrozumieć relację między chorobą determinującą zachowanie
a brakiem refleksji. Bezmyślność może równie dobrze stanowić przyczynę, co skutek
choroby. W tym przypadku chodzi jednak raczej o lekarstwo. Rezygnacja z myślenia pa-
kietowego to najwyraźniej sposób na odzyskanie równowagi psychicznej: „Odwrócenie
tej fatalności [zmieniania świata w piekło przez antysemitów – P.W.] zależy od tego, czy
poddani w obliczu absolutnego szaleństwa owładną sobą i położą szaleństwu kres.
Dopiero uwolnienie myśli od panowania, obalenie przemocy mogłoby urzeczywistnić
ideę, która do tej pory pozostawała prawdziwa, że Żyd jest człowiekiem” (tamże,
s. 222). Poglądy zawarte w „Dialektyce negatywnej” dotyczące skutków Auschwitz dla
Żydów być może potwierdzają tę ontologiczną interpretację (por. s. 1 tego artykułu).

37 Dialektycy domyślali się skutków „likwidacji sumienia”: „Jeżeli kiedyś mie-
szczanin interioryzował przymus jako obowiązek sumienia, dokonując tej operacji
na sobie i swoich robotnikach, to tymczasem cały człowiek stał się podmiotem –
przedmiotem represji. W toku postępu społeczeństwa przemysłowego – które ma
jakoby cudownym sposobem zlikwidować zasadę pauperyzacji, choć zasada ta jest
jego owocem – pohańbieniu ulega pojęcie człowieka jako osoby, jako nosiciela rozu-
mu” (DO, s. 227). Nic dziwnego, że w takiej sytuacji „indywiduum” zostaje „pokona-
ne” (s. 228). Charakterystyczne dla dialektyków jest to, że przyczynę tego odczłowie-
czania widzą w procesie ekonomicznym, a nazizm wydaje się jego – posuniętą do
granic możliwości – konsekwencją. 

38 Tamże, s. 222.
39 „(...) Nawet antysemicki ojciec rodziny staje się wolnym od odpowiedzialno-

ści widzem niepowstrzymanej tendencji dziejowej, ingerującym tylko wówczas, gdy
wymaga tego rola funkcjonariusza partyjnego albo pracownika fabryki cyklonu”,
tamże, s. 229.



się usuwanie Żydów z zajmowanej przestrzeni. Teraz nie mieli prawa
żyć wśród chrześcijan. Następne pomysły nie wyszły z kręgów kościel-
nych. Narodowi socjaliści doszli do wniosku, że Żydzi wcale nie powin-
ni żyć40. Problem rozwiązywało zabijanie. Rola „popleczników” może
ograniczyć się do udziału w pogromach. Racjonalizacja przedsięwzięcia
– wyznaczanie celów i metod – należy do „wysokich zleceniodawców”.

Od czasów „Dialektyki oświecenia” nauki historyczne zaczęły po-
wtarzać absurdalne stwierdzenie, że w Zagładzie tak naprawdę nie cho-
dziło o Żydów. Ofiary były przypadkowe w tym sensie, że gdyby do tej
roli pasował ktoś inny, właśnie on by ją pełnił. Teoria kozłów ofiarnych
zakłada, że za składaniem ofiar kryje się jakiś inny cel41.

„Furia wyładowuje się na tym, kto w widocznym stopniu nie korzysta
z żadnej osłony. I tak jak ofiary są między sobą wymienne, w zależności od
danej konstelacji: wagabundzi, Żydzi, protestanci, katolicy, tak każdy z nich
może zająć miejsce morderców”. „Poplecznicy”, którzy aktualnie posiadali
ten przywilej, już zdecydowani na najgorsze, szukali obiektu, na którym
wyładują „furię”. Żydzi nadawali się do tej roli, bo bardziej niż inni „nie
korzystali z żadnej osłony”. Poza tym posiedli cechy, które mogły prowoko-
wać nienawiść. Bankierzy finansowali bolszewizm, a inteligenci nie ocie-
kali potem42. Niechęć do nich nie została wrodzona, ale stworzona przez
okazję. Ludzie ogarnięci „furią” uderzali na ślepo, nie myśląc w kogo43.
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40 List Hitlera z września 1939 r. cytowany jest w większości jego biografii.
R. Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York 1985, s. 5-7. 

41 Równocześnie z podobnym poglądem wystąpił J.P. Sartre, publikując w 1947
roku książkę pod tytułem „Rozważania o kwestii żydowskiej”. 

42 „Urojony spisek lubieżnych żydowskich bankierów, którzy finansują bolsze-
wizm, jest znakiem przyrodzonej bezsilności, dobre życie jest znakiem szczęścia.
Dochodzi do tego obraz intelektualisty. Wydaje się [on] myśleć, na co inni sobie nie
pozwalają oraz nie ocieka potem trudu i siły fizycznej. Bankier na równi z intelek-
tualistą, pieniądze i duch, ci eksponenci cyrkulacji, to zakłamany obraz pragnień
tych, którzy zostali okaleczeni przez panowanie, którymi panowanie posługuje się
dla uwiecznienia siebie” (tamże, s. 193-194). „Sferę cyrkulacji zajmowali nie tylko
Żydzi. Ale Żydzi zbyt długo byli w niej zamknięci, by w ich charakterze nie odbijała
się nienawiść jaką odwiecznie znosili” (s. 195). Problemy z Żydami są jednak stare
jak oni sami: „(...) Żydzi w oczach zaawansowanej cywilizacji uchodzą za tych,
którzy pozostali w tyle i wysforowali się zanadto do przodu, za podobnych i nie-
podobnych, za sprytnych i głupich. Obwinia się ich o to, co – jako pierwsi przedsta-
wiciele cywilizacji mieszczańskiej – pierwsi w sobie przełamali: podatność na uwo-
dzicielski urok niższych form życia, pociąg do zwierzęcości i do ziemi, idolatrię. Po-
nieważ wynaleźli pojęcie koszerności, prześladowani są jako świnie. Antysemici wy-
stępują w roli egzekutorów Starego Testamentu: dbają o to, by Żydzi, którzy spożyli
owoc drzewa wiadomości, obrócili się w proch” (s. 208). 

43 „(...) Nie ma autentycznego antysemityzmu, nie istnieją urodzeni antysemici”
(tamże, s. 192). „Reakcja przeciwko Żydom nie ma charakteru pierwotnego, lecz raczej



„Wysocy zleceniodawcy” inaczej niż „poplecznicy” znajdowali się
w wygodnej sytuacji. Przede wszystkim nie musieli nienawidzić Żydów.
Nie da się zaprzeczyć, że Hans Perschon ze znanych sobie przyczyn
mógł najwyżej przyłączyć się do przedsięwzięcia. Rozkaz przyszedł
z góry. Na zabijaniu musiało komuś tam zależeć, ktoś wietrzył w nim in-
teres, nawet jeżeli go nie zrobił. Dialektycy nie dają ostatecznej odpo-
wiedzi komu było potrzebne44. Zapewne ambitnym, pozbawionym skru-
pułów Niemcom, którzy chcieli panować nad masami, posiadać środki
produkcji oraz zachować zyski i władzę – politycy i wielki kapitał.

Problem w tym, że zabijanie nie sprzyjało ani gospodarce ani poli-
tyce. Likwidacja konkurencji nie potrzebowała tak daleko idących środ-
ków. Wystarczyło zabić właścicieli fabryk, na wszelki wypadek ich spad-
kobierców i plenipotentów. Zresztą Żydzi w Niemczech i na większości
terenów okupowanych zostali wywłaszczeni jeszcze zanim zaczęto ich
masowo mordować. To prawda, kapitał miał interes w popieraniu woj-
ny. Koniunktura sprzyjała zamówieniom, a zwycięstwa zapewniały siłę
roboczą. Wojna to jednak co innego niż zagłada. Zyski z zabijania
Żydów były nieporównanie mniejsze niż nakłady, których wymagało.
Fizyczna likwidacja biedoty żydowskiej mogła mieć wprawdzie na celu
walkę z ewentualną rewolucją, ale jej zwolennicy rekrutowali się nie tyl-
ko z Żydów, a i nie wszyscy Żydzi ją popierali.

Dialektycy sugerują, że nienawiść do Żydów trzymała masy w nie-
pewności i jednoczyła w posłuszeństwie. Nauczka, którą odbierali stano-
wiła komunikat także dla ich niemieckich sąsiadów. Z punktu widzenia
polityki wewnętrznej zabijanie do niczego nie było przydatne. Antysemi-
tyzm, owszem, pełnił ważne funkcje. Hitler posługiwał się nim jako na-
rzędziem utrzymania czy wręcz wymuszania jedności w ramach partii.
Historycy przywołują pojęcie atomizacji. Sara Gordon pisze, że „poten-
cjalni przeciwnicy mogli być zneutralizowani bo, krytykując prześladowa-

Przyczyny zagłady Żydów według Adorno i Horkheimera... 169

najpierw wykształca się pewien kierunek instynktownych działań i dopiero pakiet
podsuwa stosowny przedmiot prześladowań” (s. 229). „(...) Od sterowanego przez
partię przypadku zależy, kogo istota desperacko walcząca o samozachowanie obar-
czy – w drodze projekcji – winą za swój strach” (s. 221). Ale właśnie to stanowi szan-
sę na koniec prześladowań, bo „wodzowie mogliby wymienić antysemicką deskę
platformy równie łatwo jak ludzkie zespoły można z jednego miejsca na wskroś zra-
cjonalizowanej produkcji przenieść na inne” (s. 230).

44 Sami to przyznają: „Odpowiedzialną za społeczeństwo elitę daleko trudniej
jest zlokalizować niż inne mniejszości. W mgławicy stosunków własności, posiada-
nia, dysponowania i zarządzania elita skutecznie wymyka się teoretycznemu okre-
śleniu. Ideologia rasy i rzeczywistość klasy ujawnia jedynie abstrakcyjną różnicę
w stosunku do większości” (tamże, s. 231). Piszą także o „gremiach i gwiazdach,
które w imieniu mas przejmują funkcje ego i super ego” (s. 226) oraz o decyzjach
podejmowanych za nie „z góry” (s. 227-228).



nia Żydów, stawiali się poza akceptowanymi społecznie normami”45. Pro-
blem w tym, że tylko w małej części ich wprowadzenie odpowiadało spo-
łecznemu zapotrzebowaniu. Reszta była nazistowską manipulacją. Mając
w ręku taką uniwersalną normę Hitler mógł wykorzystywać ją w rozma-
ity sposób wzbudzając strach u jednych i aprobatę u innych. 

Antysemityzm mógł odgrywać poważną rolę na terenach okupowa-
nych. Znane są usłyszane przez ukrywających się po aryjskiej stronie
pamiętnikarzy złote myśli o „zrobieniu porządku z Żydami”. Ale ci sami
pamiętnikarze dowodzą, że tego rodzaju bon mots niekoniecznie wyra-
żały powszechną opinię. Poza tym w krajach, gdzie nie było tradycji
antysemityzmu – w Danii albo satelickiej Bułgarii – pole do popisu
niemieckich propagandzistów było małe. Zasadę utrzymywania władzy
stanowił przymus. W jego wprowadzaniu nienawiść do Żydów była po-
mocna, zabijanie – mniej. Co więcej, zabicie ich wszystkich zmusiłoby
propagandę do żmudnego wymyślania nowego obiektu prześladowań.
W takim razie zabijanie wszystkich Żydów było wymierzone w nią samą.

Tymczasem nic nie wytłumaczy zaangażowania nazistów w po-
wszechny mord na Żydach. Mieli zniknąć wszyscy bez wyjątku! Deter-
minacja z jaką funkcjonariusze „Ostatecznego rozwiązania” usuwali ich
z powierzchni ziemi, naciski na państwa satelickie, żeby czym prędzej
wydały swoich Żydów, środki materialne użyte w sprawie bez znaczenia
dla militarnego sukcesu III Rzeszy poddają w wątpliwość istnienie wyż-
szych celów, którym miała służyć. Natomiast pociągi kierowane na pięć
minut przed klęską z Frontu Wschodniego w celu deportacji węgierskich
Żydów, zabijanie rzemieślników z zakładów zbrojeniowych, łapanki
urządzane na kilku ukrywających się w lesie ludzi dowodzą, że ich
zagłada była celem samym w sobie, że nie ma w niej drugiego dna.

Obok Sartre’a dialektycy jako pierwsi rozpoznali zło, które zgoto-
wano Żydom. Nazwali je po imieniu i nie uogólniali. Pisali o konkret-
nym wydarzeniu historycznym, co filozofom rzadko się zdarza. Potrze-
ba wyjaśnienia przyczyn, które doprowadziły do Auschwitz towarzyszy-
ła im przez całe życie. Odwołując się do ekonomii i podświadomości
przedstawili podstawowe interpretacje zachowań antysemitów. Jeżeli
ich wyjaśnienia poniosły klęskę, to ze względu na jakość tematu. Wbrew
niepowodzeniu to oni dali początek tradycji interpretacji powszechnego
mordu na Żydach. Odkąd jego historia uzyskała prawo obywatelstwa,
tezy i argumenty dialektyków bywają powtarzane bez opamiętania. Tym-
czasem, są one prawdziwe tylko częściowo, pod określonymi warunka-
mi i na pewno nie jako teoria. 
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45 S. Gordon, Hitler, s. 148.



P I O T R K E N D Z I O R E K

SSppoołłeecczznnee  ii ppssyycchhoollooggiicczznnee  
źźrróóddłłaa  nnaazziissttoowwsskkiieeggoo  aannttyysseemmiittyyzzmmuu

ii ZZaaggłłaaddyy  ww uujjęęcciiuu  nneeoommaarrkkssiizzmmuu

1. Tradycyjnie marksistowska wykładnia specyfiki
ruchu i systemu nazistowskiego

W (neo)marksistowskich analizach sensu nazistowskiego biologizmu
antysemickiego można zauważyć trzy kluczowe typy wyjaśnień: a) koncep-
cje instrumentalnego charakteru antysemityzmu nazistowskiego (dominu-
jące w „ortodoksyjnym” marksizmie); b) koncepcje antysemityzmu nazi-
stowskiego jako specyficznej ideologii o względnie samodzielnej dynamice
rozwojowej; c) koncepcje psychologiczne (odwołujące się zwykle do tzw.
freudomarksizmu), analizujące antysemityzm nazistów głównie w per-
spektywie struktury psychicznej samych antysemitów. Poniżej przedstawię
w zarysie uzasadnienie dla tych trzech koncepcji, które występują często-
kroć obok siebie w pracach tych samych autorów. Spróbuję przy tym
wykazać, że w przypadku nazistowskiego antysemityzmu nie należy (jak
czyni to wielu autorów) traktować tych ujęć jako alternatywnych, lecz jako
momenty jednej całości, w której są one w specyficzny sposób splecione.

Instrumentalno-funkcjonalne wyjaśnienie antysemityzmu nazistow-
skiego jest ściśle związane z klasycznie marksistowskim ujęciem funkcji
społecznej faszyzmu jako ruchu, którego celem jest przede wszystkim ter-
roryzowanie i rozbicie ruchu robotniczego w celu atomizacji klasy robot-
niczej i poprawy produkcyjności kapitału poprzez radykalny wzrost sto-
py wyzysku siły roboczej. Dla burżuazji realizacja tego zadania o tyle
wiąże się z koniecznością odwołania się do masowego ruchu faszystow-
skiego, o ile ruch robotniczy ucieleśnia w zalążku możliwość oddolnej sa-
moorganizacji klas podporządkowanych w skali całego kraju i utworze-
nia organów alternatywnych wobec kontrolowanych przez klasy panują-
ce aparatów państwa burżuazyjnego. A przy tym głębia kryzysu kapitali-
zmu, związana z masową pauperyzacją klas pośrednich, zmusza klasy
panujące do odtworzenia swojej hegemonii klasowej na nowych podsta-
wach, wykraczających poza klasyczną formułę tzw. bonapartyzmu. 



Innymi słowy, o ile reżim bonapartystowski oznaczał w gruncie rze-
czy klasyczną reakcyjną dyktaturę, w której dyktator z jego kliką wystę-
powali jako „zbawcy narodu”, lecz nie niszczyli w całości struktur „spo-
łeczeństwa obywatelskiego”, o tyle faszyzm dokonuje radykalnej zmiany
samej tkanki instytucjonalnej życia społecznego. Dostrzegali to już w la-
tach 20. i na początku lat 30. wszyscy ci marksiści, którzy nie ulegli pre-
sji stalinowskiej propagandy, i nie zrezygnowali ze stosowania metody
marksistowskiej w celu analizy rzeczywistości społecznej, zamiast ślepe-
go powtarzania dyrektyw biurokracji moskiewskiej. 

W kontekście określenia specyfiki faszyzmu, jako ruchu i nowego
typu systemu społecznego, szczególne znaczenie przypisywali oni zorga-
nizowaniu przez partie faszystowskie masowej bazy społecznej, rekrutu-
jącej się głównie z kręgów drobnomieszczańskich i lumpenproletariac-
kich (chociaż także częściowo robotniczych, przy czym głównie dotyczy-
ło to środowiska bezrobotnych), i wymierzonej przeciwko wszelkim nur-
tom społecznie postępowym, istniejącym w ramach społeczeństwa mie-
szczańskiego. I tak np. Andrzej Stawar tuż po przewrocie hitlerowskim
w Niemczech pisał (pod pseudonimem Paweł Trestka) w wydawanym
przez siebie piśmie „Pod prąd”: „Siłę umożliwiającą realizację pełnego
monopolu politycznego daje reżimowi faszystowskiemu jego masowa baza
polityczna (...) Istnienie masowej kadry, spojonej ścisłą organizacją daje tu
faszyzmowi możliwość bez porównania głębszego wniknięcia w życie.
W klasycznym reżymie bonapartystowskim punkt ciężkości władzy spoczy-
wa na administracji państwowej – obywatelowi pozostawia się swobodę ki-
wania palcem w bucie, zalecając bezpartyjność i posłuszeństwo władzy
państwowej. W dyktaturze faszystowskiej mamy zasadę odmienną. Tutaj
administracja państwowa staje się ekspozyturą partii. Punkt ciężkości wła-
dzy leży w tej ostatniej”1. 

Dla Stawara istotne jest to, że kontrola odziedziczonego po okresie
liberalnym aparatu państwowego przez organizację faszystowską umoż-
liwia realizację nowego typu dyktatury, której istotą jest totalna kontrola
nad całością życia społecznego. Równocześnie, podobnie jak wszyscy in-
ni autorzy lewicowi, nie miał on wątpliwości, że podmiotem tej kontroli
są dotychczasowe klasy panujące (uzupełnione o przedstawicieli kliki fa-
szystowskiej): „Ludzie, którzy myślą pod sugestią starych reżimów reakcyj-
nych skłonni są zwracać uwagę na stronę zakazową reżimu, ale ona nie jest
istotna i nowa. Nowym jest to, co można by nazwać powszechnym poborem
politycznym przez analogię z powszechnym poborem wojskowym (...) Istnie-
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1 P. Trestka (A. Stawar), O faszyźmie, „Pod prąd”, t. 1, Warszawa 1934. Por.
także: I. Silone, Das Zeitalter der Diktatoren, Zürich 1938; L. Trotzki, Schriften über
Deutschland, Berlin 1977.



nie olbrzymiej ilości dobrowolnych ajentów władzy i przeniknięcie ich
w najdrobniejsze komórki społeczne, daje możliwość kontroli i represji pre-
wencyjnej na skalę o wiele większą niż w jakiejkolwiek postaci dotychczaso-
wego państwa (...) W ten sposób klasy posiadające otrzymują w swoje ręce
najpełniejszy aparat władzy, jaki istniał od czasów średniowiecza”2.

W tym samym artykule Stawar konstatował trudności, jakie sprawiło
teoretykom i działaczom ruchu robotniczego samo pojawienie się faszy-
zmu jako zjawiska społecznego. Sens projektu socjalistycznego wypro-
wadzany był przez jego zwolenników z postępowych tendencji w bazie
ekonomicznej kapitalizmu, a za taką uważano bardzo dynamiczny w tej
formacji społeczno-ekonomicznej rozwój sił wytwórczych. Socjaliści
wiązali z nim nie tylko moment powstania bazy materialnej dla takiej for-
my uspołecznienia środków produkcji, która umożliwiałaby realizację
zasady egalitaryzmu (co oznaczało zaspokojenie podstawowych potrzeb
wszystkich członków społeczeństwa), lecz także zwiększanie się bazy
społecznej dla nowych, proletariackich instytucji demokracji oddolnej
w wyniku powiększania się szeregów klasy robotniczej, a także (również
związane z tą tendencją społeczną) stopniowe urzeczywistnianie hege-
monii politycznej i kulturowej klasy robotniczej w obrębie już istnieją-
cych organów demokracji parlamentarnej. Trafnie pisał o tym zjawisku
Stawar: „Praktyczne programy robotnicze w ciągu przeszło pół stulecia
opierały się na postępowym ruchu kapitalizmu i na dynamice zmian prze-
zeń wprowadzanych. Gdy weźmiemy jakąkolwiek pracę uzasadniającą so-
cjalizm z okresu przedwojennego [sprzed I wojny światowej – P.K.] widzi
się, jaką rolę odgrywały tam cyfry ujmujące ruch gospodarczy i cyfry demo-
graficzne. Jeśli weźmie się główne kraje kapitalistyczne, to z każdym dziesię-
cioleciem przybywają nowe miliony proletariuszy zatrudnionych w wielkim
przemyśle (...), traci wieś, rośnie znaczenie wielkiego przemysłu. Te momen-
ty niemal automatycznie wykreślały prognozę rozwoju”.

Ten optymistyczny schemat myślowy, oparty o paraewolucjonistycz-
ną wykładnię materializmu historycznego, nie uległ zmianie ani wobec
doświadczenia nowoczesnego barbarzyństwa I wojny światowej, ani też
rozłamu w ruchu robotniczym na skrzydło reformistyczne, centrystow-
skie i rewolucyjne po jej zakończeniu. Ruch komunistyczny od samego
początku podtrzymywał ogólny szkielet teoretyczny marksizmu zaczerp-
nięty z okresu przedwojennego (co dostrzegli wcześnie tacy krytycy za-
równo bolszewizmu, jak też socjaldemokracji, jak Karl Korsch czy Kurt
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Mandelbaum)3, przy czym ogólna degrengolada życia intelektualnego
w sekcjach III Międzynarodówki wraz z ich „bolszewizacją” (co oznacza-
ło stalinizację) w drugiej połowie lat 20. doprowadziła do praktycznego
zakazu wszelkiej krytyki ekonomistycznego modelu marksizmu. Symp-
tomatyczny dla tego stanu rzeczy był los, jaki spotkał György’a Lukácsa
i Karla Korscha za ich „heretyckie” ujęcie sensu myśli marksistowskiej:
przewodniczący Kominternu Grigorij Zinowiew publicznie zgromił obu
autorów i ich zwolenników na kongresie Międzynarodówki w 1926 r. za
zakwestionowanie uświęconych autorytetów Engelsa i Lenina jako ko-
dyfikatorów ostatecznego kształtu teorii marksistowskiej4.

Stawar trafnie zauważył w swoim tekście, że „wiara w automatyzm
zmian” przeszkodziła ruchowi robotniczemu w rozpoznaniu wagi drob-
nomieszczaństwa jako siły społecznej, która wskutek pauperyzacji nieko-
niecznie musiała radykalizować się w kierunku socjalistycznym (szcze-
gólnie w sytuacji, kiedy na płaszczyźnie kulturowej warstwy te odcinały
się od proletariatu i znajdowały się pod silną hegemonią kulturową klas
panujących): „Jeśli w okresie powojennym pod wpływem wojny światowej
i rewolucji wśród bardzo znacznego odłamu klasy robotniczej wiele złudzeń
uległo przetrząśnięciu i odrzuceniu, to jednak tu nie dostrzeżono całej wagi
zagadnienia. Poprzednia wiara w automatyzm zmian wyraziła się w nowej
formie w przekonaniu, że klasa robotnicza automatycznie pociągnie za so-
bą drobnomieszczaństwo przeciwko kapitalizmowi. Obok teorii harmonij-
nego przerastania, teorii nadimperializmu głoszonych przez reformistów,
rozszerzało się w obozie rewolucyjnym złudzenie o automatycznym przejś-
ciu drobnomieszczaństwa do obozu antykapitalistycznego (...) Tej wierze
w automatyczność przejścia należy przypisać, iż nie wysunięto szczegółowe-
go programu dla drobnomieszczaństwa, ograniczając się, jak w Niemczech
głównie do podbijania jego patriotycznych sentymentów”5.

Kluczowym zagadnieniem była nie sama bezradność organizacji ro-
botniczych w obliczu radykalizujacych się na prawo, spauperyzowanych
mas drobnomieszczańskich (przy czym, jak trafnie zauważa Stawar,
próby przyciągnięcia tych warstw przez Komunistyczną Partię Niemiec
poprzez wykorzystanie tradycyjnych dyskursów burżuazyjnych o charak-
terze nacjonalistycznym doprowadziło do skutków odwrotnych od zamie-
rzonych i stanowiło najlepszy przykład tej bezradności), lecz przede
wszystkim brak gotowości ze strony obu głównych nurtów ruchu robotni-
czego do stworzenia jednolitego frontu antyfaszystowskiego oraz haniebna
bierność tych organizacji w momencie sięgnięcia przez nazistów po wła-
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dzę. Niemniej jednak problem drobnomieszczaństwa był niewątpliwie
problemem bardzo istotnym przy analizie rozwoju ruchów faszystowskich
i czynników, które zapewniły im masowe poparcie społeczne.

2. Blochowska koncepcja „utopijnego” sensu 
nazistowskiego biologizmu społecznego

W odniesieniu do nazizmu, spośród prac marksistowskich za naj-
lepszą i najbardziej oryginalną analizę tego zjawiska uchodzi zbiór te-
kstów Ernsta Blocha z lat 20. i 30., które ukazały się w 1938 r. jako
książka pod tytułem „Dziedzictwo tego czasu” (Erbschaft dieser Zeit)6.

Ogólna teza Blocha, mimo jego związków z partią komunistyczną, by-
ła niezbyt ortodoksyjna wobec teorii faszyzmu dominującej w tym okresie
w ruchu komunistycznym. Sądził on mianowicie, że poparcie, jakie narodo-
wy socjalizm uzyskał w Niemczech należało wiązać z istnieniem w społe-
czeństwie niemieckim szeregu wyobrażeń ideologicznych i tęsknot społecz-
nych (częstokroć zupełnie amorficznych i funkcjonujących w obszarze świa-
domości potocznej w formach niejasno wyartykułowanych), pochodzących
jeszcze z okresu przednowoczesnego i wyrażających swoisty romantyczny
sprzeciw wobec kapitalizmu w imię tradycyjnych wartości wspólnotowych.
Niezdolność ruchu robotniczego do rozpoznania wagi tych przednowocze-
snych i antynowoczesnych energii utopijnych i przetworzenia ich w kierun-
ku socjalistycznym (a więc wiążącym je z projektem społecznym proletaria-
tu) umożliwiła siłom reakcyjnym skierowanie ich przeciwko projektowi
socjalistycznemu i ruchowi robotniczemu. Dla Blocha oznaczało to funkcjo-
nalizację wspomnianych wyobrażeń dla celów społecznych klas panujących
i tym samym zdradę ich „utopijnego” potencjału. 

Przykładem tego modelu interpretacyjnego jest sposób ujęcia przez
Blocha wykorzystania przez nazistów dyskursu o narodzie, w którym
kluczową rolę odgrywa idea tzw. wspólnoty narodowej (Volksgemein-
schaft): „Ale teraz droga ekspansji jest dla niemieckiego kapitału zamknię-
ta, a jego najpilniejszą potrzebą stała się obrona przed kryzysem, wraz ze
wszystkimi tego konsekwencjami; równocześnie swoje usługi oferuje nowa
ideologia narodowa, ideologia państwa opartego na krwi czy też zwrócone-
go ku irratio (...) Ale nowe państwo jest w jeszcze mniejszym stopniu niż
dawne państwem narodowym w autentycznym, prawdziwym, nieideolo-
gicznym sensie; w najlepszym razie jest nie-międzynarodowe, a mianowi-
cie autarkiczne (...) I jest równocześnie wyraźnie międzynarodowe pod tym
względem, że kapitał musi rozwinąć we wszystkich państwach faszystow-
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skich ten sam rodzaj uczucia narodowego i ideologii narodowej, zwróco-
nym przeciwko świadomym klasowo proletariuszom. Ta walka klasowa od
góry łączy Włochy, Niemcy, Węgry w takiej samej rzymskiej, germańskiej,
a nawet turańskiej ekstazie, i różnice mają tu charakter ekonomiczno-poli-
tyczny, także strategiczny, lecz nie są to różnice pomiędzy prawdziwymi
narodami”7. 

Fragment ten pochodzi z 1933 r. i wyraźnie widać w nim ówczesne
pozytywne wartościowanie przez ruch komunistyczny pojęcia narodu
(o czym w swoim tekście wspomniał przywoływany powyżej Stawar),
aczkolwiek sam Bloch dodaje, że „już od dawna »naród« nie jest w Euro-
pie czynnikiem rewolucyjnym, jakim był w okresie Rewolucji Francuskiej”.
Aby uniknąć pułapek dyskursu nacjonalistycznego Bloch przeciwstawia
aktualny ideologiczny sens pojęcia narodu, artykułującego i uzasadnia-
jącego interesy grup działającego w ramach państw narodowych kapita-
łu, idei narodu urzeczywistnianej w społeczeństwie socjalistycznym (bę-
dącego „autentycznym narodem”). „Ojczyzna narodzi się dopiero poprzez
oddalenie tych, którzy z niej korzystają, poprzez rzeczywiste zniesienie klas,
przeniesienie ziemi i gruntów, wszystkich środków produkcji i dóbr kultu-
ry na własność narodu. Państwo krwi [tzn. państwo faszystowskie – P.K.]
okłamuje chłopów i drobnomieszczan, strzela do proletariuszy, jest tylko
z pozoru jednością volku w ideologii, w której nawet to, co archaiczne jest
niewłaściwym określeniem (...) tego, co stapia. Tak zwany narodowy socja-
lizm (...) nie jest ani narodowy, ani też socjalistyczny, lecz w obu przypad-
kach jest kłamstwem bądź pomyłką”. 

Blochowi oczywiście łatwo przychodzi demaskacja idei narodu
w społeczeństwie kapitalistycznym, szczególnie w wersji faszystowskiej,
jako namiastki wspólnoty urzeczywistniającej te wartości (wspólnotowe
i solidarystyczne), które występują w dyskursie narodowym i które czy-
nią jego ideę atrakcyjną także w oczach klas podporządkowanych. Z te-
go punktu widzenia przeciwstawienie momentu emancypacyjnego
w idei narodu jego mieszczańskiej formie ideologicznej nie jest bezza-
sadne. Z przywołanych powyżej wywodów Blocha wynika, że naród
w społeczeństwie socjalistycznym byłby wspólnotą ludzką spojoną przez
określone czynniki historyczne i kulturowe, i opartą o stosunki wzajem-
nego uznania i solidarności pomiędzy jego członkami, co w warunkach
społeczeństwa klasowego musi pozostać kłamstwem, skrywającym rze-
czywistość antagonistycznego uspołecznienia. Innymi słowy, przedsta-
wienie narodu jako określonej jedności w społeczeństwie klasowym
służy nie tylko ekskluzji rozmaitych „innych”, lecz także uzasadnieniu
stosunków panowania i wyzysku w obrębie danego narodu. Zatem w ta-
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kim pojęciu narodu dominuje moment represyjny, i dopiero zniesienie
stosunków wyzysku umożliwiłoby ujawnienie „realnej” substancji utopij-
nej, tkwiącej u podstaw idei narodowej.

Analogiczny wywód Bloch przeprowadza w odniesieniu do rzeko-
mego „socjalizmu” nazistowskiego, bez trudu wykazując, że rzeczywiste
zapożyczenia elementów ideologii i działania ruchu robotniczego
(czerwony kolor, pochody, odwoływanie się do mas itd.) w celach kontr-
rewolucyjnych – jest oszustwem z punktu widzenia deklarowanego przez
przywódców faszystowskich rzekomego reprezentowania interesów
tychże mas. „A zatem wróg nie zadowala się zabijaniem i torturowaniem
robotników. Chce nie tylko rozbić »Czerwony Front«, lecz z domniemanego
trupa ściąga jeszcze biżuterię. Kłamca i morderca nie może sobie pozwolić
na postrzeganie siebie inaczej niż z perspektywy pararewolucyjnych prze-
mów i form walki. Drobnomieszczanin dostrzega w tym socjalizm, wielki
kapitalista posiada tu zasłonę, a i dla jednego i dla drugiego był to już ostat-
ni moment, gdyż demokratyczna atrapa weimarskiej socjaldemokracji
już nie zakrywała przed spauperyzowanymi masami ich własnej rzeczywi-
stości. A zatem atrapa musiała zostać wymieniona, i od socjaldemokratycz-
nego »socjalizmu« przejść w bardziej radykalne mamidło nazistowskie”8.

Bloch jest przekonany, że właśnie manipulatorski charakter ideolo-
gii nazistowskiej, która poza antysystemowym frazesem skrywa związki
z interesami wielkiego kapitału, tworzy sprzeczność potencjalnie
wywrotową wobec samego faszyzmu: „Ale przebudzenie z narodowoso-
cjalistycznego omamienia będzie tym bardziej pouczające dla jego mas, im
bardziej omamienie było brzemienne w antykapitalistyczną tęsknotę (...)
Hitler ryczał, że jego Rzesza ustabilizuje się »na stulecia, które po nas
nadejdą«, a w ciągu 10 lat marksizm nie będzie już istniał. Zamiast tego,
w przeciągu 10 lat tysiącletnia Rzesza pójdzie w diabły – pies jest martwy,
kieszonkowcy nie przywołają już żadnego ducha”9.

Prognoza Blocha (tekst pochodzi z 1933 r.) okazała się tylko czę-
ściowo trafna: Trzecia Rzesza rzeczywiście „poszła w diabły” w przecią-
gu niewiele ponad dziesięciu lat od momentu jej proklamowania, ale nie
wskutek buntu rozczarowanych „proletów z SA”, o których Bloch wspo-
mina w innym miejscu, ani też rewolucji socjalistycznej, lecz klęski mi-
litarnej w rozpętanej przez siebie wojnie światowej. Równocześnie w tej
wojnie naziści dokonali ludobójstwa na nieznaną wcześniej skalę. Bloch
zdawał sobie sprawę z tego, że szereg elementów ideologicznych nazi-
zmu nie daje się sprowadzić do ideologicznej atrapy, ukrywającej rze-
czywistość akumulacji kapitału i przygotowań do wojny imperialistycz-
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nej, lecz elementy te łączył raczej z prekapitalistycznymi energiami uto-
pijnymi, nie w pełni dostrzegając ich destrukcyjny potencjał (wykracza-
jący poza sam moment przemocy, związanej z brutalną realizacją impe-
rialistycznych celów niemieckiego kapitału). 

Niemniej jednak zwracał on uwagę (wbrew oficjalnemu optymizmo-
wi Kominternu) na przedwczesność nadziei na wewnętrzny rozpad obo-
zu nazistowskiego wraz z (domniemaną) demaskacją iluzoryczności
obietnic socjalnych faszyzmu: „[U]ważamy to oczekiwanie w całości za
przedwczesne, i to nie ze względu na antykapitalistyczny, lecz antymecha-
nistyczny element tkwiący w tym ruchu. Pierwsza sprzeczność, spauperyzo-
wanych warstw średnich wobec kapitalizmu, z pewnością jest możliwa
do wykorzystania (...); nie jest ona jeszcze jasno uświadomiona, jest irracjo-
nalna (...) i dla ratio kapitału w dłuższym okresie czasu nie może być
wygodna. Jednak drugi element sprzeciwu, wobec »mechanizmu w ogóle«,
powoduje, że także komunizm może zostać przedstawiony jako mechaniczność
i przedłużenie depersonalizacji (...), jako tylko odwrotna strona kapitalizmu.
W ten sposób powstaje – w fantastycznym, lecz upartym pomieszaniu kapita-
listycznej i komunistycznej »ratio« – antymechanistyczna »nierozumność«,
która czerpie z tysięcy elementów wielkoburżuazyjnej irratio”10.

Bloch pisząc te słowa niedługo po zdobyciu władzy przez nazistów nie
mógł wiedzieć, że nadzieje socjalne, rozbudzone przez nazizm, będą mo-
gły być częściowo spełnione mimo wzrostu wyzysku siły roboczej, ze
względu na realizację polityki deficit spending, której koszta miały być
spłacone poprzez politykę imperialistycznego podboju. Istotniejsze jest
jednak z naszego punktu widzenia raczej to, że Bloch nie dostrzegał związ-
ku pomiędzy „antymechanistycznym” aspektem dyskursu nazistowskiego,
łączącym kapitał i ruch robotniczy w jedną niezróżnicowaną całość z an-
tysemicką komponentą ideologii nazistowskiej. To Żydzi byli przecież dla
nazistów uosobieniem owej bezdusznej mechaniczności, która prowadzi
do upadku „wspólnoty narodowej” i której przezwyciężenie (poprzez pozby-
cie się Żydów) stanowi sedno programu społecznego nazizmu. 

A zatem, jak wynika z zaprezentowanych powyżej wycinkowych ana-
liz, nawet w tej zapewne najlepszej w tym okresie marksistowskiej kon-
cepcji nazizmu, unikającej pułapek prostego schematyzmu Międzynaro-
dówki Komunistycznej (której teoretycy nie wykraczali w swoich anali-
zach poza słynną definicję Dymitrowa, który na zjeździe Kominternu
w 1935 r. określił faszyzm jako „jawną terrorystyczną dyktaturę najbardziej
reakcyjnych elementów kapitału finansowego”) brak jest uwzględnienia roli
antysemityzmu nawet w przypadku tych ideologemów nazistowskich,
które były z gruntu antysemickie.
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3. Nazizm jako „nowoczesne barbarzyństwo”
w ujęciu Adorna i Horkheimera

Problematyka biologizmu nazistowskiego na przykładzie antysemity-
zmu po raz pierwszy została podjęta w pracach Instytutu Badań Społecz-
nych w tekście Maxa Horkheimera „Żydzi i Europa” z 1939 roku. W syste-
mie nazistowskim Żydzi jako grupa ekonomicznie i kulturowo związana
z przeszłym porządkiem liberalnym zostają przykładnie zdeklasowani, co
zaspokaja resentyment oszukanych przez nazistowską klikę członków klas
podporządkowanych: „Plan narodowosocjalistyczny, by tych Żydów, którzy
pozostaną [tzn. nie wyemigrują z Niemiec – P.K.], zepchnąć do lumpenpro-
letariatu, poświadcza na nowo, że jego twórcy znakomicie znają świat. Gdy
Żydzi będą już lumpami, także przelotne uczucie mieszczańskiej solidarności
klasowej – oburzenie, że nawet ludzie bogaci nie są już bezpieczni – nie będzie
działało na ich korzyść. Ubodzy Żydzi są mniej godni litości. Muszą istnieć
biedni ludzie, świata nie można zmienić. Pomiędzy nieugaszonymi potrzeba-
mi bezsilnych a nienasyconymi potrzebami mocarzy występuje przedstawio-
na harmonia. Ci z nizin nie mogą stać się szczęśliwi, gdyż wtedy staliby
się obiektami. Ale furia, którą wytwarza nędza (...) ujawnia się tam, gdzie jest
po temu sposobność, uderzając zatem właśnie w słabych i zależnych”11. 

W dalszych wywodach Horkheimer, zgodnie z generalną krytyką
ideologii liberalnej, rozwijaną w kręgu Instytutu Badań Społecznych,
konstatuje bezsilność liberalizmu w obliczu jego totalitarnego zniesie-
nia, gdyż momenty pretotalitarne są obecne w ideologii społeczeństwa
mieszczańskiego jako takiej. Zgodnie z nią walka konkurencyjna z zało-
żenia tworzy grupę „wygranych” i „przegranych”, a wątłe próby racjona-
lizacji tego stanu rzeczy nie mogą przesłonić jego społecznej przypadko-
wości i bezsensowności, zarówno z punktu widzenia jednostek, jak też
możliwości solidarnej i planowej alokacji zasobów w skali społeczeń-
stwa. W rezultacie wentylem bezpieczeństwa dla klas panujących jest re-
sentyment, dla którego Żydzi stanowili idealny obiekt. W trzeciej tezie
o antysemityzmie z rozdziału „Żywioły antysemityzmu” w „Dialektyce
oświecenia” Adorno i Horkheimer w taki sam sposób wyjaśniają sens
mieszczańskiego antysemityzmu. Społecznie zbędny stosunek panowa-
nia i ucisku zostaje zakryty w swojej klasowej istocie poprzez podsyca-
nie resentymentu antyżydowskiego, dzięki któremu zło systemu zostaje
spersonalizowane, a równocześnie przeniesione z całości społecznego
mechanizmu pomnażania kapitału na obszar cyrkulacji (jest rzeczą oso-
bliwą, że Horkheimer w omawianym powyżej tekście „Żydzi i Europa”
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sam zdaje się milcząco przyjmo-
wać takie utożsamienie, łącząc
domniemany kres swobodnej cyr-
kulacji towarów w nowej, totali-
tarnej fazie kapitalizmu, z uci-
skiem i społeczną marginalizacją
Żydów jako przedstawicieli sfery
cyrkulacji): „Mieszczański antyse-
mityzm ma pewne swoiste podłoże
ekonomiczne: okoliczność, że pano-
wanie przebrało się za produkcję
(...) Z tytułu posiadania maszyn
i materiału [fabrykant] wymuszał
produkcję na innych. Nazwał się
producentem, ale jak wszyscy w głę-
bi ducha wiedział, jak jest napraw-
dę. Produktywna praca kapitalisty
(...) była ideologią, zasłaniającą
istotę umowy o pracę i grabieżczy
charakter systemu ekonomicznego
w ogóle. Dlatego krzyczy się: Łapać

złodzieja i wskazuje na Żyda.  Żyd jest w rzeczywistości kozłem ofiarnym
(...) w szerokim sensie: obarcza się go ekonomiczymi niesprawiedliwościa-
mi całej klasy”12.

Żydzi jako „kozły ofiarne” systemu, obiekty nienawiści i wrogości w ra-
mach ideologii „socjalizmu głupców” (jak określił sens antysemityzmu stary
August Bebel): to klasyczne elementy marksistowskich wykładni resenty-
mentu wobec Żydów w społeczeństwie mieszczańskim. Ale błąd Horkhei-
mera w 1939 r. polegał na tym, że nie dostrzegł, iż nazistowski antysemi-
tyzm rozbija ramy tego schematu. Trafnie zauważa, że w społeczeństwie
rządzonym przez nazistów „biurokracja decyduje o życiu i śmierci”, lecz nie
dostrzega czynników, które terror panujących klik pozwalały przekształcić
w totalność ludobójstwa. Oczywiście tego nikt (za wyjątkiem może
Trockiego) nie przewidział (i prawdopodobnie nikt nie mógł przewidzieć,
gdyż przemysłowe ludobójstwo wykraczało poza obszar wyobrażeń tego, co
w ogóle możliwe), ale antysemityzm nazistowski już w okresie przed Holo-
kaustem był czymś daleko więcej niż tylko reprodukcją przedstawienia
kozła ofiarnego dla potrzeb manipulacji poddanymi przez klasę panującą.

Informacje o Zagładzie, dochodzące do przebywających na emigracji
w Stanach Zjednoczonych członków Instytutu Badań Społecznych, skłoni-
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ły niektórych członków in-
stytutu do bardziej syste-
matycznego przemyślenia
problemu. W rezultacie
powstał zrąb teorii ideolo-
gicznego i psychospołecz-
nego sensu nazistowskiego
antysemityzmu, która do
dzisiaj jest najpoważniej-
szą próbą konceptualizacji
tego zagadnienia w obrę-
bie myśli lewicowej.

W pracach autorów
z kręgu tzw. Szkoły Frank-
furckiej, Adorna, Horkhei-
mera i Löwenthala, kwe-
stia antysemityzmu zosta-
ła usytuowana w samym
centrum refleksji nie tylko
nad nazizmem, lecz no-
woczesnym uspołecznie-
niem jako takim. Ogólny
problem został przedsta-

wiony w sposób typowy dla autorów lewicowych, którzy konstatowali
w tym okresie (lata 30. i 40.) relatywną słabość alternatyw emancypacyj-
nych w obliczu kapitalistycznego totalitaryzmu faszystowskiego i postre-
wolucyjnego totalitaryzmu stalinowskiego. 

W przedmowie do „Dialektyki oświecenia” Adorno i Horkheimer pi-
szą, że „zamiarem naszym było rozpoznać, dlaczego ludzkość, zamiast
wkroczyć w stan prawdziwie ludzki, popada w nowego rodzaju barbarzyń-
stwo”. Jak wiadomo, możliwość upadku kapitalizmu w obszar „barba-
rzyństwa” dostrzegała już Róża Luksemburg, która historyczną alterna-
tywę sformułowała w postaci hasła „socjalizm albo barbarzyństwo”.
Jednak nikt w Europie nie wyobrażał sobie całej grozy realnych form
kapitalistycznego (a także postrewolucyjnego) barbarzyństwa, które
zakwestionowały wszelkie wcześniejsze marksistowskie schematy histo-
riozoficzne, w których nie było miejsca dla takich zjawisk jak obozy
śmierci czy zjawisko masowego, nowoczesnego niewolnictwa. Również
w obliczu nazizmu niewielu autorów marksistowskich było skorych do
zastosowania nowych intrumentów i ujęć badawczych wobec zupełnie
nowych zjawisk społecznych, które wykraczały poza schematy tradycyj-
nie marksistowskie. 
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Najlepszym przykładem tego
problemu była kwestia zagłady
Żydów. Przed jej urzeczywistnie-
niem autorzy marksistowscy nie-
wiele miejsca poświęcali nazi-
stowskiemu antysemityzmowi,
podkreślając jego manipulatorski
charakter (co wykluczało szaleń-
stwo totalnego mordu: takie zało-
żenie zostało bezpośrednio sfor-
mułowane w najlepszej marksi-
stowskiej analizie nazistowskiego
systemu władzy, studium współ-
pracownika Instytutu Badań Spo-
łecznych Franza Neumanna pt.
„Behemoth”)13, natomiast po Ho-
lokauście nadal marginalizowali
znaczenie antysemityzmu w ideo-
logii nazistowskiej, zaś funkcjono-
wanie obozów koncentracyjnych
sprowadzali do kwestii wyzysku
niewolniczej siły roboczej. Na tym
tle szczególną przenikliwość trze-
ba przypisać wspomnianym po-
wyżej autorom z kręgu Instytutu
Badań Społecznych, którzy jeszcze

w okresie trwania wojny zrewidowali swoje wcześniejsze (klasycznie
marksistowskie) podejście do problematyki nazistowskiego antysemity-
zmu, nie rezygnując równocześnie z teorii marksistowskiej jako in-
strumentu analizy struktur kapitalistycznego uspołecznienia, w celu
konceptualizacji tych momentów, które tworzyły przesłanki do przejścia
racjonalności kapitalistycznej akumulacji kapitału w totalną irracjonal-
ność nazistowskiej machiny eksterminacyjnej. 

Jakkolwiek wyraźna jest dla Adorna i Horkheimera różnica pomię-
dzy obu tymi typami społecznego działania, to jednak nie tracą z oczu
wspólnego dla nich momentu przemocy. Pod tym względem teoria kry-
tyczna pozostaje na pozycji nieprzejednanej niechęci wobec liberalizmu
z jego humanistyczną i postoświeceniową ideologią, będącą ideologią
żydowsko-niemieckiego mieszczaństwa (z którego szeregów obaj ci au-
torzy wywodzili się): „Dziś rasa to samoutwierdzenie się mieszczańskiego
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indywiduum, zintegrowanego w barbarzyńskim kolektywie. Liberalni
Żydzi, którzy opowiadali się za harmonią społeczeństwa, musieli w końcu
zaznać jej na własnej skórze jako harmonii wspólnoty narodowej. Sądzili,
że to dopiero antysemityzm wypacza porządek, podczas gdy w rzeczywisto-
ści porządek ten nie może istnieć bez wypaczania ludzi. Prześladowanie
Żydów, jak prześladowanie w ogóle, jest nieodłącznym elementem tego
porządku. Jego istotą, choćby w niektórych epokach głęboko ukrytą, jest
przemoc, która dziś się ujawnia”14. 

4. Specyfika nowoczesnych form społecznej 
reprodukcji w ujęciu A. Sohn-Rethela

W latach 30. w tekście „Socjologiczna teoria poznania” (Soziologi-
sche Theorie der Erkenntnis) w tym samym duchu wypowiadał się Al-
fred Sohn-Rethel (autor bliski na płaszczyźnie teoretycznej Szkole
Frankfurckiej): „Faszyzm jest praktyczną prawdą bytu mieszczańskiego.
Kiedy dzisiaj mieszczańska młodzież faszystowska we wszystkich krajach
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kapitalistycznych wkracza z patosem prawdy i rwie na strzępy ideologie
swoich ojców, to ma całkowitą rację. Rzeczywiście, w ramach kapitalizmu
nie da się już utrzymać tego, co było własną ideologią mieszczańską. (...)
W swojej przemocy [faszyzm] ma charakter praktyczny, a mianowicie
praktycznego urzeczywistnienia bytu mieszczańskiego”15. 

Wkraczamy tutaj w obszar fundamentalnego motywu marksistow-
skiej krytyki społeczeństwa mieszczańskiego i jego ideologii: struktury
kapitalistycznego uspołecznienia, pozornie pozaczasowe oraz oparte na
ekwiwalencji wymiany towarowej i symetryczności sytuacji podmiotów
tej wymiany, w rzeczywistości oznaczają historię trwania przemocy,
panowania i niezmierzonego ludzkiego cierpienia. Innymi słowy,
mieszczańska idea ludzkiej wolności jest w obecnym społeczeństwie
kłamstwem, maskującym realny przymus i panowanie, których
doświadcza na własnej skórze każdy członek tego społeczeństwa nie na-
leżący do klas panujących. Tej demaskacji przyświecało jako cel pracy
teoretycznej ocalenie idei ludzkiej wolności i szczęścia, które są spotwa-
rzane w każdym ideologemie, który abstrahuje od strukturalnego cier-
pienia rozbijającego wszelkie pretensje kapitalistycznego porządku do
bycia autentyczną ogólnością ludzkiego współistnienia. Przy tym idea
ludzkiej wolności nie jest tu abstrakcyjnym konstruktem egzystencjali-
stów czy burżuazyjnych ideologów, lecz jest negatywem konkretnego
doświadczenia heteronomii w świecie społecznym.

To, co pisze na ten temat Adorno w „Dialektyce negatywnej” wyda-
je się być zgodne z całą tradycją krytycznego myślenia o społeczeństwie
nowoczesnym: „Introspekcja nie odkrywa nam w nas ani wolności, ani
nie-wolności jako czegoś pozytywnego, spostrzega ona obydwa stany w re-
lacji do rzeczy pozamentalnych: wolność jako polemiczny obraz przeciw-
stawny wobec cierpienia wywołanego przymusem społecznym, zniewole-
nie jako obraz tego przymusu”16. 

Ogólna teza przedstawicieli teorii krytycznej jest następująca: funk-
cjonalny charakter kapitalistycznego uspołecznienia prowadzi do jego
radykalnej autonegacji, do wewnętrznego rozdarcia i sprzeczności
w mechanizmie reprodukcji materialnej społeczeństwa mieszczańskie-
go, która stawia pod znakiem zapytania samo istnienie tego społeczeń-
stwa. Ten moment rozdarcia pomiędzy celem samozachowania człowie-
ka w środowisku przyrodniczym jako sensie ludzkiej praktyki material-
nej reprodukcji a momentem splotu tej ostatniej z reprodukcją stosun-
ków panowania klasowego, której sensem jest maksymalizacja zawła-
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szczenia wartości dodatkowej przez klasy panujące, został doskonale
opisany przez Sohn-Rethela we wspomnianej już rozprawie „Socjolo-
giczna teoria poznania”.

W pracy tej odnosi on kluczową dla marksizmu kategorię sił
wytwórczych do obszaru ludzkiej praktyki reprodukcji: „Pojęcie »sił
wytwórczych« obejmuje właśnie rzeczywisty byt ludzi w ich praktycznym
stosunku do przyrody, a zatem także własną, rzeczywistą, naturalną
i praktyczną działalność samych ludzi. Jest przy tym specyfiką ludzkiego
uspołecznienia (...), że prowadzi ono do rozszczepienia tej rzeczywistości
na byt społeczny i świadomość ludzi. Ze względu na stosunek wyzysku byt
społeczny ludzi kształtuje się zgodnie z dialektyką »sił wytwórczych«,
»stosunków produkcji« i »ideologicznej nadbudowy« (...) Jest oczywiste, że
ta różnica i wzajemny stosunek [między tymi sferami – P.K.] podlegają
prawu, zgodnie z którym najpierw nastąpiło rozbicie rzeczywistości na te
»sfery«. Jest to przede wszystkim prawo zawłaszczania i w rezultacie jest
prawem ludzkiego uspołecznienia w modus identyczności istnienia za-
właszczanych produktów. Gdyż dzięki zawłaszczaniu byt ludzi uzyskuje
określoność niezależną od praktyki ich produkowania, konsumowania
i prawdziwego życia. Produkcja jest przedmiotem wyzysku i w odniesieniu
do tego przedmiotu ludzie uspołeczniają się”17. 

A zatem stosunek panowania klasowego w obszarze produkcji czyli
stosunek wyzysku, oznacza podporządkowanie jej rozwoju temuż anty-
społecznemu (partykularnemu) momentowi. W rezultacie samo uspo-
łecznienie przyjmuje dla uspołecznionych indywiduów charakter nega-
tywnej, obcej siły: ich własna działalność praktycznego przetwarzania
bytu przyrodniczego (służąca zaspokojeniu społecznych potrzeb i tym
samym samozachowaniu społeczeństwa w świecie, który dla ludzi jest
„światem niedoboru”) zamiast prowadzić do powiększania obszaru wol-
ności i samostanowienia przeciwstawia ich sobie nawzajem. Parado-
ksalnie ślepa społeczna siła, określona przez moment zawłaszczania
wartości dodatkowej, łącząca ich nawzajem w ramach społecznego
podziału pracy, równocześnie przeciwstawia ich sobie nawzajem jako
nosicieli obecnego w stosunkach społecznych czynnika przemocy.
Oczywiście ten stan rzeczy staje się szczególnie wyraźny w przypadku
wzajemnych stosunków zatomizowanych indywiduów, konkurujących
ze sobą na rynku kapitalistycznym, ale także w przedkapitalistycznych
formach uspołecznienia obecny jest ten moment negacji, który rozbija
uniwersalność międzyludzkich stosunków uznania i wzajemności.
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5. Niedobór zasobów a sens zjawiska przemocy 
w świetle Sartre’owskiej teorii społeczeństwa

Dla rozwinięcia tego zagadnienia przywołajmy znaną pracę Sar-
tre’a „Krytyka rozumu dialektycznego”, który poświęcił mu w swojej
koncepcji ontologii bytu społecznego więcej miejsca niż jakikolwiek in-
ny autor odwołujący się do tradycji marksistowskiej: „Engels trafnie po-
kazuje, że [przemoc] jako działanie nie pojawia się w wielu procesach.
W równie małym stopniu jest ona właściwością przyrody bądź też jej ukry-
tą możliwością. Jest ona raczej nieustanną nieludzkością ludzkiego sposo-
bu zachowania jako uwewnętrzniony niedostatek; krótko mówiąc, tym co
każe dostrzegać w każdym Innego i zasadę zła. Dlatego aby ekonomia nie-
dostatku była przemocą, nie musi koniecznie dochodzić do masakr czy
uwięzień, bądź też innego widocznego zastosowania przemocy, czy choćby
aktualnego planu jej zastosowania. Wystarczy, że stosunki produkcji są
tworzone i podtrzymywane przez indywidua w klimacie strachu i wzajem-
nego braku zaufania (...)”18.

Co jednak pozwala mówić Sohn-Rethelowi o obiektywnej sprzecz-
ności pomiędzy funkcją reprodukcji materialnej bytu społecznego
a funkcją zawłaszczenia? Z pewnością źródłowy sens ludzkiej praktyki,
polegający na samozachowaniu gatunkowym. Ale uniwersalność samo-
zachowania, obejmująca wszystkich ludzi i związana z zaspokojeniem
ich potrzeb wykraczających poza prymarne funkcje biologiczne, zakła-
da pewne przesłanki normatywne, ideę ludzkiej solidarności i uznanie
ludzkiego cierpienia za zło, domagające się praktycznego zniesienia. 

O tym momencie normatywnym Sohn-Rethel nie wspomina jako
o samodzielnym problemie, a jest to brak tym bardziej uderzający, że uj-
muje on chrześcijaństwo jako religię, która w „zmistyfikowanej” postaci
stawia problem urzeczywistnienia pełnego sensu ludzkiej praktyki spo-
łecznej (deformowanej przez struktury panowania): „Elementem prawdy
w chrześcijaństwie jest problem praktyki, i cała dogmatyka jest tylko reli-
gijnym systemem interpretacji tego problemu (...) Jej [religii chrześcijań-
skiej] podstawą nie jest samo nauczanie, »nauka Chrystusa«, lecz śmierć
na krzyżu głosiciela tej nauki, i dopiero to identyczne połączenie naucza-
nia z praktycznym cierpieniem śmierci krzyżowej, ugruntowuje chrześci-
jańskie »misterium«. Poprzez identyczne połączenie tego wydarzenia ze
słowami tego, który poniósł śmierć, ta śmierć na krzyżu stała się wydarze-
niem (...), w którym rozpoznawalnym stał się świat, w którym to nastąpi-
ło. A zatem to poznanie poprzez akt jego ustanowienia od początku było
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poznaniem praktycznym, nierozerwalnie związanym z wewnętrznym przy-
musem działania w kierunku zniesienia tego świata (...)”19.

Oczywiście religijna artykulacja tego problemu zniesienia złej bez-
pośredniości panowania nadawała mu charakter niejednoznaczny,
w oficjalnych doktrynach kościelnych moment emancypacyjny był tłu-
miony przez ideę istotowej niedoskonałości świata i obietnicę zbawienia
pośmiertnego. Jednak niewątpliwie dla artykulacji problemu ludzkiej
autonomii jako problemu uniwersalnego (obejmującego wszystkich
ludzi) i połączonego z momentem ludzkiego cierpienia, związanego
z negacją jednostki przez okaleczające ją społeczeństwo (co oznacza
wzajemne okaleczanie samych prywatywnie uspołecznionych jedno-
stek), „teodycea cierpienia” zawarta zarówno w opowieści o śmierci
Jezusa (co dostrzegł Max Weber), jak też (jak zauważają inni autorzy)
w starotestamentowej „Księdze Wyjścia”, miała ogromne znaczenie20.

6. Uspołecznienie a zjawisko ludzkiego cierpienia
w ujęciu Adorna

Wagę problemu cierpienia (oczywiście „zdemistyfikowanego” z reli-
gijnych sensów) dla teorii materialistycznej i praktyki emancypacyjnej
dostrzegał wyraźnie Adorno. Podkreślał on zarówno negatywny moment
zawarty w fakcie istnienia nagromadzonego cierpienia, polegający na
rozbiciu wszelkich teorematów abstrahujących od tego momentu
i uwznioślających dotychczasowe formy ludzkiego istnienia jako
odzwierciedlenie metafizycznej struktury bytu, jak też zawartą w tym
fakcie skandaliczność dla ludzkiej świadomości. Autorowi „Dialektyki
negatywnej” chodziło tu o elementarną solidarność wszystkich istot
cierpiących (o czym ostatnio dobitnie pisał Richard Rorty z perspekty-
wy liberalnej): „Najmniejszy ślad bezsensownego cierpienia w doświad-
czanym świecie zadaje kłam filozofii tożsamości, która chciała wyperswa-
dować je doświadczeniu (...) Cielesny moment oznajmia poznaniu, że cier-
pienia nie powinno być, że powinno być inaczej. »Ból mówi: przemiń«.
Dlatego to, co specyficznie materialistyczne łączy się z tym, co krytyczne,
z praktykowaniem społecznych zmian. Usunięcie cierpienia albo jego zła-
godzenie do stopnia, którego teoretycznie nie sposób przewidzieć ani wy-
znaczyć mu granic, nie zależy od cierpiącej jednostki, a jedynie od rodzaju
ludzkiego (...)”21.
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Przy czym dla Adorna, w przeciwieństwie choćby do Rorty’ego,
kwestia jednostkowej autonomii i zniesienia cierpienia, nie jest rezulta-
tem kontyngentnego zaistnienia w pewnym momencie historycznym
określonych „wielkich narracji”, lecz nieusuwalnym elementem ludzkie-
go istnienia w świecie, zawartym w sposób mniej lub bardziej wyraźny
już w samych (normatywnych) sensach ludzkiego uspołecznienia: prak-
tyki ludzkiego samozachowania w świecie. „Wszystkie czynności rodzaju
ludzkiego mają na celu zachowanie jego fizycznej egzystencji, nawet jeśli
ludzie to źle pojmują, usamodzielniają się organizacyjnie i zajmują się tą
kwestią tylko okazjonalnie. Nawet te przedsięwzięcia, które społeczeństwo
podejmuje, aby się unicestwić, są, jako nieokiełznane, absurdalne próby sa-
mozachowania, zarazem nieświadomym siebie działaniem przeciw cier-
pieniu. Ich totalna partykularność, ograniczona do tego, co własne, zwra-
ca się również przeciw niemu. Skonfrontowany z nimi cel – a ten jedynie
czyni społeczeństwo społeczeństwem – domaga się, aby je tak zorganizo-
wać, jak byłoby to tu i dzisiaj bezpośrednio możliwe według sił wytwór-
czych, czego zaś nieubłaganie wzbraniają stosunki produkcyjne po obu
stronach”22. 

Wykorzystanie sił wytwórczych w celu minimalizacji ludzkiego
cierpienia oznaczała dla Adorna urzeczywistnienie ludzkiej wolności,
gdyż panowanie nieuchronnie odciska na podmiotach swoje piętno
przymusu. Obietnica wolności została sformułowana jako powszechna
wraz z upowszechnieniem się stosunków wymiany towarowej w powsta-
jącym społeczeństwie mieszczańskim i z nich jest wyprowadzana: na
rynku wszyscy są wolnymi podmiotami wymieniającymi ekwiwalenty
towarowe. Równocześnie społeczeństwo to rozwija siły wytwórcze
w stopniu, który pozwala na całkowite zniesienie opisywanych przez
Sartre’a struktur „nieludzkości w człowieku” jako rezultatu ekonomii
niedostatku. A mimo to cała dialektyka panowania, typowa dla antago-
nistycznych form uspołecznienia, ulega tutaj radykalizacji. 

Jak trafnie dostrzegł Sohn-Rethel ta radykalizacja wynika z rozwo-
ju w ramach zuniwersalizowanej wymiany towarowej (tworzącej kapi-
talistyczną formę uspołecznienia) do skrajności sprzeczności pomiędzy
obszarem społecznej praktyki a funkcją zawłaszczania. Ujęcie to kore-
sponduje z klasycznym marksistowskim teorematem o sprzeczności po-
między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji, jednak unika fun-
damentalnej słabości zawartej w tego rodzaju wykładni, polegającej na
niedialektycznym przeciwstawieniu obu tych momentów procesu spo-
łecznej reprodukcji (siły wytwórcze, wbrew kanonicznemu ujęciu mar-
ksistowskiej ortodoksji, same w sobie nie mogą być źródłem sprzeczno-
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ści wewnątrzformacyjnych, gdyż każda formacja społeczno-ekonomicz-
na rozwija taki typ sił wytwórczych, który jest funkcjonalny wobec ist-
niejących stosunków produkcji, określonych przez funkcję zawłaszcza-
nia wartości dodatkowej). 

7. Antynomie nowoczesnego uspołecznienia

Wyrazem tej sprzeczności jest założenie momentu radykalnej nega-
cji w samej istocie kapitalistycznego uspołecznienia: jak trafnie zauwa-
żał Adorno sfera pracy społecznej jest określona przez moment gatunko-
wego samozachowania i z tego punktu widzenia w rozwoju sił wytwór-
czych zawarty jest nieredukowalny moment racjonalności. Jednak w ka-
pitalizmie rozdarcie pomiędzy zgromadzonym w siłach wytwórczych
momentem racjonalności opanowania przyrody dla zaspokojenia ludz-
kich potrzeb a realną praktyką realizacji tego potencjału w sferze życia
społecznego dochodzi do apogeum. Konstytutywny dla produkcji spo-
łecznej moment samozachowania był wyprowadzony przez Sartre’a ze
źródłowej sytuacji niedoboru, która kształtuje stosunek człowieka jako
istoty gatunkowej wobec otoczenia przyrodniczego i stosunki między-
podmiotowe w ramach społeczeństwa. Ale paradoks kapitalizmu polega
na tym, że tutaj „sam sposób produkcji wytwarza niedostatek”23. 

Nic nie wyraża tego stanu lepiej od nieodłącznych od tego sposobu
produkcji kryzysów nadprodukcji: ich istotą jest to, że bogactwo spo-
łeczne (realnie istniejące w postaci wytworzonych dóbr, bądź też istnie-
jące potencjalnie w postaci potencjału produkcyjnego społeczeństw) nie
może być wykorzystane zgodnie z logiką mechanizmu reprodukcji w ka-
pitalizmie do zaspokojenia społecznych potrzeb, gdyż nie znajduje zby-
tu na rynku (a tym samym nie pozwala na realizację wartości dodatko-
wej) ze względu m.in. na kumulację rozproszonych decyzji lokacyjnych
przedsiębiorców w określonych segmentach rynku kapitalistycznego. Ir-
racjonalność tego mechanizmu, polegająca na oderwaniu produkcji od
potrzeb społecznych i podporządkowanie jej prymatowi zawłaszczania,
jest szczególnie wyraźna w przypadku funkcjonowania kapitału na
współczesnych rynkach finansowych: mechanizm spekulacji różnymi
typami papierów wartościowych jest niemalże całkowicie oderwany od
sfery potrzeb społecznych, lecz w sytuacji krachów giełdowych prowa-
dzi do realnych i katastrofalnych skutków w obszarze codziennej prak-
tyki życiowej milionów ludzi.
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Warunki istnienia tego sposobu produkcji tkwią w tym, co Sohn-Re-
thel określa mianem uspołecznienia funkcjonalnego: „Produkcja kapita-
listyczna opiera się na (...) utożsamieniu produkcji z wytwarzaniem warto-
ści (...). Stosunek własności wobec produktu zasadza się tutaj wyłącznie na
funkcji pomnażania wartości, a mnożycielem [Verwerter] produktu jest
właściciel (kapitalista), ponieważ stał się on właścicielem samej produk-
cji. Produkcja jako taka zostaje zniesiona w prawo własności. To prawo,
relacja kosztów – wartości, wyprowadzone z formy tożsamości bogactwa
pochodzącego z wyzysku, staje się zasadą organizacji produkcji; a miano-
wicie w taki sposób, że w rezultacie produkcja jest określona apriorycznie
jako proces wytwarzania wartości ekonomicznych”24. 

Rezultatem podporządkowania całego procesu produkcyjnego
celowi, jakim jest maksymalizacja wartości dodatkowej w postaci
pieniężnej, a więc pomnażanie kapitału, jest redukcja wszystkich mo-
mentów społecznej praktyki produkcyjnej do bycia funkcją w kapitali-
stycznym mechanizmie zawłaszczania. Jest to sytuacja radykalnie inna
od mechanizmu zawłaszczania wartości dodatkowej w formacjach
przedkapitalistycznych, np. w feudalizmie, gdzie producent sam okre-
ślał własną praktykę produkcyjną (i tylko oddawał część wartości dodat-
kowej panowi feudalnemu w postaci określonych świadczeń), i gdzie
społeczna akceptacja dla decyzji alokacyjnych nie była określana przez
machanizm rynkowy (określony przez decyzje alokacyjne właścicieli
środków produkcji, związane z funkcją pomnażania kapitału): „W tym
sposobie organizacji produkcji przyjmuje ona charakter funkcjonalny.
Tym, co kapitalista (...) kupuje na rynku, kiedy chodzi mu o produkcję
wartości ekonomicznych, nie są przedmiotowe rzeczy, lecz te rzeczy jako
nosiciele funkcji produkcyjnych. Dotyczy to nie tylko robotnika, którego
kupuje on zgodnie z jego funkcją produkcyjną, tzn. jako siłę roboczą, lecz
w równym stopniu każdego innego środka produkcji. A dokonuje się to wła-
śnie dlatego w sposób konieczny, ponieważ produkcja tworzy (...) związek
zgodny z funkcjami jej samoczynności, podlegający prawu wytwarzania
wartości ekonomicznych”25.

Wspomniana tu przez Sohn-Rethela cecha „samoczynności” pro-
dukcji kapitalistycznej polega na tym, że kapitalista podejmujący decy-
zje alokacyjne i określający kierunek produkcji sam nie spełnia żadnej
funkcji w ramach praktyki wytwórczej, a jedynie łączy ze sobą elemen-
ty tej praktyki poprzez ich nabycie na rynku jako towary: maszyny i siła
robocza zostają uruchomione jako elementy mechanizmu pomnażania
wartości poprzez sam akt ich kupna i połączenia. Oznacza to nie tylko
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oderwanie praktyki wytwórczej od funkcji zaspokajania potrzeb spo-
łecznych i podporządkowanie jej ilościowemu pomnażaniu abstrakcyj-
nego bogactwa społecznego w postaci pieniężnej, lecz także rozczłonko-
wanie praktyki produkcyjnej, której związek zasadza się na połączeniu
różnych funkcji produkcyjnych, podporządkowanych celowi pomnaża-
nia wartości: „W porównaniu z prostą produkcją towarową produkcja
kapitalistyczna jest jej dokładną dialektyczną formą refleksji. Polega ona
na funkcjonalnym rozczłonkowaniu pracy »mistrza«, tzn. samodzielnego
producenta i właściciela produktu. Osobista działalność produkcyjna
mistrza jest reflektowana jako rzeczowy związek funkcji. Mistrz zostaje
rozczłonkowany na swoje kwalifikacje techniczne (co i ile może zrobić)
oraz na samą funkcję ich uruchomienia; kwalifikacje techniczne tkwią
teraz w maszynie i w motorycznej sile napędowej, a ludzka działalność
producenta zostaje zredukowana do odciętej od nich i tym samym odkwa-
lifikowanej ludzkiej siły roboczej (...). Producent przekształcił się w aparat
produkcyjny i robotnika, a w ich funkcjonalnym połączeniu w jeden proces
»mistrz« został zniesiony”26.

Ten proces nie daje się oderwać od prymatu pomnażania wartości
wobec wytwarzania wartości użytkowych: rzecz w tym, że moment spo-
łeczny – istotowy sens uspołecznienia polegający na gatunkowym samoza-
chowaniu – zostaje w ramach kapitalizmu zredukowany do sfery komuni-
kacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami wymiany towarowej, zaś to,
co właściwie społeczne, czyli zaspokajanie potrzeb społecznych (moment
samozachowania) jest tutaj wyłącznie prywatną sprawą indywiduów. 

Tym samym stosunki międzyludzkie stają się stosunkami wzajemnej
prywacji, i to mimo iż samo wytworzone bogactwo społeczne potencjalnie
mogłoby znieść moment niedoboru, który wedle Sartre’a określał kształt
ludzkiego uspołecznienia (oczywiście mogłoby tak się stać tylko wtedy,
gdyby kwestia zaspokojenia społecznych potrzeb ponownie stała się spra-
wą społeczną i wyznaczała treść decyzji alokacyjnych, a nie była tylko
wtórnym dodatkiem do mechanizmu pomnażania kapitału). Kapitali-
styczne uspołecznienie staje się totalne, gdyż jednostki są wzajemnie ze
sobą powiązane na każdej płaszczyźnie własnego samozachowania. Po-
nieważ zaspokojenie potrzeb jest we wszystkich aspektach zależne od ich
wzajemnej komunikacji na rynku, lecz sam mechanizm rynkowy jest
w pełni heteronomiczny wobec ich praktyki, przedstawia się on im jako
obca i ślepa siła, i rzeczywiście taką jest, ponieważ jego funkcjonowanie
określa moment zawłaszczania (decyzje alokacyjne właścicieli środków
produkcji, podporządkowane maksymalizacji wartości dodatkowej).

Społeczne i psychologiczne źródła... 191

26 Tamże, s. 97.



8. Atomizacja indywiduów jako rewers 
nowoczesnego uspołecznienia

A zatem rewersem totalnego uspołecznienia kapitalistycznego jest
tendencja ku totalnej atomizacji indywiduów nie tylko na płaszczyźnie
życia społecznego, lecz także praktyki produkcyjnej, gdzie są już tylko
funkcjami produkcyjnymi służącymi utrzymywaniu w ruchu mechani-
zmu pomnażania kapitału. Przywołajmy jeszcze raz Sohn-Rethela:
„W swoim wyrazie ekwiwalencji wobec pieniądza rzecz jest jednoznacznie
określona w jej tożsamości bytowej; na jej kartce z ceną jest powiedziane, że
rzecz bądź też człowiek (...) przy całym podobieństwie z podobnymi sobie
jest tylko jednym egzemplarzem swojego gatunku; i spośród ludzi mogących
zapłacić jego cenę, tylko jeden może ją zużytkować przy wykluczeniu
innych, zgodnie z tą właściwością, iż każdy jest syty tylko odpowiednio do
zawartości swojego żołądka, a nie zawartości innych żołądków”27. Oczywiście
jest to moment zawarty w każdym akcie wymiany towarowej (i dlatego
właśnie z jej rozwoju Sohn-Rethel wyprowadzał historyczne pojawienie się
idei tożsamego ze sobą podmiotu, a także postrzeżenia identyczności bytów,
wyartykułowanego teoretycznie w filozofii greckiej).

Opisany tu stan rzeczy jest nie czym innym tylko Sartre’owską
źródłową negacją, tkwiącą u podstaw ludzkiego uspołecznienia: istnie-
jące w warunkach ekonomii niedoboru zasoby mogą zaspokoić potrze-
by jednych podmiotów, skazując potrzeby (określonych) innych na nie-
zaspokojenie. Ale w przypadku, kiedy zasoby te cyrkulują na rynku jako
towary, to tym samym zmuszają ludzi do wzajemnej konkurencji, której
stawką jest zdobycie dóbr, wytworzonych za pomocą ich zbiorowej
praktyki społecznej, lecz sytuujących ich nawzajem wobec siebie jako
wrogów: „[P]onieważ dobry Bóg skazał ludzi, którzy urodzili się (...) w tym
społeczeństwie na zachowywanie się wobec siebie od kołyski aż po grób
zgodnie z prywatywną zasadą: ja – więc nie inni, inni – zatem nie ja. A po-
nieważ w tym społeczeństwie istnienie każdego pojedynczego środka egzy-
stencji powstaje tylko poprzez społeczny związek rynkowy wszystkich ludzi
(odpowiednio do klas dochodów), więc w kapitalizmie wszechstronna pry-
wacja ludzi rozwija się aż do ogarnięcia całości ich istnienia (...)”28.

Z punktu widzenia Adorna (i innych frankfurtczyków) już w samym
pojęciu mieszczańskiej wolności podmiotu rynkowego obecny jest mo-
ment negacji tego, co czyniłoby ją wolnością rzeczywistą, tzn. świado-
mym panowaniem jednostek nad własnym życiem, zmierzającym ku
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pogodzeniu z własną i zewnętrzną naturą: „To, co produkowało wolność,
przemienia się w zniewolenie. Indywiduum było wolne jako gospodarzący
podmiot mieszczański w tej mierze, w jakiej autonomia była warunkiem
funkcjonowania ekonomicznego systemu. Tym samym autonomia indywi-
dualna została u źródeł zanegowana. Wolność, którą się chełpiło była rów-
nież (...) czymś negatywnym, szyderstwem z prawdziwej wolności; stanowi-
ła wyraz kontyngencji społecznego losu każdej jednej jednostki. Realna
konieczność w wolności, która swoje pozycje, jak głosiła ideologia ultrali-
beralna, miała utwierdzić choćby łokciami, była zaszyfrowanym obrazem
totalnej społecznej konieczności, zmuszającej jednostkę do ruggedness, aby
mogła przeżyć”29.

Kwestia wolności, której urzeczywistnienie deklaruje ideologia społe-
czeństwa nowoczesnego stanowi dobry punkt wyjścia do podjęcia proble-
mu oglądu i przetworzenia zarysowanego powyżej charakteru reproduk-
cji społecznej w świadomości indywiduów (co pozwoli nam na ukazanie
społecznych i psychologicznych przesłanek dla funkcjonowania w świa-
domości społecznej epoki nowoczesnej wyobrażeń antysemickich). W za-
cytowanym powyżej fragmencie „Dialektyki negatywnej” Adorno zakłada
ideę wolności o charakterze oświeceniowym (typowym dla tradycji mar-
ksistowskiej): warunkiem możliwości jej urzeczywistnienia jest przejrzy-
stość bytu społecznego, umożliwiająca jednostce świadome uczestnicze-
nie w jego reprodukcji. Przeciwnicy myślenia emancypacyjnego starają
się zniesławić tego rodzaju koncepcję wolności jako zmitologizowaną,
gdyż „pełna przejrzystość” instytucji społecznych – postulowana przez
marksizm – jest rzekomo mitem, zaś jedyną sprawdzalną postacią jedno-
stkowej autonomii miałoby być nieskrępowane uczestnictwo w funcjono-
waniu demokracji parlamentarnej, i podejmowanie decyzji na rynku kapi-
talistycznym. 

Odpowiedź na pytanie, czy mitologia pojęciowa występuje po stro-
nie ujęcia tego zagadnienia przez teorię krytyczną, czy też po stronie do-
minującej ideologii społeczeństwa mieszczańskiego, w rzeczy samej jest
czynnikiem decydującym dla oceny sensu całego przedsięwzięcia
teoretycznego (neo)marksizmu. Dlatego warto poświęcić nieco uwagi
uzasadnieniu tezy Adorna o niespełnieniu przez społeczeństwo burżua-
zyjne obietnicy zawartej w jego ideologii (i stanowiącej normatywną
podstawę uzasadnienia ideologicznego dla jego funkcjonowania w przy-
padku większości ideologemów mieszczańskich). I to tym bardziej, że
owa niespełniona obietnica społecznej emancypacji tworzy podstawę
nie tylko dla wolnościowej polityki ruchu robotniczego, który uzasadnia
swój projekt społeczny poprzez wykazanie strukturalnej sprzeczności
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pomiędzy normatywnymi uroszczeniami ideologii mieszczańskiej a spo-
łeczną praktyką instytucji, których funkcjonowanie ona uprawomocnia,
lecz także potężnych w XX wieku ruchów i systemów faszystowskich.
W przypadku tych ostatnich doświadczane przez masy na własnej
skórze kłamstwo liberalnego kapitalizmu było punktem wyjścia dla
otwartej apologii przemocy i panowania.

9. Dialektyka wolności i przymusu 
w świecie społecznym w ujęciu Adorna

Dla Adorna doświadczenie wolności jest doświadczeniem, które
źródłowo jest związane ze społeczeństwem, gdyż samo pojęcie wolności
daje się pomyśleć tylko na gruncie stosunków, w które jednostka wcho-
dzi w społeczeństwie ją określającym. A zatem idea abstrakcyjnej i rady-
kalnej wolności podmiotu (obecna choćby w egzystencjalizmie) jest
mitem: „Społeczeństwo określa, czym są indywidua, włącznie z ich imma-
nentną genezą; ich wolność czy zniewolenie nie jest tym, co pierwsze, choć
pod przesłoną principium individuationis zdaje się nim być (...). Zasada
indywiduacji, prawo wyosobnienia, z którym związana jest uniwersalność
rozumu w jednostkach, tendencyjnie oddziela go szczelnie od otaczających
związków i zależności i sprzyja przez to pochlebnemu zaufaniu w autarkię
podmiotu”30.

Takiemu ugruntowaniu wolności w metafizycznym principium indi-
viduationis Adorno przeciwstawia dialektyczne pojęcie wolności, która
daje się pomyśleć tylko w splocie z tym, co wobec niej heterogeniczne.
A przy tym sama idea wolności powstaje, jak słusznie dodaje Sartre, na
gruncie określonego doświadczenia społecznego. Jest to doświadczenie
panowania, asymetryczności stosunków społecznych w społeczeństwie
klasowym: wolność panów jest w takim społeczeństwie czymś z gruntu
różnym od wolności niewolników: „Wolność i brak wolności nie tworzą
prostej opozycji, lecz przenikają się wzajemnie. Świadomość nie spostrzega
tego póki kieruje się tylko żądzą wiedzy teoretycznej. Dopiero dominowanie
nad przyrodą i jego postać społeczna, panowanie nad ludźmi, sugeruje jej
ich przeciwieństwo, ideę wolności. Jej historycznym archetypem był ten,
kto w hierarchii był na samej górze, czyli nie był jawnie zależny”31. 

Z tego punktu widzenia, na płaszczyźnie (używając sformułowania
Sartre’a) inteligibilności procesu historycznego, samo pojawienie się
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idei wolności jest związane z doświadczeniem panowania społecznej
mniejszości, które historycznie pojawia się wraz z powstaniem antago-
nistycznych form uspołecznienia. Jak zauważył Cornelius Castoriadis,
upadek wspólnoty i powstanie strukturalnego podziału na panujących
i podporządkowanych zmienia stosunek indywiduów do centralnych
znaczeń kulturowych społeczeństwa, gdyż te ostatnie nieuchronnie
zostają włączone w porządek panowania, przejmują funkcje, które
w marksizmie wiąże się z pojęciem ideologii, tzn. racjonalizacji partyku-
larności i kontyngencji panowania klasowego jako nieuchronnego i za-
sadnego. Tym samym społeczny opór wobec panowania oznacza nie-
uchronnie zakwestionowanie dominujących znaczeń kulturowych, które
odtąd nabierają charakteru ideologicznego. Społeczeństwo, z którym
indywidua są ze sobą powiązane zarówno na płaszczyźnie samozacho-
wania, jak też rozumienia świata i siebie samych, staje się dla nich
(potencjalnie bądź realnie) obszarem panowania obcej im i wrogiej siły:
„Wnętrze społeczeństwa staje się dla niego samego zewnętrzne, i o ile ozna-
cza to samorelatywizację społeczeństwa, o tyle praktyczne i faktyczne
zdystansowanie i krytyka zinstytuowanego jest pierwszym krokiem ku
autonomii, pierwszą rysą w (instytuowanej) wyobraźni”32.

Tego rodzaju połączenie źródeł pojęcia wolności z doświadczeniem
społecznej heteronomii każe postawić pytanie o to, dlaczego tak jest; na
czym jest ufundowana niemożliwa do wykorzenienia potrzeba restytucji
przez indywidua stosunków wzajemnego uznania, które poprzedzały zin-
stytuowanie podziału i panowania klasowego. Castoriadis nie podejmuje
tej kwestii, lecz u Adorna wydaje mi się, że tropem prowadzącym do wła-
ściwej odpowiedzi jest ukazana w „Dialektyce negatywnej” materiali-
styczna koncepcja cierpienia, które wyzwala w nas (jako istotach ciele-
snych) pragnienie położenia mu kresu. Stosunek panowania wytwarza
bezsens społecznego cierpienia, które u podmiotu wyzwala bunt, którego
nie mogą w pełni stłumić żadne racjonalizacje panujących systemów kul-
turowych (których ideologiczna rola w społeczeństwach klasowych pole-
ga na nieustannych próbach zakrywania i usensawniania tego, co rozbi-
ja wszelki sens: bezsensu zbędnego panowania): „Introspekcja nie odkry-
wa nam w nas ani wolności, ani nie-wolności jako czegoś pozytywnego,
spostrzega ona obydwa stany w relacji do rzeczy pozamentalnych: wolność
jako polemiczny obraz przeciwstawny wobec cierpienia wywołanego przy-
musem społecznym, zniewolenie jako obraz tego przymusu”33. 
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10. Wymiana towarowa a projekt społecznej autonomii

Oczywiście nie tylko społeczeństwo ogranicza naszą wolność, jednak
w społeczeństwie nowoczesnym pojawia się ta oto osobliwa sytuacja, iż
ogromnemu wzrostowi społecznego panowania nad naturą towarzyszy
bezsilność indywiduów wobec ich własnego społeczeństwa. Uspołecznie-
nie, którego istotowym celem jest gatunkowe samoprzetrwanie w proce-
sie przetwarzania przyrody, nie tylko nie zwiększa ogólnej wolności odpo-
wiednio do stopnia opanowania przyrody, lecz ukazuje się indywiduom ja-
ko obszar panowania mocy nie mniej bezwzględnych i wrogich im od tej
pierwszej (tutaj tkwi sens Marksowskiego określenia kapitalistycznego
uspołecznienia mianem „drugiej natury”). Dla dialektycznego ujęcia pro-
blemu wolności właśnie to doświadczenie ma charakter kluczowy, gdyż
pozwala ukazać fałszywy charakter ideologii mieszczańskiej. Ta ostatnia
zakłada istnienie indywiduów jako prafenomenów, których spontaniczne
działania komunikacyjne na rynku pozwalają urzeczywistnić królestwo
autonomii, w nim zaś kontyngencja miałaby być już tylko refleksem nieu-
suwalnej kontyngencji samego ludzkiego istnienia w świecie. 

Ten afirmatywny opis doświadczenia ludzkiego w społeczeństwie
mieszczańskim zostaje zakwestionowany przez Adorna w imię realności
cierpienia, na które skazuje ludzi społeczeństwo (a więc wyobcowane od
nich samych formy uspołecznienia): „Życie zachowało tę negatywność,
aspekt, który posłużył Szubertowi jako tytuł fortepianowego utworu na
cztery ręce: »Burze życia«. W anarchii produkcji towarowej objawia się
pierwotna wybujałość społeczeństwa, współdźwięcząca również w słowie
»życie«, biologicznej kategorii ujmującej istotne zjawiska socjalne. Gdyby
proces produkcji i reprodukcji społeczeństwa był dla społeczeństwa
podmiotów transparentny, to owe podmioty nie byłyby biernie rzucane tu
i tam przez złowieszcze burze życia. Tym samym zniknęłoby to, co tak wła-
śnie rozumiemy, [co] nazywa się życiem (...)”34.

W idei autonomicznego społeczeństwa nie chodzi o całkowitą trans-
parencję logiki produkcji i reprodukcji społeczeństwa, gdyż ta jest zwią-
zana z systemami symbolicznymi, które nieuchronnie są wieloznaczne
(samo określenie społecznych potrzeb, jak podkreśla Castoriadis, nieu-
chronnie jest związane z wyobrażeniami kulturowymi społeczeństw, za-
wierającymi moment imaginacyjny, którego działanie wymyka się sche-
matom funkcjonalistycznym). Adorno zdawał sobie z tego sprawę: chodzi
tu jednak o zaistnienie możliwości realizacji przez indywidua zasady sa-
mostanowienia w ramach instytucji społecznej reprodukcji, mających
służyć ich samozachowaniu. Tymczasem w panującym społeczeństwie to
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indywidua służą tym instytucjom (względnie kontrolującej ich funkcjono-
wanie mniejszości). Dlatego zarówno Castoriadis, jak też Adorno, cho-
ciaż podkreślają procesualny i relatywny sens autonomii (która oznacza
zdobywanie przez indywidua świadomości ich indywidualnego i społecz-
nego istnienia, i jego równoczesne kształtowanie), to równocześnie nie
mają wątpliwości, co do stanu jej radykalnej negacji, zawartej w logice
funkcjonowania centralnego mechanizmu reprodukcji społeczeństwa
w kapitalizmie, tzn. rynku kapitalistycznego. 

Obecny tutaj moment społecznego wyobcowania jest daleko bardziej
radykalny niż w przypadku sytuacji usamodzielnienia się funkcjonowa-
nia różnorakich innych instytucji wobec przypisanych im pierwotnie
celów. Rzecz w tym, że, jak argumentował przywoływany powyżej Sohn-
-Rethel, w kapitalizmie mechanizm uspołeczniający indywidua, tzn. ry-
nek kapitalistyczny, równocześnie neguje zawarty w idei uspołecznienia
moment wspólnotowy. Uspołecznienie dokonuje się tutaj poprzez atomi-
zację i wzajemną konkurencję uczestników wymiany towarowej, którzy
działają zgodnie z prywacyjną zasadą: „ja, a zatem nie inni”. 

Ucieleśnienie tego rodzaju (paradoksalnego) uspołecznienia w me-
dium jego własnej negacji, tzn. wymianę towarową, cechuje moment
wewnętrznej racjonalności, która wymyka się świadomości uczestniczą-
cych w wymianie indywiduów. Tym momentem jest sam uspołeczniają-
cy charakter wymiany, która – jak podkreślał Sohn-Rethel – jest działa-
niem czysto społecznym, a równocześnie specyficznie abstrakcyjnym.
Rzecz w tym, że indywidua odnosząc się do siebie wzajemnie na rynku
jako uczestnicy wymiany towarowej abstrahują od praktyki społecznej
produkcji, która jest źródłem powstania produktów będących przedmio-
tem wymiany (czynnik ten jest nierelewantny w akcie wymiany), ale tak-
że od momentu konsumpcji, która w akcie wymiany jest zawieszona. 

Wreszcie, co podkreślał Marks, w wymianie towarowej następuje
zrównanie do wspólnej miary różnorakich produktów, których porówny-
walność jest założona (jak wbrew Marksowi dodaje Sohn-Rethel) przez
formę towarową, wynikającą z możliwości sprowadzenia wszystkich
tych przedmiotów do wspólnej miary specyficznego towaru (będącego
miarą wymienialności towarów), jakim jest pieniądz. Przedmiotowość te-
go ostatniego jest zresztą bardzo specyficzna, oparta – jak stwierdzał
w swoich późnych pracach Sohn-Rethel – na różnorakich momentach
abstrakcji, czyniących z pieniądza równocześnie materialny przedmiot
empiryczny i idealny środek wymiany, który funkcjonuje przy założeniu
o abstrahowaniu od zmienności jego fizycznych cech w czasie i prze-
strzeni. Różnica tego ujęcia wobec Marksowskiej teorii produkcji towa-
rowej polega na tym, że Sohn-Rethel odrzuca ideę premonetarnej posta-
ci pracy abstrakcyjnej (która z czasem przyjmuje formę towarową), gdyż
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miarą porównywalności różnorakich produktów nie może być (jak zakła-
dał) sam czas pracy potrzebnej do produkcji danego produktu z tego pro-
stego względu, że sprowadzenie różnych prac do wspólnej miary ilościo-
wej zakłada już istnienie abstrahującej od tej różnorodności formy towa-
rowej (tzn. formy pieniężnej ekwiwalencji towarów na rynku)35. 

A zatem czas pracy nie może być źródłem samej formy towarowej,
lecz jest tylko wyrażoną w niej wielkością (która następnie stanowi pod-
stawę dla określenia wartości określonych towarów na rynku). „Wartość
nadaje im [towarom] praca, ale tylko poprzez to, że wskutek oddziaływa-
nia rzeczywistej abstrakcji wymiany, przyjmuje ona w swoim tworzącym
wartość charakterze czysto społeczną jakość »abstrakcyjnej pracy ludz-
kiej«”36. 

Określenie rzeczywistej abstrakcji obecnej w działaniu wymieniają-
cych osób, lecz nie istniejących w ich świadomości jest zbieżne z Mar-
ksowską ideą fetyszyzmu towarowego: tam także pojawia się konstruk-
cja postrzeżenia przez indywidua w kapitalizmie własnych stosunków,
tak jakby były one stosunkami pararzeczowymi, mimo że skądinąd wie-
dzą, że tylko ludzie mogą być podmiotami działań na rynku kapitali-
stycznym (lecz świadomość potoczna w strukturalny sposób abstrahuje
od tej wiedzy, urzeczawiając owe działania). Sohn-Rethel w swoich pra-
cach ukazywał związek pomiędzy ową rzeczywistą abstrakcją działań
wymiennych a pojawieniem się nieempirycznych pojęć abstrakcyjnych
w greckiej filozofii i nowożytnej nauce. W tym sensie można mówić
o potencjale racjonalności i postępu obecnym w wymianie towarowej.

I w rzeczy samej u krytycznych teoretyków ujęcie kwestii wymiany
towarowej uwzględnia dialektyczną jedność sprzecznych ze sobą mo-
mentów: w samej wymianie, jako modelu kapitalistycznej racjonalności
(którą Adorno określa mianem myślenia utożsamiającego) obecny jest
moment prawdy i wolności oraz moment heteronomii i władzy nieświa-
domości. To, który z nich stanie się historycznie dominującym, nie jest
oczywiście z góry przesądzone. Jednak dla autorów wywodzących się
z tradycji marksistowskiej nie ulegało wątpliwości, że uwolnienie tego
potencjału racjonalności i autonomii, który historycznie był związany
z wymianą towarową wymaga jej zniesienia jako centralnego mechani-
zmu społecznej reprodukcji, który skazuje indywidua na nieświadomo-
ść i bezsilność, tworząc tym samym przesłanki do ich regresu ku irracjo-
nalnym mitologiom politycznym (zaspokajającym ich narcystyczne
potrzeby).
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Dlatego wymiana nie powinna być po prostu zlikwidowana (czy ir-
racjonalnie denuncjowana, jak ma to miejsce w licznych dyskursach
drobnomieszczańskich i w samym faszyzmie), lecz dialektycznie zniesiona
w uspołecznionej produkcji demokratycznie zrzeszonych producentów:
„Gdyby ta zasada [wymiany – P.K.] została abstrakcyjnie zanegowana;
gdyby za ideał uznano, że dla większej chwały jakości nieredukowalnych
należy zaniechać zasady równe za równe, to usprawiedliwiłoby to cofanie
się w dawną nieprawość. Bowiem wymiana ekwiwalentów z dawien daw-
na polegała na tym, że w jej imieniu wymieniano rzeczy niejednakowe, że
przywłaszczano wartość dodatkową pracy. Gdyby po prostu anulowano
kategorię porównywalnej miary, miejsce racjonalności, która wprawdzie
jest ideologiczna, ale przecież również jako obietnica mieści się w zasadzie
wymiany, zajęłoby przywłaszczenie bezpośrednie, przemoc, dziś jawny
przywilej monopoli i klik”37.

11. Adornowska koncepcja myślenia utożsamiającego
a model wymiany towarowej

Dla Adorna, tak jak dla Sohn-Rethela, wymiana towarowa jest
modelem specyficznego typu racjonalności, określanego przez niego
mianem myślenia utożsamiającego, wywierającego na rzeczy „przymus
identyfikacji”. Ten wątek myśli Adorna, kluczowy dla całego jego projek-
tu filozoficznego, był wielokrotnie krytykowany za mętność i zapoznawa-
nie prostych zasad logiki. Jednak właściwy sens rozważań Adorna, w mo-
im przekonaniu, ujawnia się nie na tle prawd z podręcznika logiki, lecz
Marksowskiej teorii wymiany towarowej i fetyszyzmu towarowego. Inny-
mi słowy, przymus ogólności czy też tożsamości, który wedle Adorna pro-
wadzi do stereotypizacji postrzegania świata i tym samym autodestrukcji
potencjału wrażliwości i wyobraźni po stronie samego podmiotu, jest ści-
śle związany z heteronomiczną wobec potrzeb indywiduów dominacją
w mechanizmie reprodukcji społeczeństwa mieszczańskiego momentu
abstrakcyjnie ilościowego. Momentu związanego z zawłaszczaniem war-
tości dodatkowej przez właścicieli środków produkcji w postaci pienięż-
nej, a więc z prymatem abstrakcyjnej wartości wymiennej wobec warto-
ści użytkowej, związanej z konkretnymi społecznymi potrzebami (które
tutaj są istotne tylko o tyle, o ile służą pomnażaniu wartości). 

Myślenie utożsamiające, związane z logiką wymiany towarowej
i akumulacji kapitału, wedle diagnozy Adorna przeszło w późnym kapi-
talizmie w stan niemalże zrealizowanego szaleństwa (co znajduje pełne
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uzasadnienie w fakcie, iż ogromny potencjał produkcyjny kapitalizmu,
prowadząc do katastrofy ekologicznej naszej planety i wytwarzając wciąż
nowe potrzeby społeczne, równocześnie wytwarza głód i nędzę w skali
nieznanej w jakiejkolwiek innej formacji społeczno-ekonomicznej). 

Jednak radykalizm tej krytyki nie oznacza prostego przeciwstawie-
nia momentu tożsamości i momentu nietożsamości, czy też wartości
użytkowej i wymiennej (ta pierwsza, w postaci społecznych potrzeb i za-
spokajających je produktów, jest związana również z centralnymi wyo-
brażeniami symbolicznymi panującego systemu). Chodzi tu raczej o mo-
ment autorefleksji w samym myśleniu, którego przesłanką jest pozba-
wienie totalnej dominacji nad indywiduami mechanizmu reprodukcji,
którego jedynym celem jest pomnażanie wartości (polegające na
nieustannym dążeniu do maksymalizacji różnicy pomiędzy wartością
czynników produkcyjnych kupionych na rynku i wprawionych w ruch
przez ich połączenie, a wartością uzyskaną po określonym czasie, kiedy
wytworzone wskutek tego połączenia produkty ponownie zostaną prze-
kształcone w wartości poprzez akt ich sprzedaży na rynku).

„Przeciwieństwo myślenia wobec tego, co heterogeniczne, reprodukuje
się w samym myśleniu jako sprzeczność immanentna. Wzajemna krytyka
tego, co ogólne, i tego, co szczególne, akty utożsamiające, które orzekają
o tym, czy pojęcie oddaje sprawiedliwość temu, co jest przezeń objęte i czy
to, co szczególne, również wypełnia swoje pojęcie, stanowią medium
myślenia o nietożsamości pojęcia i tego, co szczególne. I nie tylko medium
samego myślenia. Jeśli ludzkość ma się uwolnić od przymusu, który
w postaci identyfikacji jest na nią realnie wywierany, to musi jednocześnie
osiągnąć tożsamość z własnym pojęciem. Uczestniczą w tym wszystkie
relewantne kategorie. Zasada wymiany, redukcja pracy ludzkiej do abstrak-
cyjnego ogólnego pojęcia przeciętnego czasu pracy, jest jak najściślej spo-
krewniona z zasadą utożsamiania. Jej modelem społecznym jest wymiana
i nie byłoby wymiany bez tego modelu; poprzez wymianę nietożsame jed-
nostki i rezultaty pracy stają się porównywalne, tożsame. Rozszerzenie
zasady wymiany zmusza cały świat, by był tożsamością i totalnością”38.

Tożsamość i totalność nowoczesnego kapitalizmu, który powstaje
wskutek uniwersalizacji zasady wymiany i przeniknięcie przez nią
wszystkich stosunków społecznych i jednostkowego życia, i który rów-
nocześnie (przemocą) opanowuje cały świat, oznacza dla indywiduów,
że racjonalność przyświecająca ich istnieniu w tym świecie (na pła-
szczyźnie samozachowania) jest wyznaczona przez specyficzny moment
abstrakcyjno-ilościowy. Ostatecznie jego racjonalnośc jest pozorna,
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a fantazmat rządzący jego funkcjonowaniem mitologiczny. Jak trafnie
spuentował tę sytuację Castoriadis: „Wszystko rzeczywiście jest podpo-
rządkowane efektywności, ale czemu ma służyć efektywność?”39. Chodzi tu
o absolutyzację środków wobec celów; środków, które mają służyć z za-
łożenia społecznemu samozachowaniu, a usamodzielniają się w de-
strukcyjny mechanizm, będący celem samym dla siebie. Jego irracjonal-
ność, nie pozostawiająca miejsca na autonomię podmiotów (której wa-
runkiem byłaby możliwość refleksji i samostanowienia w odniesieniu do
społecznych celów mechanizmu reprodukcji, czego centralne instytucje
systemu w żaden sposób nie umożliwiają), jest – jak powiada w cytowa-
nym powyżej fragmencie Adorno – sprzeczna z „tożsamością ludzkości
z własnym pojęciem”. I nie chodzi bynajmniej Adorno o istnienie jakie-
goś ostatecznego telosu ludzkiej historii, który oznaczałby jej kres (na
modłę historiozofii Heglowskiej czy niektórych ujęć marksistowskich).

12. Przejście nowoczesnej racjonalności instrumentalnej
w „obłęd” nowoczesnego barbarzyństwa 

W moim przekonaniu to twierdzenie ma sens tylko w kontekście za-
łożenia, które pojawia się także u Castoriadisa, iż u samych źródeł ludz-
kiego uspołecznienia tkwi idea autonomii, która obejmowałaby z założe-
nia wszystkich ludzi. Sens autonomii jest zaś sprzeczny z myśleniem
utożsamiającym, którego nośnikiem jest racjonalność nowoczesnej wy-
miany towarowej, w tym sensie, iż wypierając wszystko, co nie mieści
się w logice wymiany, okalecza sam podmiot. Ten ostatni nie daje się
sprowadzić do bycia pararzeczą, siłą roboczą, kontyngentnym dodat-
kiem do ślepego związku społecznego pomnażania kapitału w bez-
względnej konkurencji pomiędzy „klikami i monopolami”, tymczasem
w swoim społecznym bycie w tendencji do tego jest redukowany. Oczy-
wiście ten przymus napotyka równocześnie w sile roboczej opór, ale nie
zmienia to ogólnej tendencji do wytwarzania przez tego rodzaju racjo-
nalność deformacji podmiotów, których świadomość odzwierciedla
w swojej stereotypii autarkię irracjonalnie samonapędzającego się syste-
mu, który wyabsolutyzował jeden ze środków społecznej reprodukcji
(moment ilościowy w wymianie towarowej).

„Rozum przechodzi w irracjonalność, kiedy w swym koniecznym kro-
czeniu naprzód nie rozpoznaje, iż zanikanie jego własnego, choćby bardzo
rozrzedzonego substratu, jest efektem jego aktywności, dziełem abstraho-
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wania. Kiedy myślenie nieświadomie idzie za prawem, własnego ruchu,
zwraca się przeciw własnemu sensowi, przeciw temu, co jest myślane
w myślach, co powstrzymuje ucieczkę subiektywnych intencji. Ten dyktat
autarkii myślenia skazuje je na pustkę; staje się ono w końcowym efekcie
głupotą i prymitywizmem”40. 

Ostatecznie, jak dodaje dalej Adorno, decydujące przyczyny tego re-
gresu tkwią w braku autorefleksji u podmiotu myślącego zgodnie z ra-
cjonalnością myślenia tożsamościowego. Adorno doskonale wie, że „każ-
de określenie jest utożsamianiem”, lecz – w przeciwieństwie do swoich
krytyków – zdawał sobie również sprawę, że dla sprawy myślenia decy-
dujące znaczenie ma impuls ku przekroczeniu utożsamienia jako nigdy
niewyczerpującego swojego przedmiotu, zdolność do myślenia negują-
cego własne schematy: „Regres świadomości jest produktem braku auto-
refleksji. Autorefleksja potrafi jeszcze przejrzeć zasadę tożsamości, ale nie
może być pomyślana bez utożsamienia, każde określenie jest utożsamie-
niem. Ale właśnie owa autorefleksja zbliża się do tego, czym jest sam
przedmiot jako to, co nietożsame: kiedy odciskając się na jego kształcie,
chce, by również on pozostawił na niej ślad. Sekretnie nietożsamość stano-
wi telos utożsamienia, to, co należy w nim uratować”41.

Ale takie myślenie wymaga od podmiotu krytycyzmu, sprzecznego
z narcystycznym obsadzeniem libidinalnym własnych konceptów, i w re-
zultacie sprowadzaniem całego świata i rzeczy poprzez subsumpcję do
owych stereotypizowanych schematów. Tutaj tkwią źródła regresu, gdyż
jakkolwiek abstrakcyjna jest wymiana towarowa, to podmiot uwikłany
w jej stotalizowaną w późnym kapitalizmie formę nie ogranicza się do
zawartej w niej pojęciowości. Rany narcystyczne i stłumienia, które za-
daje mu społeczeństwo, nie będąc przedmiotem autorefleksji i przekro-
czenia w emancypacyjnej praktyce, prowadzą do projektowania na ze-
wnątrz stłumionych (i tabuizowanych społecznie) impulsów w celu
choćby tymczasowego wyładowania sprzeczności i napięć w gospodar-
ce popędowej indywiduum. Wobec tych mechanizmów Ja podmiotu,
które w panującym społeczeństwie nie jest w stanie rozwinąć zdolności
refleksji i sublimacji, jest bezsilne. 

Tymczasem mechanizmy te wyzwala sam mechanizm wymiany
towarowej, który będąc medium ich uspołecznienia równocześnie doko-
nuje ich wzajemnej prywacji, przez co uruchamia afekt antyspołeczny.
Ten mechanizm ukazał Detlev Claussen w pracy „Granice oświecenia”,
i stanowi on istotne uzupełnienie przedstawionych powyżej analiz Sohn-
-Rethela dotyczących realnej abstrakcji, zawartej w konstytucji aktu
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wymiany towarowej (która jest obecna w działaniu, lecz nie w świado-
mości podmiotów wymiany). Otóż równie nieświadome jest obsadzenie
samych tych podmiotów, które ukazują się sobie jako obojętne i abstrak-
cyjne (ponieważ abstrahuje się tu od ich konkretnej historii, tożsamości,
i ogarnia tylko w ich funkcji wymiennej, czemu odpowiada powierz-
chowny charakter stosunków uznania):

„Wobec świata towarów podmiot wydaje się być pustym miejscem, które
zajmuje społeczna fantazja. Racjonalizm, obowiązujący w świecie towaro-
wym, znajduje swoją abstrakcyjną negację w irracjonalizmie, któremu się
zdaje, że znajduje się poza związkiem towarowym (...). Wartość użytkowa
oraz podmiot produkujący wartość użytkową całkowicie wypadają ze sfery
ekonomii na płaszczyźnie treści produkcji; w procesie wymiany podmioty
pojawiają się tylko jako puści strażnicy towarów, którzy muszą się wobec sie-
bie odnosić jako osoby. Uznanie ma tu miejsce tylko jako wzajemne uznanie
osób, lecz nie jako bycie uznanym przez określone wolne jednostki. Proces
wymiany wyzwala osoby jako nieokreślone; historia i historie życiowe pozo-
stają w akcie wymiany całkowicie bez znaczenia. Chłód pomiotu mieszczań-
skiego, bez którego Auschwitz nie byłoby możliwe, powstaje w tym miejscu
społecznym; indyferencja jako rezultat równoważności osób i rzeczy”42. 

13. „Chłód podmiotu mieszczańskiego” 
a moment autorefleksji 

Ale sama obojętność nie jest wszystkim: w rzeczywistości, jak zau-
waża Claussen, sam stosunek międzypodmiotowy w akcie wymiany jest
nasycony ambiwalencją, gdyż – jak wielokrotnie powtarzali Adorno
i Horkheimer – społeczeństwo nieustannie zmusza indywiduum do po-
zbawionych wyraźnego sensu ofiar. Te bezsensowne ofiary, poświęcenie
w imię funkcjonowania nieprzejrzystego związku społecznego zaślepie-
nia, który w swoim funkcjonowaniu wytwarza nieustannie społeczne
cierpienie równocześnie tabuizując jego realne społeczne źródła, pro-
wadzi u indywiduum do poczucia bezsilności i braku wartości w syste-
mie, który rzeczywiście wszystkie wartości podporządkowuje ekono-
micznej wartości wymiennej. 

Te okaleczenia, o ile nie staną się punktem wyjścia dla polityki eman-
cypacyjnej, negującej logikę systemu w imię realnego uznania międzypod-
miotowego (którego przesłanką byłyby instytucje społeczne, umożliwiają-
ce jednostkom urzeczywistnianie własnej autonomii), wyzwalają resenty-
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ment antyspołeczny jako siłę polityczną. Jego podstawą są gratyfikacje
psychiczne, jakie uzyskuje indywiduum poprzez imaginacyjne odniesienie
za pomocą określonych konstruktów ideologicznych do rzekomej pewno-
ści i wartości, wynikającej z samego faktu przynależności do „naturalnej”
wspólnoty. Zwykle jest to wspólnota narodowa i dlatego nieprzypadkowo
właśnie ze względu na „abstrakcyjny racjonalizm” wymiany towarowej,
o którym wspomina Claussen, zmitologizowany konstrukt narodu stał się
głównym wyobrażeniem kulturowym nowoczesnej ideologii mieszczań-
skiej. Potrzeby panowania stykają się tu z potrzebami psychicznymi sa-
mych mas. „Jeżeli jednak zapośredniczenie dokonuje się tylko z zewnątrz, za
pomocą formy towarowej, to pod tą cienką warstwą spoczywa quasi-natural-
ny surowiec, który ludzie wykorzystują w poszukiwaniu tożsamości. To
właśnie przedmieszczańskie treści, tęsknota za naturą, pozytywnością, afir-
macją, tworzą antyspołeczny afekt, obietnicę wyzwolenia od przymusu. An-
tyspołeczny afekt jest codziennie tworzony i reprodukowany. Społeczeństwo
wymaga jednak zapośredniczenia, zaś jego krytyczny ogląd negacji (...)”43. 

Tymczasem właśnie panowanie kapitalistycznego uniwersalnego
zapośredniczenia stosunków społecznej reprodukcji przez abstrakcyjny
wymóg pomnażania wartości, prowadzi do stłumienia zdolności do
myślenia zapośredniczającego, krytycznego, gdyż sama zasada funkcjo-
nowania tego systemu jest naturalizowana zarówno w świadomości po-
tocznej, jak też w ideologemach rozpowszechnianych przez agentury
systemu. A to wzmacnia bezsilność i nieświadome potrzeby narcystycz-
ne podmiotów, które bezrefleksyjnie dążą do zasypania niepojętej prze-
paści pomiędzy społecznie obowiązującą normą (obojętność w trakcie
wymiany towarowej) a własnymi nieświadomymi impulsami.

„Trudno znieść indywidualnej świadomości sprzeczność, dlatego życzy
sobie odtworzenia jedności (...). Moc i bezsilność, ambiwalentne jakości pra-
cy psychicznej, grożą jednostce rozbiciem. Narcystycznie tożsame Ja świętu-
je siebie jako wszechmocne, o ile rzeczywistość materialna okazuje się być
bezprzedmiotowa. Rzeczywistość materialna tylko wtedy może być bezprzed-
miotowa, kiedy rzeczywistość psychiczna odnosi się tylko do siebie. Aby rze-
czywistość ta mogła dawać odczuwać się i ideologizować jako tożsama, mu-
si zostać zlikwidowany moment nietożsamego. W rzeczywistości psychicznej
można mordować bez pozostawiania martwych ciał jako dowodów zbrodni.
Świat rzeczowy ulatnia się wobec wszechmocy podmiotu (...) W rzeczywisto-
ści psychicznej panuje jednostka, ja, nie-ja może zostać zniszczone”44.

A przecież moment likwidacji nietożsamego i uniwersalnej prywa-
cji indywiduów w ich kapitalistycznym uspołecznieniu są zawarte i re-
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produkowane w samym funkcjonowaniu społeczeństwa: narcystyczny
afekt antyspołeczny jest reprodukowany przez samo społeczeństwo. Ale
o ile logika kapitalistycznej reprodukcji tłumi to, co nietożsame poprzez
indyferencję, sam prymat zasady pomnażania wartości, o tyle narcy-
styczne indywiduum, będąc niezdolne do intelektualnego zapośredni-
czenia umożliwiającego rozpoznanie istoty funkcjonowania tego społe-
czeństwa, i równocześnie gardzące ideą autonomii (którą nauczyło się
utożsamiać z jej rynkową karykaturą), zapewnia sobie psychiczne zyski
poprzez projekcje, w których szczególność tego, co inne wywołuje
wściekłość i żądzę zniszczenia. W szczególny sposób predestynowani do
odegrania roli ofiar tego mechanizmu są Żydzi.

14. Nowoczesny autorytaryzm: przypadek antysemity

W ramach ideologii antysemickiej konstrukcja „Żyda” jako zasady
negatywności w świecie jest obszarem najróżniejszych projekcji i wyo-
brażeń, których wewnętrzna logika daje się odczytać tylko przy uwzglę-
dnieniu struktury osobowości antysemickiego indywiduum. Oczywiście
dotyczy to w równej mierze innych ideologemów rasistowskich, jednak
w przypadku antysemityzmu występuje specyficzna wielość sensów pro-
jektowanych na jego obiekt, nadających przedstawienia Żydom (a raczej
„Żyda”, gdyż dla antysemitów pod wielością form zjawiskowych kryje
się domniemana jednolita i niezmienna istota „żydowskości”) cechy am-
biwalentne (odzwierciedlające potrzeby psychiczne antysemitów).
„W antysemityzmie zarówno intelektualizm, jak też popędowość, zagroże-
nie i słabość ofiary, moc i niemoc, egoizm i solidarność, zbiorowa regresja
i indywidualna emancypacja, komunizm i kapitalizm, cywilizacja i wro-
gość do cywilizacji, mogą zostać połączone w wysoce ambiwalentnym
konstrukcie stereotypu”45. 

Ponadto, jak trafnie zauważa Claussen, ambiwalentne cechy przy-
pisywane tradycyjnie Żydom (jako ludowi „wybranemu” i równocześnie
odtrącającego Boga w postaci Chrystusa; prześladowanych i nie porzu-
cających swojej odrębności grupowej; chronionych przez klasy panują-
ce i wydawanych przez nie periodycznie na pastwę ludowej przemocy;
uprzywilejowanych wobec klas podporządkowanych i nienależących do
klas panujących; archaicznych w swoich zwyczajach i równocześnie po-
siadających wielką wiedzę itd.) wskutek zaniku oznak ich kastowej
odrębności w społeczeństwie nowoczesnym, uległy wzmocnieniu.
Umożliwiało to antysemitom tworzenie najdzikszych systemów parano-

Społeczne i psychologiczne źródła... 205

45 L. Rensmann, Kritische Theorie und der Antisemitismus, Hamburg 1998, s. 97.



idalnego wyjaśnienia świata, a ponadto wzmacniało zawarty w nich mo-
ment przemocy, gdyż jak zauważał Otto Fenichel w swojej klasycznej
pracy o psychoanalitycznej teorii antysemityzmu, ambiwalencja jest
stanem trudnym psychicznie do wytrzymania46. 

Co więcej, jakkolwiek stopnie ekskluzji wobec obcych w przypadku
w poszczególnych nacjonalizmów były zróżnicowane (istotnym czynni-
kiem różnicującym, podkreślanym przez wielu autorów, była kwestia za-
korzenienia świadomości demokratycznej i tradycji wolnościowej
w społeczeństwach, związana z formami przejścia od feudalizmu do ka-
pitalizmu), to jednak dla wszystkich nacjonalistów Żydzi byli prawdziwą
solą w oku. Z racji swojego rozproszenia wśród wielu państw narodo-
wych i tradycyjnych związków ze sferą cyrkulacji wydawali się być oni
ucieleśnionym zaprzeczeniem „organicznej” wspólnoty narodu (którego
wyobrażenia w XIX wieku w coraz większym stopniu były wiązane z do-
mniemaną substancjalnością tej wspólnoty i pseudokonkretnością jej
związku z „ziemią i krwią”). 

Co więcej, jak podkreślał już Adorno, a ostatnio bardzo obszernie
uzasadnił Klaus Holz w swojej rozprawie o „narodowym antysemity-
zmie”47, sam sposób konstrukcji ideologemu narodu zakładał odniesienie
do momentu jego negacji: zasady antynarodowej, którą dla radykalnych
nacjonalistów zawsze ucieleśniali Żydzi. Antysemita działa w imię reali-
zacji swojego fantazmatu wspólnoty narodowej, mającej urzeczywistniać
solidarystyczne i patriarchalne momenty stosunków przedkapitalistycz-
nych, rzekomo naruszane przez różne grupy obcych (z których za praw-
dziwie groźnych uchodzili Żydzi). W rzeczywistości momenty te, repro-
dukowane w sferze ideologicznej przez ideologiczne aparaty państwa ja-
ko istotowe cechy narodu, były nieustannie kwestionowane w codziennej
praktyce funkcjonowania kapitalistycznego mechanizmu reprodukcji
(gdzie stosunki indywiduów pozostają zapośredniczone przez abstrakcyj-
ne i obojętne wobec tradycyjnych wartości stosunki pieniężne). Winą za
tę sprzeczność obarczano Żydów, i nie dotyczy to tylko fanatycznych an-
tysemitów, znajdujących się na marginesie głównych instytucji państwa
burżuazyjnego, lecz także licznych przedstawicieli tychże instytucji (ta-
kich, jak choćby liberalni profesorowie Jochan S. Fichte czy Heinrich
von Treitschke, obwiniający Żydów o „separatyzm”). 

W przypadku radykalnych antysemitów (jak Richard Wagner czy
Eduard Drumont we Francji) pojawia się moment nie samej obcości
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Żydów wobec społeczeństwa, które ich piętnowało jako obcych (co czy-
niło projekt asymilacyjny tak problematycznym, jak zauważali Hannah
Arendt czy Zygmunt Bauman), lecz wyobrażenie o ich ukrytym panowa-
niu, co nadało antysemityzmowi charakter prawdziwie paranoiczny. To
domniemane ukryte panowanie, utożsamiane z władzą pieniądza i obar-
czane winą za społeczne katastrofy systemu (wytwarzane przez sam me-
chanizm pomnażania kapitału, niekwestionowany przez antysemitów)
dostarcza tym ostatnim możliwość demaskacji. Wszystkie okaleczenia
narcystyczne, które indywiduum mieszczańskie próbuje kompensować
wyobrażeniami o własnej naturalnej wyższości z racji przynależności do
określonych grup (do których przynależy poprzez sam akt urodzenia,
jak naród czy rasa), dzięki antysemickiej „demaskacji” mogą zostać
uzupełnione o obietnicę pogromu, a więc możliwości bezpośredniego
wyżycia własnych stłumionych popędów sadystycznych. 

A przy tym trzeba pamiętać, że zasada kapitalistycznego uspołecznie-
nia oznacza uniwersalizację stosunków konkurencji, agresji i bezsilności
jednostek wobec społecznego mechanizmu reprodukcji w stopniu niespo-
tykanym w innych formacjach społeczno-ekonomicznych. Okaleczone
przez ten typ uspołecznienia indywidua rozpaczliwie szukają namiastki
sensu w irracjonalności społecznej totalności, a także namiastki stosun-
ków realnego uznania, które pozwalałyby na przełamanie trudnej do
wytrzymania atomizacji ludzi komunikających się ze sobą głównie na
płaszczyźnie stosunków wymiany towarowej. Lecz o ile przekroczenie
logiki kapitalistycznej nie ma charakteru rzeczywistej praktyki społecznej
emancypacji, lecz pozostaje uwikłane w strukturę znaczeń imaginacyj-
nych panującego społeczeństwa (takich jak ideologia wydajności, podpo-
rządkowania autorytetom, narcystycznego spełnienia w służbie narodowi,
które są wpajane jednostkom w procesie ich socjalizacji przez agentury
ideologiczne państwa burżuazyjnego), to może ono nabrać charakteru re-
gresyjnego. 

Taki wniosek autorzy z kręgu Szkoły Frankfurckiej sformułowali nie
tylko na gruncie teoretycznych analiz, lecz także empirycznych badań nad
tzw. charakterem autorytarnym, będącym dominującą formą podmioto-
wości w społeczeństwie późnokapitalistycznym. Aczkolwiek trzeba pa-
miętać, że uruchomienie potencjału autorytarnego i przełożenie go na
konkretną praktykę polityczną zależy od wielu czynników pozapsycholo-
gicznych (związanych m.in. z funkcjonalnością ruchów i systemów auto-
rytarnych dla klas panujących), gdyż dopiero działalność określonych
instytucji, jak np. partie skrajnie prawicowe, pozwala na przełamanie
społecznych barier dla działań społecznych o charakterze autorytarnym. 

Decydujący jest tu prymat usamodzielnionych wobec indywiduów
stosunków społecznych w stosunku do ich własnej struktury osobowości,
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gdyż – jak w duchu marksistowskim wywodził Adorno w swojej rozpra-
wie „O stosunku psychologii i socjologii” – dominująca w Ja funkcja sa-
mozachowania nakazuje adaptację do stosunków społecznych, których
logika funkcjonowania nie daje się pojąć na gruncie psychologii, lecz te-
orii społeczeństwa (mechanizmu społecznej reprodukcji)48. Co więcej,
jak zauważa Adorno w „Minima moralia”, wymóg dostosowania do
późnokapitalistycznych stosunków społecznych tworzy specyficznie
instrumentalną relację pomiędzy funkcją świadomości (obecną w Ja
i kierującą mechanizmami samozachowawczymi w odniesieniu do popę-
dów i świata zewnętrznego) a działaniami i właściwościami jednostki.

15. Samourzeczowienie podmiotu a gotowość 
akceptacji ideologicznej paranoi

Teza autora „Dialektyki negatywnej” jest frapująca: podmiot w wa-
runkach kapitalistycznego urzeczowienia sam przekształca siebie w pa-
rarzecz, a w rezultacie płaci za to cenę dezintegracji własnej podmioto-
wości. Chodzi o to, że w przypadku osobowości zintegrowanej, zgodnie
z modelem psychoanalitycznym, występuje równowaga i refleksyjne za-
pośredniczenie pomiędzy trzema instancjami psychiki (ego, superego
i id). Tymczasem u późnokapitalistycznego indywiduum moment przy-
stosowania (identyfikacji z zewnętrznymi instancjami społecznymi
i ucieleśnianymi przez nie wzorami zachowań) prowadzi do zaniku
zdolności refleksyjnych i empatycznych, umożliwiających przełamanie
poznawczej stereotypii wytwarzanej przez kapitalistyczny mechanizm
reprodukcji. Pozostają tu tylko ślepe odruchy manipulacji własnymi
właściwościami traktowanymi jak instrumenty służące adaptacji do
zewnętrznego świata społecznych przymusów (w innym miejscu Adorno
wskazał, że także praktyka psychoanalityczna jest wykorzystywana do
tego celu: umocnienia samouprzedmiotowienia podmiotu).

„Akceptując a priori sprzedajność, żywa istota jako taka sama zrobiła
z siebie rzecz, wyposażenie. Ja świadomie bierze na służbę całego człowie-
ka jako swą aparaturę. Jaźń jako kierownik zakładu tyle daje z siebie jaźni
jako środkowi produkcji, że staje się zupełną abstrakcją, czystym punktem
odniesienia: samozachowanie zatraca samo siebie. Właściwości, od auten-
tycznych gestów przyjaźni po histeryczne napady furii, podlegają manipu-
lacji, aż wreszcie zanikają w użytku, jaki można z nich zrobić. Wskutek mo-
bilizacji zmieniają się (...). Nie stanowią już podmiotu, przeciwnie, to
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podmiot odnosi się do nich jako do swego wewnętrznego przedmiotu.
W swej bezgranicznej uległości wobec Ja są mu zarazem obce: jako elemen-
ty bierne nie żywią już Ja (...). Całkowity podział pracy w obrębie indywi-
duum, jego radykalne uprzedmiotowienie, prowadzi do chorobliwego roz-
szczepienia. Stąd »psychotyczny charakter«, antropologiczna przesłanka
wszelkich totalitarnych ruchów masowych”49.

Istotne jest przy tym to, że indywiduum wcale nie panuje bez reszty
nad swoją psychiką (z punktu widzenia psychoanalizy sama taka idea
jest niedorzeczna). A co więcej, kontrola własnych odruchów zgodnie
z wymogami społecznymi, tendencja zaniku spontaniczności na rzecz
stereotypii, oznacza zarówno osłabienie Ja (w bezrefleksyjny sposób
podporządkowującego się autorytetom, narzucającym mu wyrzeczenia
popędowe), jak też związane z tym skłonności indywiduów do masochi-
styczno-sadystycznych wyładowań popędowych w dozwolonych przez
stosunki panowania (a więc społecznie konformistycznych) formach.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na Adornowski opis mecha-
nizmu społecznego rozprzestrzeniania się wyobrażeń paranoidalnych,
gdzie autor „Minima moralia” trafnie podkreśla zawarty w nich moment
autodestrukcyjny (który wedle teorii późnego Freuda jest zbieżny z po-
pędem śmierci, zaś – jak wynikało z badań frankfurtczyków – kapitali-
styczny mechanizm społecznej reprodukcji, podporządkowując szcze-
gólność ludzkich potrzeb abstrakcyjnym wymogom akumulacji kapitału,
osłabia popędy życia na rzecz popędu śmierci). Ten moment autode-
strukcyjny jest bardzo wyraźny w przypadku właśnie paranoi antysemic-
kiej, w myśl której Żydzi prowadzą ludzkość do totalnej zagłady (Hitler
bezpośrednio formułuje taką prognozę w „Mein Kampf”), podczas gdy
to sami antysemici nie mogą ustać zanim nie zniszczą wszystkiego co
różne od ich zubożałej jaźni, która jest w stanie reprodukować tylko na-
gi schemat władzy (tak jak kapitalistyczny mechanizm rynkowy jest
określony wyłącznie przez pomnażanie wartości wymiennej):

„Psychologia wie, że ten, kto odmalowuje sobie nieszczęście, w jakiś
sposób go pragnie. Ale jak to się dzieje, że nieszczęście tak skwapliwie wy-
chodzi nam naprzeciw? Paranoidalnej wyobraźni odpowiada coś w rzeczy-
wistości, przez tę wyobraźnię skrzywionej. Powszechny ukryty sadyzm od-
gaduje nieomylnie powszechną ukrytą słabość. A mania prześladowcza
jest zaraźliwa: ilekroć się pojawi, nieuchronnie popycha widzów do naśla-
downictwa. Udaje jej się to zwłaszcza wówczas, gdy się jej dopomaga,
robiąc to, czego ktoś inny się boi. »Głupiec rodzi wielu głupców« – przepa-
stna samotność obłędu ma skłonność do kolektywizacji, która powołuje
urojenie do życia. Ten patologiczny mechanizm harmonizuje z determinu-
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jącym dzisiaj mechanizmem społecznym, polegającym na tym, że osobni-
ki stowarzyszone w rozpaczliwej izolacji złaknione są siebie nawzajem
i gromadzą się w zimne tłumy. Szaleństwo staje się epidemiczne (...)”50.

Dla Adorna nie ulegało wątpliwości, że projekcyjny charakter wyo-
brażeń antysemickich, ogarniających w określonych warunkach masy,
wyraża ogólny stan świadomości indywiduów w społeczeństwie,
w którym momentem decydującym o samozachowaniu jest przyjęcie za-
sady abstrakcyjnej kwantyfikacji jako miary sensu osób i rzeczy. A przy
tym, wedle autora „Dialektyki negatywnej”, wspomniany powyżej pry-
mat wartości wymiennej ogarnia całe życie jednostki w społeczeństwie
późnokapitalistycznym, wkraczając także tam, gdzie pozornie zasada
walki o społeczne przetrwanie jest zawieszona (a więc w obszar wolne-
go od pracy czasu wolnego). Ekspansja tzw. przemysłu kulturalnego,
którego funkcjonowanie jest oparte na utowarowieniu czasu wolnego
indywiduów poprzez dominację zestandardyzowanych przekazów,
których zasadą sensowności jest odtworzenie abstrakcyjnego momentu
wymiany w skrajnej stereotypii komunikacyjnej, było dla autorów z krę-
gu Szkoły Frankfurckiej jednoznacznym dowodem splotu barbarzyń-
stwa i oświecenia już w samym liberalnym kapitalizmie. 

Jednak przemysł kulturalny, z którego najnowszymi formami,
przedstawiciele Instytutu Badań Społecznych zetknęli się na emigracji
w Stanach Zjednoczonych, był dla nich tylko ukoronowaniem ogólnej
tendencji kulturowej w społeczeństwie mieszczańskim. Decydująca jest
tu sama sytuacja urzeczowienia, a więc redukcji ludzi do ich wartości
w mechanizmie społecznej reprodukcji i własnych instrumentalnych
celów (gdy tymczasem miarą prawdy jest zdolność wykroczenia poza
własną partykularność i otwarcie na Innego jako różnego od naszych
wyobrażeń i oczekiwań). W „Dialektyce oświecenia” Adorno i Horkhei-
mer konstatowali, że w Stanach Zjednoczonych utożsamienie podmiotu
z jego usytuowaniem w mechanizmie społecznej reprodukcji, wyrażone
w kategoriach rynkowej ceny siły roboczej, jest niemalże całkowite:
„Tu, w tym kraju, nie ma żadnej różnicy między losem ekonomicznym
a człowiekiem. Człowiek to tyle, co jego majątek, dochody, stanowisko,
szanse. Ekonomiczna maska charakteru i to, co tkwi pod spodem, pokry-
wają się w świadomości ludzi – łącznie z pokrzywdzonymi – aż po najdrob-
niejsze zmarszczki. Każdy jest tyle wart, ile zarabia, każdy zarabia tyle,
ile jest wart. Czym jest, dowiaduje się ze zmiennych kolei swej egzystencji
gospodarczej”51.
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16. Mechanizmy społecznej adaptacji 
w społeczeństwie nowoczesnym 

jako przesłanka podmiotowości faszystowskiej

W późniejszym wobec „Dialektyki oświecenia” tekście „Minima
moralia” Adorno pogłębił tę konstatację, wskazując na związek pomiędzy
radykalnym urzeczowieniem ludzi w praktyce życia codziennego społe-
czeństwa późnokapitalistycznego a racjonalnością funkcjonowania
urzeczowionego mechanizmu zabijania w nazistowskich obozach koncen-
tracyjnych. W obu przypadkach ludzie zostają zredukowani do roli surow-
ca wobec heteronomicznych wobec nich celów: „Gdy ktoś raz wda się
w oceny przydatności, niejako technologiczna konieczność każe mu widzieć
ocenianych jako swoich albo outsiderów, naszych albo obcych, pomagierów
albo ofiary. Zimno badawczy, fascynujący i zafascynowany wzrok, właści-
wy wszystkim wodzom zgrozy, wzoruje się na spojrzeniu menedżera, który
poleca kandydatowi usiąść i oświetla jego twarz tak, by rozbić ją bezlitośnie
na blask użyteczności i mrok cech dyskwalifikujących. Na końcu mamy
lekarskie oględziny z alternatywną diagnozą: do pracy albo do gazu”52.

Hańba późnokapitalistycznej adaptacji, która – w sytuacji spadku
wiarygodności metafizycznego pocieszenia o sensie doczesnego bytowa-
nia, tkwiącym rzekomo w zaświatach – pociesza się identyfikacją ze sto-
sunkami panowania (uobecnionymi zarówno w instytucjach, jak też
określonych wartościach) nie oznacza zaniknięcia potrzeby popędowe-
go zaspokojenia. Nowoczesne indywiduum, jak dowodził Adorno w pra-
cy „O stosunku psychologii i socjologii”, w imię samozachowania (co
oznacza konieczność adaptacji do kapitalistycznych struktur uspołecz-
nienia) musi dokonać popędowej autorepresji, która je trwale okalecza.
A przy tym utożsamienie z obecnymi w superego nakazami i normami
kapitalistycznego mechanizmu reprodukcji społeczeństwa osłabia in-
stancję świadomości (Ja), gdyż akceptacja ta nie może być dokonana na
płaszczyźnie refleksyjnej, co wynika stąd, iż same te nakazy mają cha-
rakter z gruntu imperatywny (wymóg samozachowania) i irracjonalny
(Marcuse’owska „represja nadwyżkowa” z punktu widzenia stanu rozwo-
ju sił wytwórczych). W rezultacie społeczne normy funkcjonowania
w społeczeństwie są słabo ugruntowane w strukturze osobowości indy-
widuum, gdyż pozostają zależne od zewnętrznych autorytetów społecz-
nych, które nie dopuszczają do ukształtowania się Ja autonomicznego
wobec regulujących reakcje podmiotu instancji superego i id53. 
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Oznacza to, że przystosowanie do wymogów społecznego panowa-
nia, i związana z tym identyfikacja z ucieleśniającymi je instytucjami
oraz (instytuowanymi w nich) znaczeniami imaginacyjnymi, łączy się
z silnymi popędami agresji, które nie mogą być uzewnętrznione wobec
ich właściwych obiektów (instancji społecznych, narzucających wyrze-
czenie) i dlatego zostają stłumione. Ale oznacza to również, że indywi-
duum, nieustannie wydatkujące energię psychiczną na tłumienie tych
popędów, łatwo może przekroczyć wszelkie werbalnie akceptowane
normy społeczne, jeżeli dostrzeże obiekt wyzwolenia popędowego, który
jest społecznie zaakceptowany (bądź nie powoduje konfliktów z autory-
tetami, związanymi z superego).

Zewnętrzny konwencjonalizm w akceptacji społecznych wartości
okazuje się wtedy nagle powierzchowny (aczkolwiek jego racjonalizacja
nadal posługuje się dyskursem konwencjonalnego dyskursu normatyw-
nego). Innymi słowy, normy te nie są zintegrowane z głębszymi
warstwami osobowości jednostki, zaś sumienie (oznaczające zdolność
do empatii i refleksyjnego uwzględnienia różnicy pomiędzy własnymi
wyobrażeniami – nieuchronnie projekcyjnymi – a realnością Innego)
pozostaje osłabione. 

17. Społeczno-ekonomiczne źródła deformacji instancji
sumienia w faszyzmie

W „Dialektyce oświecenia” Adorno i Horkheimer piszą wręcz o „li-
kwidacji sumienia” przez faszyzm (co wydaje się być sformułowaniem
przesadnym, gdyż – jak trafnie zauważa Rensmann odwołując się do kon-
cepcji „częściowej identyfikacji”, pochodzącej z wczesnych prac Fromma –
nawet w przypadku osobowości autorytarnych identyfikacja z instancjami
społecznymi jest częściowa). Jednak ogólna teza Adorna i Horkheimera,
w myśl której instancje świadomości, zapośredniczające refleksyjnie po-
między nieświadomymi popędami id i społecznymi nakazami superego,
ulegają w późnym kapitalizmie erozji, wydaje się być przekonywająca.

Na płaszczyźnie teoretycznej decydującym argumentem na jej rzecz
jest konstatowana przez licznych psychologów zmiana w późnym kapi-
talizmie form socjalizacji wskutek rozkładu socjalizacyjnej funkcji tra-
dycyjnej rodziny. W jej ramach uwewnętrznienie norm społecznych do-
konywało się poprzez identyfikację z ojcem, który równocześnie – ucie-
leśniając narzucone dziecku wyrzeczenia – był w późniejszym etapie
indywiduacji obiektem buntu. Natomiast wartości łączone z funkcją
matki tworzyły źródło sensów dla nadziei na możliwość zaistnienia sta-
nu prawdziwie ludzkiego (w którym ludzie nie musieliby wykazywać
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swojej społecznej przydatności w antagonistycznym wyścigu w podpo-
rządkowaniu i agresji wobec wymogów pomnażania kapitału) i dążenia
do jego urzeczywistnienia na płaszczyźnie społecznej.

Z tego punktu widzenia, wedle autorów z kręgu Instytutu Badań
Społecznych (którzy badania teoretyczne i empiryczne nad autorytetem
i rodziną podjęli jeszcze w latach 30.) późnokapitalistyczny rozpad ro-
dziny tylko wzmacnia okaleczającą jednostkę zasadę społecznej obojęt-
ności54. Wynika to stąd, iż to właśnie ona kształtuje sensy przekazów
przemysłu kulturalnego, przejmującego wraz z grupami rówieśniczymi
i różnorakimi instytucjami społecznymi szereg funkcji socjalizacyjnych
spełnianych wcześniej przez rodzinę (stanowiącą tradycyjnie tę sferę,
gdzie oddziaływanie urzeczowionych stosunków społecznych było ogra-
niczone). W „Minima moralia” Adorno tak podsumował ten stan rzeczy:
„Wraz z rodziną zanikła – choć system utrzymuje się nadal – nie tylko naj-
skuteczniejsza agentura mieszczaństwa, lecz także opór, który wprawdzie
tłamsił indywiduum, ale również je wzmacniał, a może nawet tworzył. Ko-
niec rodziny paraliżuje przeciwsiły. Nadciągający ustrój kolektywistyczny
jest drwiną z ustroju bezklasowego: likwidując mieszczaństwo, likwiduje
za jednym zamachem utopię, która kiedyś karmiła się miłością matki”55.

Dla Adorna likwidacja mieszczaństwa oznaczała likwidację samo-
dzielnych przedsiębiorców, typowych dla przedmonopolistycznej fazy
kapitalizmu (sam Adorno pochodził zresztą z takiej rodziny). W tym
schemacie, łączącym koncentrację kapitału z rozpadem rodziny mie-
szczańskiej i sił oporu wobec instancji społecznych u indywiduów, moż-
na dostrzec elementy ekonomistyczne i przesadnie pesymistyczne.
W „Dialektyce oświecenia” Adorno i Horkheimer stwierdzają, że „dziś
funkcjonowanie aparatury gospodarczej wymaga kierowania masami nie
zakłóconego przez indywidualizację (...). Odkąd myślenie stało się sektorem
w podziale pracy, plany odnośnych ekspertów i wodzów sprawiają, że nie-
potrzebne są jednostki planujące swoje własne szczęście. Irracjonalność
pilnego i uległego dostosowywania się do rzeczywistości jest dla jednostki
czymś bardziej racjonalnym od rozumu. Jeżeli kiedyś mieszczanin interio-
ryzował przymus jako obowiązek sumienia – dokonując tej operacji na sa-
mym sobie i na swoich robotnikach – to tymczasem cały człowiek stał się
podmiotem-przedmiotem represji. W toku postępu społeczeństwa przemy-
słowego (...) pohańbieniu ulega pojęcie, będące usprawiedliwieniem całego
procesu: pojęcie człowieka jako osoby, jako nosiciela rozumu. Dialektyka
oświecenia przeradza się obiektywnie w obłęd”56.
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Ten moment przejścia racjonalności kapitalistycznej w „obłęd” nigdzie
nie jest bardziej wyraźny od przypadku antysemickiej paranoi, i następnie
stanowiącego jej podstawę totalnego mordu nazistowskiego na Żydach.
Ten zaś nie daje się zrozumieć bez ogarnięcia mechanizmu wyzwalania
przez to, co racjonalne z punktu widzenia samozachowania jednostki
w warunkach późnokapitalistycznego uspołecznienia irracjonalności spo-
łecznej całości (i to zarówno z punktu widzenia źródłowego sensu samego
uspołecznienia, jak też możliwości ludzkiej autonomii, tkwiącej w poten-
cjale wytwórczym społeczeństwa). Ta irracjonalność (która dla Adorna
miała charakter obiektywny), odtworzona w konstytucji psychicznej indy-
widuów, na których jako przemożna społeczna siła wyciska swoje piętno,
zawiera w sobie możliwość przejścia w obłęd. Ten ostatni jest zauważalny
w różnych formach społecznej paranoi, na której potencjał wskazuje choć-
by rozpowszechnienie w społeczeństwie późnokapitalistycznym różnora-
kich irracjonalnych idei, o których Adorno i Horkheimer trafnie piszą,
że „pełnią dziś tę samą funkcję, co w średniowieczu mit diabła na usługach
oficjalnej religii: arbitralnie nadają sens zewnętrznemu światu”57. 

W tych obskuranckich systemach, spośród których antysemityzm jest
najbardziej paranoidalny i niebezpieczny (gdyż wkracza w obszar polity-
ki, a więc praktyki społecznej), splot oświecenia i obłędu w późnym kapi-
talizmie jest wyraźnie namacalny. Z jednej strony mają one charakter
pozornie naukowy (a więc wykorzystują elementy dyskursu, który w pro-
jekcie oświeceniowym był podstawą dla „racjonalizacji” świata i likwida-
cji społecznego cierpienia), a z drugiej strony ich obłędność jest nie mniej-
sza od owego „mitu diabła”, o którym autorzy „Dialektyki oświecenia”
wspominają w przywołanym powyżej fragmencie (zaś ich potencjalna de-
strukcyjność jest większa, gdyż społeczne środki destrukcji uległy spotęgo-
waniu wraz z kapitalistycznym rozwojem sił wytwórczych).

Kapitalizm splata ratio i irratio: obala metafizyczne przesądy religii,
a równocześnie reprodukuje jej najbardziej absurdalne substytuty.
Źródła tego stanu rzeczy tkwią w tym, że wykształcenie (będące poten-
cjalnie instrumentem społecznej emancypacji) ulega degeneracji
w późnokapitalistycznej świadomości potocznej, określonej przez zasa-
dę samozachowania w irracjonalnym systemie społecznej reprodukcji.
Jego nowoczesną formą jest „połowiczne wykształcenie”, które w żaden
sposób nie zapośrednicza realnego potencjału kognitywnego społecznie
nagromadzonej wiedzy ze społeczną praktyką, lecz samo tworzy podsta-
wę dla paranoicznych projekcji. Rzecz w tym, że Habermasowski roz-
ziew między naukami a światem przeżywanym indywiduów występuje
w świecie społecznym, który obala metafizyczne punkty oparcia, a rów-
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nocześnie radykalnie odziera egzystencję ludzi z sensu (którego warun-
kiem możliwości byłoby przejrzyste odniesienie do społecznej całości,
jak niestrudzenie powtarzają autorzy marksistowscy).

18. Projekcyjny sens nazistowskiego rasizmu 
biologicznego 

Projekcyjne nadawanie sensu irracjonalnemu światu społecznemu
za pomocą przewyższających go jeszcze pod względem irracjonalności
systemów myślowych, zapewnia jednostce nie tylko orientację, lecz tak-
że wtórne zaspokojenie popędowe (o charakterze narcystycznym i sady-
stycznym, gdyż w ideologemach nacjonalistycznych i rasistowskich nie-
uchronnie zawarty jest moment nie tylko wywyższenia grupy własnej,
lecz także potencjalnej przemocy wobec grup „obcych”). A przy tym
skrajna stereotypia formuł ideologicznych, obsadzonych libidinalnie
i odpornych na wszelkie doświadczenie, znajduje wsparcie w funkcjono-
waniu przekazów przemysłu kulturalnego, który prowadzi do dalszego
zubożenia społecznej komunikacji poprzez utowarowienie i urzeczowie-
nie tejże komunikacji, która przyjmuje charakter skrajnie hierarchiczny.
Aktywność odbiorcy, jak trafnie zauważa Adorno w „Minima moralia”,
jest tu zredukowana do mimetycznego naśladowania narzucanych mu
przez media postaw, wśród których decydująca jest akceptacja tego, co
jedynie realne w tym obszarze znaczeniowym: zasad gry społecznego sy-
stemu (którego bezpośrednim elementem jest sam przemysł kulturalny). 

W „Dialektyce oświecenia” w kontekście rozważań nad antysemity-
zmem Adorno i Horkheimer trafnie zauważyli, że projekcyjne systemy
ideologiczne są karykaturą autonomii oświeconego ducha, który w wa-
runkach późnego kapitalizmu jest nieustannie denuncjowany i niszczo-
ny: „Fatalna gotowość do fałszywej projekcji jest tak złowieszczo nieodłącz-
nym pierwiastkiem ducha, że jako wyizolowany wzorzec samozachowania
grozi zdominowaniem wszystkiego, co wykracza poza samozachowanie:
kultury. Fałszywa projekcja jest uzurpatorem królestwa wolności i wy-
kształcenia; paranoja jest znamieniem półinteligenta. Wszystkie słowa sta-
ją się dlań elementem obłąkanego systemu, próbą duchowego zawłaszcze-
nia obszarów, którym jego własne doświadczenie nie może sprostać; pół-
inteligent chce gwałtem nadać sens światu, który jego samego pozbawia
sensu, a zarazem chce zniesławić ducha i doświadczenie, w których nie ma
udziału, oskarża je o ekskluzywizm, chociaż w rzeczywistości udziału
wzbrania mu społeczeństwo”58. 
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A przy tym autorzy „Dialektyki oświecenia” zauważają element racjo-
nalny w występującym tutaj założeniu o rozziewie pomiędzy społeczeń-
stwem i jednostką. Cierpienie, będące źródłem tego doświadczenia, jest
odbiciem realnego antagonizmu pomiędzy jednostkami a wyobcowanym
wobec nich ich własnym działaniem społecznym (które w postaci społe-
czeństwa przeciwstawia się im jako obezwładniająca i groźna siła). Rzecz
jednak w tym, że rozpoznanie sensu tego stanu rzeczy wymaga pracy refle-
ksji i konfrontacji z panującymi autorytetami społecznymi uwewnętrznio-
nymi w superego indywiduum nie tylko w postaci ogólnych wartości, które
potencjalnie mogą być zwrócone przeciwko strukturom panowania, lecz
w postaci bezpośredniego stosunku zależności wobec tychże autorytetów.
Tymczasem ogólna tendencja rozwoju kultury późnokapitalistycznej para-
liżuje te moce w indywiduum (związane z interesem autonomii Ja), które
mogłyby ją motywować do oporu wobec stanu społecznej heteronomii.
Ustępują one miejsca bezpośredniemu przystosowaniu i narcystycznym zy-
skom, czerpanym przez paranoicznego półinteligenta z poczucia panowa-
nia nad rzeczywistością, którego dostarcza mu jego własny obłęd. 

„Połowiczne wykształcenie, które w przeciwieństwie do zwykłego bra-
ku wykształcenia hipostazuje ograniczoną wiedzę jako prawdę, nie może
znieść skrajnego rozziewu między światem wewnętrznym a zewnętrznym,
między indywidualnym losem a prawami społeczeństwa, między zjawi-
skiem a istotą. W tym cierpieniu zawiera się pewien element prawdy w po-
równaniu z prostą akceptacją danej rzeczywistości, która powołuje się na
wyższą racjonalność. Jednakże strach każe połowicznemu wykształceniu
sięgać po którąś z charakterystycznych dlań formuł, aby bądź uzasadnić
nieszczęście, które już się wydarzyło, bądź przepowiedzieć katastrofę, prze-
bieraną niekiedy za odrodzenie”59.

19. „Ucisk natury” a dominacja popędów destrukcji
u podmiotu autorytarnego 

Ostatecznie to, iż projektująca jaźń nie jest w stanie rzutować na
otaczającą ją rzeczywistość nic innego poza nagim schematem władzy
i związanym z nim nieszczęściem, wynika stąd, że – jak wynikało ze stu-
diów nad charakterem autorytarnym – sama tożsamość podmiotu jest
zbudowana wokół idei hierarchicznej podległości (będącej zasadą funk-
cjonowania antagonistycznych form uspołecznienia). Zaś nieszczęście
półinteligenta w rodzaju Hitlera, wyrażające się w przeczuciu nieosią-
galności autonomii i spełnienia popędowego, przemienia się we wście-
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kłość resentymentu wobec tych, którzy wydają się nie podlegać przymu-
sowi społecznemu i autorytetom. A ponieważ indywiduum autorytarne
nie jest w stanie pomyśleć stanu innego od stosunku panowania, więc to-
talizacja własnego nieszczęścia w paranoi przyjmuje charakter nie tylko
nienawistny wobec wszystkiego, co wydaje się kwestionować ten stosu-
nek (a czego ucieleśnieniem dla Hitlera byli przede wszystkim Żydzi),
lecz także przeczucie, że ostatecznie zalecane panacea kryją w sobie to-
talizację samego nieszczęścia. 

Dla autorytarnego charakteru jedynym zyskiem pozostaje zatem
perspektywa zaspokojenia własnych popędów destrukcji. Taki był zresztą
zawsze sens antysemickiego projektu społecznego: poprzez przemoc wo-
bec bezbronnych, z góry naznaczonych ofiar, stłumić myśl o własnej sła-
bości i sadystycznie odreagować doznaną społecznie przemoc. Dla anty-
semity jedyna autonomia, jaką jest w stanie pomyśleć, jest autonomią to-
talnego barbarzyństwa (a to może przybrać formy destrukcyjne dla sa-
mych antysemitów, którzy w swoim zaślepieniu nie liczą się z wymoga-
mi otaczającej ich rzeczywistości: najlepszym przykładem tego stanu rze-
czy były losy III Rzeszy). Trafnie pisał o tym Claussen: „[M]ieszczańska
wolność jest doświadczana przez zacofane masy jako bezsilność. W antyse-
mityzmie zawarta jest obietnica powrotu pogromu, w którego trakcie także
uciskani na krótko posiadali władzę: punktowej przemocy wobec Żydów (...)
W obliczu bezsilności antysemityzm podtrzymuje wyobrażenie pozornej
wolności, mianowicie wyobrażenie bycia drobnym partnerem władzy (...)
Zwycięstwo nad formą panowania typową dla liberalizmu, który okazał się
być częściową wolnością, znajduje kulminację w nieograniczoności wła-
dzy. Nieograniczona przemoc urzeczywistnia się w masowej zagładzie euro-
pejskich Żydów. Przemoc ta spełnia obietnicę nowoczesnego antysemity-
zmu: być choć raz panem, choćby w obliczu upadku”60. 

Oczywiście antysemita, zgodnie z autorytarnym modelem podporząd-
kowania osobowości autorytarnej, pozostaje „panem” tylko wobec tych,
którzy są słabi (bądź też tych, którzy znajdują się niżej w hierachii), równo-
cześnie przyjmując postawę masochistycznej uległości wobec zwierzchni-
ków. Ponieważ nie znajduje spełnienia, gdyż struktura panowania, którą
totalizuje nie likwiduje jego bezsilności i okaleczenia, więc spirala przemo-
cy, którą reaguje na ten stan rzeczy jest potencjalnie nieograniczona. Jak
pisali autorzy „Dialektyki oświecenia”: „Antysemickie zachowania wybu-
chają wówczas, kiedy w zaślepionych, pozbawionych podmiotowości lu-
dziach, nagle roznieca się podmiotowość (...) Absurdalna rozrywka, jaką jest
zabijanie, potwierdza otępiałe życie, na które ludzie się godzą”61.
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W rezultacie występuje tu odwrócenie relacji środków i celów. Anty-
semityzm, będący dla antysemitów formą racjonalizacji dla własnych po-
pędów destrukcji, a także instrumentem politycznej manipulacji ze strony
ich przywódców, zawierał w sobie projekcyjne przekształcenie Żydów
w środek zaspokojenia narcystycznych i sadystycznych potrzeb autorytar-
nego indywiduum. Lecz w przemocy antyżydowskiej nienawiść wobec Ży-
dów, nie zapewniając antysemicie spełnienia, przekształca się w cel sam
w sobie. Wściekłość antysemity w obliczu przeczucia, że ostatecznie udział
w mordzie nie przyniesie mu nic poza totalnym moralnym regresem, po-
woduje, że kieruje się wciąż na nowo przeciwko naznaczonym ofiarom.

Oczywiście ten moment wściekłości i nienawiści pojawiał się tylko
u niektórych typów sprawców, dla których nienawiść wobec Żydów była
istotną motywacją działania (innym nieco typem sprawcy był „morderca
zza biurka”, którego rządza destrukcji przyjmuje formy uprzedmiotowio-
ne i zbiurokratyzowane). Nie ulega jednak wątpliwości, że autorzy
„Dialektyki oświecenia” trafnie rozpoznali moment określony przez nich
mianem „dynamicznego idealizmu” destrukcji, wyzwolonej w procesie
eksterminacyjnym z instrumentalnej relacji środków i celów: „Popleczni-
cy tymczasem, którzy nie otrzymują ani satysfakcji ekonomicznej, ani se-
ksualnej, nienawidzą bez granic; nie zniosą odprężenia, ponieważ nie znają
spełnienia. Zorganizowanych zbójów ożywia w istocie coś na kształt dyna-
micznego idealizmu. Wyruszają, by plądrować, i dorabiają do tego wielką
ideologię, bełkoczą o ratowaniu rodziny, ojczyzny, ludzkości. Ponieważ
w końcu zostają nabrani, czego zresztą w skrytości ducha się spodziewali,
żałosny motyw racjonalny – rabunek – któremu miała służyć cała racjona-
lizacja, odpada i racjonalizacja staje się mimowolnie uczciwa”62.

A przy tym potencjalne przesłanki mordu tkwią już w samej margina-
lizacji znaczenia indywiduum w kapitalistycznej formie uspołecznienia.
Podatność mas na paranoidalne systemy ideologiczne, jak antysemityzm,
wedle teorii krytycznej daje się pojąć tylko na gruncie społecznej margina-
lizacji znaczenia nie tylko wartości użytkowej rzeczy, lecz także samoistnej
(niezależnej od potrzeb społecznej reprodukcji) wartości ludzi w kapitaliz-
mie. Z tego punktu widzenia agresja staje się wszechobecna wskutek samej
zasady prywacyjnego uspołecznienia, wszechstronnej negacji wzajemnego
społecznego istnienia przez ludzi, z których każdy jest potencjalnie narażo-
ny na znalezienie się w grupie osób „zbędnych” z punktu widzenia zasad
akumulacji kapitału (i tym samym skazanych na marginalizację, której
forma zależy od typu społeczeństwa kapitalistycznego, w którym żyje indy-
widuum: na peryferiach światowego rynku kapitalistycznego może to
oznaczać zagrożenie dla jego nagiej egzystencji fizycznej).
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20. Nowoczesny stosunek do śmierci: Adornowskie 
ujęcie przesłanek ludobójstwa nazistowskiego

Doskonale wyraził ten stan rzeczy Adorno w „Minima moralia”, pi-
sząc o stosunku do śmierci w późnym kapitalizmie: „Gdy indywiduum,
które śmierć unicestwia, jest niczym, nie panuje nad sobą i wyzbyte jest
własnego bytu, nicością staje się też nicościująca potęga, jakby parodiując
Heideggerowską formułę o nicościującej nicości. Skoro jednostkę można
zawsze zastąpić, to śmierć praktycznie, z całą pogardą, staje się odwołal-
na, jak kiedyś – z paradoksalnym patosem głosiło chrześcijaństwo. Ale ja-
ko quantite negligeable śmierć zostaje całkowicie włączona w układ. Każ-
dy czlowiek, ze wszystkimi swoimi funkcjami, ma w społeczeństwie goto-
wego dublera, który i tak od początku uważa go za przeszkodę w objęciu
stanowiska i traktuje jako kandydata na śmierć. Zgodnie z tym doświadcze-
nie śmierci staje się doświadczeniem wymiany kadr, to zaś, co z naturalne-
go stosunku do śmierci nie mieści się w stosunku społecznym, pozostawia
się higienie”63. I jak dodaje Adorno, już tutaj tkwią przesłanki uprzed-
miotowionego, administracyjnie realizowanego ludobójstwa, gdyż tam,
gdzie ludzie zostają zredukowani w swojej praktycznej społecznej egzy-
stencji do rzeczy – dowolnie wymienialnych i częstokroć społecznie
zbędnych – tam pojawia się ów „chłód mieszczańskiej podmiotowości”,
który dla autora „Dialektyki negatywnej” był fundamentalną przesłanką
nieustannej możliwości stoczenia się społeczeństw nowoczesnych
w barbarzyństwo analogiczne do nazistowskiego.

Ale nazistowski mord na milionach Żydów nie sprowadzał się tylko
do mieszczańskiego chłodu jako podstawy mieszczańskiego typu
podmiotowości (która trwa także po konstatowanym przez Adorna znie-
sieniu mieszczaństwa przez tendencje centralizacji kapitału w późnym
kapitalizmie). Jego przesłanką był antysemityzm, uwalniający w patycz-
ny sposób destrukcyjne popędy mas: „Elementem patycznym w antysemi-
tyzmie nie jest zachowanie projekcyjne jako takie, lecz to, że brak w nim re-
fleksji. Z chwilą, gdy podmiot nie umie już oddać przedmiotowi tego, co
odeń otrzymał, on sam nie staje się bynajmniej bogatszy, lecz uboższy. Tra-
ci zdolność do refleksji w obu kierunkach: ponieważ nie ogarnia refleksją
przedmiotu, sam też nie poddaje już siebie żadnej refleksji, a przeto traci
zdolność odróżniania. Zamiast głosu sumienia słyszy głosy: zamiast wni-
kać w siebie i protokołować własną żądzę władzy, przypisuje innym
»Protokoły mędrców Syjonu«. Rozrasta się ponad miarę i zarazem kurczy.
Obdarza świat tym, co tkwi w nim samym; ale na te dary składa się dosko-
nała nijakość, sztucznie rozdęte środki bez celów, stosunki, gierki, ponura
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praktyka bez perspektywy myślowej. Samo panowanie, które – nawet w po-
staci absolutnej – jest zawsze tylko środkiem, staje się w nieskrępowanej
projekcji zarazem własnym i cudzym celem, celem jako takim”64. 

Tutaj tkwi sens zarówno antysemickiej paranoi, jak też bezsensow-
nego mordu, który wykracza poza wszelką racjonalność środków i ce-
lów. Panowanie wartości wymiennej, redukując przedmiotowość w po-
strzeżeniu podmiotu do jednolitej miary abstrakcyjnej pracy społecznej,
i tym samym zakrywając moment jakościowy związany z sensem
przedmiotów i ludzi, który może się odsłonić tylko w refleksyjnym (czy
też, jak pisze Adorno „kontemplacyjnym”) oglądzie zdolnym do dostrze-
żenia tego, co inne (co wykracza poza zasady instrumentalnej racjonal-
ności pomnażania abstrakcyjnej wartości), powoduje zubożenie
podmiotów. 

Te ostatnie w totalności projekcyjnej paranoi antysemickiej, zapew-
niającej im zaspokojenie potrzeb sadystycznych i narcystycznych, od-
twarzają irracjonalność totalności kapitalistycznego mechanizmu repro-
dukcji. Jego istotą jest panowanie, które jednak w faszyzmie staje się
bezpośrednie, i indyferencję wobec tego, co ucieleśnia szczególność
(kwestionującą nagi schemat władzy, z którym antysemita ślepo się iden-
tyfikuje) przekształca w intencjonalne i uporczywe dzieło zagłady. Total-
ność paranoicznego schematu żydowskiej wszechmocy przekształca się
w totalność mordu, gdyż samo istnienie Żydów jest dla antysemitów
obrazą. Ucieleśniają oni właśnie moment różnicy i zapośredniczenia.
Przy czym różnicę można uchwycić tylko dzięki zapośredniczeniu,
tymczasem kapitalizm totalizując wzajemne zapośredniczenie istnienia
indywiduów w wymianie towarowej, równocześnie niszczy w nich
zdolność do myślenia różnicującego, redukując świat do stereotypii
utowarowienia, które poprzez przemysł kulturalny kolonizuje ostatnie
obszary cząstkowej wolności indywiduów: „Żydzi, jako byt i zjawisko,
kompromitują istniejącą ogólność przez niedostateczne dostosowanie.
Uporczywe trwanie przy własnym porządku życia ustawiło ich w niepew-
nym stosunku wobec tego porządku życia, który dziś dominuje”65.

21. Formacja psychiczna podmiotu faszystowskiego

A równocześnie wydają się ucieleśniać to, czego antysemici pod-
świadomie pragną, a równocześnie muszą wypierać ze świadomości ze
względu na sztywną identyfikację z surowością kapitalistycznych auto-
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rytetów (domagających się nieskończonego wyrzeczenia popędowego
w imię irracjonalnego powtórzenia ciągle tego samego: akumulacji war-
tości): „Nieważne, jacy są naprawdę Żydzi, ich wizerunek – obraz przezwy-
ciężonej formy – nosi cechy nieuchronnie przyciągające wrogość totalitar-
nego panowania: szczęście bez władzy, zapłata bez płacy, ojczyzna bez ka-
mieni granicznych, religia bez mitu. Wszystkiego tego panowanie nie tole-
ruje ponieważ tego pragną dla siebie potajemnie podwładni. Panowanie
może się utrzymać dopóty, dopóki sami podwładni we własnych oczach
zohydzają przedmiot swoich pragnień. Jest to możliwe za pośrednictwem
patycznej projekcji, jako że również nienawiść prowadzi do zjednoczenia ze
swym przedmiotem – w zniszczeniu. Nienawiść jest negatywną stroną po-
jednania”66. 

Właśnie to „zjednoczenie” antysemity z Żydami było zauważane
przez wielu autorów (m.in. Sartre’a): antysemita nienawidzi Żydów,
a równocześnie nie może się bez nich obejść, są oni jego obsesją, zaś se-
ksualne ekscesy, które im przypisuje z punktu widzenia psychologii jed-
noznacznie wskazują na jego własne pragnienia, stłumione przez sztyw-
ne superego, i zepchnięte w obszar podświadomości. Projekcja zmysło-
wego spełnienia na Żydów, ucieleśnionego w idei ekscesu oznaczające-
go przekroczenie ograniczeń seksualności na rzecz rozkoszy jako celu
samego w sobie, umożliwia antysemicie uwolnienie części stłumionych
energii popędowych i zastępcze zaspokojenie w projekcyjnych wyobra-
żeniach. Ale w warunkach, kiedy jest to możliwe, sam antysemita prze-
kształca projektowane na Żydów wyobrażenia we własny eksces sady-
zmu i destrukcji. 

Opisywany powyżej moment przypisania Żydom posiadania taje-
mnicy szczęścia, wykraczającego poza cywilizacyjną represję popędową
(a dopiero to byłoby pełnym szczęściem, nie zaś – wspomnianą przez
Adorna w „Minima moralia” – mieszczańską niedzielą, w której zawar-
ta jest już myśl o pracy w nadchodzącym tygodniu), był stałym moty-
wem antysemickiej literatury (szczególnie z okresu sprzed Zagłady).
Jego wyrazem jest wyobrażenie o wybujałej seksualności żydowskiej
(co zresztą łączy antysemityzm z innymi rasizmami, których obiektem
są ludy kolorowe), występujące w postaci motywu „pięknej Żydówki” i lu-
bieżnego Żyda (świadomie niszczącego podstawę substancji narodowej,
tzn. krew, jak głosił tytuł znanej w latach 20. w Niemczech powieści
antysemickiej Artura Dintera „Grzech przeciwko krwi”). 

Dla nowoczesnych wyobrażeń antysemickich jeszcze bardziej istot-
ne jest utożsamienie Żydów z momentem abstrakcyjności w strukturze
nowoczesnego uspołecznienia (co wydaje się być sprzeczne z momen-
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tem zmysłowego szczęścia, lecz – jak zaznaczyliśmy powyżej – antyse-
micka konstrukcja Żydów jest zbudowana z tego rodzaju logicznych
sprzeczności, nadających jej charakter ambiwalencji, który właśnie
przyciąga antysemitów). Te trzy wątki są konstytutywne dla antysemity-
zmu: utożsamienie Żydów ze zmysłowym szczęściem, abstrakcyjnością
zapośredniczenia (w pieniądzu i duchu) oraz podstępnym panowaniem
(przeciwstawionym realnej władzy, opartej na przemocy, z którą antyse-
mita się identyfikuje i którą czci). 

Ta struktura ideologiczna nie tylko pozwalała antysemitom na za-
stępcze zaspokojenia popędowe, lecz także umożliwiała im przypisanie
Żydom winy za negatywne strony kapitalizmu (kryzysy ekonomiczne,
atomizacja społeczna), co pozwalało występować tym pierwszym jako
swoiści reformatorzy tego systemu. Wszystkie te wątki tworzą strukturę
ideologiczną o charakterze paranoidalnym, która jednak miała pewne
umocowanie w świadomości potocznej i dzięki temu mogła w sprzyjają-
cych warunkach głębokiego kryzysu społecznego u schyłku Republiki
Weimarskiej zyskać poparcie w kręgach ludności daleko wykraczają-
cych poza grupę hermetycznych i obsesyjnych antysemitów, zgrupowa-
nych w różnych partiach i sektach skrajnie prawicowych.

W „Dialektyce oświecenia” Adorno i Horkheimer wskazują na to, że
utożsamienie Żydów ze sferą cyrkulacji – a więc pośrednictwa w wymia-
nie towarowej – powoduje, że w świadomości potocznej łatwo mogą oni
zostać obarczeni winą za społeczne koszty, nieuchronnie związane ze
stosunkami wyzysku i antagonistycznego uspołecznienia. „Żyd jest w rze-
czywistości kozłem ofiarnym, nie tylko w odniesieniu do poszczególnych
manewrów i manipulacji, ale w szerokim sensie: obarcza się go ekono-
micznymi niesprawiedliwościami całej klasy”67. I następnie dodają, że
pracownicy najemni dopiero w zetknięciu z kupcem przekonują się
o rzeczywistej wartości płacy z punktu widzenia zaspokojenia własnych
potrzeb. „Kupiec jest sądowym egzekutorem systemu i za innych bierze na
siebie odium. Odpowiedzialność sfery cyrkulacji za wyzysk jest społecznie
niezbędnym pozorem”68. 

Ale, jak dodają, ten „społecznie niezbędny pozór” jest wzmacniany
przez świadome działania i resentyment klasy panującej. Z wywodów
autorów „Dialektyki oświecenia” wynika, że moment manipulacyjny
splata się tutaj z momentem realnej wściekłości, wynikającej z kłamstwa
ideologii, której sensowność jest stawiana pod znakiem zapytania przez
samą logikę akumulacji kapitału (jego koncentracja w fazie monopoli-
stycznej rozbija tradycyjny związek, występujący w ideologii mieszczań-
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skiej, pomiędzy działalnością przedsiębiorcy a jego udziałem w procesie
wytwórczym, jako uzasadnieniem jego społecznej użyteczności). „Żyd
traumatyzuje przemysłowego rycerza, który musi przedstawiać się jako wy-
twórca. W żydowskim żargonie kapitalista dosłuchuje się tego, za co sam
sobą potajemnie gardzi: jego antysemityzm jest nienawiścią do samego sie-
bie, nieczystym sumieniem pasożyta”. Z tych wywodów wynika, że anty-
semityzm klas panujących nie jest tylko instrumentalnie stosowanym
środkiem, służącym konstrukcji „kozła ofiarnego”, lecz zawiera w sobie
moment projekcyjny (aczkolwiek jest to inny typ projektowanych treści
niż w przypadku szeregowych antysemitów, dla których nienawiść do
Żydów jest rekompensatą wobec codziennych wyrzeczeń i narcystycz-
nych schorzeń, doświadczanych na rynku kapitalistycznym). Jednak
w innym miejscu tego samego rozdziału autorzy „Dialektyki oświecenia”
przedstawiają „wysokich zleceniodawców” antysemityzmu, jako tych,
którzy „nie nienawidzą Żydów i nie lubią popleczników”69. 

Istotniejsza od tej niejednoznaczności w wywodach Adorna i Hor-
kheimera jest konstatacja związku pomiędzy społecznym utożsamie-
niem Żydów ze sferą cyrkulacji a resentymentem antysemickim. Rzecz
w tym, że uniwersalizacja wymiany towarowej w kapitalizmie powala
na personalizację podmiotu tego procesu (który w rzeczywistości jest
procesem „bezpodmiotowym”, określonym przez usamodzielnioną wo-
bec indywiduów logikę wymiany towarowej i związanej z nią akumula-
cji kapitału), tworząc tym samym pozór jego myślowego opanowania.
W tym rozpoznaniu jest moment prawdy: kapitalizm rzeczywiście jest
systemem, związanym z partykularnymi interesami społecznymi właści-
cieli środków produkcji, lecz w antysemityzmie to rozpoznanie staje się
podstawą dla paranoidalnego przeniesienia źródeł tego partykularyzmu
na stygmatyzowaną grupę. Rzeczywista zależność pomiędzy momentem
ogólności i partykularności zostaje tu ideologicznie odwrócona: ogól-
ność wymiany towarowej i partykularność sensu jej społecznego funk-
cjonowania zostają przekształcone w fałszywą partykularność rzekome-
go podmiotu całego tego procesu, jakim mieliby być Żydzi. 

Występuje tu jednak także pewien dodatkowy moment: dokonane
przeniesienie „niesprawiedliwości całej klasy” na Żydów jest możliwe po-
przez samą relację, w jakiej świadomości potocznej podmiotu mie-
szczańskiego ukazuje się związek pomiędzy sferą produkcji i cyrkulacji.
Oba te momenty są w kapitalizmie ze sobą powiązane, aczkolwiek auto-
rzy z kręgu Szkoły Frankfurckiej sądzili, że w późnym kapitalizmie sfera
cyrkulacji jest w narastającym stopniu zastępowana przez bezpośrednie
decyzje panujących i konkurujących ze sobą klik (nie wymagające
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zapośredniczenia w wymianie towarowej na rynku kapitalistycznym).
Obecnie trudno podtrzymywać tę koncepcję, natomiast nie ulega wątpli-
wości, że w samej strukturze kapitalistycznej reprodukcji tkwi możli-
wość jej poznawczego rozszczepienia na dwa pozornie niepowiązane
momenty, z których jeden wydaje się być abstrakcyjny (wartość wymien-
na, sfera cyrkulacji), a drugi namacalny i konkretny (wartość użytkowa,
bezpośrednia produkcja). 

Tymczasem w rzeczywistości mechanizm reprodukcji określa wła-
śnie związek obu tych momentów: to, co wydaje się być konkretne (pro-
dukcja) jest określone z góry przez moment abstrakcyjny (pomnażania
wartości w formie pieniężnej, urzeczywistnianej w sferze cyrkulacji towa-
rów na rynku). Jednak sam ten proces cyrkulacji, właśnie dlatego że de-
cyzje alokacyjne są podejmowane przed zaistnieniem produktów na ryn-
ku jako towarów, wydaje się być niezależny od społecznego procesu pro-
dukcji i odpowiedzialny za problemy związane z reprodukcją materialną
społeczeństwa jako całości. Ostatecznie przyczyny tego stanu rzeczy tkwią
w logice funkcjonowania rynku kapitalistycznego jako obszaru zapośre-
dniczenia stosunków społecznej reprodukcji, usamodzielnionego wobec
działalności wytwórczej indywiduów. Ale właśnie podwójny charakter
procesu pomnażania wartości pozwalał antysemitom na pozytywne
obsadzenie momentu, który wydawał im się konkretny (bezpośrednia
produkcja przemysłowa, organiczna jedność narodu / rasy i ziemi) i prze-
ciwstawienie go momentowi nieuchwytnej abstrakcji wartości (spersona-
lizowanej i fałszywie skonkretyzowanej w postaci Żydów).

Na związek tego mechanizmu ideologicznego, którego ideologicz-
nym odzwierciedleniem był nazistowski podział kapitału na wytwarzają-
cy (schaffendes) i pasożytniczy (raffendes), zwrócił uwagę amerykański
marksista Moishe Postone w tekście „Narodowy socjalizm i antysemi-
tyzm”, a ostatnio także dwaj autorzy niemieccy badacze Holger Schatz
i Andrea Woeldike w studium o antysemickim sensie mieszczańskiego
ideologemu o „pracy niemieckiej” (przeciwstawionej żydowskiemu
„pośrednictwu”)70. Autorzy ci, podkreślali w swoich tekstach swoiście
utopijny charakter projektu nazistowskiego, polegający na uwolnieniu
kapitalizmu od momentu negatywności (abstrakcyjnej nieuchwytności)
poprzez zagładę Żydów. Postone określa sens tego „projektu” za pomocą
odwołania się do pojęcia romantycznego antykapitalizmu. 

Sądzę jednak, że rację ma Rensmann, zwracając uwagę, że należa-
łoby tu raczej mówić o swoistej barbarzyńskiej reformie kapitalizmu,
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przy czym antysemicki sens tej reformy jest przesiąknięty znaczeniami
o charakterze projekcyjnym i paranoidalnym (i dlatego trudno mówić
o jakiejkolwiek, choćby barbarzyńskiej, racjonalności tego procesu)71.
Trafne jest jednak w ujęciu Postone’a podkreślenie związku między na-
zistowskim antysemityzmem, artykulacją rzeczywistego niezadowolenia
społecznego w warunkach kryzysu kapitalizmu oraz denuncjacją zdoby-
czy demokratycznych społeczeństwa mieszczańskiego (abstrakcyjne
prawo, pluralizm kulturowy) i międzynarodowego ruchu robotniczego.
Wszystkie te momenty wyrażają nienawiść antysemickiego indywiduum
wobec wszystkiego, co wydaje się wykraczać poza wpojone mu schema-
ty i wartości społeczeństwa mieszczańskiego (wartość wydajności, pod-
porządkowania, „jedności” narodu), i w czym zawarte jest odniesienie
do potencjalności społecznej autonomii. Ta ostatnia autorytarnemu in-
dywiduum wydaje się niedostępna i, co więcej, sama jej możliwość kwe-
stionuje autorytarną tożsamość (z dominującą w niej wartością hierar-
chicznego podporządkowania).

W rezultacie piętnuje ono samą jej możliwość jako żydowskie oszu-
stwo, a tym samym resentyment wobec tych, którym wiedzie się lepiej
(a którzy nie znajdują się pod osłoną panujących autorytetów, z którymi
antysemita się identyfikuje) łączy się z nienawiścią w stosunku do ucie-
leśnienia projektu społecznej autonomii w postaci ruchu robotniczego.
Poprzez połączenie wszystkich tych (niespójnych na poziomie logicz-
nym) momentów w postaci konstrukcji stygmatyzowanej grupy (Żydów)
jako przenikającej wszystko, co inne (wobec antysemickich libidinalnie
obsadzonych autorytetów i ideologemów) zasady negatywności, antyse-
mityzm nabiera charakteru paranoidalnego.

22. Nazistowski „afekt antymieszczański” 
jako symptom „ucisku natury” 

w tradycji intelektualnej Szkoły Frankfurckiej

A zatem głębsza analiza pokazuje, że afekt antymieszczański w an-
tysemityzmie sam jest zakorzeniony w represyjnych elementach ideolo-
gii późnomieszczańskiej (i związanych z nią – używając kategorii Casto-
riadisa – znaczeniach imaginacyjnych). To, co jest w antysemityzmie
werbalnie „antykapitalistyczne” w rzeczywistości kieruje się przeciwko
momentowi emancypacyjnemu (wolności i szczęścia). W przeciwień-
stwie do socjalisty, który partykularność społecznego funkcjonowania
wolnościowych wartości mieszczańskich zwraca jako broń ideologiczną
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przeciwko panującym strukturom społecznym w celu realnego urzeczy-
wistnienia tych wartości, antysemita piętnuje tę partykularność w imię
dalszego wzmocnienia zasady panowania (i zniesienia już nawet samej
idei ludzkiej autonomii). 

Na tej płaszczyźnie szczególne znaczenie należy przypisać mie-
szczańskiemu ideologemowi pracy, której związek ze społecznymi po-
trzebami i przejrzystością procesu reprodukcji społeczeństwa, jest w ide-
ologii i świadomości potocznej tego społeczeństwa nieustannie tłumiony.
Antysemicki rebeliant, grzmiący przeciwko żydowskiemu „liberalizmo-
wi” i „kapitalizmowi”, sam jest opanowany przez antymieszczański resen-
tyment usytuowany w logice ideologii społeczeństwa mieszczańskiego. 

Trafnie dostrzegł ten momemt Rensmann: „Obszar wolności i auto-
nomii, w którym Żydzi wydają się uczestniczyć, odnosi się w szczególnym
stopniu do wyobrażenia, iż Żydzi jako »pośrednicy«, przedstawiciele sfery
cyrkulacyjnej nowoczesnego społeczeństwa mieszczańskiego, np. jako ban-
kierzy i intelektualiści, uwolnieni są od przymusu pracy. Antyintelektual-
na agresja i walka przeciwko kapitałowi pasożytniczemu świata finansów,
są centralnymi elementami składowymi antysemityzmu; wyrażają one
wściekłość indywiduów związanych z autorytetem wobec tych, którzy cie-
szą się szczęściem poznania i luksusem istnienia bez przymusu pracy.
Atakowany nie jest tu wyzysk jednej klasy przez inną klasę, lecz wolność
od przymusu pracy (wyobcowanej); wolność, do której tęsknią przecież
wszyscy, niezależnie od tego, czy się do tego przyznają, czy też nie. Żydzi
jako reprezentanci tej wolności od pracy (...) wydają chcieć coś za nic, do-
magają się »pieniędzy bez pracy«, i tym samym przeciwstawiają się logice
pomnażania kapitału, czczonej przez antysemitę”72.

Ten stan rzeczy dobrze opisał także przywołany przez Rensmanna
Leo Löwenthal: „Żydzi są bezużyteczni i bezproduktywni, ale oni sami cią-
gną stąd korzyści, które ani im się nie należą, ani też nie zostały przez nich
wytworzone. Krótko mówiąc, są pasożytami”73. W moim przekonaniu tu-
taj właśnie tkwi kluczowy moment antysemityzmu epoki mieszczań-
skiej, rozpoznany i opisany przez przedstawicieli teorii krytycznej (i jej
współczesnych kontynuatorów). Dlatego warto przywołać w tym kon-
tekście także Claussena, który ponadto ukazuje związek pomiędzy anty-
semicką demaskacją Żydów jako „ucieleśnienia ogólności jako partyku-
larności” a tym momentem ideologii mieszczańskiej, gdzie ogłasza ona
wolność tam, gdzie występuje stosunek społecznego panowania. W re-
zultacie tworzy ona przesłanki ideologiczne i psychiczne (przypisywanie
indywiduom wolności w świecie urzeczowienia oznacza wystawiać je na

226 Piotr Kendziorek

72 Tamże, s. 100.
73 Tamże.



nieustanne narcystyczne okaleczenia, kompensowane w destrukcyjny
sposób) do całkowitej likwidacji momentu wolnościowego, obecnego
w stłumionej postaci w instytucjach liberalnych społeczeństwa, przez
totalitarne ruchy masowe.

„Na miejscu określonej krytyki stosunków mieszczańskich nowocze-
sny antysemityzm ustanawia ich denuncjację. Niedostępna jest mu myśl,
iż władza ogólności [wymiany towarowej – P.K.] jest specyficzną formą
panowania w społeczeństwie mieszczańskim. Obstaje on przy poczuciu, że
władza ogólności, władza praw, jest tylko sposobem maskowania się
panów, którzy nie chcą się pokazywać: nazywa on ich Żydami. Ponieważ
ciągle istnieje obietnica, wedle której wszyscy mogą się stać wszystkim,
więc twierdzi on, że Żydzi stali się wszystkim i kryją się za wszystkim:
kapitalistami i bolszewikami, biednymi i bogatymi”74.

A przy tym Żydzi, w myśl tej konstrukcji ideologicznej, nie tylko
opanowali całą sferę zapośredniczeń społecznych w kapitalizmie, stając
się ukrytymi władcami, lecz ponadto czerpią stąd korzyści, sytuujące ich
poza nieszczęściem, związanym z codziennym trudem reprodukcji wła-
snego życia w systemie prywacyjnego uspołecznienia. Tym samym mo-
gą być oni obwiniani o zło kapitalizmu, a równocześnie pozostawać
obiektem resentymentu jako ci, którzy wymknęli się panowaniu kapita-
listycznych praw i wartości. 

Ambiwalencja tego konstruktu nadaje mu charakter szczególnie
przyciągający indywiduum autorytarne: „Pozór, iż wzajemne stosunki
Żydów między sobą pozostają wyłączone z obszaru obowiązywania uni-
wersalnego zapośredniczenia rzeczowego, tworzy niewyczerpany rezerwuar
zazdrości. Czy ci, którzy od wieków żyją wśród obcych mogą w ogóle odczu-
wać wyobcowanie? W oczach prześladowców tradycyjnie prześladowani
posiadają klucz do szczęścia. Nawet w warunkach, grożącym im śmiercią,
zyskują coś – odniesienie do samych siebie (...); tożsamość (...). Wyobraże-
nie żydowskiej tożsamości opiera się na fałszywej projekcji. Poprzez pozór
istnienia związanego z cyrkulacją, rozwija się fantazmat nieskrępowania;
zaprzeczony zostaje zawarty w niej moment przymusu. W tym zaprzeczeniu
społecznego przymusu otwarty antysemityzm łączy się z normalną mie-
szczańskością”75. Zarysowany tu splot czynników określa dynamikę
nowoczesnego antysemityzmu, którego zwieńczeniem (a równocześnie
zniesieniem poprzez likwidację obiektu nienawiści) było nazistowskie
ludobójstwo.

Na tle ogromnej literatury naukowej poświęconej problematyce an-
tysemityzmu, prace autorów odwołujących się do projektu intelektual-
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nego teorii krytycznej przedstawiają się ilościowo skromnie. Jednak, jak
starałem się wykazać, ich waga teoretyczna i wartość poznawcza są
trudne do przecenienia. Fundamentalne znaczenie ma w tym kontekście
teza, sformułowana po raz pierwszy przez Horkheimera i Adorna,
w myśl której istnieje związek pomiędzy totalnością nowoczesnych form
uspołecznienia, opartego o wymianę towarową na rynku kapitalistycz-
nym, a totalnością nazistowskiego mordu dokonanego na Żydach. Przy
czym momentami zapośredniczającymi między obu tymi zjawiskami
jest z jednej strony typowa dla późnego kapitalizmu autorytarna forma
podmiotowości, a z drugiej ideologia antysemicka. Ta ostatnia w swojej
strukturze odzwierciedla potrzeby psychiczne autorytarnego indywidu-
um. To zaś znowuż daje się poznać tylko na gruncie analizy form kapi-
talistycznego uspołecznienia (do których musi się ono przystosować
w imię samozachowania) i wyzwalanego przez ten wymóg społecznej
adaptacji momentu resentymentalnego. Równocześnie analiza wyobra-
żeń społecznych związanych z Żydami (których źródła sięgają jeszcze
okresu przednowoczesnego) pokazuje, dlaczego właśnie Żydzi szczegól-
nie łatwo mogli stać się obiektem resentymentu, który w warunkach
głębokiego kryzysu społeczno-ekonomicznego uległ radykalizacji w po-
stać (zracjonalizowanej ideologicznie) społecznej paranoi.

Dzięki takiemu ujęciu zjawiska antysemityzmu przedstawicielom
teorii krytycznej udaje się uniknąć błędu polegającego z jednej strony na
redukcji przyczyn realizacji Zagłady do kwestii strukturalnych mechani-
zmów funkcjonowania aparatów biurokratycznych państwa nazistow-
skiego, a z drugiej strony nie ulec „psychologizmowi”, sprowadzającemu
sens nazistowskiego ludobójstwa do kwestii antysemickiej idiosynkrazji.
Wielowymiarowość tej koncepcji pozytywnie wyróżnia ją na tle popular-
nych współcześnie ujęć, rezygnujących z pogłębionej analizy teoretycz-
nej na rzecz uproszczonych schematów interpretacyjnych. 
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A U G U S T G R A B S K I

MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  rruucchh  ttrroocckkiissttoowwsskkii
wwoobbeecc  „„kkwweessttiiii  żżyyddoowwsskkiieejj””  ii  PPaalleessttyynnyy  

((ddoo  11994488  rr..))1

Wstęp

Niniejszy tekst poświęcony jest dwu pierwszym dekadom poglądów
i postaw ruchu trockistowskiego2 wobec problematyki żydowskiej.
Sprawa wydaje się interesująca na kilku płaszczyznach. Lew Trocki
(1879-1940), postać numer dwa rewolucji październikowej i twórca
istniejącego do dziś nurtu w marksizmie, z racji swojego żydowskiego
pochodzenia był zawsze w literaturze antysemickiej główną postacią
złowrogiej „komunistyczno-żydowskiej konspiracji”. Mimo, że Trocki był
przez cały okres swej dojrzałej działalności politycznej przede wszystkim
internacjonalistą, a w sensie kulturowym Rosjaninem, zawsze był czuły
na antysemityzm, a jego nieliczne teksty poświęcone „kwestii żydowskiej”
zawierają kilka interesujących wątków (wizja groźby fizycznej zagłady
Żydów, dopuszczenie terytorialnego rozwiązania kwestii żydowskiej,

1 Autor pomija w tym tekście dzieje przedwojennego polskiego trockizmu. Na
ten temat patrz zwłaszcza: Ludwik Hass, Trockizm w Polsce (do 1945 r.), [w:] Oblicza
lewicy, Warszawa 1991; Ludwik Hass, Pisma Lwa Trockiego w Polsce międzywojen-
nej, „Kwartalnik Historyczny” 1/1991; Piotr Kendziorek, Prasa trockistowska w Pol-
sce międzywojennej – przegląd tematyki, „Lewica. Historia – teoria – współczesność”,
1/2003. Polskiemu trockizmowi (zarówno przedwojennemu jak i powojennemu)
poświęcony został również monograficzny numer periodyku ukazującego się w Lon-
dynie: Trotskyism in Poland, „Revolutionary History”, vol 6 no 1, Winter 1995/96. 

Wśród wspomnień działaczy trockistowskich działających w Polsce w latach
30. należy przede wszystkim wymienić: Hersh Mendel, Memoires of a Jewish revolu-
tionary, London 1989; Pinchas Minc, Geszichte fun falsze iluzje, Buenos Aires 1954.

2 Najpoważniejszą monografią poświęconą trockizmowi jest: Robert J. Alexan-
der, International Trotskyism 1929-1985. A Documented Analysis of the Movement,
Durham–London 1991. W języku polskim jedyną monografią na temat międzynaro-
dowego trockizmu wydaną po 1989 roku jest: Urszula Ługowska, August Grabski,
Trockizm. Doktryna i ruch polityczny, Warszawa 2003. O literaturze pomocniczej
w badaniach nad trockizmem: Ludwik Hass, Pomoce naukowe do badań historii troc-
kizmu, „Dzieje Najnowsze” 4/1993.



inne niż Kominternu analizy: Birobidżanu, wystąpień arabskich po 1929
roku w Palestynie). (Autor abstrahuje tu od bogatej publicystyki Trockie-
go na temat faszyzmu analizowanego przez niego nie przez pryzmat
żydowski, ale przez pryzmat międzynarodowego ruchu robotniczego.)

Z przyczyn dotychczas nie analizowanych, sekcje Międzynarodowej
Lewej Opozycji (od 1938 r. Czwartej Międzynarodówki) były w nadrepre-
zentatywny sposób złożone z żydowskich rewolucjonistów lub rewolucjo-
nistów pochodzenia żydowskiego3. Wielu ważnych działaczy i myślicieli
tego ruchu było pochodzenia żydowskiego: Max Shachtman4, Hal Dra-
per5, Martin Monat6, A. Leon7, Ernest Mandel8, Tony Cliff9 (właśc. Ygael
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3 Werner Cohn stwierdził nawet: „it is my impression that the membership and
perhaps even more the leadership in these groups was largely Jewish from their be-
ginnings around 1930 until approximately the middle 1960s” (Werner Cohn, From
Victim to Shylock and Oppressor, The New Image of the Jew in the Trotskyist Move-
ment, „Journal of Communist Studies” vol. 7, no 1, London, March 1991, s. 46-68).

4 Max Shachtman (1903-1972), urodzony w Warszawie, wkrótce po jego
urodzeniu się rodzina wyemigrowała do USA, od lat 30. związany z ruchem trocki-
stowskim, pod koniec lat 30. jeden z przywódców amerykańskiej Socialist Workers
Party, w roku 1940 wraz ze swoimi zwolennikami nie podzielającymi teorii ZSRR ja-
ko „zdegenerowanego państwa robotniczego” tworzy Workers Party. Wspomniana
organizacja propagowała własną teorię ZSRR jako „biurokratycznego kolektywi-
zmu”, stworzoną głównie przez Maxa Shachtmana. W 1949 r. zmieniła nazwę na
Independent Socialist League (ISL). Wskutek ewolucji ku poglądom socjaldemokra-
tycznym w 1959 r. Max Shachtman doprowadził do wstąpienia członków ISL do So-
cialist Party – Social Democratic Federation. 

5 Hal Draper (1914-1990), związany z amerykańskim ruchem trockistowskim
od lat 30., redaktor tygodnika Independent Socialist League „Labor Action”, prze-
ciwnik wstąpienia członków ISL do Socialist Party – Social Democratic Federation.
Twórca Independent Socialist Clubs of America (ISCA) w 1966 r., które przekształ-
ciły się w 1969 r. w International Socialists. 

6 Martin Monat (pseud. Paul Widelin, 1914-1944), działacz lewicy syjonistycz-
nej w Niemczech, po emigracji do Belgii w 1939 r. wstępuje do sekcji Czwartej Mię-
dzynarodówki, w latach 1943-1944 wydawał we Francji trockistowskie pismo dla
żołnierzy niemieckich „Arbeiter und Soldat”, zginął zamordowany przez nazistów.

7 Abraham Leon (właśc. Wajnsztok, 1918-1944), ur. w Warszawie, wyemigrował
wraz z rodziną do Belgii w 1927 r., początkowo członek Haszomer Hacair, następnie
działacz ruchu trockistowskiego w Belgii, zginął w Oświęcimiu. Znany przede wszyst-
kim jako autor pracy Conception matérialiste de la question juive, która ukazała się po
raz pierwszy w 1946 r. w Paryżu. Jest ona najbardziej rozbudowaną marksistowską
analizą historii Żydów jako fenomenu nie tyle kulturowego czy religijnego, ale katego-
rii ekonomicznej: narodu – klasy (fr. peuple classe, niem. Volksklasse).

Kreśląc perspektywę przyszłości dla Żydów Leon pisał: „Masy żydowskie marzą
tylko o jednym, mianowicie o końcu swojej martyrologii. A to może im zapewnić tylko
socjalizm. Socjalizm jednak powinien im zagwarantować, tak jak i innym narodom,
możliwość zarówno asymilacji jak i również prowadzenia własnego życia narodowe-
go”. W Bloku Wschodnim praca Leona była przemilczana. (Jednym z nielicznych



Gluckstein, 1917-2000), Ted Grant10, Pierre Frank11, Pierre Lambert12,
Daniel Gluckstein13, Alain Krivine14, Daniel Bensaïd15. 
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przykładów odwołania się do tej pracy w PRL jest recenzja Artura Szafera, „Fołks
Sztyme” 20/1975.) Patrz też opinie francuskojęzycznych myślicieli na temat pracy Le-
ona: Colloque sur la conception matérialiste de la question juive, mai 1970, „ISRAC”
[skrót od: Israeli Socialist Revolutionary Abroad Committee], janvier-mars 1971, no 5,
s. 17-62. Wspomniana praca jest dostępna w Internecie: www.marxists.de

8 Ernest Mandel (1923-1995), urodzony w Niemczech, wychowywał się w An-
twerpii, w 1939 roku wstąpił do belgijskiej sekcji Czwartej Międzynarodówki,
w 1943 r. wszedł w skład Tymczasowego Sekretariatu Europejskiego Czwartej
Międzynarodówki, trzy lata później wybrany do Sekretariatu Międzynarodowego,
od tego czasu do śmierci jeden z głównych działaczy Czwartej Międzynarodówki,
profesor ekonomii, wykładał na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, autor wielu prac
naukowych i politycznych. Jego dorobkowi poświęcona jest praca: Le marxisme
d’Ernest Mandel, pod red. Gilberta Achcara, Paris 1999.

9 Tony Cliff (właśc. Ygael Gluckstein), urodzony w Palestynie, związany z ruchem
trockistowskim od lat 30., po drugiej wojnie światowej wyjechał do Wielkiej Brytanii
i zaczął używać pseudonimu Tony Cliff. W 1948 r. wydał The Nature of Stalinist Russia,
w której wbrew trockistowskiej ortodoksji przedstawił ustrój ZSRR jako państwowy ka-
pitalizm. W roku 1950 wyrzucony z Czwartej Międzynarodówki. Stał na czele organi-
zacji noszącej kolejno nazwy: Socialist Review Group, International Socialists, Socia-
list Workers Party (od 1977). Wokół wspomnianej organizacji stojącej na pozycjach te-
orii państwowego kapitalizmu w ZSRR powstała w skali międzynarodowej w 1977 r.
federacja organizacji pod nazwą International Socialism Tendency. 

10 Ted Grant (właśc. Isaac Blank, 1913–2006), urodzony pod Johanesburgiem, od 1929
roku związany z ruchem trockistowskim, w 1934 r. wyjechał do Anglii, działacz Workers
International League (1937-1944), Revolutionary Communist Party (1944-1949). W 1964 r.
staje na czele trockistowskiego nurtu Militant działającego w Partii Pracy, w 1974 r. wokół te-
go nurtu powstaje Committee for Workers International, po rozłamie w Militancie wraz
z Alanem Woodsem w 1991 r. zakłada pismo „Socialist Appeal”, wokół którego zgrupowane
organizacje z innych krajów tworzą Committee for Marxist International.

11 Pierre Frank (1906-1984), urodzony w rodzinie imigrantów z Rosji, od 1924 r.
w FPK, jeden z przywódców CFTU branży chemicznej, z wykształcenia inżynier chemik,
z lewicową opozycją związał się już w 1927 r., w latach 1932-1933 sekretarz Trockiego
w Prinkipo, do końca życia jeden z głównych działaczy trockistowskich we Francji.

12 Pierre Lambert (właśc. Boussel, ur. 1920), przywódca francuskiej organiza-
cji Parti Communiste Internationaliste, Organisation Communiste Internationaliste
(od 1965 r.), Parti Communiste Internationaliste (od 1981 r.), Parti des Travailleurs
(od 1991 r.).

13 Daniel Gluckstein (ur. 1954), kandydat Parti des Travailleurs w wyborach
prezydenckich 2002 r., otrzymał 0,47% głosów.

14 Alain Krivine (ur. 1941), przywódca Jeneusse Communiste Revolutionnaire (od
1966 r.), Ligue Communiste (od 1969 r.), Ligue Communiste Revolutionnaire (od 1975 r.),
kandydat w wyborach prezydenckich 1969 r. (zdobył 239 tys. głosów, czyli 1 procent).

15 Daniel Bensaïd, (ur. 1946 w Tuluzie), uczestnik studenckiej rewolty 1968 r.
w Nanterre, działacz Ligue Communiste Revolutionnaire, profesor filozofii na Uni-
wersytecie Paryż VIII, autor studiów o Marksie, Walterze Benjaminie i francuskim
postmodernizmie.



Decydujące znaczenie dla rozwoju ruchu trockistowskiego w Polsce
– przynajmniej w sensie kadrowym, mieli również działacze żydowscy,
by wspomnieć tylko najbardziej znanego w świecie biografa Trockiego:
Izaaka Deutschera16, Hersza Mendla (Sztokfisza)17, Pinchasa Minca18

czy Szlomę Erlicha19.
W konsekwencji obecności ruchu trockistowskiego w społeczno-

ściach żydowskich w wielu krajach – Polsce, Francji, Argentynie, Sta-
nach Zjednoczonych – tamtejsze organizacje trockistowskie wydawały
swoje publikacje również w języku żydowskim. 

By dopełnić listy powodów, dla których warto przyjrzeć się rucho-
wi trockistowskiemu w opozycji do komunistycznego, należy jeszcze
dodać, że w „kwestii żydowskiej” w latach 30. i 40. różnił się od ocen
prokremlowskiego ruchu komunistycznego w dwu zasadniczych spra-
wach: w kwestii imigracji w latach 30. do Palestyny (i prawa nabywania
przez Żydów ziemi) oraz w kwestii podziału Palestyny w latach 1947-
1948.

Język trockistowskich analiz z omawianego okresu różnił się rów-
nież od języka analiz tego ruchu powstających po 1967 roku, gdy płyną-
cy z Kremla język radykalnego antysyjonizmu pośrednio zainfekował
propagandę głównego nurtu ruchu trockistowskiego, który po 1967 ro-
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16 Isaac Deutscher (1907-1967) urodził się w Krakowie, w 1926 r. wstąpił do
KPP, w 1932 r. usunięty z KPP za trockizm, po 17 września 1939 r. więziony w so-
wieckich łagrach, po przybyciu do Anglii pracował dla pism „The Observer” i „The
Economist”. Wśród jego prac sowietologicznych najbardziej znana pozostaje trylo-
gia Trotsky: The Prophet Armed (1954), Trotsky: The Prophet Unarmed (1959), Trotsky:
The Prophet Outcast (1963).

17 Hersz Mendel (Sztokfisz, 1890-1968), działacz KPP (sekretarz Centralnego
Biura Żydowskiego KC KPP) i następnie trockista, uczestnik konferencji założyciel-
skiej IV Międzynarodówki, po wojnie członek Poalej Syjon Lewicy we Francji i Ma-
pam w Izraelu. Jest autorem wspomnień Mémoires d’un revolutionnaire juif (Greno-
ble 1982). Patrz też zbiór jego artykułów drukowanych w syjonistycznym piśmie
„Unzer Wort” pt. Entfer far unzer kritiker (Paris 1949).

18 Pinchas Minc, pseud. Aleksander (1895-1962), urodzony w rodzinie chasydz-
kiej pod Łodzią, od 1915 r. członek Bundu w Łodzi, w 1921 r. jeden z organizatorów
Kombundu, następnie do 1932 r. jeden z czołowych działaczy KPP, członek KC KPP
i CBŻ, od 1929 r. w Gdańsku, potem w Pradze, w 1932 r. stanął na czele opozycyj-
nej grupy w KPP, działacz trockistowski, od 1938 r. ponownie w Bundzie, 1937-1952
mieszkał we Francji, działał w ruchu oporu, 1947-1952 członek Światowego Komi-
tetu Koordynacyjnego Bundu, od 1952 r. w Argentynie, autor wspomnień Geszichte
fun falsze iluzje, Buenos Aires 1954.

19 Szlomo Erlich, ur. w Będzinie, robotnik garbarski, związał się z opozycją
trockistowską w Szwajcarii, jeden z czołowych działaczy Związku Komunistów In-
ternacjonalistów Polski i Bolszewików Leninistów, wydawał w getcie warszawskim
„Czerwony Sztandar” i „Przegląd Marksistowski”, tam też prawdopodobnie zginął.



ku zaczął postrzegać izraelskich Żydów zdecydowanie jednostronnie,
nieomal wyłącznie jako: naród-opresora, kolonizatora na Bliskim
Wschodzie, „amerykański lotniskowiec na Bliskim Wschodzie”, sojuszni-
ka imperializmu; syjonizm zaś jako formę rasizmu; bardzo częsta stała
się analogia między Izraelem a RPA. Dla okresu lat 30. i 40. analizy pale-
styńskich trockistów wyróżniają się na tle analiz ruchu komunistycznego
trzeźwą oceną feudalnego i antylewicowego głównego nurtu ówczesnego
palestyńskiego ruchu narodowego, i generalnie większym zrozumieniem
aspiracji obu skonfliktowanych grup etnicznych20.

1. Stosunek Kominternu do syjonizmu

Drugi Kongres Kominternu (1920 r.) w „Tezach o kwestii narodowej
i kolonialnej” stwierdzał o syjonizmie: „dążąc do stworzenia państwa ży-
dowskiego w Palestynie w rzeczywistości poddaje arabskie masy pracujące
Palestyny, gdzie żydowscy robotnicy stanowią tylko niewielką mniejszość,
eksploatacji przez Anglię”. W lipcu 1922 r. Komitet Wykonawczy Komin-
ternu stwierdził w odniesieniu do Poalej Syjon Lewicy (która aspirowała
od 1920 r. do wstąpienia do Kominternu): „próba odwrócenia żydowskich
mas pracujących od walki klasowej przez propagandę na rzecz szerokiego
osadnictwa w Palestynie jest nie tylko nacjonalistyczna i drobnomieszczań-
ska, ale też kontrrewolucyjna”. Powstała w 1923 roku Komunistyczna Par-
tia Palestyny deklarowała swoją walkę przeciwko „angielsko-syjonistycz-
nej” okupacji21.

Równocześnie likwidacja ruchu syjonistycznego w ZSRR następo-
wała stopniowo i z wahaniami. Dość stwierdzić, że Poalej Syjon została
zdelegalizowana w Związku Radzieckim dopiero w 1928 roku22.
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20 Główne tendencje trockistowskie takie jak Zjednoczony Sekretariat Czwartej
Międzynarodówki czy International Socialism Tendency (istniejąca od 1977 r.) stały
w ostatnich dekadach zdecydowanie na pozycjach negacji prawa istnienia państwa
Izrael, głosząc postulat istnienia jednej demokratycznej, świeckiej, dwunarodowej Pale-
styny. Nieliczne organizacje stojące na stanowisku rozwiązania konfliktu palestyńsko-
izraelskiego w oparciu o schemat socjalistycznej federacji dwu państw (Committee for
Workers International, powstały w 1974 r.) czy otwarcie używające hasła prawa dwu
państw narodowych do równoległego istnienia (Socialist Organiser przemianowany
w latach 90. na Alliance for Workers Liberty) znalazły się w mniejszości w tej debacie.
Po 1991 r., tzn. od XIII zjazdu IV Międzynarodówki zaczęła ona wycofywać się
z postulatu państwa binacjonalnego w Palestynie. Na takich pozycjach pozostała nato-
miast konsekwentnie do dziś International Socialism Tendency.

21 Jim Higgins, I am an anti-Zionist..., „Workers Liberty” nr 34, September
1996, s. 40.

22 Laurent Rucker, Staline, Israël el les Juifs, Paris 2001, s. 47-54.



Gdy w sierpniu 1929 roku
w Jerozolimie, Hebronie i Safe-
dzie doszło do pogromów,
w których zginęło 133 Żydów,
a 300 zostało rannych, Komuni-
styczna Partia Palestyny postano-
wiła przyłączyć się do żydowskiej
samoobrony – Hagany. Dopiero
rezolucja Komitetu Wykonawcze-
go Kominternu z 16 października
1929 roku zanegowała rasistow-
ski, religijny i pogromowy cha-
rakter wystąpień arabskich i na-
kazała uznać je za „antyimperia-
listyczne”. Komintern nakazał
ponownie (co czynił już od 1924
roku) przeprowadzenie „arabiza-
cji” partii, co w przypadku głów-
nie żydowskiej partii sprowadza-
ło jej żydowskich członków do
rangi działaczy drugiej kategorii.
Żydowscy przywódcy partii,
chcący współpracy z Haganą,
zostali poddani brutalnym repre-
sjom ze strony Kremla23. 

Wiadomo, że przynajmniej ze strony amerykańskich zwolenników
Trockiego taka kominternowska ocena wydarzeń w Palestynie – jako
rewolucyjnego wystąpienia arabskich mas – spotkała się z opozycją
(patrz artykuł Maxa Shachtmana opublikowany w piśmie „Militant”
w październiku 1929 r.)24. Również sam Trocki podkreślając, że nie ba-
dał tej sprawy w sposób szczegółowy, w wywiadzie dla amerykańskiego
pisma trockistowskiego „Unzer Kamf”, w 1934 r. stwierdził, że prawdo-
podobnie w wystąpieniach tych spotkały się sprzeczne elementy: z jed-
nej strony narodowowyzwoleńcze (antyimperialistyczne), ale z drugiej –
muzułmańskie i pogromowe25.
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23 Laurent Rucker, Staline, Israël, s. 54-60.
24 Sean Matgamna, Anti-racism is indivisible, „Workers Liberty” no 34, Septem-

ber 1996, s. 43.
25 Za: Leon Trotsky, On the Jewish problem, „Class Struggle. Official Organ Of

The Communist League Of Struggle (Adhering to the International Left Opposi-
tion)”, Volume 4, Number 2, February 1934. Internet: www.marxists.org.

Lew Trocki



Podobnie odmienna ze strony komunistów i trockistów była ocena
narodowego ruchu arabskiego w latach 30. W 1936 r. doszło zarówno
w Syrii jak i Palestynie do wystąpień arabskiego ruchu narodowego.
W Palestynie miały one w dużym stopniu charakter pogromowy i były
wymierzone przeciwko żydowskim cywilom. Partia komunistyczna
wspierała te wystąpienia, a jej członkowie, również żydowscy (partia
była głównie żydowska), brali udział w aktach terrorystycznych wymie-
rzonych w ludność cywilną. Amerykański komunista Melech Epstein26

odkrył w czasie wizyty w Palestynie, że żydowscy komuniści byli zamie-
szani w zamach bombowy przeciwko siedzibie centrali związkowej Hi-
stadrut. Po powrocie do USA Epstein zerwał z KP USA. Trockistowski
„Socialist Appeal” przedstawił w czerwcu 1939 r. jego wizytę w Palesty-
nie i krytykę komunistów palestyńskich na podstawie świadectwa Epste-
ina, jakie ukazało się na łamach lewicowego dziennika „Forwerts”27.

2. Antysemityzm w rozprawie z trockistami
w Związku Radzieckim28

Trocki napisał artykuł „Termidor i antysemityzm” w lutym 1937 roku
na wygnaniu w Meksyku. (Do jego publikacji doszło jednak dopiero po
śmierci autora29.) Mianem radzieckiego Termidora (termin ten został za-
czerpnięty z historii Wielkiej Rewolucji Francuskiej) określał reakcyjny
przewrót polityczny w ZSRR polegający na ustanowieniu totalitarnej
władzy warstwy biurokracji stalinowskiej. Trocki przedstawił w tym ar-
tykule antysemityzm jako jeden z propagandowych instrumentów frakcji
Stalina dążącego do absolutnej władzy nad radzieckim społeczeństwem. 

Antysemityzm jako oręż Stalina w walce z Trockim musiał być uży-
wany nader ostrożnie, gdy Stalin pozostawał w sojuszu politycznym
z działaczami pochodzenia żydowskiego Grigorijem Zinowiewem
i Lwem Kamieniewem:
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26 Melech Epstein (1889-1979), urodzony na Białorusi, działacz socjalistyczny,
wyemigrował do USA w 1913 r., dziennikarz, członek KC partii komunistycznej, re-
daktor pisma „Freiheit”, zerwał z partią komunistyczną w 1939 roku.

27 Sean Matgamna, Anti-racism is indivisible, „Workers Liberty” no 34, Septem-
ber 1996, s. 43.

28 Lew Trocki, Terrmidor i antysemityzm, „Dalej! pismo socjalistyczne”,
nr 2/1991 (maj 1991). Ze względu na dominację w polskiej literaturze politologicznej
fałszerstw, pozbawionych podstaw źródłowych, ukutych głównie w Akademii Nauk
Społecznych przy KC PZPR, autor zdecydował się na szerokie cytowanie źródeł.

29 Za: Werner Cohn, From Victim to Shylock and Oppressor, Artykuł miał się
ukazać po raz pierwszy jako: Leon Trotsky, Thermidor and Anti-Semitism, „The New
International”, vol. VII, no. 5 (May 1941).



„W latach 1923-1926, gdy
Stalin był jeszcze wraz z Zinowie-
wem i Kamieniewem członkiem
rządzącej trojki, na nastrojach an-
tysemickich grano dyskretnie
i ostrożnie. Co gorliwsi agitatorzy
– a był to okres, kiedy Stalin zwal-
czał już za kulisami swoich sprzy-
mierzeńców z trojki – nie wspomi-
nali otwarcie o pochodzeniu zwo-
lenników Trockiego, a tylko głosi-
li, że należą oni do »małomia-
steczkowej« drobnej burżuazji. By-
ło to nieprawdą. Odsetek żydow-
skich inteligentów nie był w szere-
gach Opozycji wyższy, niż wśród
biurokracji czy w partii. Wystar-
czy przytoczyć nazwiska działaczy
Opozycji z lat 1923-1925: [Iwan]
Smirnow, [Leonid] Sieriebriakow,
[Siergiej] Mraczkowski, [Wasilij]
Jakowlew, [Timofiej] Sapronow,

[Władimir M.] Smirnow, [A.] Iszczenko – wszyscy oni byli Rosjanami
z krwi i kości. W tym czasie [Karl] Radek [właśc. Sobelsohn] należał jedy-
nie do grona połowicznych sympatyków Opozycji. Jednakże, podobnie jak
to miało miejsce w wypadku procesów skorumpowanych urzędników i in-
nych łajdaków, w chwili wykluczenia Opozycji z partii biurokracja położy-
ła rozmyślnie nacisk na nazwiskach szeregowych żydowskich członków
Opozycji, którzy odgrywali bardzo drugorzędną rolę. W partii dyskutowano
otwarcie o tym postępowaniu i od 1925 roku Opozycja upatrywała w nim
niechybny objaw [ideologicznego] schyłku kliki rządzącej”.

Sytuacja zmieniła się z przejściem Zinowiewa i Kamieniewa na stro-
nę Trockiego. Wtedy to akcja przeciwko antystalinowskiej opozycji nabra-
ła nieomal otwarcie antysemickiego charakteru: „Po tym, jak Zinowiew
i Kamieniew przyłączyli się do Opozycji, sytuacja niebywale się pogorszyła.
Oto bowiem nadarzyła się niezwykle sprzyjająca okazja, aby wmówić robot-
nikom, że na czele Opozycji stoi trzech »malkontentów – żydowskich inteli-
gentów«. Pod kierownictwem Stalina [Nikołaj] Ugłanow w Moskwie i [Sier-
giej] Kirow w Leningradzie poszli po tej linii na całego i czynili to niemal
otwarcie. Dla pokazania robotnikom, na czym polega różnica między »sta-
rym« a »nowym« kursem, przystąpiono do usuwania Żydów z odpowiedzial-
nych stanowisk w partii i w radach, i to nawet tych, którzy skwapliwie opo-
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wiadali się za linią większości. Od 1926 roku akcja nękania Opozycji przy-
brała charakter otwarcie antysemicki nie tylko na wsi, ale również w mo-
skiewskich fabrykach. Wielu agitatorów gardłowało bezczelnie, że »Żydzi
buntują się«. Otrzymałem wówczas setki listów, w których skarżono się na
stosowanie metod antysemickich w walce z Opozycją. (...) W ciągu miesięcy,
podczas których przygotowywano wykluczenie Opozycji Lewicowej z szere-
gów partii, aresztowania, deportacje (w drugiej połowie 1927 roku) i agitacja
antysemicka przybrały zawrotne tempo. Hasło »zgnieść Opozycję« brzmiało
często dokładnie tak samo, jak stare hasło: »bij Żydów, ratuj Rosję«.

Sprawy zaszły tak daleko, że Stalin był zmuszony zająć stanowisko
i stwierdzić w pisemnym oświadczeniu, które podano do wiadomości pu-
blicznej: »Walczymy z Trockim, Zinowiewem i Kamieniewem nie dlatego,
że są Żydami, ale dlatego, że są w opozycji« itd. Dla każdego, kto ma krztę
rozumu politycznego, było zupełnie jasne, że to rozmyślnie dwuznaczne
oświadczenie, skierowane przeciwko ekscesom antysemickim, miało
w rzeczywistości dolać oliwy do ognia. »Nie zapominajcie, że przywódcy
Opozycji są Żydami« – taki był bowiem sens oświadczenia Stalina, opubli-
kowanego we wszystkich radzieckich gazetach”.

Trocki, czyniący w swej analizie politycznej wiele analogii między
stalinizmem a faszyzmem, i tutaj dopatrywał się ograniczonych podo-
bieństw:

„Franz Pfemfert30, dobrze znany niemiecki dziennikarz rewolucyjny
i były redaktor naczelny »Die Aktion«, który żyje obecnie na wygnaniu, na-
pisał do mnie w 1936 roku: »Być może przypominacie sobie, że przed kilku
laty napisałem w »Die Aktion«, iż wiele czynów Stalina można wyjaśnić je-
go antysemityzmem. Fakt, że podczas monstrualnych procesów zdołał on
za pośrednictwem agencji TASS »poprawić« nazwiska Zinowiewa i Kamie-
niewa, jest czynem godnym stylu typowego dla [Juliusa] Streichera. Na
swój sposób Stalin dał sygnał wszystkim pozbawionym skrupułów żywio-
łom antysemickim«. W rzeczy samej, bo przecież jest jasne, że nazwiska
Zinowiew i Kamieniew były bardziej znane, niż nazwiska Radomylski
i Rosenfeld. Cóż mogło skłonić Stalina do podania »prawdziwych«
nazwisk jego ofiar, jeśli nie chęć grania na strunach antysemityzmu? To
samo, bez żadnego uzasadnienia z prawnego punktu widzenia, uczyniono
w wypadku mojego syna”31.
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30 Franz Pfemfert (1879-1954), pisarz, członek Komunistycznej Partii Niemiec,
następnie różnych grup lewicowych, osobisty przyjaciel Trockiego.

31 Trocki pisze w tymże samym artykule: „mój syn Sergiusz Siedow padł ofia-
rą niesamowitego oskarżenia o zamiar otrucia robotników. GPU ogłosiło w prasie
radzieckiej i zagranicznej, że nie nazywa się on naprawdę Siedow, lecz Bronsztejn.
Gdyby ci fałszerze chcieli podkreślić związki oskarżonego z moją osobą, nazwaliby
go Trockim, ponieważ w sprawach politycznych nazwisko Bronsztejn nic nikomu



3. Stosunek Trockiego do „kwestii żydowskiej” 
w latach 30.32

W wywiadzie z 1934 roku33 Trocki deklarował potrzebę pracy poli-
tycznej swoich zwolenników wśród imigranckich robotników w Amery-
ce, tym samym również tych, którzy używają języka żydowskiego. Dał
wyraz swojego neutralnego stosunku do języka żydowskiego, twierdząc,
że jego stosunek do niego jest taki sam jak do innych języków. Tłuma-
czył, że posłużenie się w jego autobiografii34 w stosunku do języka ży-
dowskiego pejoratywnym określeniem „żargon” wynikało z tego, że tak
był on określany w latach jego młodości w Odessie przez samych Żydów
i to bez zamysłu deprecjonującego, zaś dopiero w ostatnich 15-20 latach
termin „jidysz” stał się powszechnie dominujący wśród Żydów.

W odpowiedzi na pytanie, czy słuszne jest mu przypisywanie posta-
wy asymilatora, unikał takiej samodefinicji. Odpowiadział: „Jestem, co
zrozumiałe przeciwny syjonizmowi i wszystkim takim formom samoizola-
cji ze strony żydowskich robotników. Wzywam żydowskich robotników we
Francji35 do lepszego zaznajomienia się z problemami francuskiego życia
i francuskiej klasy panującej. Bez tego jest trudno uczestniczyć w klaso-
wym ruchu robotniczym kraju, w którym są wyzyskiwani. Ponieważ ży-
dowski proletariat jest rozproszony w różnych krajach jest niezbędne, aby
żydowski robotnik poza własnym językiem dążył również do poznania języ-
ków innych krajów jako narzędzia w walce klasowej. Co to ma wspólnego
z asymilacją?”

Pytany o swój stosunek do Palestyny jako możliwej ojczyzny Żydów
i w ogóle o kwestię terytorium dla Żydów Trocki odrzekł: 

„Zarówno faszystowskie państwo w Niemczech jak i walka Arabów
dowodzą na nowo i wyraźnie zasady, że kwestia żydowska nie może być
rozwiązana w ramach kapitalizmu.
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nie mówi. Mieli oni jednak w głowach inny zamysł: w rzeczywistości chcieli podkre-
ślić moje żydowskie pochodzenie oraz na wpół żydowskie pochodzenie mojego
syna”. Sergiusz Siedow został zesłany do łagru w 1935 r. i zabity w 1937 r. przez
GPU, mimo, że nie działał politycznie.

32 Najważniejszą pracą na temat całokształtu stosunku Trockiego do „kwestii
żydowskiej” pozostaje: Joseph Nedava, Trotsky and Jews, Philadelphia 1971.

33 Leon Trotsky, On the Jewish problem, „Class Struggle, Official Organ Of The
Communist League Of Struggle (Adhering to the International Left Opposition)”,
Volume 4, Number 2, February 1934, Internet: www.marxists.org

34 Lew Trocki, Moje życie: próba autobiografii, przekł. z ros. Jana Barskiego
i Stanisława Łukomskiego, Warszawa 1990 (reprint wydania dokonanego przez
spółkę wydawniczą Bibljon w 1930 w Warszawie).

35 W latach 1933-1935 Trocki mieszkał we Francji.



Nie wiem, czy Żydzi odbudują się jako naród. Jednak, nie ma wątpli-
wości, że materialne warunki dla takiej egzystencji Żydów jako niepodległe-
go narodu mogą być zapewnione tylko przez rewolucję proletariacką.
Nie ma takiej rzeczy na naszej planecie, jak idea, że ktoś ma większe prawo
do ziemi niż drugi.

Ustanowienie terytorialnej bazy dla Żydów w Palestynie lub jakimś
innym kraju jest wyobrażalne tylko wraz z migracją wielkich mas ludzkich.
Tylko zwycięski socjalizm może podjąć się takich zadań. Możemy przewi-
dywać, że będzie to miało miejsce albo na podstawie wzajemnego porozu-
mienia albo z pomocą jakiegoś międzynarodowego proletariackiego trybu-
nału, który zająłby się tą kwestią i rozwiązał ją”. 

Brytyjski publicysta trockistowski Sean Matgamna uważa, że
w kontekście ówczesnych debat stwierdzenie Trockiego: „Nie ma takiej
rzeczy na naszej planecie, jak idea, że ktoś ma większe prawo do ziemi niż
drugi”, należy interpretować jako poparcie Trockiego dla polityki Ko-
minternu sprzed 1929 roku, dopuszczającej migrację mas żydowskich
do Palestyny, polityki zmienionej oczywiście w czasie tzw. trzeciego
okresu Kominternu.

W styczniu 1937 roku Trocki przebywając w Meksyku udzielił wy-
wiadu żydowskiemu pismu „Der Weg” i Żydowskiej Agencji Telegraficz-
nej, w którym przyznał załamanie się dominującego na początku wieku
w ruchu marksistowskim poglądu o asymilacji mas żydowskich:

„W okresie mojej młodości skłaniałem się raczej ku prognozie, że Ży-
dzi z różnych krajów asymilują się i kwestia żydowska w ten sposób znik-
nie nieomal automatycznie. Historyczny rozwój ostatniego ćwierćwiecza
nie potwierdził tej perspektywy. Gnijący kapitalizm rozhuśtał i rozjątrzył
nacjonalizm, którego częścią jest antysemityzm. Kwestia żydowska została
wywołana w najbardziej rozwiniętym kraju Europy, w Niemczech.

Z drugiej strony Żydzi w różnych krajach stworzyli własną prasę i roz-
winęli język żydowski jako instrument odpowiadający współczesnej kultu-
rze. Każdy musi uznać fakt, że naród żydowski utrzyma się całą epokę, ja-
ka nadchodzi”.

Trocki ponownie potępił syjonistyczny projekt rozwiązania kwestii
żydowskiej: „Obecnie naród nie może normalnie istnieć bez wspólnego te-
rytorium. Syjonizm wyrasta właśnie z tej idei. Ale fakty każdego mijające-
go dnia pokazują nam, że syjonizm jest niezdolny rozwiązać kwestię ży-
dowską. Konflikt między Żydami a Arabami w Palestynie przybiera coraz
bardziej tragiczny i groźny charakter.

Nie wierzę zupełnie, że kwestia żydowska może być rozwiązana w ra-
mach gnijącego kapitalizmu i pod kontrolą brytyjskiego imperializmu”.

Jednak idea terytorialnego rozwiązania kwestii żydowskiej w wa-
runkach socjalizmu cieszyła się akceptacją Trockiego:
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„Ale, w jaki sposób, możecie mnie zapytać, może socjalizm rozwiązać
tę kwestię? Co do tego mogę oferować tylko hipotezy. Gdy socjalizm stanie
się włodarzem naszej planety lub przynajmniej najważniejszych jej części
będzie miał do dyspozycji niewyobrażalne zasoby. Ludzka historia była
świadkiem epoki wielkich migracji w epoce barbarzyńców. Socjalizm
otworzy możliwości wielkich migracji w oparciu o najbardziej rozwiniętą
technikę i kulturę.

Nie trzeba mówić, że nie chodzi tu o przymusowe przesiedlenia, czyli
tworzenie nowych gett dla pewnych narodowości, ale przesiedlenia w peł-
ni dobrowolne, czy raczej postulowane przez pewne narodowości lub części
narodowości. Rozproszeni Żydzi, którzy chcieliby się skupić znajdą dosta-
tecznie przestronne i bogate miejsce pod słońcem. Ta sama możliwość
będzie otwarta dla Arabów, jak też dla wszystkich innych rozproszonych
narodów”36.

Werner Cohn pisze, że wspomniany wywiad Trockiego został opu-
blikowany przez żydowską prasę w kilku krajach, a jego fragmenty były
interpretowane przez czytelników jako zachęta dla żydowskich aspiracji
do posiadania własnego terytorium i poparcie dla żydowskich aspiracji
co do osadnictwa w Palestynie (choć towarzyszyło temu równocześnie
potępienie syjonizmu i podkreślenie postawy internacjonalistycznej).
Można zaryzykować tezę, że spośród wszystkich wypowiedzi Trockiego
na temat „kwestii żydowskiej” opublikowanych w latach 30. ten właśnie
wywiad znalazł zdecydowanie najszerszy rezonans w społeczności ży-
dowskiej, ponieważ inne były drukowane w niskonakładowych pismach
organizacji trockistowskich lub innych desydenckich organizacji o pro-
weniencji komunistycznej.

4. W walce z antysemityzmem37

Można przytoczyć wiele przykładów walki trockistów z antysemity-
zmem. Poniżej przytoczony zostanie jeden z bardziej znanych – jest
to zarazem przypadek zderzenia między trockistami a ruchem syjoni-
stycznym. Lata 30. były okresem rozwoju ruchu faszystowskiego
w USA. Dotyczyło to Ku-Klux-Klanu w stanach południowych, ale też
społeczności irlandzkiej, włoskiej i niemieckiej. 
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36 L. Trotsky, Interview with Jewish Correspondents, [w:] Leon Trotsky, On the
Jewish Question, New York 2005, s. 29.

37 Lenni Brenner, Zionism in the Age of the Dictators, London 1983. (Recenzja
tej pracy autorstwa prof. Jerzego Tomaszewskiego ukazała się w „Biuletynie Żydow-
skiego Instytutu Historycznego” nr 1-2/1985).



Faszystowska organizacja
Amerykańsko-Niemiecki Ludowy
„Bund” (Deutsch-Amerikanischer
Volksbund), by pokazać swoją siłę
zaplanowała wiec na nowojorskim
Madison Square Garden w dniu
20 lutego 1939 roku. Inne wiece
Amerykańsko-Niemieckiego
„Bundu” miały odbyć się w Filadel-
fii i San Francisco. 

Żydowska ludność w No-
wym Jorku liczyła 1,765 mln
osób (29,56%). Ale żadna z ży-
dowskich organizacji nie zdecy-
dowała się na wezwanie do
kontrdemonstracji. Jedynie troc-
kistowska Socialist Workers
Party (SWP), choć liczyła według
różnych szacunków zaledwie od
800 do 2 tys. członków, zdecydo-
wała się na zorganizowanie
kontrdemonstracji. Opinia publiczna dowiedziała się o planach SWP,
gdy władze miejskie stwierdziły, że będą broniły demonstracji niemiec-
kiego „Bundu”, zaś prasa doniosła o groźbie przemocy.

W tym czasie do głównych nośników propagandy syjonistycznej
w społeczności Żydów amerykańskich należały dwa dzienniki: „Der
Tog”, którego jeden z wydawców, Abraham Coralnik, był organizatorem
bojkotu produktów III Rzeszy oraz „Der Morgn Journal”, którego redak-
tor, Jacob Fishman, był jednym z założycieli the Zionist Organisation of
America. Oba pisma były przeciwne organizowaniu protestu przeciwko
demonstracji amerykańsko-niemieckich nazistów. „Der Tog” zachęcał,
aby Żydzi unikali miejsca demonstracji, by nie prowokowali problemów,
aby nie powiększali tłumów gapiów nazistowskiego wiecu. Żadna, na-
wet lewicowa, organizacja syjonistyczna nie przyłączyła się do protestu
SWP. Takiej współpracy odmówił nawet Haszomer Hacair.

Na Madison Square Garden przybyło 50 tys. osób. Większość z nich
stanowili Żydzi. Ale warto odnotować też obecność Universal Negro Im-
provement Association, czyli zwolenników czarnego nacjonalisty Marcu-
sa Garveya (1887-1940). Mimo, że KP USA odmówiła udziału w akcji za-
równo ze względu na jej inicjowanie przez trockistów, jak też poparcie dla
demokratycznego mera Fiorello La Guardia, którego policja broniła
„Bundu”, na Madison Square Garden przybyło wielu szeregowych
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członków partii i jej sympatyków. Madison Square Garden stał się miej-
scem 5-godzinnych zamieszek, w czasie których 1780 policjantów wielo-
krotnie atakowało antyfaszystów. Mimo, że antyfaszyści nie przełamali
kordonu policji byli wyraźnie górą nad około 20 tysiącami nazistów i zwo-
lennikami radykalnie prawicowego katolickiego księdza Charlesa Cough-
lana (1891-1979), którzy zostaliby rozpędzeni gdyby nie obecność policji. 

Po sukcesie w Nowym Jorku SWP urządziła 23 lutego 1939 roku 5-ty-
sięczną demonstrację w Los Angeles przed Deutsche Haus, w którym
odbywał się wiec Amerykańsko-Niemieckiego „Bundu”. Ponownie na ra-
tunek „Bundowi” musiały przyjść silne oddziały policji. Propagandowa
ofensywa „Bundu” legła w gruzach. Wkrótce organizacja ta odwołała
planowane przez siebie masowe wiece w San Francisco i Filadelfii.

5. Wobec Birobidżanu38

Lata 30. i 40. były okresem, gdy Związek Radziecki organizował
wśród żydowskich społeczności na świecie ruch solidarności i material-
nego poparcia dla powołanej w 1928 r. żydowskiej jednostki terytorial-
nej w Birobidżanie39. Trocki nie podzielał entuzjazmu dla projektu
osadnictwa w Birobidżanie, uważając, że zapewne odzwierciedla on
w mikroskali krytykowane przez niego zjawiska antydemokratycznej
wszechwładzy biurokracji państwowo-partyjnej. Równocześnie jednak
ponownie wyrażał pogląd, że w warunkach socjalizmu nie będzie miała
miejsca przymusowa asymilacja Żydów, a dla tych, którzy będą chcieli
zachować swoją kulturę, powinno być wydzielone terytorium umożli-
wiające im to pragnienie:

„Całe życie spędziłem poza obrębem środowisk żydowskich. Działałem
zawsze w łonie rosyjskiego ruchu robotniczego. Moim językiem ojczystym
jest język rosyjski. Tak się niestety złożyło, że nie nauczyłem się nawet
czytać po żydowsku. Na skutek tego kwestia żydowska nigdy nie była w cen-
trum mojej uwagi. Nie znaczy to wszakże, że mam prawo być w kwestii
żydowskiej zaślepiony, ona bowiem istnieje i wymaga rozwiązania. »Przy-
jaciół ZSRR« zadowala utworzenie Birobidżanu. Nie będę w tym miejscu
snuł rozważań, czy ustanowiono go na zdrowych podstawach i jaki panu-
je w nim system (a wypada założyć, że Birobidżan nieuchronnie odzwier-
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ciedla wszystkie przypadłości biurokratycznego despotyzmu). Nie ma jed-
nak ani jednego człowieka postępowego i zdrowego na umyśle, który by
miał za złe, że ZSRR przyznał określone terytorium tym swoim obywate-
lom, którzy uważają się za Żydów, posługują się językiem żydowskim czę-
ściej niż jakimkolwiek innym i pragną żyć razem. Czy mamy w tym wypad-
ku do czynienia z gettem? W okresie demokracji radzieckiej, gdy migracje
były absolutnie dobrowolne, żadnego problemu getta nie było.

Jednakże z samego trybu, w jakim dokonało się osadnictwo żydowskie,
wynika, że kwestia żydowska ma wymiar międzynarodowy. Czyż nie jest
więc uzasadnione twierdzenie, że światowa federacja socjalistyczna umoż-
liwiłaby utworzenie jakiegoś »Birobidżanu« dla Żydów, którzy pragnęliby
mieć własną republikę i swobodnie rozwijać w niej własną kulturę? Należy
domniemywać, że demokracja socjalistyczna nie będzie się uciekać do przy-
musowej asymilacji. Można także z powodzeniem założyć, że w drugim czy
trzecim pokoleniu zanikną granice niepodległej republiki żydowskiej,
podobnie jak granice republik innych narodów. Nie mam ani czasu, ani
ochoty nad tym się zastanawiać. Nasi potomkowie będą lepiej wiedzieli, co
i jak należy zrobić. Mnie interesuje okres przejściowy, w którym kwestia ży-
dowska będzie stała ciągle jeszcze na ostrzu noża i wymagała właściwych
rozwiązań ze strony światowej federacji państw robotniczych. Metody, które
stosuje się gwoli rozwiązania kwestii żydowskiej i które u schyłku kapitali-
zmu mają charakter utopijny i reakcyjny (syjonizm), w ustroju federacji so-
cjalistycznej będą mogły rozkwitnąć na zdrowym gruncie. Tylko to chciał-
bym zaznaczyć w tym miejscu. Czyż jakikolwiek marksista, a nawet choćby
konsekwentny demokrata, może tu cokolwiek poddać w wątpliwość?”

6. Ruch trockistowski w Palestynie

Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej doszło do powstania
w Palestynie organizacji trockistowskiej, która połączyła trzy środowiska.
Pierwsze stanowili imigranci z Niemiec z lat 1937-1938, związani wcze-
śniej z opozycyjną grupą w KPD Heinricha Brandlera. (Wśród nich był
m.in. Yankel Taut40.) Drugie – działacze Chugim Marxistim (hebr. kółka

Międzynarodowy ruch trockistowski wobec „kwestii żydowskiej”... 243

40 Yankel Taut (1913-2001), galicyjski Żyd, wychował się w ortodoksyjniej ro-
dzinie w Berlinie, z którą zerwał po wstąpieniu do związku młodzieży komunistycz-
nej, pracował w przemyśle metalowym jako robotnik, członek KPD, początkowo
sympatyk Brandlera, potem Trockiego, w 1934 r. wyemigrował do Danii, następnie
do Palestyny, aktywny w ruchu trockistowskim, od 1963 r. członek antysyjonistycz-
nej organizacji Matzpen (hebr. kompas). (O Taucie wspominają: Alain Brossat, Sy-
lvia Klingberg, Le Yiddishland révolutionnaire, Paris 1983, s. 309-311, 317-319, 359.)



marksistowskie), czyli młodzieżówki Poalej Syjon Lewicy (wśród nich był
Ygael Gluckstein41). Obie grupy wydawały periodyki „Gegen den Strom”
i „Kol Hama’amed” (hebr. głos klasy). Trzecia grupa wyodrębniła się z Ha-
szomer Hacair. Powołana przez te trzy grupy organizacja nosiła nazwę
Brit Kommunistim Mahpechanim (hebr. Związek Rewolucyjnych Komu-
nistów). Jej program poza elementami wspólnymi z programem Czwartej
Międzynarodówki przewidywał: „opozycję wobec syjonizmu jako błędnej
koncepcji rozwiązania kwestii żydowskiej poprzez koncentrację Żydów
w Palestynie, oraz stworzenie socjalistycznej arabsko-żydowskiej jednostki”
w ramach „Zjednoczonego Socjalistycznego Arabskiego Wschodu”42.

Rozwiązanie „kwestii żydowskiej” było dla trockistów możliwe tylko
poprzez urzeczywistnienie perspektywy socjalistycznej jako eliminującej
antagonizmy etniczne i generujące je rywalizujące klasy kapitalistyczne.
Natomiast ich stosunek do syjonizmu był jednoznacznie wrogi. 

Według izraelskiego trockisty Michela Warszawskiego (Warschaw-
ski’ego) (ur. 1949): 

„Związek odrzucał stworzenie państwa żydowskiego, które byłoby czę-
ścią rozkładającego się porządku [kapitalistycznego] i tylko zaostrzyłoby pro-
blem żydowski. Co więcej powstanie takiego państwa mogłoby być osiągnięte
tylko poprzez wygnanie rodzimej ludności arabskiej. [Związek uważał, że] sy-
jonistyczna kolonizacja ze swej natury, od początku była związana z interesa-
mi [brytyjskiego] imperializmu, które są sprzeczne z interesami rodzimych
mas. Syjonistyczna kolonizacja może odnieść sukces tylko w najbliższym po-
rozumieniu z interesami i pomocą jednego lub więcej wielkich mocarstw”43. 

Spośród różnych dyskusji trockistów palestyńskich z perspektywy
czasu jedną z najważniejszych wydaje się dyskusja z lat 1938-1939,
w której Ygael Gluckstein (znany później jako Tony Cliff) prezentował
stanowisko, jakie palestyńscy trockiści powinni zająć wobec imigracji
do Palestyny i arabskiego ruchu narodowego.

W listopadzie 1938 r. na łamach amerykańskiego pisma SWP „New
International” Gluckstein pod pseudonimem L. Rock pisał:

„To, z czym mamy teraz do czynienia, to kolizja w arabsko-żydowskim
konflikcie dwu narodowych ekskluzywistycznych ruchów (zderzenie między
syjonizmem a feudalnym i pół-burżuazyjnym arabskim kierownictwem z jed-

244 August Grabski

41 Tony Cliff (właśc. Ygael Gluckstein, 1917-2000), urodzony w Palestynie,
w rodzinie syjonistycznej, w ruchu trockistowskim od 16. roku życia. W 1939 r. in-
ternowany przez Brytyjczyków. W 1946 r. przeniósł się do Wielkiej Brytanii, gdzie
działał najpierw w Revolutionary Communist Party, zaś od 1949 r. stał na czele nur-
tu w trockizmie, uważającego ZSRR za formę „państwowego kapitalizmu”. Patrz też
przypis 9.

42 Robert J. Alexander, International Trotskyism, s. 579.
43 za: Robert J. Alexander, International Trotskyism, s. 579.



nej strony, a z drugiej walka mas
arabskich z syjonizmem). Konse-
kwentna walka o zażegnanie tego
konfliktu jest możliwa tylko na ba-
zie walki przeciwko syjonizmowi,
przeciwko arabskiemu narodowe-
mu ekskluzywizmowi i antyżydow-
skim akcjom, przeciwko imperiali-
zmowi, o demokratyzację kraju i je-
go polityczną niepodległość”44.

W polemice z trockistowską
grupą wydającą w Południowej
Afryce pismo „Spark” Gluckstein
odrzucał pogląd o potrzebie wal-
ki z żydowską imigracją do Pale-
styny, w imię interesu arabskiej
walki antyimperialistycznej, jak
również analogię między statu-
sem palestyńskich Żydów a Afry-
kanerów w Południowej Afryce.
W sprawie wolnej migracji
„Spark” broniąc tego hasła odmawiał słuszności odniesienia go do
żydowskiej imigracji do Palestyny, gdyż jak twierdzili południowoafry-
kańscy trockiści: 

„[żydowska imigracja do Palestyny] ma za zadeklarowany cel przej-
ście ponad prawami i zniszczenie praw rodzimej ludności tego kraju. Jest
to inwazja pod ochroną imperializmu i dla wzmocnienia imperializmu.
Syjoniści – przez co rozumiemy wszystkie syjonistyczne partie, od rewizjo-
nistów do tzw. socjalistów, otwarcie proklamowali, że celem tej imigracji
jest osiągnięcie większości w Palestynie i zredukowanie Arabów do roli
mniejszości w takim państwie żydowskim. Przeciwko temu celowi, aby po-
konać politycznie i ekonomicznie syjonistów, lud arabski, rodzima ludność
Palestyny, walczy już od ponad dwu i pół roku [chodzi o wystąpienia trwa-
jące od 1936 r. – A.G.]. Kwestia imigracji była i wciąż jest zasadnicza w tej
walce. Nie poprzeć Arabów w tym sprawiedliwym, obronnym żądaniu
oznaczałoby stanięcie po stronie brytyjskiego imperializmu i jego narzę-
dzia – syjonizmu, przeciwko rodzimej opresjonowanej ludności”45.
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44 L. Rock, The Jewish-Arab Conflict, „New International” (November 1938),
Internet: www.marxists.de

45 Zionism and the Arab Struggle, „The Spark” (November 1938), Internet:
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W polemice ze „Spark”
Gluckstein (L. Rock) wysunął
szereg argumentów przeciwko
analogii między syjonistami
a Afrykanerami:

„Stalinowcy w Palestynie
uważają ludność żydowską za in-
tegralną część obozu imperiali-
stycznego i w ten sposób docho-
dzą do haseł typu: »Zablokować
żydowską imigrację. Zakazać ku-
powania ziemi Żydom. Pozbawić
Żydów broni i uzbroić Arabów«.
Komunistyczna Partia Palestyny
chwali się przed arabską ludno-
ścią antyżydowskimi akcjami ter-
rorystycznymi. Te hasła stalinow-
ców opierają się na ich poglądzie
o obiektywnie pro-imperialistycz-
nej roli ludności żydowskiej i ży-

dowskich imigrantów. W celu uzasadnienia tych poglądów często używają
oni prostej analogii między żydowskimi ludźmi pracy a Białymi w Połu-
dniowej Afryce. Jest szczególnie niebezpieczne, że ta perwersyjna analogia
zakorzeniła się wśród marksistów w Afryce Południowej. Niestety w artyku-
le z pisma »Spark« znajdują się różne błędy wynikające z tej analogii. (...)

Przede wszystkim trzeba odnotować, że robotnicy żydowscy stanowią
więcej niż połowę całej klasy robotniczej, podczas gdy w Południowej Afry-
ce (według danych z lat 1922-1925) biali robotnicy stanowili tylko jedną
piątą klasy robotniczej. Biali robotnicy w Południowej Afryce są w większo-
ści wykwalifikowani, zaś Czarni pracują tylko fizycznie. W Palestynie są
robotnicy obu kategorii zarówno wśród żydowskiej, jak i arabskiej klasy
robotniczej. Duża część białych robotników żyje z odpadków spadających ze
stołu angielskiej wielkiej burżuazji, wyzyskującej czarnego robotnika. W wy-
niku tego płaca białego robotnika jest sześć razy wyższa niż płaca czarnego
robotnika. W ten sposób biali robotnicy stanowią w Południowej Afryce wą-
ską warstwę arystokratyczną. W Palestynie żydowscy robotnicy nie stano-
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swobodnej imigracji Żydów do Palestyny była francuska Parti Ouvriere Internatio-
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wią jakiejś jednej warstwy, choć są warstwy uprzywilejowane jest ciągle
wielu zwykłych robotników46. Biali w Południowej Afryce mają szerokie
polityczne prawa (demokratyczne ustawodawstwo, rozwinięte ustawodaw-
stwo pracy), podczas gdy Czarni są opresjonowanymi kolonialnymi niewol-
nikami. W Palestynie zarówno Żydzi, jak i Arabowie są opresjonowani przez
obce mocarstwo bez żadnych demokratycznych praw”.

Ygael Gluckstein sformułował również zarys pozytywnego progra-
mu politycznego trockistów wobec Palestyny:

„Rewolucyjna socjalistyczna polityka w Palestynie musi opierać się
na następujących fundamentach:

1. Kwestia żydowska może być rozwiązana tylko przez światową socja-
listyczną rewolucję. Syjonizm jest elementem, który osłabia walkę klasową
mas żydowskich i wzmacnia reakcję zarówno poza Palestyną jak i reakcyj-
ne siły w Palestynie.

2. Żydowska imigracja do Palestyny, która jest głównie imigracją robot-
ników, wzmacnia z jednej strony siłę i wagę klasy robotniczej w tym kraju,
siłę, która z perspektywy historycznej jest najbardziej radykalnym antyimpe-
rialistycznym czynnikiem, z drugiej strony tak długo, jak jest ona syjonistycz-
na, wzmacnia ekskluzywistyczne pozycje i siły imperializmu w Palestynie.

3. Arabski ruch narodowy wyraża z jednej strony aspiracje mas arab-
skich do narodowej i społecznej emancypacji. Ale z drugiej strony tak długo,
jak jest on pod kierownictwem feudalnym i pół-burżuazyjnym, wzmacnia
on ekskluzywistyczne tendencje w kraju, w ten sposób osłabiając i zawęża-
jąc antyimperialistyczny front poprzez pozostawienie żydowskiej ludności
wpływom imperializmu i syjonizmu.

4. Internacjonalistyczny socjalizm w Palestynie jest jedyną siłą, która
może prowadzić antyimperialistyczną walkę konsekwentnie i do końca, eli-
minując żydowski i arabski antagonizm, i łącząc narodowe wyzwolenie
mas arabskich z walką mas żydowskich o prawo do ich egzystencji w tym
kraju i jej wzrostu przez imigrację”.

W tym samym tekście, wśród szeregu cząstkowych postulatów trocki-
stów palestyńskich mających doprowadzić do ustanowienia – w procesie
walki o realizację wizji rewolucji socjalistycznej – jednego dwunarodowe-
go, demokratycznego, świeckiego państwa gwarantującego prawa narodo-
we obu grup ludności, Gluckstein zawarł postulat „Całkowitej równości pra-
wa dla obu narodów do wzrostu drogą imigracji. Prawa dla Żydów z Europy
i innych kontynentów, jak również dla Arabów z sąsiednich krajów”47.
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46 O relacjach między żydowskim a arabskim ruchem robotniczym patrz np.
Zachary Lockman, Comrades and Enemies, Arab and Jewish Workers in Palestine,
1906-1948, The University of California Press, 1996.

47 L. Rock, Class Politics in Palestine, „New International” (June 1939), Inter-
net: www.marxists.de



W swej opozycji wobec syjonizmu trockiści występowali zdecydowa-
nie przeciwko koncepcji żydowskiej gospodarki maksymalnie izolowanej
od gospodarki arabskiej, która miała być zalążkiem syjonistycznego
państwa, a w której to tworzeniu (poprzez bojkot arabskich produktów
i pracowników) uczestniczył też Histadrut, nie będący ich zdaniem praw-
dziwym związkiem zawodowym, ale głównie instytucją usługową ruchu
syjonistycznego. W czasie wojny trockiści palestyńscy kontynuowali wy-
dawanie „Kol Hama’amed” w języku hebrajskim. Wydawali też materiały
po arabsku, angielsku i niemiecku. W swych publikacjach walczyli prze-
ciwko: stalinowcom (komunistom), Brytyjczykom i syjonistom48. 

7. W obliczu Zagłady

W przededniu wojny Trocki przewidywał groźbę fizycznej ekstermi-
nacji narodu żydowskiego. Schronieniem dla prześladowanych Żydów
nie mógł być jego zdaniem „tragiczny miraż Palestyny”, ani też pozosta-
jący „biurokratyczną farsą” Birobidżan. Mówiąc o sytuacji we Francji
twierdził, że ewentualne „zwycięstwo faszyzmu w tym kraju oznaczałoby
wielkie wzmocnienie reakcji i monstrualny wzrost gwałtownego antysemi-
tyzmu na całym świecie, przede wszystkim w USA. Liczba krajów wypędza-
jących Żydów nie przestaje rosnąć. Liczba krajów mogących ich przyjąć
zmniejsza się. W tym samym czasie walka tylko się zaostrza. Jest możliwe
wyobrazić sobie bez trudności, co czeka Żydów na początku przyszłej wojny
światowej. Ale nawet bez wojny, przyszły rozwój światowej reakcji oznacza
prawie z pewnością fizyczną eksterminację Żydów”49. 

Siły mogącej zapobiec tragedii upatrywał Trocki w międzynarodo-
wym ruchu robotniczym: 

„Dziś bardziej niż kiedykolwiek przyszłość ludu żydowskiego – nie tyl-
ko jego los polityczny, ale jego przyszłość fizyczna – jest związana nierozer-
walnie z emancypacyjną walką międzynarodowego proletariatu”50. 

Taki optymizm mógł żywić tylko ktoś pamiętający o upadku potęż-
nych monarchii w Europie Środkowej i Wschodniej wraz z masowymi
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48 Robert J. Aleksander, International Trotskyism, s. 579-581.
49 Léon Trotsky, La bourgeoisie juive et la lutte révolutionnaire, 22 décembre

1938. Internet: www.marxists.de Enzo Traverso podkreśla, że wśród myślicieli lewi-
cy w przededniu wojny jedynie Lew Trocki i Walter Benjamin zarysowali wizję Za-
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50 Léon Trotsky, La bourgeoisie juive et la lutte révolutionnaire, 22 décembre
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wystąpieniami ruchu robotniczego, które przyczyniły się decydująco do
położenia kresu pierwszej wojnie światowej. 

Obawa co do realnej groźby fizycznej zagłady Żydów, pojawiła się
u Trockiego explicité raz jeszcze: 

„Próba rozwiązania kwestii żydowskiej poprzez migrację do Palestyny
może być obecnie jeszcze raz uważana za to, czym jest: tragicznym żartem
z ludu żydowskiego. Zainteresowany w pozyskaniu sympatii Arabów,
którzy są bardziej liczni od Żydów, rząd brytyjski ostro zmienił swoją poli-
tykę [imigracyjną] wobec Żydów, i właśnie zarzucił swą obietnicę dopomo-
żenia im w znalezieniu »własnego domu« w obcym kraju. Przyszły rozwój
wydarzeń wojskowych może zamienić Palestynę w krwawą zasadzkę dla
kilku setek tysięcy Żydów. Nigdy nie było to tak jasne jak jest teraz, że
wybawienie narodu żydowskiego jest związane nierozerwalnie z obaleniem
systemu kapitalistycznego”51.

W 1940 roku Trocki stwierdził po raz kolejny: 
„Tylko socjalistyczna rewolucja stanowi jedyne realistyczne roz-

wiązanie kwestii żydowskiej. Jeśli żydowscy robotnicy i chłopi poproszą
o niepodległe państwo – dobrze, ale nie dostaną go pod rządami Wielkiej
Brytanii. Ale jeśli będą go chcieli, proletariat da im je. Nie jesteśmy za tym.
Ale zwycięska klasa robotnicza może im je dać”52.

Jedną z pierwszych refleksji w ramach trockistowskiego nurtu mar-
ksizmu na temat Zagłady była przedmowa Ernesta Mandla do wydanej
przez niego w 1946 r. pracy jego przyjaciela A. Leona. Jakkolwiek znany
francuski marksolog Enzo Traverso do marksistów, którzy dali najbar-
dziej rozbudowaną i przekonującą w ramach tego kierunku badawcze-
go interpretację Zagłady, zalicza Szkołę Frankfurcką i właśnie Ernesta
Mandla, to nie ma na myśli tego badacza z tuż powojennego okresu, lecz
ze znacznie późniejszych jego pism. W przedmowie do pracy Leona
„Conception matérialiste de la question juive” Mandel uznaje ludobójstwo
Żydów za jedną z najstraszliwszych „imperialistycznych zbrodni” wojny
straszniejszej od wszystkich poprzednich, ale nie traktuje tej imperiali-
stycznej zbrodni, jako unikalnej lub jakościowo różnej od kolonialnych
masakr lub od tradycyjnej przemocy kapitalistycznego systemu domi-
nacji. Zbombardowanie Nagasaki i Hiroszimy pokazuje jego zdaniem
dodatkowo, że naziści nie mają bynajmniej monopolu na przemoc wy-
mierzoną w bezbronne cywilne ofiary53.
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8. Wobec podziału Palestyny

Po drugiej wojnie światowej w bliskiej perspektywie powołania państwa
Izrael palestyńscy trockiści byli przeciwni syjonistycznej imigracji. W swej
autobiografii Cliff nie odrzuca własnych poglądów na żydowską emigrację
do Palestyny z lat 30., choć nie wyjaśnia dostatecznie tej kwestii54. Można
uznać, że decydujące znaczenie dla zmiany stanowiska trockistów w sprawie
imigracji żydowskiej miało przeświadczenie, że każda inna postawa wobec
niej niż opozycja izolowałaby trockistów od „arabskiej rewolucji”55.

Trockiści byli jedyną siłą na lewicy żydowskiej (większość z nich by-
ła Żydami) w Palestynie, która konsekwentnie przeciwstawiła się decy-
zji ONZ o podziale Palestyny na dwa narodowe państwa. Organ prasowy
trockistów w odezwie z września 1947 r. pt. „Przeciwko podziałowi”
wskazywał na własną interpretację intencji mocarstw opowiadających
się za podziałem Palestyny56. Dlaczego USA i związane z nimi kraje opo-
wiadały się za podziałem, i to tak hojnym dla Żydów? Jakie kalkulacje
przyświecać miały temu rozwiązaniu?

„W obecnej epoce, okresie socjalistycznych rewolucji i buntów ujarz-
mionych narodów, imperializm rządzi poprzez dwie metody: bezlitosnych
i brutalnych represji (tak jak w Indonezji, Indochinach i Grecji), lub też po-
konując wojnę klasową poprzez konflikty narodowościowe. Ten drugi spo-
sób jest tańszy i bardziej bezpieczny oraz umożliwia imperializmowi ukryć
się za kurtyną”. 

Zdaniem trockistów, ten właśnie drugi wariant postanowili imperia-
liści zastosować w Palestynie, zwłaszcza, że w ostatnim czasie obok ist-
niejących antagonizmów narodowościowych zaczęła również rodzić się
współpraca arabskiego i żydowskiego ruchu robotniczego. Niepodległość
Izraela będzie fikcją. Będzie on zależny od ekonomicznej presji mo-
carstw zachodnich i zachodniego kapitału. Będzie też marionetką w jego
rękach w zakresie prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej:

„Żydowskie państewko w sercu Bliskiego Wschodu będzie wspaniałym
instrumentem w rękach państw imperialistycznych. Izolowane od mas
arabskich będzie bezbronne i całkowicie na łasce imperialistów. A oni bę-
dą używali go w celu wzmacniania swoich pozycji, w tym samym czasie
pouczając państwa arabskie o »żydowskim niebezpieczeństwie« tj. o groź-
bie nieuniknionych ekspansjonistycznych tendencji małego państwa
żydowskiego”.
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Podział, jak twierdzili trockiści, nie przyniesie korzyści również
Arabom. Mające powstać państwo palestyńskie byłoby zdominowane
przez zacofane elementy feudalne, arabski proletariat byłby w nim izo-
lowany i pozbawiony współpracy z proletariatem żydowskim. Trockiści
poddali również w wątpliwość „humanitarny” aspekt decyzji o podziale
Palestyny, wskazując, że nabrzmiały po Holokauście problem żydow-
skich uchodźców wynika przede wszystkim z zamkniętych dla nich
bram emigracji do krajów, do których chcieliby się udać57.

Sam schemat podziału Palestyny wydawał się trockistom zarzewiem
konfliktu. Przykładowo, odmowa oddania Arabom jakiegokolwiek portu
w naturalny sposób będzie zaproszeniem Wielkiej Brytanii do walki
o drugi, „sprawiedliwszy” podział kraju. Wśród sił na lewicy palestyńskiej
zaatakowany został przede wszystkim Haszomer Hacair, podtrzymujący
jeszcze ideę państwa dwunarodowego, jednak mającego akceptować
wolną żydowską imigrację, w konsekwencji takie rozwiązanie również
byłoby sprzeczne z wolą mas arabskich. Rozwiązania politycznego impa-
su upatrywali trockiści we wspólnej walce klasowej Arabów i Żydów
przeciwko siłom imperialistycznym i ich projektowi podziału kraju.

Sprzeciw wobec podziału kraju na dwa państwa podtrzymywali troc-
kiści również w następnych miesiącach. W maju 1948 r. palestyńscy troc-
kiści pisali o bratobójczych walkach żydowskich i arabskich robotników: 

„Jesteśmy codziennie świadkami zabójstw i zadawanych ran mężczy-
znom i kobietom, starym i młodym, Żydom i Arabom. Jak zawsze masy
pracujące i biedni cierpią najwięcej. Nie tak dawno temu arabscy i żydow-
scy robotnicy strajkowali razem przeciwko wspólnemu opresorowi. Wspól-
na walka dobiegła końca. Dziś robotnicy są zachęcani do wzajemnego się
zabijania. Podżegacze odnieśli sukces”.

Podział Palestyny uważali trockiści za nie mający cech trwałości
i prowokujący w przyszłości odwetową przemoc ze strony nacjonalistów
obu stron konfliktu: 

„Syjonistyczne państwo ze swoimi prowokacyjnymi liniami demarka-
cyjnymi będzie prowokować rozkwitanie rewanżystowskich ruchów po obu
stronach – będzie walka o »Arabską Palestynę« i o »Żydowskie Państwo«
w historycznych granicach Erec Izrael. W rezultacie stworzona w ten spo-
sób atmosfera będzie zatruwać arabski świat Bliskiego Wschodu i dławić
antyimperialistyczną walkę mas, podczas gdy syjoniści i arabscy feudało-
wie będą zabiegali o względy imperialistów”.
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Powstanie państwa żydowskiego w ówczesnych realiach nie tylko
nie miało położyć kresu antysemityzmowi i zwiększyć bezpieczeństwo
Żydów, ale nawet jeszcze pogorszyć sytuację: 

„Podział nie oznaczał rozwiązania żydowskiego nieszczęścia ani też
prawdopodobnie nie przysłuży się temu. To karłowate państwo, które jest za
słabe, aby absorbować żydowskie masy nie może nawet rozwiązać proble-
mów swoich obywateli. Państwo żydowskie może tylko roznosić antysemi-
tyzm na Bliskim Wschodzie i może okazać się – jak powiedział Trocki –
krwawą pułapką dla setek tysięcy Żydów”.

Zdaniem trockistów paradoksalnie liderzy Ligi Arabskiej byli usa-
tysfakcjonowani decyzją o podziale Palestyny. Decyzja ta pozwalała im
bowiem absorbować arabskie masy ludowe złaknione chleba, ziemi
i wolności rzekomym „żydowskim i komunistycznym niebezpieczeń-
stwem”58.

Trockiści ostro potępili obie partie komunistyczne, żydowską i arab-
ską, które w latach 1947-1948 na niespodziewany rozkaz Kremla zmie-
niły swoją wieloletnią politykę. Partia żydowska – Komunistyczna Partia
Palestyny, de facto przeszła na pozycje syjonistyczne, a również arabska
Liga Wyzwolenia Narodowego zrezygnowała z hasła jedności żydowsko-
arabskiej w Palestynie59.

Palestyńscy członkowie Czwartej Międzynarodówki (zarówno
Żydzi, jak i Arabowie60) wskazali, że główne obozy polityczne obu grup
narodowych – zarówno syjoniści jak i Wysoki Komitet Arabski61, cynicz-
nie posługują się hasłem wojny obronnej. Jednak zdaniem trockistów
żadna strona nie prowadziła wojny sprawiedliwej:

„Trzeba powiedzieć, że ta wojna z żadnej strony nie nosi charakteru
postępowego. Ta wojna nie wyzwala progresywnych sił ani nie usuwa
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społecznych czy ekonomicznych przeszkód na drodze rozwoju obu
narodów. Prawda jest wręcz przeciwna. Wojna ta służy zacieraniu klaso-
wych antagonizmów i otwarciu wrót dla nacjonalistycznych ekscesów.
Osłabia proletariat i wzmacnia imperializm w obu obozach [wyróż-
nienie w oryginale – A.G.]”.

Jedynej szansy na położenie kresu krwawemu konfliktowi upatry-
wali trockiści w przekształceniu wojny między Żydami a Arabami, która
służyli imperializmowi, we wspólną wojnę obu narodów przeciwko
imperializmowi: 

„Jak to uczynić? »Główny wróg jest we własnym kraju« – oto, co
musiał powiedzieć Karl Liebknecht robotnikom, gdy imperialiści i socjal-
demokraci zachęcali ich do rzezi ich towarzyszy robotników w innych
krajach. W tym duchu mówimy żydowskim oraz arabskim robotnikom:
główny wróg jest w waszym własnym obozie.

Żydowscy robotnicy! Pozbądźcie się syjonistycznych prowokatorów,
którzy mówią wam abyście się poświęcili na ołtarzu państwa.

Arabscy robotnicy i chłopi! Pozbądźcie się szowinistycznych prowoka-
torów, którzy pakują was w rzeź dla własnych korzyści i własnego portfela.

Robotnicy obu narodów, zjednoczcie się we wspólnym froncie prze-
ciwko imperializmowi i jego agentom! [wyróżnienie w oryginale – A.G.]”.

W praktyce jednak autorzy proklamacji zdawali sobie sprawę, że
w krótkiej perspektywie realne możliwości działań rewolucyjno-interna-
cjonalistycznych mogły się ograniczać jedynie do ostrożnej propagandy:

„Nie możemy udaremnić mobilizacji i tym samym powiedzieć robot-
nikom, aby odmówili mobilizacji. Ale naszym obowiązkiem jest ukazać re-
akcyjny charakter szowinistycznych organizacji, nawet w ich własnych
matecznikach. Jedyną drogą do pokoju między narodami tego kraju jest
zwrócenie karabinów przeciwko prowokatorom morderstw w obu obozach. 

Zamiast abstrakcyjnych »antyimperialistycznych« frazesów socjalpa-
triotów [lewicy syjonistycznej i komunistów – A.G.], które ukrywają ich
serwilizm wobec imperializmu, pokazujemy praktyczną drogę walki
przeciwko obcemu opresorowi: demaskowanie jego lokalnych agentów,
podkopywanie ich wpływów. Tak, aby arabski robotnik i chłop zrozumieli,
że wojskowa kampania przeciwko Żydom pozwala zrealizować podział
i pomaga jedynie feudałom i imperialistom, jest to uderzenie w ich własne
plecy opłacane ich własną krwią. Tak, aby żydowski robotnik zrozumiał
w końcu iluzję syjonizmu i zrozumiał, że nie będzie wolny i bezpieczny tak
długo, jak długo nie zostaną odrzucone narodowa dyskryminacja
[Arabów], izolacjonizm oraz lojalność wobec imperializmu.

Utrzymujemy kontakt z robotnikami obu narodowości w każdym miej-
scu pracy gdzie to może być jeszcze uczynione, w celu zapobieżenia prowo-
kacyjnym aktom oraz zabezpieczenia życia robotników w miejscach pracy
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i na drogach. Wykujmy rewolucyjne kadry! W piekle szowinizmu musimy
wznieść sztandar międzynarodowego braterstwa”62.

Generalnie stanowisko zajęte przez trockistów wobec podziału
Palestyny można uznać za naznaczone przez dwie słabości. Po pierwsze,
ultralewicowość – czyli operowanie maksymalistycznym postulatem odbie-
gającym od stanu świadomości mas – ten zarzut należałoby odnieść do ha-
sła jednego państwa, w sytuacji braku poparcia tej idei wśród zdecydowa-
nej większości mas żydowskich i arabskich. Drugą słabością deklaracji
trockistów wobec podziału Palestyny był ich ekonomizm – przeświadcze-
nie, że wspólny interes ekonomiczny pracowników obu nacji okaże się
w tej konkretnej sytuacji silniejszym spoiwem niż uczucia narodowe.

Po podziale Palestyny w centrum propagandy trockistów znalazło
się występowanie przeciwko wypędzeniom Arabów, konfiskatom ich do-
mów, represjom wobec nich. Trockiści optowali za powrotem Arabów,
którzy opuścili swoje domostwa, stworzeniem palestyńskiego państwa
gwarantującego pełne prawa dla Żydów w nim mieszkających, posługi-
wali się hasłem „Zjednoczonego Socjalistycznego Arabskiego Wschodu”.
W związku z dyskusjami na temat możliwości kontynuowania działalno-
ści w Palestynie – w obliczu izolacji od ruchu pracowniczego, prześlado-
wań (zwłaszcza ze strony komunistów i lewicy syjonistycznej), perspek-
tywy powstania państwa syjonistycznego – większość palestyńskich troc-
kistów decydowała się na emigrację do Europy. We wrześniu 1946 r.,
gdy Gluckstein opuścił Palestynę, sekcja Czwartej Międzynarodówki
liczyła tam zaledwie około 30 członków, głównie Żydów63. Organizacja
trockistowska przestała istnieć w Izraelu w 1948 r., by odrodzić się
w 1962 r. wraz z powstaniem organizacji „Matzpen” (hebr. kompas)64.

Jaki był stosunek międzynarodowego ruchu trockistowskiego
wobec wojny 1948 roku? Wszystkie główne organizacje trockistowskie
zachowały neutralność wobec stron konfliktu wojennego w 1948 r. mię-
dzy Izraelem a arabskimi agresorami. Po stronie Izraela na zasadzie wy-
jątku opowiedziała się amerykańska Workers Party65. Partia ta przyzna-
wała wówczas Żydom prawo do samostanowienia i rzecz jasna prawo
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do zbrojnej samoobrony zarówno przed arabską feudalną reakcją jak
i imperializmem, występowała natomiast przeciwko ekspansji teryto-
rialnej państwa żydowskiego. Inaczej niż większość ruchu trockistow-
skiego, Workers Party również w połowie lat 40. kontynuowała poparcie
dla prawa Żydów do imigracji do Palestyny66.

Podsumowanie

Trockiści walczyli z antysemityzmem, bronili praw kulturalnych
ludności żydowskiej, walczyli z syjonizmem, ale akceptowali możliwość
terytorialnego rozwiązania „kwestii żydowskiej” w warunkach socjali-
zmu. W latach 30. większość popierała swobodną imigrację Żydów do
Palestyny, w której to sprawie stanowisko ruchu zmieniło się w połowie
lat 40. Wbrew nadziejom Trockiego, ruch robotniczy nie okazał się
w okresie II wojny światowej samodzielnym aktorem wydarzeń poli-
tycznych, a tym bardziej nie był w stanie powstrzymać nazistowskiego
ludobójstwa na Żydach. Podobnie terytorialny podział Palestyny był
sprzeczny z internacjonalistyczną wizją trockistów jedności zwycięskich
internacjonalistycznych sił wśród palestyńskich Żydów i Arabów. 

Za zasługę ruchu trockistowskiego można uważać udział w demi-
styfikacji de facto antyżydowskiej polityki prowadzonej przez Komuni-
styczną Partię Palestyny w latach 30. pod hasłami poparcia arabskiej
walki antykolonialnej. Żydowscy trockiści nie tylko byli ostatnimi na
żydowskiej lewicy w Palestynie, którzy zachowali hasło państwa dwuna-
rodowego w Palestynie (po odejściu od niego przez Haszomer Hacair
i komunistów), ale pozostali też kierunkiem na lewicy marksistowskiej,
który en masse zachował to hasło w swoich dokumentach programo-
wych również w następnych dekadach. 

Przywódca Czwartej Międzynarodówki Michel Pablo (1911-1996)
ujmował problem palestyński pod koniec lat 50. w następujący sposób: 

„Arabskie zjednoczenie narodowe musi zawierać rzeczywistą autono-
mię, a nawet samostanowienie dla różnych etnicznych mniejszości, które
istnieją w niektórych państwach, na przykład dla Kurdów w Iraku. Musia-
łaby być rozwiązana na Bliskim Wschodzie kwestia państwa Izrael i arab-
skich uchodźców. Ci ludzie, w liczbie 800 tysięcy, są ciągle wykorzenieni
i pozbawieni pracy w obozach, żyją głównie w namiotach67. Jedynym roz-
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66 Sean Matgamna, Hal Draper and Israel, „Workers Liberty”, nr 50-51.
67 Na temat uchodźców palestyńskich m.in. Benny Morris, The Birth of the Pa-

lestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge 1987; Benny Morris, 1948 and
After. Israel and the Palestinians, Oxford 1990.



wiązaniem dla ich bolesnego i wybuchowego problemu jest ich powrót do
Palestyny, arabskiego kraju w pełnym tego słowa znaczeniu. Obecne pań-
stwo Izrael byłoby absorbowane jako mniejszość narodowa, ciesząca się
samorządem i pełną wolnością kulturalną w ramach Zjednoczonej Arab-
skiej Republiki Bliskiego Wschodu”68.
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68 Michel Pablo, The Arab Revolution. Tekst został napisany w listopadzie
1958 roku. Został opublikowany w 1959 r. w ramach broszurowej serii „Publications
of the Fourth International”, ze wstępem napisanym w lipcu 1959 roku. Internet:
www.marxists.org



J O A N N A N A L E W A J K O - K U L I K O V

„„SSyyjjoonniissttyycczznnaa  zz lleekkkkiimm  zzaabbaarrwwiieenniieemm
PPPPRR--oowwsskkiimm””..

„„DDooss  NNaajjee  LLeebbnn””  ((11994455--11995500))
––  ggaazzeettaa  CCeennttrraallnneeggoo  KKoommiitteettuu  ŻŻyyddóóww

ww PPoollssccee

Wśród wielu zadań, związanych z próbą odbudowy życia społecz-
nego, jakie postawili przed sobą ocaleni z Zagłady Żydzi, którzy z róż-
nych stron kraju ściągnęli do wyzwolonego Lublina, było wydawanie
gazety w języku żydowskim o zasięgu ogólnopolskim. W okresie II Rzecz-
pospolitej to właśnie Żydzi mieli najliczniejszą prasę spośród wszystkich
zamieszkujących Polskę mniejszości narodowych1. Na zebraniu Prezy-
dium Centralnego Komitetu Żydów Polsce (CKŻP) 22 marca 1945 roku
podjęto decyzję o wydawaniu tygodnika pt. „Dos Naje Lebn” (żyd. Nowe
Życie). Jego pierwszy redaktor, Michał Mirski, pisał po kilku latach:

„Przypomina mi się dyskusja na pierwszym zebraniu kolegium redak-
cyjnego o tytule gazety. Obecni byli: dr Sommerstein, dr Berman, prof.
Sack, G. Jaszuński, Jonas Turkow i piszący te słowa. Zaproponowano róż-
ne tytuły: »Bafrajung« [Wyzwolenie], »Banajung« [Odnowa], »Frajhajt«
[Wolność] i inne. Wystąpiliśmy przeciw nim. Argumentowaliśmy, że tytuł
gazety nie może odzwierciedlać tylko jednego wydarzenia, niechby nawet
najważniejszego, jak, na przykład, »Wyzwolenie«. Zaproponowaliśmy tytuł
»Dos Naje Lebn«, który charakteryzowałby sobą długotrwały proces, jaki
miał odróżnić nasze obecne życie nie tylko od hitlerowskiej okupacji, ale
też od przedwojennej Polski, nie mówiąc już o zmienionej strukturze spo-
łeczno-politycznej kraju”2.

W pierwszym składzie redakcji znaleźli się: przewodniczący CKŻP
dr Emil Sommerstein (Ichud), dr Adolf Berman (Poalej Syjon Lewica),

1 Andrzej Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980, s. 350
– 353.

2 M. Mirski, Farn najem etap, „Dos Naje Lebn” (dalej w przypisach jako: DNL)
1947 r., numer jubileuszowy, s. 4.



Michał Mirski (PPR), prof. Josef Sack (Poalej Syjon Prawica), Jonas Tur-
kow (przewodniczący Związku Żydowskich Literatów, Dziennikarzy
i Artystów) oraz Grzegorz Jaszuński (Bund). Redaktorem naczelnym
mianowano Michała Mirskiego. Za kierunek polityczny pisma miało od-
powiadać Kolegium Redakcyjne (zauważmy, że układ sił w redakcji od-
powiadał z grubsza układowi sił w Komitecie)3.

Tymczasową siedzibą redakcji stał się lokal przy ul. Narutowicza 32
w Łodzi. Pierwszy numer (z dnia 10 kwietnia 1945 roku) składano za po-
mocą czcionek odnalezionych na terenie łódzkiego getta. Wystarczało
ich zaledwie do złożenia jednej strony na raz, po czym trzeba je było
układać od nowa4.

W pierwszym numerze z 10 kwietnia 1945 r. w artykule wstępnym,
sygnowanym przez redakcję, czytamy:

„Jeszcze nigdy w historii nie był naród mordowany tak masowo,
jeszcze nigdy w historii nie zostało przedsięwzięte wymordowanie całego
plemienia z tak cynicznym, pełnym zimnej krwi okrucieństwem. A przecież
to się wrogowi nie udało. Udało mu się zniszczyć wielu Żydów, ale nie uda-
ło mu się zniszczyć narodu żydowskiego. I znów powtórzyło się w historii
żydowskiej niezwykle zjawisko: jak feniks z popiołów, odradzamy się z kre-
matoriów. (...) I po ponad pięciu latach hitlerowskich rządów, nad ruina-
mi naszych domów, znowu pojawi się żydowskie słowo. (...)

Zaczynamy od nowa. Będziemy kłaść cegłę po cegle i odbudowywać
nasze życie, gospodarcze, społeczne i kulturalne. To jest fundament nasze-
go bytu. To również obowiązek wobec naszych męczenników, to ich święty
testament”5.

„Dos Naje Lebn” (dalej w tekście jako: DNL) było gazetą o charak-
terze polityczno-społecznym. Jego zainteresowanie koncentrowało się
przede wszystkim na życiu społeczności żydowskiej w Polsce, a w dru-
gim rzędzie – na życiu Żydów na świecie. Informacje o charakterze
ogólnopolskim pojawiały się, o ile były stosunkowo dużego kalibru (np.
wybór B. Bieruta na prezydenta, itp.). Na pierwszej stronie obowiązko-
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3 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (dalej jako AŻIH), Central-
ny Komitet Żydów w Polsce, Prezydium, sygn. 303/1, protokół nr 6, k. 17.

4 Josef Goldkorn, Alijato we-nefilato szel ha-iton ha-jehudi ha-riszon be-Polin
„Dos Naje Lebn”, 1945-50 (hebr.: Powstanie i upadek pierwszej gazety żydowskiej
w Polsce „Dos Naje Lebn”, 1945-50), Tel Awiw 1993, s. 5. To opracowanie b. współ-
pracownika DNL jest szczegółowym omówieniem zawartości poszczególnych nu-
merów w układzie chronologicznym. Z kolei początki DNL opisał szczegółowo Józef
Korzeniowski w artykule „Dos Naje Lebn” – pierwsza gazeta żydowska w PRL, „Biule-
tyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” nr 3, 1981 (119), s. 53-61, opierając się
na materiałach z numeru jubileuszowego DNL z 1947 r.

5 DNL 1/1945, s. 1.



wo pojawiał się komentarz do głównego tematu numeru lub do najważ-
niejszej w danym dniu wiadomości. W pierwszych latach komentarze te
były podpisane nazwiskiem lub inicjałem autora, skądinąd niekoniecz-
nie formalnego członka redakcji. W późniejszych latach były wyłącznie
anonimowe.

Pierwsze miesiące istnienia i działalności DNL upływały w cieniu
Zagłady. Na pierwszej stronie pierwszego numeru, obok artykułu redak-
cyjnego, widniała lista nazwisk zamordowanych przez hitlerowców ży-
dowskich pisarzy, działaczy kulturalnych i społecznych, naukowców, ra-
binów i artystów – obwiedziona grubą czarną ramką, z dużym napisem
„Cześć ich pamięci”. Obowiązkowo w każdym numerze stronę lub dwie
poświęcano na ogłoszenia dotyczące zaginionych krewnych i przyjaciół
– redakcja pośredniczyła także w dostarczaniu ocalonym polskim Ży-
dom paczek od krewnych za granicą. Wiele miejsca poświęcano także
na wiadomości o ściganiu i karaniu hitlerowskich zbrodniarzy.
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Z zasady pierwsze dwie strony danego numeru zajmowały bieżące
wiadomości – krajowe i zagraniczne. Wiadomości krajowe o charakte-
rze lokalnym, dotyczące działalności komitetów żydowskich w poszcze-
gólnych miastach zajmowały także jedną stronę pod koniec numeru, tuż
przed ogłoszeniami o poszukiwaniu krewnych, nekrologami i życzenia-
mi. Resztę numeru wypełniała publicystyka społeczno-polityczna oraz
wiadomości kulturalne – krytyka literacka, czasem poezja lub fragment
prozy, recenzje książek i przedstawień oraz sprawozdania ze spektakli
i wystaw. 

Skład redakcji podlegał zmianom. Od 1947 roku gazetę redagowa-
ło kolegium złożone z Bernarda Marka (redaktor naczelny), Adolfa Ber-
mana, Maksymiliana Tauchnera (Ichud), Michała Mirskiego, Józefa Sac-
ka, bundowca Leo Finkelsztajna (w 1948 r. zastąpiony przez bundowca
Gerszona Fogla). Obok CKŻP wydawanie DNL firmował także Związek
Literatów i Dziennikarzy Żydowskich. W 1948 r. DNL dysponowało
trzema oddziałami w kraju: w Warszawie (na Tłomackiem 5, gdzie mie-
ściła się redakcja i administracja), w Łodzi i Wrocławiu. Od listopada
1948 r. istniał również oddział górnośląski w Katowicach.

Jak wspominał Michał Mirski, na początku DNL wychodziło raz na
dziesięć dni; później – co tydzień, jeszcze później – dwa razy w tygodniu.
W 1947 r. wydano specjalny numer jubileuszowy DNL, z racji ukazania
się setnego numeru. Znalazło się w nim miejsce na refleksje wszystkich
chyba stałych autorów i współpracowników gazety. Wielu z nich pisało
wprost, że kolejnym krokiem jest przekształcenie gazety w dziennik,
że to potrzebne i nieuniknione. Z tekstu Szymona Zachariasza wynika
nawet, że CKŻP podjął pozytywną decyzję w tej sprawie6. Jednak osta-
tecznie do tego nie doszło (w czerwcu 1948 roku Bernard Mark infor-
mował, że nie otrzymano zgody Urzędu Kontroli Prasy)7. W zamian
DNL wychodziło, aż do końca, trzy razy w tygodniu: wydania z ponie-
działku i środy liczyły stron 8, wydanie piątkowe – 12. 

Jaka była orientacja polityczna DNL? Jako organ Centralnego Ko-
mitetu Żydów w Polsce miało z założenia prezentować całe spektrum
poglądów obecne w Komitecie, co też wyraźnie sugerował skład Kole-
gium Redakcyjnego. Wielokrotnie jednak na posiedzeniach Prezydium
CKŻP podnoszono zarzuty, że Kolegium jest bytem fikcyjnym i nie ma
żadnego wpływu na działalność redakcji8. Wydaje się wręcz, że przez
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6 Sz. Zachariasz, „Dos Naje Lebn” – der mobilizir – un organizir-organ fun jidi-
szn jiszew in Pojln, DNL 1947, numer jubileuszowy, s. 6.

7 AŻIH, CKŻP Prezydium, sygn. 303/11, protokół nr 54, k. 13.
8 Por. np. AŻIH, CKŻP Prezydium, sygn. 303/4, protokół nr 108, k. 99-100;

sygn. 303/7, protokół nr 64, k. 157; tamże, protokół nr 69, k. 196-197.



cały okres swego istnienia DNL nie zadowalało tak naprawdę nikogo.
Syjonista Mordechaj Zonszajn uważał, że DNL „wybitnie występuje prze-
ciwko syjonizmowi i zajmuje stanowisko organu zdecydowanie lewicowe-
go”9. Dla odmiany zdaniem Salo Fiszgrunda z Bundu, gazeta była „syjo-
nistyczna z lekkim zabarwieniem PPR-owskim”10. Z uwagi na fakt, iż
pierwszym redaktorem naczelnym został Michał Mirski, którego zastą-
pił wkrótce Bernard Mark – obaj związani z Frakcją żydowską PPR –
DNL przez cały okres swego istnienia rzeczywiście grawitowało w lewą
stronę, mniej lub bardziej wyraźnie. Nie uratowało go to jednak od
uwag krytycznych ze strony innych działaczy Frakcji, m. in. Szymona
Zachariasza11. Aż do 1948 roku na jego łamach sympatie komunistycz-
ne nie wykluczały syjonistycznych, a w wielu wypadkach harmonijnie
z nimi koegzystowały.

W otwierającym numer jubileuszowy artykule „Ogniwo w łańcu-
chu” Bernard Mark, po wstępnym zarysowaniu historii prasy żydow-
skiej w Polsce i początków DNL, pisał:

„Od tamtej pory [powstania pisma – przyp. J.N.K.] upłynęło wiele
wody (...) ale »Dos Naje Lebn« kroczy dalej swą drogą, właściwą drogą –
służyć interesom narodu i stawiać interesy narodowe ponad każdą partyku-
larną, partyjną, jednostronną sprawę! Stymulować budowę żydowskiego
skupiska w Polsce, zdrowego, tętniącego życiem i z silną, narodową żydow-
ską kulturą! Nie odrywać się od społeczności żydowskiej na świecie, prze-
ciwnie – integrować się z nią, oddychać jej życiem, cieszyć się jej radością
i płakać jej płaczem! Dotrzymywać kroku postępowym siłom na świecie
i wspólnie walczyć o nowy świat, o zwycięstwo idei demokracji ludowej!”12.

W niniejszym tekście postaram się pokazać polityczną ewolucję
DNL jako narzędzia zrazu subtelnej, lecz z czasem coraz silniejszej, od-
górnej ideologizacji. Była ona prowadzona z uwzględnieniem czterech
podstawowych punktów odniesienia w publicystyce tego pisma, które
stanowiły:

– powojenna Polska; 
– Erec Israel, a od 1948 roku państwo Izrael; 
– Związek Radziecki; 
– i to, co w języku DNL określano mianem welt jiszew, czyli świato-

wa społeczność żydowska, ze szczególnym uwzględnieniem żydo-
stwa amerykańskiego. 
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9 AŻIH, CKŻP Prezydium, sygn. 303/2, protokół nr 13, k. 48.
10 AŻIH, CKŻP Prezydium, sygn. 303/3, protokół nr 80, k. 171.
11 Por. np. taką wypowiedź Zachariasza: „Gazeta nie jest ani PPR-owska, ani

syjonistyczna. Jest gazetą CKŻP. Z punktu widzenia PPR często mnie nie zadowala
jej treść”. Tamże, k. 172.

12 B. Mark, A ringele in der kejt, DNL 1947 r., numer jubileuszowy, s. 4.



Polityczne oblicze gazety kształtował stosunek do owych czterech
czynników, który, jak się przekonamy na poniższych przykładach, podlegał
różnym zmianom w zależności od aktualnej sytuacji w kraju i za granicą. 

Od trudnej miłości do miłości bez zastrzeżeń: 
„Dos Naje Lebn” o Polsce 

Jest rzeczą oczywistą, iż najwięcej miejsca DNL poświęcało Polsce.
Z uwagi na wyżej wspomnianą lewicowość gazety, wszelkie posunięcia no-
wego reżimu, zwłaszcza zaś te skierowane przeciwko antysemityzmowi,
przyjmowane były przez nią życzliwie. Udzielano także poparcia różnym
rządowym inicjatywom. Tak było w przypadku referendum czerwcowego
z 1946 roku. Gazeta agitowała, by głosować „3 razy TAK”. W numerze
19/1946 zamieszczono wypowiedzi znanych uczestników żydowskiego ży-
cia politycznego, zachęcających do głosowania zgodnie z oczekiwaniami
rządu. Obok Rywy Wojskowskiej z PPR głos zabrali m.in. L. Szeftel, prze-
wodniczący Ligi Pracującej Palestyny, rabin Elchonen Soroczkin, działacz
Ichudu Szymon Rogoziński i Bencijon Bursztyn, sekretarz generalny
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Łodzi. L. Szeftel mówił:

„Ruch syjonistyczno-socjalistyczny podjął walkę z polską reakcją i an-
tysemityzmem. Chcemy rozwiązać problem żydowski i naszą bezdomność
w świecie w historyczny i generalny sposób, ale równocześnie jako obywa-
teli kraju żadna siła nie odwiedzie nas od spełnienia naszego obywatelskie-
go obowiązku. Razem z obozem demokratycznej Polski odpowiadamy trzy
razy »tak«”13.

W podobnym tonie wypowiadał się Szymon Rogoziński:
„Nasze dążenie do samodzielnego bytu państwowego w Erec Israel nie

może zamykać nam oczu na fakt, że znajdujemy się w Polsce, gdzie ma
miejsce walka o realizację szeregu ważnych zmian.

Nie możemy pozostać tylko pasywnymi obserwatorami w tej walce”14. 
Bencijon Bursztyn podszedł do sprawy z nieco większą rezerwą:
„Istnieją różnice zdań co do sposobu, w jaki rozwiązać kwestię żydow-

ską w Polsce, ale z jedną rzeczą wszyscy się zgadzamy: obecny rząd w Pol-
sce, jak również ludzie stojący na jego czele, są dla nas Żydów najżyczliw-
si. Są jedynymi, którzy dają gwarancję możliwości egzystencji dla ludności
żydowskiej w Polsce.

Wobec tego uczestniczymy wszyscy w referendum, odpowiadając – tak!”15.

262 Joanna Nalewajko-Kulikov

13 Pojlisze Jidn gejen mit der pojliszer demokratie, DNL 19/1946, s. 3.
14 Tamże, s. 3. 
15 Tamże.



Konieczność odbudowy życia żydowskiego w Polsce była podkreśla-
na i omawiana wielokrotnie. Motyw ten dominował przede wszystkim
w publicystyce lat 1945-1947, później kwestię uznano już chyba za nie
podlegającą dyskusji. Na fali repatriacji Żydów polskich z ZSRR w 1946
roku Bernard Mark pisał w artykule „Powracamy”:

„I jeśli nasza młodzież, która poszła do boju, nosiła w sercu wizję
zrujnowanych domów i odrodzenia, to przede wszystkim dlatego, że Żydzi
polscy w Związku Radzieckim ciągle pozostali p o l s k i m i Ż y d a -
m i [wyróżnienie w oryginale – J.N.K.]. I kiedy ograniczeni ludzie,
z których większość można określić jako »nowoczesnych maranów«, zada-
ją głupie pytanie: dlaczego wracacie? – odpowiadamy: gdyż w najtragicz-
niejszym czasie polskich Żydów w getcie mocniej niż wcześniej płonęło
w nas przekonanie, że my, polscy Żydzi w Moskwie, na Uralu, w Azji Środ-
kowej (...) jesteśmy tymi, którzy powinni w popioły świętych męczenników
tchnąć życie, gdyż spoczywa na nas obowiązek zostania – wraz z innymi –
pionierami, przekazicielami tradycji, przywódcami – razem z resztkami,
głowniami, które tlą się na wielkiej ruinie”16.

Ogromny wstrząs, jakim był pogrom w Kielcach, nie wpłynął na
zmianę poglądów prezentowanych przez redakcję (przypomnijmy, iż ofi-
cjalnie reprezentowała ona stanowisko CKŻP). W początkach sierpnia
1946 roku (tj. miesiąc po pogromie kieleckim, gdy fala emigracji sięgnę-
ła szczytu) na pierwszej stronie apelowano o zachowanie zimnej krwi
i nieuleganie panice. Apel był de facto oświadczeniem CKŻP, w którym
stwierdzano m.in.:

„Wiedzieliśmy wcześniej: nie wszyscy polscy Żydzi pozostaną na miej-
scu, w Polsce. Wielka część polskich Żydów wiąże swą osobistą przyszłość
i przyszłość narodu żydowskiego jako takiego z ideą budowy państwa
żydowskiego czy żydowskiej siedziby narodowej w Palestynie. To wiedziały
i rozumiały prawie wszystkie żydowskie partie, wiedział to i rozumiał polski
demokratyczny rząd. I żaden z tych czynników nie próbował się nawet prze-
ciwstawić tej idei i temu dążeniu. Wiedzieliśmy również: duża ilość Żydów
chce się połączyć z rodzinami i przyjaciółmi za granicą; co więcej: rozumie-
liśmy, że niektórzy ludzie psychicznie nie są w stanie pozostać w Polsce, na
miejscu, gdzie zginęły miliony Żydów, że nie mają sił doczekać, aż odnowio-
ne antyżydowskie hece elementów faszystowskich zostaną całkiem zdławione.

To wszystko było wiadome. Ale to wszystko nie mogło i nie powinno szko-
dzić naturalnemu zjawisku odbudowy większego czy mniejszego żydowskiego
życia na ruinach dawnego 3,5-milionowego polskiego żydostwa. Zrezygnować
dobrowolnie z wszystkiego i wszystkich (...), współtworzyć nowy exodus z Pol-
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ski – to oznaczałoby zwycięstwo hitleryzmu, zwycięstwo ciemnych sił, triumf
zoologicznego antysemityzmu. Tę prawdę zrozumiały wszystkie partie, wcho-
dzące w skład Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. (...)

Mówimy o tym z pełną odpowiedzialnością – i podkreślamy, że wyra-
żamy tu stanowisko wszystkich kierunków, reprezentowanych przez Cen-
tralny Komitet Żydów – że teraźniejsza panika emigracyjna jest sztucznie
wywołana przez pewne nieodpowiedzialne elementy, które interesują ich
wąskie partyjne interesy, a nie dobro żydowskich mas”17.

Zatem: „tak” dla emigracji z powodów osobistych czy nawet ideolo-
gicznych, ale „nie” dla emigracji jako jedynie słusznego programu
głoszonego przez syjonistów. W powyższym oświadczeniu CKŻP widać
wyraźny wpływ komunistów żydowskich i Bundu, starających się o zdo-
minowanie Komitetu. 

Odbudowa skupiska żydowskiego w Polsce była jednym z najważ-
niejszych punktów programu Frakcji żydowskiej PPR, której członkami
– jak wspomniano – byli dwaj kolejni redaktorzy naczelni DNL. Jednak
przez długi czas, bo aż do 1948 roku włącznie, nie agitowano za pozo-
staniem w Polsce jako jedyną możliwą opcją. Dopuszczano do głosu au-
torów o przekonaniach syjonistycznych bądź po prostu takich, którym
Polska kojarzyła się przede wszystkim z miejscem Zagłady. Wiersz Abra-
hama Zaka „Ich for cu dir, Pojln (...)” (Jadę do ciebie, Polsko...), opubli-
kowany w 1946, z pewnością nie mógłby się ukazać trzy, a może i dwa
lata później:

„Ich wejs niszt wi wel ich dajn brojt konen esn 
Un kukn dem himl in ponim arajn –
Az s’feld dajns bamistikt mit asz fun majn mamen
Un zun hot geszikt noch cu rocchim ir szajn (...)
(...)
Ich for cu dir, Pojln, fun benken cefresn,
Arojsbaglejt hot mich uraliszer wint,
Durch teg un durch necht rojszn trojrik di reder,
Az kejner niszto iż szojn d o r t n acind (...)”18

Nie wiem, jak będę mógł jeść twój chleb 
I patrzeć niebu prosto w oczy –
Gdy twoje pole użyźniają popioły mojej matki
A słońce słało mordercom swój urok (...) 
(...)
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Jadę do ciebie, Polsko, zżerany tęsknotą,
Odprowadził mnie uralski wiatr,
Dniami i nocami turkoczą smutnie koła,
Że nikogo już teraz t a m nie ma (...)

Dużo uwagi gazeta poświęciła również wyborom do Sejmu ze stycz-
nia 1947 roku, tym więcej, że brało w nich udział dwóch żydowskich
kandydatów. W agitacji przodował czołowy działacz Frakcji żydowskiej
PPR, Szymon Zachariasz, który w artykule „Wszyscy do pracy przy wybo-
rach” pisał m.in.:

„Demokracja ludowa zapewniła nam życie i egzystencję, daje nam
możliwość dalszego rozwoju i umacniania społeczności żydowskiej w Pol-
sce, tylko demokracja daje nam gwarancję dalszego rozwoju żydowskiej,
świeckiej szkoły w języku ojczystym, rozwoju żydowskiej kultury i sztuki.
My Żydzi mamy do odnotowania wielkie osiągnięcia w nowej, wyzwolonej
Polsce. Już nie jesteśmy rozproszonymi, nieproduktywnymi, pozbawionymi
dachu nad głową przybyszami z bunkrów i obozów. Dzięki demokracji lu-
dowej i Rządowi Jedności Narodowej z jego demokratycznymi organami
państwowymi było możliwe przyjęcie wielkiej masy repatriantów, ich za-
kwaterowanie i produktywizacja”19.

W dalszej części artykułu Zachariasz wyliczał nazwiska kandyda-
tów z listy bloku demokratycznego (tj. kandydatów PPR i PPS), dodając
w zakończeniu, że:

„Na liście numer 3 figurują również kandydaci [Michał] Szuldenfrej –
przewodniczący Komitetu Centralnego »Bundu« i [Józef] Sack – wiceprze-
wodniczący Centralnego Komitetu Żydów w Polsce i przewodniczący
KC P[oalej] S[yjon] (Syjonistów Socjalistów)”20.

CKŻP jako instytucja popierał listę nr 3, nic więc dziwnego, że
zachęcano do głosowania na nią, niezależnie od poglądów Szymona Za-
chariasza. W jednym z kolejnych numerów zaprezentowano sylwetki
obu żydowskich kandydatów – ze zdjęciami, krótkimi notami biograficz-
nymi i wywiadami21.

W tym samym numerze opublikowano wypowiedzi kilku bardziej
znanych przedstawicieli środowiska żydowskiego w Polsce, którzy za-
chęcali do aktywnego udziału w wyborach i oddawania głosów na listę
nr 3. Podobnie jak przy referendum czerwcowym postarano się o pełne
spektrum poglądów społeczno-politycznych – zamieszczono wypowie-
dzi Zachariasza, dr. Szlomo Herszenhorna (CKŻP i Bund), Geni Lewi
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(Poalej Syjon Lewica), Hersza Smolara (CKŻP i Frakcja żydowska PPR),
Bencijona Bursztyna (Żydowskie Kongregacje Wyznaniowe) i łódzkiego
rabina Josefa Barucha Rochwergera. Bencijon Bursztyn apelował
szczególnie do Żydów religijnych, aby „swymi głosami pomogli wyplenić
hitlerowską zarazę z polskiego narodu”22.

Dużo i chętnie pisano o produktywizacji Żydów i odbudowie spo-
łeczności. Z oczywistych względów szczególną uwagę poświęcano no-
wym osiedlom żydowskim na Ziemiach Odzyskanych – na Dolnym
i Górnym Śląsku oraz Pomorzu Zachodnim (Szczecin). „Brygady” pisa-
rzy jidysz jeździły tam z odczytami, a wracając – dzieliły się wrażeniami
na łamach gazety. Wrażenia były pozytywne i zachęcające. Przykładem
może być reportaż Mosze Knaphajsa „Bielawa, miasto czereśni”:

„Bielawscy Żydzi są bardzo aktywni. Ich spółdzielnia stolarska, fabry-
ka metalu, spółdzielnia szewska i fabryka watowanych kołder cieszą się
sławą w okolicy. Ich odbiorcami są: Wrocław, Warszawa, Łódź. Zamówie-
nia, które otrzymują z Centrali Gospodarczej [Centrali Spółdzielni
Wytwórczych „Solidarność” – przyp. J.N.K.] i od państwa, są realizowa-
ne wzorowo. No, a poza wszystkim, Bielawa jest miastem tekstyliów i wiel-
ka część, może największa część ludności żydowskiej, która liczy, bez prze-
sady, koło trzech tysięcy, jest tu zatrudniona w fabryce tekstyliów.

Po pracy przychodzą do domu, do przestronnych, czystych pokoi,
zastawionych pięknymi meblami, tak, jak dawni, zasiedziali gospodarze”23.

Urok Bielawy polegał i na tym, że nawet wśród miejscowych dzia-
łaczy PPR trafiały się typy osobliwe:

„Dziwne miasteczko z dziwnymi Żydami. Sekretarz [Żydowskiego]
Towarzystwa Kultury i Sztuki w Bielawie, pepeerowiec Kupfer jest uczo-
nym Żydem, ma smichę rabinacką [hebr. wyświęcenie – przyp. J.N.K.]
otrzymaną od największych autorytetów (...) i sypie subtelnymi argumen-
tami i rabinackimi wyrokami. A jeśli sekretarz jest erudytą, to co dopiero
przewodniczący, bundowiec Galina. (...)

O Kupferze opowiada się taką historyjkę. Pewien Niemiec wskazał
miejsce, gdzie spoczywa Żyd, zamordowany przez Niemców. Rozkopano
grób i faktycznie znaleziono zabitego w obozowym pasiaku. Komitet
Żydowski przygotował trumnę dla męczennika, lecz tu wmieszała się Kon-
gregacja i nie pozwoliła przeprowadzić pogrzebu; w trumnie nie wolno
chować. Sprawa doszła do rabina z Dzierżoniowa, który wydał opinię taką,
jak bielawska gmina. Bierze Kupfer za telefon i dzwoni do dzierżoniowskie-
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go rabina i wykazuje mu z wielką erudycją we wszystkich religijnych prze-
pisach, że jednak można chować w trumnie. Rabin dzierżoniowski musiał
się z nim zgodzić, a na koniec zapytał:

– A gdzie jest pan rabinem?
Znaleźli się oczywiście ludzie, którzy go wyprowadzili z błędu. Jednak

powiedzonko to już przylgnęło do Kupfera i w czasie dyskusji, jeśli chcą go
zaczepić, pytają:

– A gdzie jest pan rabinem?”24.
Zasiedlanie Ziem Odzyskanych miało w sobie coś z romantyzmu hi-

storii pionierów, a produktywizacja Żydów – z romantyzmu wyobrażeń
o nowym typie człowieka:

„Wieś Kidlin jest położona cztery kilometry od miasteczka Niemcza. W ro-
ku 1946 grupa 9 Żydów wzięła w posiadanie 232 ha ziemi ornej i pastwisk.

Nowi żydowscy rolnicy mieli przed sobą ciężki kawałek pracy. Ziemia
była bardzo zapuszczona. Siewy były już trochę spóźnione. Ale nowi Żydzi
się nie zlękli. Z zapałem wzięli się do pracy.

Najpiękniejszym świętem było dla nich, gdy Jakub Walman przywiózł
z Komitetu Żydowskiego traktor”25.

– pisał Sz. Kanski w krótkim tekście pod romantycznym tytułem
„Kwitną żydowskie pola na Dolnym Śląsku”.

Najbardziej chyba pamiętną akcją zorganizowaną i przeprowadzo-
ną przez społeczeństwo żydowskie była zbiórka pieniędzy na budowę
pomnika Bohaterów Getta w Warszawie, prowadzona równolegle ze
zbiórką pieniędzy na rzecz walczącej Palestyny (o czym niżej). Uroczy-
stość odsłonięcia pomnika dłuta Natana Rappaporta ściągnęła do
Warszawy liczne delegacje żydowskie z całego świata oraz tłumy zwy-
czajnych uczestników. DNL na pierwszej stronie przedstawiło obszerne
sprawozdanie z przebiegu uroczystości, podkreślając szczególnie udział
przybyszy spoza Warszawy:

„W niedzielę i poniedziałek, w dniach 18 i 19 kwietnia [1948 r.],
Warszawa (...) tchnęła żydowskością. Na rozmaitych ulicach, nawet w naj-
dalszych zakątkach tego niegdyś tak pięknego europejskiego miasta można
było spotkać grupy Żydów, którzy odbyli pielgrzymkę z prowincji. Ci Żydzi
informowali się u przechodniów, jak dojść tu i tu. »Tu i tu« – chodziło
o unicestwione, niegdyś tętniące życiem ulice żydowskiego centrum
Warszawy, przy tym między »prowincjuszami« było również wielu Żydów
warszawskich, nawet urodzonych i wychowanych w tym mieście, którzy
jednak w ogóle go dziś nie rozpoznają”26.
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W opisie uroczystości nie pominięto streszczeń wygłoszonych prze-
mówień, m.in. gen. Mariana Spychalskiego, gen. Franciszka Jóźwiaka
„Witolda”, przewodniczącego Światowego Związku Poalej Syjon – Jakowa
Zerubawela i Bernarda Marka. Ale, co ciekawe, nie umieszczono streszcze-
nia przemówień Icchaka Cukiermana i Chajki Grossman. Dużo miejsca
poświęcono za to opisowi przemarszu pochodu z pl. Grzybowskiego pod
pomnik, przemarszu, w którym uczestniczyło ponoć 15 tys. ludzi. 

W drugiej połowie roku 1948 DNL wraz ze wzrostem stalinizacji ży-
cia zaczęło tracić swój specyficznie żydowski charakter, co przejawiło się
m.in. w zmianie sposobu pisania o sprawach polskich. Upowszechniła się
tematyka znana także z polskich gazet i czasopism: fascynacja wyścigiem
pracy. Jedną ze stron pisma zajęła w całości rubryka „Pojln in boj un iber-
boj” (Polska w budowie i przebudowie), poświęcona działalności żydow-
skich spółdzielni produkcyjnych i kooperatyw, informacjom o wyrabianiu
normy itp. Wkrótce potem pojawiły się zdjęcia i biogramy żydowskich
przodowników pracy. Biogram jednego z nich, Bera Kupermana, opatrzo-
no wymownym tytułem: „Nauczył się pracować w Związku Radzieckim”27.

W niepamięć odeszły cytowane jeszcze dwa lata wcześniej wypo-
wiedzi o tym, że polscy Żydzi mają prawo wybrać: zostać czy wyjechać.
Jedynie słuszną opcją lansowaną przez gazetę okazało się pozostanie
w Polsce. Toteż nawet oficjalne komunikaty Ministerstwa Administracji
Publicznej dotyczące dokumentów potrzebnych do rejestracji na stały
wyjazd do Izraela redakcja opatrzyła własnym komentarzem (wybitym
nawet pogrubioną czcionką, by nikt go nie przeoczył):

„Jest jasne, że żydowscy robotnicy fabryk i kooperatyw, żydowska inteli-
gencja pracująca: nauczyciele, pisarze, artyści, działacze kulturalni, to zna-
czy siły społeczne, które edukują fundament naszego nowego żydowskiego
skupiska, którzy zdecydowali się swą twórczą pracą włączyć się w powszech-
ną odbudowę i przebudowę, która trwa w naszej polskiej ojczyźnie – jeszcze
mocniej zwiążą swój los z perspektywą budowy socjalizmu u nas w kraju”28. 

Chętnie informowano o przypadkach wycofywania złożonych już
dokumentów na wyjazd (podano nawet nazwiska tych, którzy tak zrobi-
li).29 Ogólnie nastawienie DNL do Polski w ostatnich miesiącach
wydawania gazety można streścić tytułem jednej z notatek: „Jestem
szczęśliwy, że wróciłem z Ameryki do Polski”, opisującej historię 60-letnie-
go robotnika, który odwiedziwszy w Ameryce jedyną córkę zdecydował
się powrócić do Polski30.
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Od miłości do nienawiści: 
czyli od Erec Israel do Medinat Israel 

Lata 1945-1948 to lata walki o powstanie państwa żydowskiego
w Palestynie – temat pierwszych stron gazet (nie tylko żydowskich) na
całym świecie. Temat, który budził wielkie emocje także i w Polsce.

Jakkolwiek DNL nigdy nie wyrzekło się propagowania odbudowy
życia żydowskiego w Polsce jako alternatywy dla emigracji, nie ukrywa-
no, że poglądy syjonistyczne budziły sympatię wśród znacznej części
polskich Żydów. Okazją do ich zamanifestowania była np. wizyta Iccha-
ka Grünbauma z 1947 roku. Sprawozdanie z jego uroczystego powita-
nia w Łodzi zajęło niemal całą stronę. Otwarcie pisano, jak żywiołowo
był oczekiwany i witany:

„Już na kilka godzin przed wyznaczonym terminem masy Żydów zebra-
ły się przed salą kinową [spotkanie odbywało się w kinie „Włókniarz” –
przyp. J.N.K.]. Mnóstwo ludzi wykupiło bilety na wcześniejsze seanse, aby
pozostać w sali i zająć lepsze miejsca. O ósmej wieczorem już cała sala była
zapełniona po brzegi. Największa część publiczności pozostała na zewnątrz
sali, tak że ul. Zawadzka była pełna ludzi. Nacisk był tak wielki, że zamknię-
te drzwi sali zostały wyłamane przez zebrany tłum. Musiała interweniować
milicja.

Gdy rozsunęła się zasłona na trybunie i ukazało się prezydium razem
z dostojnym gościem, w sali zerwał się huragan oklasków. Dziewczynka
w szomrowskim mundurku wręcza Icchakowi Gruenbaumowi bukiet kwia-
tów i wita go po hebrajsku w imieniu młodzieży syjonistycznej w Łodzi”31.

W imieniu żydowskiej społeczności Łodzi słowa powitania wygłosił
przewodniczący miejscowego Komitetu Żydowskiego, Michał Mirski,
który powiedział m.in.:

„(...) przybył Pan dzisiaj na ruiny polskiego żydostwa. Pozostała nas
ledwie garstka. Ale – zainspirowani szczytnymi tradycjami polskiego żydo-
stwa – przystąpiliśmy do budowy nowego życia, twórczego, narodowego
skupiska. I w tym skupisku z pewnością spotka Pan niejeden ideał, o który
Pan walczył, znajdzie Pan skupisko produktywnym, takim, jakim je kiedyś
widział Pan w wizji – a to dlatego, że budujemy go na fundamencie ludo-
wej demokracji. Każdy Żyd może robić, co chce, ci, którzy chcą budować
życie tutaj na miejscu, mają tu wszelkie możliwości, a ci, którzy chcą je-
chać do Palestyny, mogą to uczynić bez przeszkód [podkr. J.N.K.]”32.
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O tym, że zainteresowanie sprawami budowy państwa żydowskiego
w Palestynie było wielkie, może świadczyć fakt, że w roku 1947 i aż pod
koniec 1948 pierwsze dwie strony gazety były zdominowane przez infor-
macje i komentarze dotyczące Palestyny, tudzież bliskowschodniej polity-
ki Wielkiej Brytanii. Decyzja ONZ z listopada 1947 roku o utworzeniu
w części Palestyny państwa żydowskiego wywołała wśród polskich Żydów
entuzjastyczne reakcje. Na początku 1948 roku CKŻP na pierwszej stro-
nie apelował o pomoc dla walczącego skupiska żydowskiego w Palestynie:

„My, Centralny Komitet Żydów w Polsce, przedstawicielstwo całej
społeczności żydowskiej, zwracamy się z gorącym wezwaniem do wszyst-
kich Żydów wolnej, demokratycznej Polski:

Wystąpcie z żarliwym protestem przeciw niszczycielom pokojowego
budowania osiedla żydowskiego w Palestynie!

Zbierzcie się w każdym mieście i miasteczku i wyraźcie swą braterską goto-
wość do przyjścia z pomocą walczącemu skupisku żydowskiemu w Palestynie. (...)

Choć ledwo, ledwo, jak sami stanęliśmy na nogi po wielkiej zagładzie
naszej społeczności, choć sami jeszcze potrzebujemy pomocy, aby umocnić
nasze odbudowane życie (...) – nikogo z nas nie może zabraknąć w niesie-
niu wymiernej pomocy dla naszych sióstr i braci, którzy biorą udział
w bezpośredniej walce (...)33”.

Wezwanie owo rozpoczęło akcję zbiórki pieniędzy na rzecz Hagany
i walczącej Palestyny jako takiej. Zbiórka była realizowana zarówno in-
stytucjonalnie, jak i dzięki indywidualnym ofiarodawcom. Pierwsze
wpłaty, w wysokości 50 tysięcy złotych każda, zadeklarowały Związek Li-
teratów i Dziennikarzy Żydowskich oraz Związek Artystów Żydowskich. 

Zarówno walki w Palestynie, jak i wsparcie ze strony diaspory od-
niosły skutek. 16 maja 1948 roku DNL donosiło wielkimi literami na
pierwszej stronie: „PAŃSTWO ŻYDOWSKIE PROKLAMOWANE” (co cie-
kawe – było to wydanie niedzielne, a nie poniedziałkowe). W kolejnym
numerze informowało o uznaniu nowo powstałego państwa Izrael przez
Polskę. Gazetę zdominowała tematyka już nie palestyńska, a po prostu
izraelska. Także zresztą w kontekście polskim – np. w opisie uroczystej
akademii pt. „Pisarze żydowscy w Polsce – państwu Izrael”, zorganizowa-
nej przez Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Łodzi.

We wrześniu 1948 roku donoszono o owacyjnym powitaniu zgotowa-
nym pierwszemu ambasadorowi Izraela w Polsce, Israelowi Barzilajowi:

„Gdy I. Barzilaj, człowiek wyższego niż przeciętny wzrostu, brunet z praw-
dziwie izraelską twarzą [urodzony w Nieszawie – przyp. J.N.K.], pokazał się
w oknie wagonu, na peronie zrobiło się pewne zamieszanie: wszyscy rzucili się
do wagonu, aby powitać pierwszego żydowskiego dyplomatę z państwa Izrael
w stolicy Rzeczpospolitej Polskiej.
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Ten uroczysty moment przypomniał o czasach, gdy Warszawa była tęt-
niącym żydowskim miastem i Żydzi masowo przychodzili na peron, aby
powitać ważnego gościa”34.

Były to jednak już ostatnie oficjalnie dozwolone przejawy sympatii
dla żydowskiego państwa. Zmiana stanowiska Związku Radzieckiego
wobec młodego państwa żydowskiego pociągnęła za sobą zmianę stano-
wiska krajów demokracji ludowej. W ciągu 1949 roku Izrael awansuje
na łamach DNL do rangi wroga nr 1 społeczności żydowskiej w Polsce.
Na pierwszych stronach gazety, zamiast – jak dotychczas – o Żydach
przybywających do Izraela ze wszystkich krajów Europy – pojawiły się
doniesienia o Żydach stamtąd uciekających. Informację o nielegalnym
przybyciu do Monachium grupy 40 Żydów z Izraela redakcja komento-
wała oskarżeniami pod adresem „»raju« Ben Guriona”:

„Jak rozpaczliwie bez wyjścia musi być sytuacja w obozach izrael-
skich, jak zdesperowani już muszą być ludzie, jeśli decydują się przekraść
przez granicę, aby dotrzeć tu, gdzie żyli rozpaczliwie latami w obozach
dipisów i gdzie nic dobrego nie może ich czekać od reżimu bońskich
marionetek anglosaskiego imperializmu”35.

A na potwierdzenie prawdziwości swych doniesień z satysfakcją
cytowała „Żydów z Płocka, którzy ostatnio przybyli do Izraela”, skąd napi-
sali: „Wszystko, co pisze się w »Dos Naje Lebn« o sytuacji w Izraelu nie
stanowi nawet jednej dziesiątej rzeczywistego strasznego położenia”36.

Tytuł komentarza brzmiał: „Strzeżmy jak oka w głowie naszego
polskiego, ludowo-demokratycznego obywatelstwa!”.

Niezmienność uczuć: ZSRR w oczach 
„Dos Naje Lebn” 

Wydaje się, że jedyną wartością niezmienną przez cały okres poja-
wiania się DNL był jego pozytywny stosunek do Związku Radzieckiego.
Powodów po temu było oczywiście kilka. Znaczna część polskich Żydów
ocalała właśnie na terytorium Związku Radzieckiego. Nawet ludzie kry-
tyczni wobec idei komunizmu i rzeczywistości radzieckiej byli świado-
mi, że to ZSRR zawdzięczają fizyczne przetrwanie swoje i najbliższych.
Idea nowego socjalistycznego społeczeństwa budziła sympatię także
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wśród części syjonistów, a opcja zbudowania państwa żydowskiego
w Palestynie na zasadach socjalizmu była szeroko dyskutowana i, jak się
zdaje, cieszyła się sporą popularnością. Na tym tle nie dziwi życzliwy od
początku stosunek DNL do ZSRR.

Przykładowo – co roku sporo miejsca poświęcano rocznicy Rewo-
lucji Październikowej. W roku 1946 z tej okazji zamieszczono odpowie-
dzi pisarzy żydowskich na ankietę „Nasz stosunek do Związku Radziec-
kiego”. Żaden z 22 respondentów nie wypowiedział się krytycznie, w tym
także ludzie, którzy wkrótce potem wyemigrowali z Polski. Israel Aszen-
dorf powiedział m.in.:

„Mówi się bardzo często o zasługach ZSRR w uratowaniu większej
liczby polskich Żydów fizycznie. Chcę podkreślić duchowe uratowanie tych
Żydów, z podtrzymaniem, a nawet wzmocnieniem ich społecznej i narodo-
wej świadomości. Czego świadectwem jest, bez wątpienia, nasze pulsujące
społeczne i polityczne życie w nowej Polsce”37.

Uwagę zwracała wypowiedź poetki Rajzel Żychlińskiej, eksponują-
ca „człowieczy” aspekt Związku Radzieckiego:

„Nigdy nie zapomnę piękna rosyjskiego krajobrazu, pewności i ser-
deczności rosyjskich ludzi.

Rosyjski język, rosyjski wiersz wzbogaciły moje wnętrze. Heroiczne
działania Armii Czerwonej i rosyjskich partyzantów zainspirowały mnie
do [napisania] nowych utworów.

W roku 1943, rok po tym, jak wszyscy moi najbliżsi w Polsce zostali
zamienieni w popiół (Chełmno), w mieście nad Wołgą, Kazaniu, urodzi-
łam syna. Nigdy nie zapomnę ciepła i troski, jaką otoczono moje dziecko
w najcięższych czasach wojny”38.

Z kolei Jehuda Elberg (który przeżył wojnę w Polsce) wyrażał
nadzieję, że „Związek Radziecki, który jest po stronie uciskanych narodów,
walczących o wolność, będzie również wspierał Żydów w ich walce o nie-
podległą żydowską Palestynę”39.

W numerze rocznicowym z roku 1947 na pierwszej stronie znalazł
się krótki, niepodpisany tekst pt. „Związek Radziecki i skupisko żydowskie
w Polsce”, w którym pisano m.in.:

„W dzisiejszym świątecznym dniu trzeba głośno powiedzieć: gdyby nie
Związek Radziecki, nie byłoby społeczności żydowskiej w Polsce.

Dzisiejsza społeczność żydowska w Polsce składa się w przeważającej
większości z ludzi, uratowanych na terytorium Związku Radzieckiego.
Związek Radziecki nie tylko uratował Żydów polskich od śmierci: podtrzy-
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mał w nich ludzką godność, dał im możliwość produktywnej pracy dla do-
bra frontu, dla Armii Czerwonej. A kiedy wybiła godzina wyzwolenia,
i w Polsce po wielkiej katastrofie z Żydów pozostała tylko garstka złama-
nych więźniów obozów lub uciekinierów z aryjskiej strony, wówczas Zwią-
zek Radziecki był wielkim rezerwuarem, skąd przybyła wielka masa, fizycz-
nie i moralnie zdrowych polskich Żydów i z nich zostało stworzone –
w swej największej części – nowe żydowskie skupisko tutaj. (...)

Dlatego jest zrozumiałe, że społeczność żydowska w Polsce stale wspo-
mina z najgłębszym uczuciem uznania wielki Związek Radziecki, bez które-
go, kto wie, czy byłaby dzisiaj w ogóle żydowska społeczność w Polsce”40.

Skład numeru rocznicowego można przedstawić na przykładzie
z 1948 roku: s. 1 – telegram CKŻP do Żydowskiego Komitetu Antyfaszy-
stowskiego w Moskwie ozdobiony zdjęciami Lenina i Stalina; s. 2 – tekst
pt. „Zwycięstwo Wielkiej Rewolucji Październikowej w Rosji”; s. 3 – artykuł
„Naród żydowski w ZSRR” autorstwa niejakiego S. Rabinowicza z Mo-
skwy; s. 4 – „Wspomnienia o pierwszych dniach wojny” Jankewa Krajze-
ra; s. 7 – „Żydowski kołchoz w górach Kaukazu” S. Helmanda. Ogółem
tematyka radziecka zajęła 12 stron, w tym także wiersze, poświęcone
bezpośrednio rewolucji lub napisane w ZSRR w latach wojny (jak np.
wiersz Guty Guterman „Dom dziecka”, datowany Bobrujsk 1941)41.

Jak wspomniałam już wcześniej – osoby wypowiadające się pozy-
tywnie o Związku Radzieckim niekoniecznie musiały mieć poglądy lewi-
cowe czy komunistyczne. W tekście pt. „W tamtych dniach, o tej porze”,
swoimi refleksjami dotyczącymi odbudowy życia żydowskiego w Polsce
dzielił się główny rabin Wrocławia, Szolem Trajstman, który w takich
słowach wspomniał swój wojenny pobyt w ZSRR:

„Piszący te słowa, sam repatriant ze Związku Radzieckiego, który rów-
nież tam był znany jako religijny Żyd i przedstawiciel religijnego żydostwa,
nie napotkał żadnych przeszkód i trudności w zostaniu profesorem języków
obcych w pietropawłowskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym
z takimi samymi prawami co wszyscy inni ewakuowani profesorowie
moskiewscy i leningradzcy i jeszcze ze specjalnym prawem do sobotniego
odpoczynku (...)”42.

Nie wydaje się, aby w 1948 roku celowo umieszczano w tekście
nieprawdziwą informację tego kalibru. Ale brak – w ciągu całej historii
wydawania DNL – jakichkolwiek wypowiedzi otwarcie krytycznych
względem Związku Radzieckiego jest niewątpliwie znamienny.
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Burze w rodzinie: „Dos Naje Lebn” 
o Żydach na świecie 

Stosunek DNL do żydostwa światowego (poza Palestyną i Związ-
kiem Radzieckim) był od początku ambiwalentny. Z jednej strony ozna-
czało ono dla uratowanych Żydów polskich kontakt z krewnymi (nawet
jeśli dalekimi, to częstokroć jedynymi) oraz pomoc finansową i material-
ną. W kwestii pomocy rej wodził Joint, ale kontakty utrzymywano prak-
tycznie ze wszystkimi ważniejszymi organizacjami żydostwa polskiego
na świecie, w tym z landsmanszaftami (ziomkostwami) z poszczegól-
nych miejscowości. 

Z drugiej strony w DNL dość szybko zaczęły pojawiać się reakcje na
publikacje i wypowiedzi z zagranicy dotyczące obecnej sytuacji w Pol-
sce, jej wpływu na Żydów polskich i ich perspektyw na przyszłość. Publi-
kacje te były częstokroć utrzymane w tonie krytycznym wobec Związku
Radzieckiego i nowego ustroju w Polsce. Trudno się dziwić – powojen-
ne pogromy, wypadki mordowania Żydów wracających do rodzinnych
miejscowości oraz tzw. akcja wagonowa stanowiły znakomitą pożywkę
dla prasy. 

Krytyczne artykuły światowej prasy żydowskiej niemal od początku
wywoływały burzliwe reakcje na łamach DNL. Np. Dawid Sfard krytyko-
wał w 1947 roku „Undzer Sztime” – organ Bundu w Paryżu, oskarżając
ich o działanie zgodne z oczekiwaniami polskiej i międzynarodowej re-
akcji, z Andersem i Borem-Komorowskim na czele. Pisał sarkastycznie:

„Nazywa się »Nasz Głos« [żyd. Undzer Sztime] i daje się słyszeć z Pa-
ryża, ale już z pierwszym dźwiękiem ludzi opadają poważne wątpliwości:
czy to naprawdę jej [gazety] własny głos, czy tylko echo, dalekie echo
z Londynu, Nowego Jorku, Palestyny, Kanady – zewsząd, gdzie są jeszcze
rozproszeni wielce odważni żołnierze armii Andersa (...)?”43

Zdaniem Sfarda, „Undzer Sztime”, podobnie jak m.in. NSZ, miało
tchnąć nienawiścią do „nowej demokratycznej Polski”, uważając, że
„polska demokracja ludowa – [to] fałsz, blok czterech partii – farsa, a ich
zwycięstwo – [to] szwindel, przeprowadzony za pomocą aresztów i mor-
derstw; plus jeszcze drobiazg: [gazeta] nie zgadza się z zachodnimi grani-
cami [Polski]”44. Zaiste, trudno było, z punktu widzenia nowego ustroju,
wytoczyć silniejsze argumenty przemawiające za jawnie złą wolą pary-
skiej gazety. 

W innym oskarżycielskim tekście Sfard dyskredytował cykl artyku-
łów bundowca Jakuba Pata w amerykańskim „Forwerts”, opisujący
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warunki życia Żydów w powojennej Polsce. Jego szczególną irytację
budziło tworzenie u czytelników Pata „wrażenia obiektywizmu” poprzez
cytowanie wypowiedzi Żydów, którzy wrócili z ZSRR oraz „naiwne py-
tania” samego Pata, dziwiącego się dobrowolnym wyjazdom z kraju
przodującego socjalizmu. Owa udawana, zdaniem Sfarda, naiwność by-
ła wyłącznie pułapką na „naiwnego amerykańskiego czytelnika”, który –
dopowiedzmy – wierzył w to, co czytał. A czytał – co Sfard napiętnował
w dalszej części swego tekstu – że „Żydzi uciekają z Polski, bo tutejszy pro-
radziecki reżim stworzył taką sytuację i takie możliwości dla antysemickiej
hecy, że Żydzi nie mogą tego znieść”45.

Innym tematem, który budził na łamach DNL duże poruszenie, była
kwestia Żydów przebywających w tzw. obozach dipisów (od DP – displa-
ced persons) na terenie Niemiec. Nie wszyscy z nich byli byłymi więźnia-
mi, którzy nie mieli dokąd wrócić. Byli tam także emigranci z Polski
zupełnie świeżej daty, którzy – niekiedy w rezultacie antysemickich
nastrojów powojennych – Polskę opuścili, a nie mogąc dotrzeć do Pale-
styny, z dwojga złego woleli czekać w niemieckich obozach. Fakt, że do-
konywali takiego właśnie wyboru, mimo oczywistych dla wszystkich
przerażających skojarzeń z samym hasłem „obóz niemiecki”, był dla pro-
pagandy odbudowy dużym ciosem, niezbicie wskazywał bowiem na na-
stroje paniki, które falami przetaczały się przez skupisko żydowskie
w Polsce. Warunki w obozach były straszne, ale tytuł notatki z pierwszej
strony DNL w czerwcu 1947 roku: „Głód, antysemityzm, zdziczenie i roz-
pacz. Wstrząsający raport E. Dobkina o obozach w Niemczech”46 miał
przede wszystkim niewątpliwie pełnić funkcję odstraszającą. Z przywo-
ływanego w podtytule raportu Eliahu Dobkina, członka Egzekutywy
Agencji Żydowskiej wynikało, że „położenie żydowskich uchodźców po-
garsza się”. Przyczyny były cztery: „rosnąca nienawiść ludności niemiec-
kiej do Żydów”, zniechęcenie wywołane przebywaniem od dwóch lat
w obozach, demoralizacja dzieci i podobna sytuacja panująca wśród
25 tys. miejscowych Żydów z Niemiec i Austrii. Redakcja pozostawiła
notatkę bez komentarza – niewątpliwie jednak liczyła, że publikacja te-
go typu doniesień (skądinąd prawdziwych) przerzedzi szeregi chętnych
do natychmiastowego wyjazdu.

Motyw zniechęcania do emigracji narastał w miarę upływu czasu.
Pod koniec 1948 roku opublikowano na jednej stronie trzy teksty:
omówienie artykułu niejakiej Czesi Bitter, która na łamach „Morgn-Fra-
jhajt” podzieliła się refleksjami na temat losu żydowskich imigrantów
z Europy Wschodniej w Ameryce; korespondencję z Montrealu pt. „O ata-
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ku Racheli Korn na polskich Żydów” i notatkę o nowojorskim losie dr. Emi-
la Sommersteina, pierwszego przewodniczącego CKŻP. W tekstach tych
zaczyna wyraźnie dominować syndrom oblężonej twierdzy. Omówiony ar-
tykuł Czesi Bitter ma wydźwięk ponury: oto żydowscy uciekinierzy z Eu-
ropy nie mogą się odnaleźć w nowym kraju, zaś ich miejscowi krewni nie
są w stanie zrozumieć i okazać wystarczającej wrażliwości i wsparcia lu-
dziom z doświadczeniem niemieckiej okupacji. Jedna z przytoczonych
przez nią historii to opowieść o młodym chłopcu ze zdolnościami malar-
skimi, który, przeżywszy 6 obozów koncentracyjnych, znalazł się w Sta-
nach u jedynego pozostałego mu wuja. Wuj początkowo obiecuje mu
umożliwienie studiów, potem jednak wycofuje się z obietnicy, a zamiast te-
go żąda, by chłopak zaczął wreszcie zarabiać na siebie. Chłopak zatem
„krąży rozgoryczony, osamotniony w dalekim, obcym kraju”47.

W korespondencji z Montrealu Sz. Fridman donosił z kolei o pu-
blicznych wypowiedziach żydowskiej poetki Racheli Korn, która niedłu-
go wcześniej wyjechała z Polski, wypowiedziach negatywnie oceniają-
cych tak obecne życie żydowskie w Polsce, jak i krytykujących Związek
Radziecki48. 

Smutnym podsumowaniem była notatka o wizycie, jaką złożył
w Nowym Jorku E. Sommersteinowi dziennikarz kubańskiej gazety
„Hawaner Lebn”. DNL cytowało odpowiedź Sommersteina na pytanie
o przyjaciół i znajomych: 

„(...) 46 lat mojego życia oddałem żydowskiej pracy społecznej, 20 lat
byłem posłem w polskim Sejmie, a teraz, kiedy jestem w wielkim Nowym
Jorku, gdzie jest ponad dwa miliony Żydów, w tym pół miliona Żydów pol-
skich, nie ma ręki, która by się wyciągnęła z pytaniem »co słychać«, ust,
które by powiedziały »dzień dobry« (...) i jeszcze bardziej boli, kiedy sobie
przypominam, że jak przybyłem do Nowego Jorku (z polską delegacją),
oczekiwało mnie dwadzieścia tysięcy Żydów z wielkim transparentem
i owacjami w Madison Square Garden (...)”49.

Komentarz DNL do cytatu w oskarżycielskim tonie głosił:
„Słowa dr. Emila Sommersteina są jasne i ostre. To gorzki akt oskar-

żenia wobec oficjalnych działaczy społecznych żydowskiego skupiska
w Ameryce”50.

Powoli miejsce sprawozdań z akcji i wieców poparcia dla Palestyny
lub Izraela zajęły sprawozdania z akcji protestacyjnych przeciw „kampa-
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nii oszczerstw” prowadzonej jakoby przez amerykańską prasę żydowską.
Styl oświadczenia CKŻP w tej sprawie tchnął już duchem głębokiego
stalinizmu:

„Uważamy za swój obowiązek zwrócić uwagę społeczności żydowskiej
na szkodliwą, chuligańską hecę pogromową, którą prowadzi systematycz-
nie przeciw skupisku żydowskiemu w Polsce »Morgn-Journal«, nowojor-
ska gazeta drukowana alfabetem żydowskim [podkr. J.N.K.]. 

„W owym szmatławcu z 19 i 20 lipca br. jego »redaktorzy« zajmują się
tworzeniem wrażenia o jakoby »fali pogromów na Żydach w Polsce«,
o »mordach na Żydach i rabowaniu żydowskiej własności«, o »niebezpie-
czeństwie jazdy pociągami dla Żydów« i podobnych szkodliwych bajeczek,
które zrodziły się w krwiożerczej fantazji prostych bandytów pióra”51.

Z triumfem „demaskowano” co znaczniejszych ludzi w międzynaro-
dowym świecie żydowskim – jak pisarz Szolem Asz – jako sympatyków
„reakcji”, walczących z postępowym obozem pracy w ogóle i polskimi
Żydami w szczególności52. W momencie, kiedy DNL kończyło swój
żywot, nie mogło już być mowy o „integrowaniu się ze społecznością
żydowską na świecie”, o czym swego czasu zapewniał Bernard Mark.

Epilog 

Nastawienie DNL zaczęło się zmieniać pod koniec 1948 roku, co,
jak wspomniano, było odbiciem zmian w polityce Związku Radzieckie-
go wobec Izraela i bloku wschodniego. Wtedy to sprawy izraelskie, do-
minujące do tej pory na tytułowej stronie gazety, zaczęły ustępować
miejsca sprawom polskim. W ciągu 1949 roku zanikły stopniowo infor-
macje o działalności syjonistów, za to coraz więcej było doniesień o an-
tysemityzmie na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ze
stopki redakcyjnej znikły nazwiska członków redakcji – od tej pory ga-
zetą kierowało bliżej nieokreślone kolegium redakcyjne. Pojawiły się
także tłumaczenia artykułów z polskiego i rosyjskiego – np. artykuł
„Z kim idziecie, mistrzowie kultury?” był tłumaczeniem tekstu opubliko-
wanego w „Izwiestiach”53.

W 1950 roku nastąpiło wyraźne odwrócenie proporcji w piśmie.
Pięćsetny numer DNL został uhonorowany wyłącznie skromną notatką
na pierwszej stronie. Kilkadziesiąt numerów później DNL pożegnało się
z czytelnikami – jego rolę miało odtąd przejąć „Fołks-Sztyme” (żyd. Głos
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51 Cum szand-slup di hecer!, DNL 82/1949, s. 1.
52 Szolem Asz kapitulirt far der reakcje, DNL 82/1949, s. 4.
53 Mit wemen gejt ir, kultur-majsters?, DNL 46/1950, s. 8.



Ludu), żydowski organ KC PZPR. Na krajowej konferencji żydowskich
organizacji społecznych uchwalono, iż „bezcelowe jest dalsze ukazywanie
się »Dos Naje Lebn« jako organu Centralnego Komitetu Żydów w Polsce”.
W ostatnim artykule redakcyjnym czytamy:

„Ta propozycja, która jest już teraz jednogłośną decyzją całej zorganizo-
wanej społeczności żydowskiej w Polsce, przychodzi jako zrozumiała i abso-
lutnie dojrzała. Wyrosła ideowo-polityczna konsolidacja żydowskiej ludno-
ści pracującej w Polsce, szczególnie w trakcie ostatniego roku wzmożonej
budowy socjalistycznej i masowej walki o pokój, w pełni przygotowała wa-
runki dla ukazywania się jednej masowej gazety żydowskiej w Polsce”54.

Tak się też stało. Tyle, że trudno było tak schodzące ze sceny DNL,
jak i pozostające na niej „Fołks-Sztyme” nazwać „gazetą żydowską”. By-
ły to już tylko zwyczajne gazety z bloku socjalistycznego czasów zimnej
wojny, tyle że – by użyć języka znanego nam z ostatnich numerów DNL
– „drukowane alfabetem żydowskim”.
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54 Fun der redakcje „Dos Naje Lebn” cu ale lejener un korespondentn, DNL
123/1950, s. 1.



G R Z E G O R Z B E R E N D T

UUddzziiaałł  ŻŻyyddóóww  ppoollsskkiicchh  ww wwaallccee  
oo ppaammiięęćć  ii rreehhaabbiilliittaaccjjęę  ttwwóórrccóóww

rraaddzziieecckkiieejj  kkuullttuurryy  żżyyddoowwsskkiieejj  
––  llaattaa  11995555--11995566

W imperium Romanowów istniało w końcu XIX w. największe sku-
pisko żydowskie na świecie. Dodatkowo, przedstawiciele tego skupiska
i ich potomkowie tworzyli w pierwszej połowie XX w. podstawową część
światowej społeczności żydowskiej. Implikacje tych faktów mają duże
znaczenie w kontekście zagadnień omawianych w niniejszym artykule.
Antysemityzm państwowy praktykowany w Rosji ze szczególnym natę-
żeniem w latach 1881-1914 miał kilka następstw, w tym niechęć Żydów
do caratu oraz emigrację ponad dwóch milionów spośród nich do Sta-
nów Zjednoczonych i państw Europy Zachodniej. Emigranci opuszcza-
jący strony rodzinne przed rokiem 1914, lub później, nie zapominali
o pobratymcach pozostałych w starej ojczyźnie. Świadczą o tym liczne
publikacje książkowe i prasowe ukazujące się na Zachodzie. Jako przy-
kłady można wymienić chociażby londyński tygodnik „The Jewish Chro-
nicle” i wydawany w Stanach Zjednoczonych rocznik „American Jewish
Year Book”. 

Z kolei, wrogość do caratu pchnęła kilkadziesiąt tysięcy, w dużej
części młodych ludzi, do połączenia się z radykalnymi organizacjami le-
wicowymi, w tym z partią bolszewików. Oni to właśnie współuczestni-
czyli najpierw w obaleniu starego ładu w Rosji w roku 1917, a następ-
nie w utrwaleniu dyktatury bolszewików, która dawnym pariasom nio-
sła w pierwszych latach istnienia nie spotykane wcześniej możliwości
awansu w strukturach instytucji państwowych. Zaakceptowali zniszcze-
nie niemal wszystkich, niekomunistycznych świeckich i religijnych in-
stytucji żydowskich, represjonowanie działaczy politycznych i osób po-
wiązanych funkcyjnie z dawnymi gminami wyznaniowymi – kahałami.
Potępiali Żydów, którzy za granicą krytykowali niszczenie tradycyjnych
form aktywności narodowej i religijnej. Na dobre i na złe łączyli się z ko-
munizmem, ufając, że przyniesie setkom milionów ludzi wyzwolenie od
nędzy ekonomicznej i dyskryminacji na tle etnicznym, rasowym i religij-



nym, której doświadczali oni sami lub ich rodzice przed rokiem 1917.
Zaślepienie ideologiczne zamykało ich na oczywisty skądinąd dziś fakt,
iż miejsce dawnego zła zajmuje nieporównanie większe, wynikające
z totalitarnego charakteru systemu realnego socjalizmu. Przeszło nad
tym do porządku dziennego kilkuset utalentowanych twórców, przyjmu-
jąc owo zło za nieuchronny koszt przebudowy świata. Włączyli się
w rozwijanie nowej kultury radzieckiej, przeciwstawianej przedrewolu-
cyjnym wzorcom obowiązującym w ramach wszystkich sztuk.

Nowy reżim umożliwił rozwój kultury żydowskiej: „narodowej
w formie i socjalistycznej w treści”. Głównym jej nośnikiem był język
jidysz. W nim wydano w latach 1919-1938 ponad 5400 tytułów książek,
o łącznym nakładzie liczonym w milionach egzemplarzy1. Ukazywała
się prasa lokalna i redagowany w Moskwie dziennik „Emes” (żyd.
Prawda) docierający do skupisk żydowskich w całym Związku Radziec-
kim. W Moskwie i kilkunastu innych miastach istniały państwowe teatry
żydowskie. Na Dalekim Wschodzie, nad Amurem, trwała od roku 1928
kolonizacja regionu Birobidżanu, który w roku 1934 ogłoszono Żydow-
skim Obwodem Autonomicznym. Poza innymi celami, miał on spełnić
rolę komunistycznej alternatywy dla syjonistycznej akcji osadniczej
w Palestynie. Na Krymie i na płd. Ukrainie założono w latach 1927-1935
pięć żydowskich rejonów narodowościowych, gdzie osiedliło się kilka-
dziesiąt tysięcy rodzin, podejmując pracę w rolnictwie, najpierw we
własnych gospodarstwach, a od 1929 r. w kołchozach. Birobidżan i owe
kołchozy były sztandarowymi przykładami poparcia władz radzieckich
dla dzieła zmiany tradycyjnej struktury zawodowej ludności dawnej
strefy osiedlenia (ros. Czerta Osiedłosti)2.

Młodych entuzjastów wciągał wir pracy nad rewolucyjnym przeo-
brażaniem otaczającej rzeczywistości. Z zagranicy przyjeżdżały tysiące
działaczy komunistycznych, aby do nich dołączyć. Wśród nich był przy-
szły działacz społeczno-kulturalny aktywny przez ćwierć wieku w Polsce
Ludowej – Grzegorz (Hersz) Smolar3. Do Związku Radzieckiego trafili
z Polski tacy znani pisarze jidyszyści jak Mosze Kulbak, Mosze Broder-
son, S.N. Godiner i Perec Markisz.
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1 O pisarzach i poetach tworzących w Związku Radzieckim w jidysz pisał m.in.
Charles Madiosn, Yiddish literature. Its scope and major writers, New York 1971,
s. 382-425. Wskazuje on m.in. (s. 402), iż w przypadku Lejba Kwitko, do 1948 r.
wydano około 7,5 mln egzemplarzy jego książek.

2 Chaim Slowes, Sowetisze jidisze meluchikajt, Pariz 1979. B. Smolar, Soviet
Jewry today and tomorrow, New York 1971, s. 97-106. A. Patek, Birobidżan. Sowiec-
ka ziemia obiecana?, Kraków 1997. 

3 Hersz Smolar opisał lata spędzone w Związku Radzieckim w dwóch tomach
wspomnień: Wu bistu chawer Sidorow?, Tel-Awiw 1975; Fun inewejnik, Tel-Awiw 1978.



Lata wielkiej czystki dotknęły żydowskich komunistów w ZSRR
w nie mniejszym stopniu niż towarzyszy innych narodowości. Tracili ży-
cie w egzekucjach, trafiali do więzień i obozów GUŁAGU. Zlikwidowa-
no część instytucji żydowskich. Ale tragiczne podobieństwo losów repre-
sjonowanych Żydów i nie-Żydów spowodowało, iż w skutkach wielkiej
czystki nie doszukiwano się dowodów na odrodzenie dawnego, rosyj-
skiego antysemityzmu państwowego.

W latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (1941-1945) Stalin i jego
współpracownicy zainicjowali odrodzenie ogólnokrajowej instytucji
żydowskiej, użytecznej z punktu widzenia państwa. Żydowski Komitet
Antyfaszystowski (ŻKA) miał mobilizować rodaków w kraju i Żydów za
granicą do wspierania wysiłku wojennego ZSRR. Gdy spełnił to zadanie,
przestał być potrzebny. Jego istnienie stało się wręcz kłopotliwe, gdyż kie-
rujące nim osoby ufały, iż mają prawo koordynować odbudowę życia na-
rodowego na terenie całego państwa. Ich wystąpienie z początków
1944 r. dotyczące planu masowej kolonizacji żydowskiej na Krymie
zostało przez Stalina zinterpretowane jako preludium do szerzenia
żydowskiego separatyzmu4. Od tego momentu służby specjalne ZSRR
przystąpiły do intensywniejszego zbierania materiałów potwierdzających
powyższą tezę. Atak bezpośredni przypuszczono w 1948 r., najpierw mor-
dując przewodniczącego ŻKA – Salomona Michoelsa, a później nadając
akcji wymiar represji wymierzonych w żydowskie elity społeczne i kultu-
ralne. Pociągnęły one za sobą kilkaset ofiar śmiertelnych5. „Aryjscy stali-
niści” nie zawahali się sięgnąć do arsenału średniowiecznych przesądów,
przypisując lekarzom – „syjonistom” działanie na szkodę pacjentów.
W ramach tzw. sprawy lekarzy kremlowskich większość oskarżonych
o trucicielstwo i przygotowywanie zagłady polityków radzieckich okaza-
ła się być Żydami. Miała ich spotkać kara śmierci – ten sam los, co
nadwornych medyków królewskich oskarżanych na przestrzeni minio-
nych stuleci o skrytobójstwo6. I o ile zarzuty wobec lekarzy zdementowa-
no, to los kilkuset twórców i działaczy żydowskich nadal był nieznany.

W latach 1949-1956 jedynymi instytucjami żydowskimi tolerowany-
mi przez władze państwowe poza Birobidżanem były kongregacje reli-
gijne działające przy nielicznych funkcjonujących synagogach. W roku
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4 P. Sudopłatow, Wspomnienia niewygodnego świadka, Warszawa 1999, s. 265-
284. Ch. Slowes, Sowetisze, s. 318-320. H. Smolar, Wu bistu, s. 273-282.

5 S. Baron, The Russian Jews under Tzars and Soviets, New York 1987, s. 273-
276. A. Patek, Birobidżan, s. 51-54. 

6 „Lecte Najes” 382 z 27 I 1953. J. Trachtenberg, Diabeł i Żydzi. Średniowiecz-
na koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm, Gdynia 1997, s. 91-124. J. Rapaport,
Sprawa lekarzy kremlowskich, Łódź 1990.



1954 nie było w sprzedaży książek w jidysz, nie było też książek na te-
maty żydowskie w innych językach. Wycofano je również z większości
bibliotek publicznych.

Wyżej opisane wydarzenia doprowadziły do podziałów w opinii Ży-
dów na świecie na temat charakteru Związku Radzieckiego7. Niektórzy,
niezachwianie nadal go bronili. Inni rezygnowali z udzielania mu
poparcia. U części dawną sympatię, czasami wręcz fascynację
i wdzięczność za uratowanie od śmierci z rąk hitlerowców ponad dwóch
milionów rodaków, zastąpiła konstatacja, iż państwo to w istocie po-
wróciło do carskich praktyk dyskryminacji Żydów. Dziennikarz izrael-
skiej gazety „Lecte Najes” wskazywał, iż sprawa lekarzy doprowadziła
m.in. do dokonania przewartościowania opinii na temat ZSRR u dzie-
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7 Abstrahuję w tym momencie od tych wszystkich, którzy byli mu od dawna
nieprzychylni z powodu doktrynalnej niechęci do komunistycznych rozwiązań
ustrojowych i sposobu sprawowania rządów.

Fragment strony tytułowej „Fołks Sztyme”



siątków tysięcy Żydów w Argentynie, wcześniej nastawionych zdecydo-
wanie prokomunistycznie i proradziecko8. 

Wprawdzie, wkrótce po śmierci Stalina, oskarżeni lekarze zostali
wypuszczeni z więzień, do których trafili z kolei ich niedawni prześla-
dowcy9, niemniej zadra pozostała. Nie dało się już odbudować dawnej,
raz zachwianej wiary w doskonałość Kraju Rad. Tym bardziej, że zde-
mentowanie oskarżeń nie oznaczało istotnej zmiany w stanie spraw ży-
dowskich w innych sferach: kulturze, oświacie, równości szans w dostę-
pie do miejsc pracy i stanowisk kierowniczych. Nie zawieszano akcji
stopniowej aryzacji poszczególnych sektorów życia publicznego, którą
w realiach radzieckich – dla uniknięcia skojarzeń z Trzecią Rzeszą –
nazwano „narodową regulacją kadr”. Jej zwolennikiem był przyszły
sekretarz generalny KC KPZR Nikita Chruszczow. W tym względzie
Ukrainiec Chruszczow – podobnie jak Gruzin Józef Stalin – okazał się
być prawdziwym Wielkorusem, wspierając ideę dominacji Rosjan
w państwie i podporządkowania im mniejszych narodów Związku Ra-
dzieckiego10. Popierał rusyfikację Ukrainy i zabiegał o niedopuszczenie
do powstania zagrożenia „syjonistycznego”.
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8 „Lecte Najes” nr 381 z 25 I 1953 r.
9 „The Jewish Chronicle” nr 4449 z 30 VII 1954 r. Wiosną 1953 r. aresztowano

m.in. Michaiła D. Riumina, byłego wiceministra w Ministerstwie Bezpieczeństwa
Państwowego, nadzorującego śledztwo w sprawie „lekarzy kremlowskich”. Riumin
został skazany na śmierć, wyrok wykonano przez rozstrzelanie w 1954 roku. Oczy-
wiście o charakterze kary nie zdecydowała martyrologia Żydów, lecz fakt udziału
byłego ministra w przygotowywanej przez Stalina kolejnej wielkiej czystce, której
ofiarami mieli paść członkowie przyszłego, kolektywnego kierownictwa, niedawni
najbliżsi współpracownicy J. Stalina z Biura Politycznego KC WKP(b)/KPZR: Niko-
łaj Bułganin, Nikita Chruszczow, Łazar Kaganowicz, Giergij Malenkow, Anastas
Mikojan, Wiaczesław Mołotow i Kliment Woroszyłow (por. A. Rosiński, Stalin –
demon zbrodni i zła, t. 2, Warszawa 1990, s. 160-169). 

10 „The Jewish Chronicle” nr 4477 z 11 II 1955 r. Czytamy tam: „A Ukrainian him-
self, Mr Khruschchev is regarded by his own people as a fierce »Russaniser«, doing his
utmost to establish the domination of Moscow over the Ukraine. He has, therefore, no
special respect for the national aspirations of the his own Ukrainian minority, and still
less, it is to be feared, for the religious and cultural aspirations of the Jews. Since he be-
came the first secretary of the Party’s Central Committee, Mr. Khruschchev, has not ma-
de known his attitude towards Jews. But there are some who remember his coolness
towards Jewish survivor at the end of the war. As Secretary-General of CPU, Mr. Khru-
schchev had made many official dealings with various partisan groups, who in the fo-
rest of Eastern Poland helped the Red Army in the fight against the Nazis. Among the-
se partisans were thousands of Jews. But at the end of the war, when Mr. K. paid tribu-
te to the various groups which had fought in the partisan battles, he curiously omitted
to note the part played by Jews. Nor was the role which he is reported to have played
in the suppressing of Yiddish literature and culture a creditable one. This policy of sup-
pression was particularly ruthless in Kiev, the capital of the Ukraine”.



Żydzi radzieccy, o ile wyjeżdżali za granicę w ramach oficjalnych
delegacji, nadal unikali w latach 1953-1955 rozmów na temat swojej na-
rodowości i sytuacji rodaków w ojczyźnie. Strach nie ustępował. Gdy do
Londynu przybył z gościnnymi występami moskiewski teatr lalek, trzej
aktorzy – Żydzi, w rozmowie z dziennikarzem „The Jewish Chronicle”
uparcie podkreślali, że są przede wszystkim obywatelami radzieckimi.
Zastępca dyrektora teatru, N.B. Levinsohn pytany o okoliczności zam-
knięcia teatru żydowskiego w Moskwie (1948/1949 r.) stwierdził, iż
powodem była nierentowność wspomnianej placówki11. Tłumaczenie
możliwe do przyjęcia w odniesieniu do warunków gospodarki rynkowej
było śmieszne w kontekście realiów państwa, w którym marnotrawiono
miliony rubli na eksperymenty i inwestycje absurdalne z punktu widze-
nia rachunku ekonomicznego. Ponadto Levinsohn tłumaczył, że w przy-
padku Związku Radzieckiego, tylko starsi ludzie pochodzenia żydow-
skiego władali nadal językiem jidysz, młodzi natomiast ani go nie znali,
ani nie interesowali się tworzoną w nim kulturą. 
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11 „The Jewish Chronicle” nr 4446 z 9 VII 1954 r.

Grzegorz Smolar Szymon Zachariasz



Ostatni argument w założeniu miał przypuszczalnie dodatkowo
wzmocnić zasadność likwidacji teatru żydowskiego. A wypada nadmie-
nić, że w czasie przeprowadzania powszechnego spisu ludności Związ-
ku Radzieckiego w styczniu 1959 r. około 2,3 milionów obywateli zade-
klarowało narodowość żydowską, a 600 tys. posługiwanie się językiem
jidysz. Stwierdzenie Levinsohna mijało się z prawdą, o czym miał oka-
zję przekonać się w 1955 r. dziennikarz amerykański Harry Schwartz,
napotykając na ulicach Mińska osoby rozmawiające w jidysz12. Niemal
identycznych, i równie nieprawdziwych, wyjaśnień na temat braku ży-
dowskich instytucji świeckich i książek udzielił gościom z zagranicy sę-
dziwy, moskiewski rabin Szlomo Szliefer w 1954 roku13. 

Polityka represji wobec przedstawicieli radziecko-żydowskich elit
społecznych i kulturalnych nie pozostała niezauważona w świecie. Ży-
dzi z innych krajów diaspory i Izraela upomnieli się o nich. Podczas
podróży rzecznika prasowego radzieckiego MSZ, Leonida Iljiczowa do
Stanów Zjednoczonych w 1955 r., zapytano go o los pisarzy żydowskich,
na co odparł, iż byli oni zamieszani w „niejasne sprawy Żydowskiego
Komitetu Antyfaszystowskiego”14. Przyznał tym samym pośrednio, że
zostali oni aresztowani. 

W tym samym roku, we wrześniu, Wiaczesław Mołotow przyjechał
z wizytą oficjalną do Nowego Jorku. Walter Kirschenbaum, przedstawi-
ciel American Jewish Labor Committee, wręczył mu list podpisany
przez przewodniczącego wspomnianego Komitetu – Adolpha Helda15.
Domagano się w nim zniesienia muru milczenia wokół losów zaginio-
nych pisarzy, artystów i działaczy społecznych. Komitet powtórzył tym
samym zapytania kierowane od 6 lat pod adresem władz ZSRR za po-
średnictwem ambasadora radzieckiego w Waszyngtonie Gieorigija Za-
rubina. Nie otrzymano na nie odpowiedzi, a Zarubin doradzał bezpośre-
dni kontakt z Moskwą. Tak więc Komitet wykorzystał pobyt Mołotowa
w Stanach Zjednoczonych. Ten stwierdził wówczas, iż „w tym momencie
nie jest zainteresowany dyskusją na temat 68 pisarzy żydowskich, którzy
zniknęli od zakończenia II wojny światowej”. 

Jednak przypuszczenie władz radzieckich, iż taktyka przemilczeń
i uników da pozytywny efekt w postaci rezygnacji żydostwa zachodnie-
go z zadawania trudnych pytań okazało się mylne. Wkrótce World Con-
gress of Jewish Culture skierował do ambasadora radzieckiego w Wa-
szyngtonie memorandum, w którym domagano się udzielenia informa-
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cji na temat kondycji kultury żydowskiej w ZSRR: wydawnictw książko-
wych, prasy, teatru, pisarzy i artystów z innych sfer sztuki. Memoran-
dum zawierało następujący ustęp: „W naszych archiwach mamy listę
około 450 żydowskich pisarzy, artystów i aktorów, którzy byli znani i uzna-
ni w owym czasie [do 1948 r. – G.B.]. Od roku 1948 nic nie wiadomo o ich
działalności. Ponadto wiemy, że przestały istnieć żydowskie wydawnictwa,
gazety i teatry”16. W końcowej części dokumentu stwierdzono, iż odpo-
wiedź na zadane pytanie jest z niecierpliwością i uwagą oczekiwana
„przez Żydów na całym świecie” (ang. by the Jewish people everywhere).
Kongres nie zaprzestawał interwencji. Ponownie powrócił do sprawy,
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kierując 4 kwietnia 1956 r. do ambasady radzieckiej nowy list uzupełnio-
ny o listę nazwisk 450 zaginionych twórców17. Zapytano w nim też
o kroki podjęte przez władze radzieckie w celu odnowienia działalności
instytucji żydowskich.

Z interwencji nie zrezygnował American Jewish Labor Committee18.
Tym razem, zwracając się do siedmioosobowej delegacji dziennikarzy ra-
dzieckich, kłopotliwe pytania zadawał w jego imieniu Jakub Patt
(przewodniczący). Dziennikarze radzieccy stosowali starą technikę uni-
kania odpowiedzi wprost, stwierdzając chociażby, iż nie mogą znać
wszystkich pisarzy w swoim kraju, gdyż związek literatów liczy ponad
3500 członków. Tym tłumaczyli niemożność udzielenia informacji na te-
mat pisarzy Żydów. Wskazywali na swój młody wiek, który miał rzekomo
powodować nieznajomość twórców starszej generacji takich jak Icyk
Fefer czy Perec Markisz. Jednak jeden z nich (N. Gribaczew) przypo-
mniał sobie o zasłyszanych informacjach na temat śmierci Markisza.
Dziennikarze pośpieszyli z garścią pozytywnych informacji. Wskazali na
wydawanie lokalnej gazetki żydowskiej w obwodzie Birobidżan i alma-
nachu żydowskiego w Moskwie. Między innymi poinformowali o finali-
zowaniu prac nad nowym wydaniem poezji Lejba Kwitko. Nie potrafili
jednak powiedzieć nic na temat tego, co się działo z samym Kwitko. 

W połowie 1956 r. głos zabrali członkowie londyńskiego Central
Committee of the Labour Zionist Organization, wzywając rządy wszyst-
kich państw bloku komunistycznego do umożliwienia Żydom prowadze-
nia działalności narodowo-kulturalnej, współpracy z Żydami w innych
krajach oraz emigracji do Izraela19.

Na Kremlu uświadamiono sobie coraz wyraźniej fakt międzynaro-
dowego rezonansu spraw żydowskich, których nie można było trakto-
wać li tylko w kategoriach problemu wewnętrznego. Tym bardziej, iż
Nikita Chruszczow zdecydował się kreować nowy wizerunek Związku
Radzieckiego, jako państwa zdolnego do pokojowej koegzystencji z Za-
chodem i powracającego do „leninowskich norm demokracji”, cokolwiek
one w praktyce oznaczały. 

Równocześnie niechętny Żydom Chruszczow z irytacją przyjmował
związaną z nimi zagraniczną krytykę. Między innymi podczas wizyty
złożonej w Londynie wspólnie z premierem Bułganinem w kwietniu
1956 r., zdecydowanie odmówił spotkania z delegacją najważniejszej
w Anglii reprezentacji żydowskiej – Board of Deputies20. Także usiłowa-
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nia innych organizacji żydowskich pragnących podjęcia rozmów
z Chruszczowem i Bułganinem na temat położenia Żydów w ZSRR
zakończyły się fiaskiem. Mimo tego, Board of Deputies wykorzystał
wizytę i przekazał przywódcom radzieckim memorandum dotyczącego
tej kwestii. Poza tym skorzystano z pomocy znajomych polityków, i tak
podczas przyjęcia wydanego na cześć gości przez kierownictwo Labour
Party, parlamentarzyści brytyjscy pochodzenia żydowskiego i inni zada-
wali pytania na temat Żydów. Zdenerwowany Chruszczow określił
wszystkie wzmianki na temat istnienia antysemityzmu w swoim kraju
jako nonsens. Jednocześnie atmosfera spotkania popsuła się do tego
stopnia, iż delegacja radziecka wkrótce opuściła przyjęcie, pozbawiając
gospodarzy możliwości kontynuowania rozmów. 

Wydaje się, iż ponawiane co pewien czas zapytania z zewnątrz
o obywateli – Żydów, a szczególnie negatywny ton komentarzy prasy za-
granicznej na temat ignorowania tychże zapytań, skutkowały zgodą
władz radzieckich na stopniowe, reglamentowane odrodzenie aktywno-
ści kulturalnej społeczności żydowskiej. Dwa wiersze poety Arona Werge-
lisa, wcześniej wykluczonego ze Związku Pisarzy, opublikowano
w piśmie „Nowy Mir”. Za jedną z oznak zrewidowanej taktyki władz
można przyjąć prace nad redakcją nowego wydania modlitewników
żydowskich, które znajdowały się w fazie końcowej w styczniu 1956 r.
Skądinąd był to element szerszej akcji, a mianowicie edycji książek reli-
gijnych dla innych grup wyznaniowych, przede wszystkim dla prawo-
sławnych21. Poza tym, w zbliżonym czasie trzech pisarzy przystąpiło na
zlecenie władz do tłumaczenia książek z języka jidysz na język rosyjski22.
Odpowiednia informacja ukazała się w piśmie „Sowietskij Pisatiel”. Tłu-
maczono powieść Arona Wergelisa oraz poezję i opowiadania wojenne
Hersza Dobina. Zapowiadano publikowanie na łamach pisma „Sowiet-
skij Pisatiel” poezji Arona Kusznirowa. Autorami pozostałych książek
skierowanych do tłumaczenia byli Ezra Finenberg, Eliahu Gordon i Ra-
bin. W kolejnych miesiącach sukcesywnie rosła liczba publikacji pióra
pisarzy radziecko-żydowskich, poświęconych tematyce żydowskiej,
chociaż dygnitarze państwowi Chruszczow, Anastaz Mikojan i Lazar Ka-
ganowicz nadal powtarzali, iż nie ma potrzeby odbudowywania żydow-
skich instytucji społecznych i oświatowych, ponieważ Żydzi nie są nimi
zainteresowani. Zdaniem Chruszczowa, hamowałyby one proces integra-
cji Żydów z resztą społeczeństwa radzieckiego, utrwalając „żydowski
separatyzm” 23. Taki stan rzeczy wskazywał z jednej strony na to, iż przy-
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wódcy radzieccy zdecydowali się tolerować odbudowę kultury żydow-
skiej, a z drugiej strony, iż w gruncie rzeczy czynili to wbrew sobie.

Na Zachód dotarły wiadomości o zwolnieniu z łagrów trzech poe-
tów. Do końca października 1955 r. na wolności znalazł się były obywa-
tel polski Mosze Broderson24, poza tym były obywatel rumuński Jakub
Sternberg i Szymon Halkin. Uzyskano dane o rehabilitacji kilku innych
twórców skazanych, zgładzonych lub zmarłych w łagrach w latach
1948-1955. Nadal brakowało jednak całościowej informacji na temat
pozostałych. Takiej mogły udzielić wyłącznie odpowiednie służby ra-
dzieckie dysponujące tajnymi danymi dotyczącymi całego państwa.

Przedstawione fakty tworzą tło dla wydarzeń, które rozegrały się
w Polsce w 1956 r. Stanowią one element współtworzący powojenną
historię Żydów w naszym kraju i zarazem przemian politycznych
dokonujących się w ramach szeroko rozumianego przełomu Polskiego
Października, którego początki wiążą się z XX Zjazdem Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego, podczas którego Nikita Chruszczow
dokonał krytyki zbrodni popełnionych w okresie dominacji w państwie
J. Stalina. Żydowscy działacze społeczni szczebla centralnego, wcho-
dzący w skład Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego Żydów w Polsce (ZG TSKŻ), sprowokowali powstanie
problemu w sferze stosunków między kierownictwem KPZR i PZPR.
Większość z nich przeżyła II wojnę światową w Związku Radzieckim.
Niektórzy działali na jego terenie jeszcze w latach międzywojennych.
Inni znaleźli się tam po agresji wschodniego sąsiada na Polskę zapocząt-
kowanej 17 września 1939 roku. Wszyscy bez wyjątku od wczesnej mło-
dości byli związani z ruchem robotniczym, na ogół najpierw żydowskim,
a później ogólnokomunistycznym. Podczas lat spędzonych w Związku
Radzieckim poznali wielu radziecko-żydowskich twórców: poetów, pisa-
rzy, aktorów, plastyków i rzeźbiarzy. Przyjaźnili się z nimi i interesowa-
li ich losem. Począwszy od listopada 1948 r. tracili kontakt z kolejnymi
osobami, po których ginął wszelki ślad i słuch25. Pamiętając realia wiel-
kiej czystki drugiej połowy lat trzydziestych mogli się domyślać, co to
oznaczało. 
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Ze wschodu docierały sygnały potwierdzające powrót atmosfery
„wielkiego strachu”, paraliżującej tych, którzy jeszcze nie zostali are-
sztowani26. Dla działaczy TSKŻ źródłem informacji były m.in. artykuły
w prasie radzieckiej, w których w latach 1949-1953 coraz częściej wśród
nazwisk zdemaskowanych „kosmopolitów” i „agentów imperializmu”
pojawiały się nazwiska żydowskie. Od znajomych zatrudnionych w MSZ
pochodziły wiadomości na temat procesów pokazowych wytaczanych
Żydom komunistom w innych krajach bloku. Nie ustalono dotąd, czy
członkowie władz TSKŻ prowadzili nasłuch audycji rozgłośni „Kol
Israel Le’Golut” (hebr. Głos Izraela dla Diaspory), w których również
komentowano rozwój wypadków w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie
ulega natomiast wątpliwości, iż systematycznie słuchali ich tzw. prze-
ciętni Żydzi w Polsce, o czym wspomina się w sprawozdaniach z dzia-
łalności TSKŻ. 

Z drugiej strony należy zauważyć, iż władze TSKŻ w latach 1949-
-1955 dokładnie omijały kwestie związane z sytuacją żydostwa radziec-
kiego. Notabene do śmierci Stalina, a nawet jeszcze w latach 1953-1955
sporadycznie informowano o sytuacji Żydów w tzw. krajach demokracji
ludowej: Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii i na Węgrzech.
W ślad za prasą ogólnopolską powtarzano jedynie ataki na osoby sądzo-
ne w procesach pokazowych, powiązanych z osobami Trajczo Kostowa
(Bułgaria 1949) czy Rudolfa Slanskiego (Czechosłowacja 1952). Nato-
miast na łamach „Fołks-Sztyme” często opisywano osiągnięcia Związku
Radzieckiego, agitowano za wstępowaniem do Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej, przypominano o potrzebie organizowania obchodów
rocznicy Rewolucji Październikowej (1917 r.) i innych świąt związanych
z dziejami ZSRR. Jak z tego wynika „wielki strach” dotarł również nad
Wisłę i opanował polsko-żydowskich komunistów. Dopiero odwilż poli-
tyczna, nasilająca się w Polsce stopniowo od wiosny 1955 r., wpłynęła
na zmianę sytuacji w tym względzie. 

Zmiana nastrojów była dobrze zauważalna wśród wielu znanych
literatów i dziennikarzy pochodzenia żydowskiego, którzy jednak nie
zajmowali się na co dzień problematyką tzw. ulicy żydowskiej, a koncen-
trowali uwagę na sytuacji ogólnej w kraju. W istocie to ich działalność
zwracała przede wszystkim uwagę części partyjnych zwolenników kon-
tynuowania rządów silnej ręki. W ślad za nimi środowiskiem literackim
interesowali się rezydujący w Polsce przedstawiciele Związku Radziec-
kiego. Warto przypomnieć kilka faktów związanych z ich aktywnością
w sferze spraw polsko-żydowskich, gdyż rzutowały one pośrednio na sy-
tuację działaczy TSKŻ. 
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Wśród części dyplomatów radzieckich utrzymywało się przekonanie
o destrukcyjnym wpływie osób narodowości żydowskiej na funkcjonowa-
nie państw socjalistycznych. Podzielanie tego punktu widzenia przez
Chruszczowa było poza dyskusją. Dał temu wyraz podczas pobytów
w Warszawie w 1956 r., najpierw w marcu podczas VI Plenum KC PZPR,
następnie w październiku, podczas niezapowiedzianej wizyty związanej
z obradami VIII Plenum KC PZPR27. W pierwszym przypadku, występu-
jąc nieoficjalnie przeciw Romanowi Zambrowskiemu jako następcy
B. Bieruta na stanowisku I sekretarza KC, wyraźnie zaznaczył, iż jednym
z czynników warunkujących jego negatywne nastawienie do kandydata
jest żydowskie pochodzenie Zambrowskiego. W październiku, podczas
spotkania z członkami KC PZPR na lotnisku Okęcie nie omieszkał na
wstępie zaznaczyć, iż powodem przybycia delegacji radzieckiej jest pra-
gnienie zapobieżenia oddania Polski w ręce Amerykanów i syjonistów.

Latem 1956 r. w rejonie Puszczy Białowieskiej doszło do narady
funkcjonariuszy KPZR i PZPR. Stronę radziecką reprezentowali K. Ma-
zurow i Baranow, stronę polską pierwsi sekretarze komitetów woje-
wódzkich w Rzeszowie i Lublinie: Władysław Kruczek i Władysław
Kozdra28. Pretekstem do spotkania miała być dyskusja na temat nowych
form współpracy kulturalnej między mieszkańcami obszarów nadgra-
nicznych. Strona radziecka szybko jednak przeszła do omówienia
właściwego celu, który pragnęła zrealizować. Zaczęła mianowicie za-
chęcać rozmówców do aktywizowania terenowych sekretarzy PZPR
i dążenia do przekazania większej władzy w ich ręce. Konieczność przy-
stąpienia do swoistej decentralizacji argumentowali tym, że władza
w terenie spoczywa w rękach „prawdziwych Polaków i patriotów”, pod-
czas gdy władze centralne znajdują się pod wpływem kosmopolitów
i Żydów, a część decydentów warszawskich sama jest narodowości
żydowskiej, co wskazano jako fakty negatywne. 

Podobne spotkania organizowano w innych miejscowościach.
Uczestniczyli w nich funkcjonariusze partyjni z Olsztyna, Kaliningradu,
Brześcia Litewskiego, Lublina, Rzeszowa i Lwowa29. Celem agitacji „ra-
dzieckich towarzyszy” byli przede wszystkim funkcjonariusze partyjni
niższych szczebli i wybrani oficerowie służb specjalnych. Dała ona po
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części oczekiwane rezultaty, ponieważ dysponujemy dowodami okazy-
wania na prowincji poparcia dla tzw. grupy natolińskiej, która przy
poparciu Moskwy postanowiła przerzucić odpowiedzialność za prze-
stępstwa dokonane w okresie stalinowskim na barki komunistów naro-
dowości żydowskiej, odsuwając uwagę obywateli od własnego w nich
współudziału i odpowiedzialności licznych „doradców radzieckich”
ulokowanych w newralgicznych punktach aparatu państwowego.

Do jednego z najbardziej spektakularnych przejawów jawnej agita-
cji antyżydowskiej doszło podczas spotkania attaché prasowego radziec-
kiej ambasady w Warszawie z przedstawicielami władz Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich (SDP). Nie ustalono dokładnej jego daty, ale mia-
ło ono przypuszczalnie miejsce na początku 1957 r. Oto jak przebieg
spotkania relacjonował poinformowany o nim sprawozdawca Świato-
wego Kongresu Żydowskiego:

„W warszawskich kręgach dziennikarskich omawia się nadal ze wzbu-
rzeniem ostatnie antysemickie zdarzenie, które dotknęło Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich, a którego sprawcą stała się ambasada radziecka.
Wszystko zaczęło się od niespodziewanych uwag drugiego sekretarza
ambasady Wiktora Masliennikowa, wypowiedzianych podczas rozmowy
z przedstawicielami SDP. Masliennikow stwierdził, że powodem zamiesza-
nia ideologicznego występującego w polskiej prasie jest grupa żydowskich
dziennikarzy, anarchistów i trockistów, którzy ją zdominowali. Doświad-
czenie krajów demokracji ludowej, jak też samego Związku Radzieckiego
pokazuje – powiedział Masliennikow swoim zdumionym słuchaczom – że
gdziekolwiek Żydom da się pole do działania, powstają różne teorie i dziw-
ne wariacje na temat marksizmu-leninizmu. Żydowscy intelektualiści są
sprawcami chaosu ideologicznego”. Pomiędzy słuchaczami Maslienniko-
wa było kilku żydowskich dziennikarzy i jeden nie-Żyd. Zmieszani Żydzi
zachowywali milczenie. 

Jedynym, który się odezwał był ów aryjczyk, członek kolegium redak-
cyjnego „Słowa Powszechnego”, katolicki dziennikarz Jerzy Turowski.
Tenże spytał: „Czyż twórca marksizmu-leninizmu, Karol Marks, nie był
Żydem? Nie, nie – żywo zaprotestował Masliennikow. Marks był synem
ochrzczonego Żyda, i to jest całkiem inna rzecz. Na przykład pan jest również
synem ochrzczonego Żyda – tu zwrócił się do sekretarza generalnego SDP 
– Jerzego Monda, a my uważamy pana za porządnego człowieka i nie zgła-
szamy wobec pana żadnych obiekcji”. Mond, którego ojciec był polskim
generałem, który bynajmniej nie przeszedł na chrześcijaństwo, zachował
milczenie, oniemiały i wprawiony w zdumienie uwagą dyplomaty. Jerzy
Rawicz, członek redakcji „Trybuny Ludu”, również się nie odezwał,
podobnie jak przewodniczący Klubu Sprawozdawców Sejmowych, Perl-
man, nie otworzył ust. Tylko Turowski, dziennikarz katolicki, opuścił po
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tej wypowiedzi pokój30. Według wiedzy Michała Chęcińskiego, Maslienni-
kow wzmocnił swój wywód na temat Marksa, argumentując dodatkowo,
że żona ideologa komunizmu była Niemką (sic!)31.

Wkrótce doszło do kolejnego skandalu. Do władz SDP przyszedł list
wysłany przez radzieckie stowarzyszenie dziennikarzy, w którym pro-
szono m.in., aby do polskiej delegacji zaproszonej z wizytą do Moskwy
nie weszli przypadkiem Żydzi. Tego już było za wiele i ZG SDP zwrócił
się oficjalnie do sekretarza KC PZPR, Jerzego Morawskiego, z prote-
stem, w którym domagano się podjęcia przez władze partyjne kroków
celem ukrócenia antysemickich ingerencji przedstawicieli instytucji ra-
dzieckich na gruncie polskim. Żądano uznania Masliennikowa za perso-
na non grata i odprawienie go z Polski. Morawski wezwał dziennikarzy
do zachowania spokoju i zapewniał, iż sprawa zostanie pomyślnie zała-
twiona. Ale jeszcze przy okazji kompletowania składu delegacji SDP na
moskiewskie obchody święta 1 Maja (1957 r.), gospodarze interesowali
się czy polski gość, przewodniczący SDP, Stanisław Brodski, jest Żydem,
czy też nie. Ostatecznie, wyczuwając gwałtowną rezerwę rozmówców,
zrezygnowali z rozstrzygania tej kwestii. Masliennikowa odesłano
wprawdzie do ojczyzny, ale radzieckie MSZ nie zrezygnowało z jego
usług, kierując go wkrótce jako dyplomatę do ambasady w Bukareszcie.

Podane wyżej przykłady zdarzeń, do których dochodziło w Polsce,
miały miejsce zarówno przed, w trakcie jak i po faktach, których spraw-
cami byli członkowie ZG TSKŻ, niemniej dobrze ilustrują wpływ czyn-
ników zewnętrznych na rozwój wypadków w kraju. Nie można też zapo-
minać, iż przewodniczący ZG TSKŻ Grzegorz Smolar znał od wielu lat
ambasadora radzieckiego w Warszawie Pantalejmona Ponomarienkę,
z którym zetknął się na Białorusi radzieckiej, w okupowanym przez
Sowietów Białymstoku, a następnie w wyzwolonym spod okupacji nie-
mieckiej Mińsku. Należy podkreślić, że co najmniej od 1944 r. stosunki
Smolara z Ponomarienką były dalekie od wzajemnej sympatii. Nie
znamy treści dokumentów wytworzonych przez przedstawicieli rządu
radzieckiego w Warszawie z lat 1956-1957. Wydaje się wszakże, iż ów-
czesny ambasador, który już wcześniej dał wyraz swojej rezerwy wobec
Żydów i postulatów płynących z ich środowiska32, nie darzył sympatią
środowiska związanego z TSKŻ.
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30 CZA/Z 6/1830, biuletyn Światowego Kongresu Żydowskiego zatytułowany
„Poland after October”, przygotowany przez Instytut Spraw Żydowskich przy ŚKŻ
w Nowym Jorku, wydany prawdopodobnie w lipcu 1957, s. 31 maszynopisu.

31 Anonymus, USSR, s. 20.
32 L. Smilovitsky, The Struggle of Belorussian Jews for the Restitution of Posses-

sions and Housing in the First Postwar Decades, „East European Jewish Affairs”
vo. 30, No 2, 2000, s. 53-68. H. Smolar, Wu bistu, s. 277.



Gdy w Polsce zapoznano się z treścią tzw. tajnego referatu Nikity
Chruszczowa, wygłoszonego na zamkniętej sesji XX Zjazdu KPZR w lu-
tym 1956 r., część członków Prezydium ZG TSKŻ odczuła niedosyt z po-
wodu pominięcia w nim losów znacznej części przedstawicieli elity
kulturalnej żydostwa radzieckiego. Pierwsze próby przypomnienia
w Polsce ich sylwetek i osiągnięć twórczych miały miejsce jeszcze przed
XX Zjazdem. Na łamach pisma literackiego „Idisze Szriftn” z lutego
1956 r. oraz organu TSKŻ „Fołks-Sztyme” z początku tego miesiąca uka-
zały się wiersze Pereca Markisza i Lejba Kwitko33. W drugim przypad-
ku uczyniono to dość przewrotnie, wykorzystano bowiem 75. urodziny
Przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR, uzupełniając składane mu
przez ZG TSKŻ życzenia o napisany przed laty wiersz jemu właśnie de-
dykowany: „List do towarzysza Woroszyłowa”. Zakładam, iż te pierwsze
poczynania mogły być spowodowane nadchodzącymi z zagranicy infor-
macjami o stopniowej zmianie nastawienia do kultury żydowskiej
w Związku Radzieckim.

To wszystko wydawało się jednak niewystarczające, wobec czego
pojawił się pomysł, aby na swój sposób uzupełnić referat Chruszczowa
o wątki żydowskie34. Grzegorz Smolar, przewodniczący ZG TSKŻ,
„po nocy wypełnionej zmaganiem się z wewnętrzną cenzurą”, napisał arty-
kuł na temat dziejów kultury żydowskiej i żydowskich instytucji społecz-
nych w Związku Radzieckim35. Wymienił głównych twórców i aktywi-
stów, ich najważniejsze osiągnięcia, podkreślił ich oddanie dla sprawy
socjalizmu i radzieckiej ojczyzny, przypomniał nazwiska osób, które
padły ofiarą „wielkiej czystki” lat trzydziestych i tych zaginionych bez
wieści w latach 1948-1953. Autor podkreślał, iż tragedia Żydów ra-
dzieckich była składową tragedii społeczeństwa radzieckiego. Zgodnie
z duchem referatu Chruszczowa, odpowiedzialność za wydarzenia z lat
1934-1941 i 1948-1953 zrzucił przede wszystkim na Ławrientija Berię,
ogólnie na wypaczenia okresu tzw. kultu jednostki, a co warto podkreś-
lić, niemal nie wspomniał o samym Stalinie. 

Smolar przedstawił maszynopis kolegom z ZG TSKŻ: Michałowi
Mirskiemu i Szymonowi Zachariaszowi. Pierwszy był członkiem redak-
cji głównego pisma teoretyczno-ideologicznego PZPR „Nowe Drogi”,
drugi członkiem KC PZPR. Wspólnie podjęli decyzję o publikacji tekstu
w formie artykułu redakcyjnego bez podania nazwiska autora. Następ-
nie tekst oddano do oceny Jerzemu Morawskiemu z KC PZPR, który
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33 „Idisze Szriftn” nr 2, Februar 1956, s. 2, wiersz P. Markisza i jego podobizna
zajęły całą stronę. „Fołks-Sztyme” nr 20 z 4 II 1956 r.

34 H. Smolar, Ojf der lecter, s. 214-215.
35 Tamże, s. 215.



miał zdecydować, czy nadaje się on do publikacji. Ten jednak nie mógł
się zdecydować, dopiero pod naciskiem Smolara i Dawida Sfarda, żąda-
jących jasnego stanowiska, wezwał do siebie kierownika Wydziału Pra-
sy KC PZPR Tadeusza Galińskiego, aby ten wyraził swoją opinię. Jeszcze
tego samego dnia Galiński stwierdził, iż nie widzi powodów, dla których
artykuł nie mógłby się ukazać. Tak więc, po upływie ponad miesiąca KC
wyraził zgodę na wydrukowanie artykułu Smolara na łamach „Fołks-
Sztyme”, a więc w języku jidysz, w gazecie jak by się mogło zdawać do-
stępnej dla relatywnie małej liczby czytelników. Tekst opublikowano
4 kwietnia 1956 roku36. Później ukazały się kolejne artykuły dotyczące
dziejów kultury żydowskiej w ZSRR37. Tak już miało pozostać w następ-
nych latach, kiedy na łamach pisma często można było spotkać wiersze,
fragmenty prozy, noty biograficzne i fotograficzne podobizny zamordo-
wanych twórców – Żydów, oraz tych, którzy przeżyli i po 1956 r.
powrócili do tworzenia w języku narodowym i na tematy narodowe.

Przypuszczalnie nikt nie przewidywał, jak ważne następstwa spowo-
duje pierwszy tekst z 4 kwietnia. Przedrukowały go liczne żydowskie pi-
sma, reprezentujące różne opcje polityczne, w Europie Zachodniej, w obu
Amerykach i w Izraelu. Potraktowano go jako ewenement, jako pierwszy
sygnał z krajów za żelazną kurtyną dotyczący tej kwestii38. Powoływano
się na niego podczas spotkań z politykami radzieckimi, kiedy przedmio-
tem rozmów stawała się sytuacja Żydów. Nie stwierdzono dotąd, czy arty-
kuł miał związek z pytaniami na temat antysemityzmu w ZSRR zadanymi
Nikicie Chruszczowowi w maju 1956 r. przez członków delegacji francu-
skich socjalistów, którzy przybyli z wizytą do Moskwy. Ówczesne, szoku-
jące dla przedstawicieli zachodniej lewicy, wypowiedzi sekretarza gene-
ralnego są do dziś przywoływane w literaturze przedmiotu jako pierwsze,
tak otwarcie antyżydowskie wystąpienie Chruszczowa wobec osób spoza
ścisłego kręgu radzieckich decydentów39. 

W polskiej prasie ogólnokrajowej artykuł pominięto całkowitym
milczeniem. Nie wspomniano o nim w centralnej i terenowej, polskoję-
zycznej prasie codziennej PZPR. Dopiero w początkach 1957 r. ukazały
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36 Unzer wejtik un unzer trajst (żyd. Nasz ból i nasze pocieszenie), „Fołks-Szty-
me” nr 55 z 4 IV 1956 r.

37 J. Denin, Wegn gurl fun der sowetisz-jidiszer kultur (żyd. O losach kultury
żydowsko-radzieckiej), „Fołks-Sztyme” nr 72 z 3 V 1956 r.; „Idisze Szriftn” nr 6, Juni
1956; nr 7-8, Juli-Ojgust 1956.

38 „American Jewish Year Book” t. 58, 1957, s. 311. Autor analizy wydarzeń
w ZSRR powołał się na treść artykułu z „Fołks-Sztyme” z 4 IV 1956 r. określając go
jako pierwszą autorytatywną ocenę tego, co się stało (ang. the first authoritative
account of what had happened). Por. H. Smolar, Ojf di lecter, s. 217-218.

39 Ch. Slowes, Sowetisze, s. 332-333. B. Wasserstein, Vanishing diaspora. The
Jews in Europe since 1945, London 1997, s. 184. 



się teksty na jego temat w jednym wydaniu mało poczytnego pisma po-
święconego kwestiom ideologicznym – „Zeszyty Teoretyczno-Politycz-
ne”, gdzie już nigdy później do sprawy nie powrócono. Tekst, który
w mikroskali, w dziedzinie spraw żydowskich, mógłby odegrać rolę
demaskatorską, podobną do tej, jaką w makroskali odegrał referat Chru-
szczowa, nie stał się w krajach komunistycznych pretekstem do dyskusji
na temat losu Żydów na Wschodzie przed rokiem 1948 i po nim. Tema-
tu tego nie poruszyli wówczas znani dziennikarze i literaci pochodzenia
żydowskiego piszący w Polsce w języku polskim. Sytuacja w Związku
Radzieckim i jego wewnętrzne problemy były w gruncie rzeczy nadal te-
matem tabu. Uwagę koncentrowano na zmianach zachodzących w kra-
ju. Skądinąd w ogóle liczba artykułów o tematyce żydowskiej na łamach
poszczególnych pism i gazet w języku polskim była bardzo skromna.
Dopiero suma tekstów zamieszczonych w różnych tytułach prasowych
robiła wrażenie poświęcenia przez dziennikarzy sporej uwagi wspom-
nianym zagadnieniom. Jednak wydaje się wątpliwe, aby przeciętny czy-
telnik odwołujący się na co dzień do ograniczonej liczby tytułów zdawał
sobie z tego sprawę. W przypadku dominującej większości mieszkańców
kraju, ówczesny przekaz medialny na temat spraw nurtujących społecz-
ność żydowską był nader skromny.

Natomiast reperkusje międzynarodowe sprawiły, że strona radziec-
ka gwałtownie zareagowała na nowy problem stworzony przez redakcję
polsko-żydowskiego pisma. Rzecznik prasowy radzieckiego MSZ – Leo-
nid Iljiczow w wywiadzie udzielonym Tabicie Petran, dziennikarce
„National Guardian”, nazwał artykuł zamieszczony w „Fołks-Sztyme”
„oszczerczym” i „antyradzieckim”. Oświadczył też, że jego zdaniem auto-
rzy tego artykułu: „(...) zebrali fakty i przedstawili je w świetle określonej
tendencji. To była mieszanina niektórych prawdziwych faktów i niektórych
zmyślonych. Autorzy wykorzystali prawdziwe fakty, aby fałszywe wydawa-
ły się bardziej wiarygodnymi”. Minister kultury Jekatierina Furcewa
stwierdziła, iż nie jest prawdą jakoby w ZSRR kiedykolwiek przypu-
szczano atak na żydowską kulturę i jej twórców. Pod adresem władz
TSKŻ skierowano z Moskwy słowa krytyki, zarzucając im rozpowszech-
nianie propagandy antyradzieckiej40. 

Zarząd Główny TSKŻ odciął się od środowisk żydowskich wykorzy-
stujących treść artykułu jako argument w kampanii generalnej dyskre-
dytacji „ojczyzny światowego proletariatu”41. Z drugiej strony na łamach
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40 „Zeszyty Teoretyczno-Polityczne” nr 1-2 (32-33), styczeń-luty 1957. W tym
wydaniu aż cztery teksty były związane z artykułem G. Smolara z 4 kwietnia i wywo-
łanymi przezeń reakcjami.

41 „Fołks-Sztyme” nr 195 z 5 XII 1956 r.; nr 197 z 8 XII 1956 r.



„Fołks-Sztyme” z 3 listopada 1956 r. ukazał się „List otwarty do tow.
Leonida Iljiczowa – szefa biura prasowego radzieckiego MSZ”. Jego auto-
rem był Szymon Zachariasz, jeden z nielicznych ocalałych z „wielkiej
czystki” członków KC Komunistycznej Partii Polski, więzień Berezy Kar-
tuskiej, najcięższego polskiego więzienia politycznego lat trzydziestych.
Redakcja zdecydowała się na opublikowanie tekstu po tym, jak z Mo-
skwy nie nadeszła odpowiedź na skierowany tam w październiku list
adresowany do Iljiczowa. W liście otwartym czytamy:

„Co pisaliśmy do Was przeszło miesiąc temu? Pisaliśmy, że nie chcąc
uwierzyć w autentyczność niezasłużonej krytyki artykułu, który w całości był
inspirowany naczelną ideą XX Zjazdu – powrotem do norm leninowskich, co
więcej, również ich zastosowaniem wobec ludności żydowskiej w ZSRR; nie
chcąc uwierzyć w to, że Wy, tow. Iljiczow, możecie rzucić obelgę na pismo,
którego oddanie dla Związku Radzieckiego jest dostatecznie znane wśród
żydowskich mas ludowych – prosimy Was w naszym liście, żebyście nam
wyjaśnili rzeczywisty stan rzeczy, a mianowicie, co w Waszym wywiadzie
w wersji Tabity Petran, jest autentyczne, a co rezultatem sugestii dziennikar-
skiej. Czekaliśmy na Waszą odpowiedź sześć tygodni. Do dziś zachowaliście
milczenie. Redakcja nasza nie otrzymała od Was żadnej odpowiedzi. (...)
Do Waszej wiadomości, tow. Iljiczow: wspomniany wyżej artykuł w »Fołks-
-Sztyme« został napisany i zredagowany przez towarzyszy partyjnych z pra-
wie 40-letnim stażem rewolucyjnej walki w warunkach nielegalnych burżu-
azyjno-obszarniczej Polski i w latach II wojny światowej. Czy nie zdajecie so-
bie sprawy z tego, że Wasza ocena, tow. Iljiczow, zawiera niestety elementy
koszmarnego okresu Stalina, kiedy piętnowano każdego, kto wystąpił z naj-
łagodniejszymi nawet zarzutami, z przyjacielską krytyką czy też żądając
wyjaśnień odnośnie aktów bezprawia lub czynów będących zaprzeczeniem
elementarnych zasad leninowskiej polityki narodowościowej?”42.

Ton tego listu, kierowanego do przedstawiciela władz supermocar-
stwa, był niezwykły. Zaskakiwał bezpośredniością, którą równie dobrze
można by nazwać zuchwałością i zarazem przejawem odwagi i niezależ-
ności. Oczywiście, uwzględniając standardy przyjęte w relacjach między
komunistami zagranicznymi a KPZR. Oto dziennikarze pisma z kraju
zależnego pod wieloma względami od ZSRR, działacze relatywnie nie-
licznej organizacji, zdecydowali się publicznie upominać radzieckiego
urzędnika państwowego wysokiego szczebla.

Jeden z polskich generałów poprosił Smolara o przetłumaczenie
artykułu opublikowanego 4 kwietnia na język rosyjski, gdyż pragnęli go
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42 Tłumaczenie z „Zeszytów Teoretyczno-Politycznych”, s. 33-234. Tekst orygi-
nalny (On ofener brif cum chawer Leonid Iljiczow) w wydaniu „Fołks-Sztyme” nr 177
z 3 XI 1956 r.



przeczytać wysocy rangą oficerowie armii radzieckiej. Po kilku dniach,
ten sam generał poinformował, iż wojskowi radzieccy uważają artykuł za
prawdziwy i sprawiedliwy. Od nich miała pochodzić informacja, iż treść
artykułu z „Fołks-Sztyme” i listu do Iljiczowa poddano pod dyskusję
w gronie członków Biura Politycznego KC KPZR. Nie ustalono dotąd, jak
zareagował Chruszczow, o którym skądinąd wiadomo, iż był silnie prze-
świadczony o zdominowaniu polskiej sceny politycznej przez wrogich
wobec ZSRR komunistów narodowości żydowskiej. Natomiast Anastaz
Mikojan uspokoił nastroje stwierdzając, iż tekst jest nieszkodliwy43. 

Jak dotąd, mało wiemy na temat tego, co postanowiono w Moskwie
w związku z listopadowym artykułem. Pewne jest jednak, że w 1957 r.
„Fołks-Sztyme” zostało usunięte, z jednym wyjątkiem, z czytelni i biblio-
tek radzieckich44. Egzemplarze, które mimo tego można było spotkać
w ZSRR były tam przywiezione w bagażu prywatnym przez gości z Pol-
ski bądź nadsyłane z Warszawy w ramach prenumeraty. W Instrukcji
przeznaczonej do użytku wewnątrzpartyjnego, rozesłanej po kraju przez
Sekretariat KC PZPR po X Plenum KC (październik 1957 r.), wśród in-
nych zaleceń znalazło się następujące: „p. 4 Nie może być w partii miej-
sca dla ludzi, którzy złośliwie oczerniają Związek Radziecki i świadomie
podrywają przyjaźń polsko-radziecką”45. Zalecenie sformułowano bardzo
ogólnikowo. Trudno na jego podstawie orzec, co mogło być zinterpreto-
wane jako „oczernianie Związku Radzieckiego”. 

W innym czasie, KC PZPR wprost sprzeciwił się dalszym próbom
kontynuowania na łamach prasy publicznej debaty nad problemami
żydostwa radzieckiego. 22 III 1958 r. odbyło się posiedzenie Komisji KC
ds. Narodowościowych poświęcone ówczesnej sytuacji i nastrojom
panującym wśród ludności żydowskiej. ZG TSKŻ reprezentowali
H. Smolar, D. Sfard i M. Mirski46. Między innymi H. Smolar podniósł
wówczas problematykę radziecką. Nawiązał do braku odpowiedzi na
list złożony na ręce sekretarza KC R. Zambrowskiego w związku z wy-
jazdem delegacji polskiej na obchody 40. rocznicy Rewolucji Paździer-
nikowej w Moskwie. W liście poruszono problem położenia Żydów
w Związku Radzieckim i proszono o poruszenie go w rozmowach
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43 H. Smolar, Ojf der lecter, s. 217.
44 „Nowiny Izraelskie” nr 123 z 22 IX 1958. Według dziennikarza tej gazety,

G. Smolar poinformował go, że jedyną biblioteką państwową w ZSRR, gdzie od 1957 r.
można było znaleźć „Fołks-Sztyme” była moskiewska Biblioteka im. W. Lenina.

45 Archiwum Państwowe w Gdańsku (APGd.) KW PZPR/646, s. 125, Instrukcja
w sprawie oczyszczania partii z elementów naruszających jej jedność ideologiczną
i organizacyjną, Sekretariat KC PZPR, Warszawa, listopad 1957 r.

46 AAN/237-XIV/149, s. 94, Notatka o sytuacji wśród ludności żydowskiej w Pol-
sce, marzec 1958.



z przedstawicielami KC KPZR. Smolar wyjaśniał, iż trudności, z jakimi
borykają się Żydzi na Wschodzie negatywnie wpływały na nastawienie
Żydów polskich. Ci ostatni domagali się od władz TSKŻ interwencji.
Mieli nazywać członków Zarządu Głównego „zdrajcami narodu żydow-
skiego”. Powołując się na mający nastąpić wyjazd delegacji KP Francji
i KP Belgii do Moskwy w celu prowadzenia rozmów z KC KPZR doty-
czących kwestii żydowskiej, postulowano podjęcie przez KC PZPR
podobnej inicjatywy. 

Członkom ZG TSKŻ zabroniono zwracać się do KC KPZR z prośba-
mi o wyjaśnienia związanych z tym kwestii. W protokole stwierdzono:
„Towarzysze wskazywali na niesłuszne tendencje podejmowania przez TSKŻ
polemiki prasowej na temat rozwiązania kwestii żydowskiej w Związku Ra-
dzieckim. Opierając się na słusznej polityce naszej partii, TSKŻ ma pełne
możliwości pozytywnego oddziaływania na ludność żydowską w Polsce,
wobec czego wyjazd delegacji TSKŻ i rozmowy w KPZR nie mogą warunko-
wać możliwości podjęcia konsekwentnej walki przeciw niezdrowym zjawi-
skom wśród Żydów”47. W istocie, w latach 1958-1967/1968 nie doszło już
do powtórzenia równie „zuchwałych” zachowań. Niemniej nie było też
powrotu do pomijania faktów związanych z sytuacją żydostwa radziec-
kiego, nawet jeżeli pomijano w publikacjach informacje o przejawach
antysemityzmu.

Pewna poprawa położenia żydostwa radzieckiego zauważalna w ro-
ku 1956 była dopiero początkiem procesu odbudowy instytucji narodo-
wo-kulturalnych. Każdy kolejny rok przynosił wiadomości o nowych
formach finansowanej przez władze żydowskiej działalności kulturalnej.
Powstawały amatorskie grupy artystyczne na Litwie, w Mołdawii i w in-
nych republikach ZSRR. Otworzono teatr żydowski, wydawnictwo
zajmujące się drukowaniem książek w języku jidysz. W 1961 r. przystą-
piono do wydawania miesięcznika „Sowietisze Hejmłand” (żyd. Ra-
dziecka Ojczyzna) redagowanego pod kierownictwem Arona Wergelisa.

Członkowie Zarządu Głównego TSKŻ, redakcji „Fołks-Sztyme”
i „Idisze Szriftn” utrzymywali do 1968 r. bliską współpracę z kilkudzie-
sięcioma twórcami żydowsko-radzieckimi (pisarzami, dziennikarzami
i naukowcami), stanowiąc dla nich jeden z nielicznych pomostów łączą-
cych z Zachodem48. W redakcji „Fołks-Sztyme” do zadań prioryte-
towych zaliczano od roku 1956 publikowanie tekstów nadsyłanych
z wszystkich zakątków Związku Radzieckiego. Zaproszono do stałej
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współpracy korespondentów z Wilna i Rygi, między innymi dawnego
dziennikarza moskiewskiego pisma „Emes” – Kacenelsona49.

W moim przekonaniu, nie należy przeceniać znaczenia interwencji
członków Prezydium ZG TSKŻ na rzecz radziecko-żydowskich twór-
ców, co czyni w swoich wspomnieniach Hersz Smolar. Liderzy TSKŻ
nie mieli możliwości wymuszenia na władzach Związku Radzieckiego
jakichkolwiek zmian w ich polityce względem własnych obywateli.
Związek Radziecki liczył się przede wszystkim z następstwami działań
zachodnich instytucji żydowskich, z ich wpływami, skądinąd podobnie
jak władze PRL. Nie oni również pierwsi upomnieli się o zaginionych pi-
sarzy i artystów. Niemniej ich zasługa polega na tym, iż zrobili to jako
pierwsi w Bloku Wschodnim, i to stosunkowo wcześnie, nie mając pew-
ności, jak rozwinie się sytuacja w Związku Radzieckim i w Polsce, czy
nie nastąpi nawrót do praktyk terroru, procesów pokazowych i wyro-
ków skazujących na podstawie sfałszowanych dowodów. 

Smolar, Zachariasz i Mirski musieli zastanawiać się nad swoim bez-
pieczeństwem występując z potępieniem nie tylko praktyk tzw. stalini-
zmu, ale i urzędników radzieckich doby Chruszczowa. Zdecydowali się
podjąć ryzyko i nie ma podstaw by twierdzić, że uczynili to pod wpły-
wem nacisków zewnętrznych. Również ówczesna sytuacja polityczna
w Polsce (III-IV 1956 r.) i nastroje w środowisku żydowskim nie wymu-
szały na nich tego. Otwarta krytyka ze strony rodaków dała o sobie znać
bowiem dopiero w drugiej połowie 1956 roku. Jej rezultatem była cho-
ciażby zmiana tonu komentarzy na temat Izraela, mimo iż znajdował się
on wówczas w ogniu krytyki mediów radzieckich z powodu udziału
w ataku na Egipt, przeprowadzonego w porozumieniu z Anglią i Fran-
cją. Tak więc można przyjąć, iż naprawdę podjęli ryzyko z pobudek ide-
alistycznych, pod wpływem przekonania, iż idea, z którą związali całe
swoje życie jest w stanie tchnąć ducha prawdziwej odnowy w kraje re-
alnego socjalizmu, prowadząc między innymi do trwałego zastąpienia
nacjonalizmu multinacjonalizmem, czyli praktyką równoprawnej koeg-
zystencji i rozwoju różnych narodów w państwach socjalistycznych.
Dopiero narastanie wystąpień antysemickich w ZSRR w latach sześć-
dziesiątych – tolerowanych i popieranych przez partię rządzącą – jak też
kampania antysemicka w Polsce w latach 1967-1968 ostatecznie rozwia-
ły te iluzje.
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Aneks

H. Smolar, Ojf der lecter pozicje mit der lecter hofenung, Tel-Awiw
1982, s. 214-219 (fragment w tłumaczeniu własnym – G.B.)

(...)
Tak się stało, iż zaraz po powrocie delegacji polskiej z Moskwy uzy-

skałem możliwość przeczytania stenogramu referatu wygłoszonego
przez Nikitę Siergiejewicza Chruszczowa podczas „zamkniętego posie-
dzenia” XX Zjazdu. Wrażenie, jakie odniosłem już podczas pierwszej
minuty lektury było takie, jakbym miał dostać zawału serca a umysł nie
chciał pojąć tego, co przeczytałem. Po chwili dotarło do mnie, iż chodzi
o zrewidowanie obrazu całej epoki „teorii”, która obowiązywała, jak
prawo nie podlegające dyskusji, i która najpierw z „bolszewicką prosto-
tą” usprawiedliwiła masowe, fizyczne wyniszczanie kadr rewolucyj-
nych, a wkrótce potem milionów zupełnie niewinnych obywateli.

Coraz na nowo czytany tekst pogrążył mnie w zwątpieniu: Co to
wszystko znaczy? Ani jedno zdanie z obszernego referatu Chruszczowa
słowem nie nawiązywało do terroru jaki dotknął ludność żydowską, cał-
kowitej likwidacji żydowskiego życia społecznego i kulturalnego, losu
aresztowanych w 1937 r. pisarzy żydowskich i działaczy kulturalno-
-oświatowych. Ani jedno słowo nie padło na temat likwidacji w 1948 r.
ostatnich placówek radziecko-żydowskich, na temat Żydowskiego
Komitetu Antyfaszystowskiego, Żydowskiego Teatru Państwowego, ży-
dowskiego wydawnictwa „Emes”, a przede wszystkim żydowsko-ra-
dzieckich pisarzy! Co to oznaczało? Czy terror, jaki uderzył w ludność
żydowską, nie podlega tym samym kryteriom oceny, jakie zastosowano
w referacie Chruszczowa?!

Wówczas to pojawiła się myśl, aby samemu „uzupełnić” ten doku-
ment naszymi żydowskimi zarzutami i żalami. Lecz jak to zrobić, kiedy
nie dysponujemy jakimikolwiek pewnymi wiadomościami o losach ży-
dowskich działaczy politycznych i społeczno-kulturalnych, żydowskich
pisarzy i artystów! Mamy tylko podejrzenia, potwierdzone jedynie przez
cały system morderczych praktyk stalinowskiego kierownictwa, jaki
został przedstawiony przez Chruszczowa. Czy to wystarczy, aby z tym
wystąpić wobec opinii publicznej? W tamtych dniach wrócił z Moskwy
i zatrzymał się w Warszawie współredaktor nowojorskiego dziennika wy-
dawanego w jidysz „Forwerts” – Leon Krishtol. Wyszliśmy z jego pokoju
hotelowego, aby porozmawiać poza murami, „które mają uszy”. Krishtol
opowiedział mi o tym, czego się dowiedział w Moskwie. Potwierdził
podejrzenie dotyczące wymordowania aresztowanych w latach 1937
i 1948 żydowskich pisarzy i działaczy społecznych. Można było mieć tyl-
ko wątpliwość, czy wszyscy nasi znajomi zostali zamordowani: może jed-
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nak ktoś z nich pozostał przy życiu? Oświadczyłem Krishtolowi, skądi-
nąd nie mając ku temu żadnego upoważnienia, iż nosimy się z zamiarem
zaprezentowania opinii publicznej naszego stanowiska w tej sprawie.

Podczas nocy wypełnionej gorączkowym zmaganiem się z „autocen-
zurą” przygotowałem artykuł zatytułowany „Nasz ból i nasze pocieszenie”.
Przedstawiłem w nim przegląd rozwoju żydowskiego życia społecznego
i kulturalnego w Związku Radzieckim począwszy od Rewolucji Paździer-
nikowej po okres systematycznego niszczenia rezultatów wieloletnich,
wielkich wysiłków żydowsko-radzieckich. Po tym wymieniłem nazwiska
największych osobistości, wymordowanych na skutek terroru Jeżowa
i Berii. Wówczas tylko domyślałem się, kto ze znanych osobistości żydow-
sko-radzieckich został zamordowany. Smutna rzeczywistość potwierdzi-
ła to później, i niestety okazało się, iż nie popełniłem tu błędu.

Pojawiło się pytanie, jaka będzie konkluzja faktu „ujawnienia” losu
społeczności żydowsko-radzieckiej i jej przywódców. Ogólna sytuacja,
informacje o zmianach następujących w Związku Radzieckim, wydarze-
nia w Polsce upoważniały do przyjęcia stanowiska, że istnieją podstawy
by sądzić, iż także my możemy mieć nadzieję na poprawę możliwości
odbudowy słabnącego życia żydowskiego. Brak takiej konkluzji ozna-
czałby, że nasze własne środowisko utraciło wiarę w perspektywę po-
prawy sytuacji, jaka powstała w wyniku XX Zjazdu KPZR.

Z samego rana zebraliśmy się w trójkę – Szymon Zachariasz, Michał
Mirski i ja. Po przeczytaniu szkicu artykułu, zgodziliśmy się wszyscy, że
powinien zostać wydrukowany jako artykuł redakcyjny, bez mojego pod-
pisu. Do tekstu wprowadzono kilka poprawek, przede wszystkim po to,
by nie ryzykować zdjęcia go przez cenzurę. Zdecydowano również, że
artykuł, który ma zostać opublikowany w „Fołks-Sztyme”, żydowskim
organie PZPR, powinien uzyskać zatwierdzenie Komitetu Centralnego.
Udałem się z artykułem do członka Biura Politycznego Jerzego Moraw-
skiego, odpowiadającego za „front ideologiczny”. Miałem powody by
sądzić, że udzieli on natychmiast zgody na druk, ponieważ Morawski
jeszcze przed Togliattim zamiast eufemizmu „kult jednostki”, który miał
odpowiadać duchowi epoki Stalina, stwierdził, iż wina leży po stronie ca-
łego systemu jako takiego. Ten sam Jerzy Morawski, który miał dość
śmiałości, aby sformułować daleko sięgające demokratyczne wnioski do-
tyczące całego ruchu komunistycznego (i został pod wpływem nacisków
czynników radzieckich wykluczony z Biura Politycznego), przetrzymał
przez dłuższy czas artykuł, tłumacząc, iż nie miał czasu go przeczytać.
Był już koniec marca 1956 r., (Chruszczow wygłosił referat 25 lutego
1956 r.), a my nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Morawskiego. 

Pewnego dnia, gdy razem z sekretarzem generalnym Zarządu
Głównego Towarzystwa [TSKŻ – G.B.], dr. Dawidem Sfardem, przybyli-
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śmy na naradę do KC Partii, spotkaliśmy przypadkiem Morawskiego.
Wtedy podniesionym głosem zażądałem od niego udzielenia odpowie-
dzi. Następnego dnia poinformował mnie, że przekazał artykuł do oceny
kierownikowi Wydziału Prasy KC Tadeuszowi Galińskiemu. Wystarcza-
jąco śmiały, by poruszać największe problemy tamtego okresu, Moraw-
ski bał się zająć jedną z najboleśniejszych dla Żydów kwestii, którą prze-
milczano w referacie Chruszczowa. Tadeusz Galiński powiedział mi
jeszcze tego samego dnia, iż nie widzi najmniejszej przeszkody aby
opublikować artykuł.

Rezonans, jaki wywołał artykuł opublikowany 4 kwietnia 1956 r. na
łamach „Fołks-Sztyme”, był nadzwyczaj duży. Poza niemal całą prasą
żydowską w świecie, był on cytowany w wielkonakładowych gazetach
w Europie i Ameryce. W Izraelu ukazał się w ramach specjalnego wyda-
nia. Niektórzy uważali artykuł za tekst inspirowany przez Kreml, do
czasu (...) aż w Moskwie przypuszczono ostry atak na „Fołks-Sztyme”.
W wywiadzie udzielonym amerykańskiej dziennikarce, Tabicie Petran,
z tygodnika „National Guardian”, kierownik wydziału prasowego ra-
dzieckiego MSZ, Leonid Iljiczow, określił nasz artykuł jako (...) antyra-
dziecki. Ówczesna minister kultury, Jekatierina Furcewa, oświadczyła
tej samej amerykańskiej dziennikarce, iż nie jest prawdą to, co napisano
w „Fołks-Sztyme”. Nie było żadnego ataku na Żydów ani na kulturę ży-
dowską. Przy tym użyła antysemickiego argumentu na temat „nadmiaru
Żydów”. Zdecydowaliśmy wówczas, że Sz. Zachariasz napisze tekst listu
do L. Iljiczowa, domagając się od niego odpowiedzi na pytanie, na jakiej
podstawie oskarżył „Fołks-Sztyme” o antyradzieckość. W liście napisa-
no również, iż o ile w ciągu miesiąca nie otrzymamy od niego odpowie-
dzi, opublikujemy nasz list do Iljiczowa. Ostrożnie sformułowany list
Sz. Zachariasza wydrukowaliśmy w „Fołks-Sztyme” po około miesiącu.
Opublikowaliśmy też duży artykuł M. Mirskiego na temat sposobu, w ja-
ki w XV tomie „Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej” (ukazał się w 1952 r.)
ujęto hasło „Żydzi”. Gdy w wydaniu tej samej encyklopedii z 1932 r. hasło
„Żydzi” zajęło 112 szpalt, w wydaniu z 1952 r. poświęcono nań tylko
4 szpalty, i w zasadzie negowano tam istnienie narodu żydowskiego.

(...)
Żydowscy działacze komunistyczni i organizacje komunistyczne

w wielu krajach zareagowali na nasz artykuł w różny sposób.
Żydowscy pisarze, działacze kulturalni, przedstawiciele postępo-

wych organizacji społecznych i działacze związków zawodowych w Sta-
nach Zjednoczonych zwrócili się wspólnie w październiku 1956 r. z me-
morandum do przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR, K. Woroszy-
łowa, i do radzieckiego premiera N. Bułganina. W tym memorandum
przedstawiono pewne fakty tak, jak je naświetlono w „Fołks-Sztyme”.
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W energiczny sposób zareagowali żydowscy działacze komunistycz-
ni z Kanady. Członek Biura Politycznego Komunistycznej Partii Kanady,
jedyny komunistyczny poseł do parlamentu, Joe Salsberg, specjalnie po-
jechał do Moskwy, gdzie spotkał się z N. Chruszczowem. Salsberg śmia-
ło i stanowczo przedstawił żydowskie postulaty i zażądał wprowadzenia
gruntownych zmian w radzieckiej polityce w stosunku do Żydów. Dzięki
świadectwom Joe Salsberga i jego artykułom na temat tamtego spotka-
nia „na najwyższym szczeblu”, stało się dla nas jasne, iż oczekiwana
i przyrzeczone przez nas „pocieszenie” jest nadal czymś odległym.

Także gazeta kół postępowych („Union”) z Francji, „Di Naje Prese”,
przedrukowała nasz artykuł, chociaż redakcja uczyniła to niezbyt
chętnie, ponieważ Francuska Partia Komunistyczna, która wiedziała
o referacie Chruszczowa (jej przywódca Maurice Thorez, był w nielicz-
nej grupie zagranicznych komunistów, którym dano możliwość wzięcia
udziału w „tajnym posiedzeniu”), po opublikowaniu w „New York Times”
z 4 czerwca 1956 r. pełnego tekstu zaprzeczała, że coś takiego miało
miejsce i twierdziła, że tekst, który ukazał się w prasie na całym świecie,
jest fałszerstwem. W „Di Naje Prese” ukazał się artykuł wymierzony
w nasz „nacjonalistyczny paszkwil”. Jednak rozgłos, jaki uzyskał nasz
artykuł wśród członków i zwolenników „Union”, był tak duży, że KC KPF,
zgodził się na to, aby specjalna delegacja przywódców postępowego
„Union” udała się do Moskwy i na miejscu przekonała się, jak w rzeczy-
wistości wygląda sytuacja. Gdy delegacja wróciła, dwaj jej członkowie –
Jodin i Wilner – podpisali się pod komunikatem, w którym próbowano
wybielać przeszłość i bagatelizować stan aktualny. Trzeci członek dele-
gacji, dr Chaim Slowes, odmówił podpisania komunikatu, przedstawia-
jąc położenie zgodnie z rzeczywistością. 

W Ameryce Południowej, w Argentynie i Urugwaju, działacze postę-
powi wydawali własne pismo „Klorkajt”, które przedrukowało artykuły
z „Fołks-Sztyme”, z „Morgn-Frajhajt”, autorstwa Joe Salsberga („Moja
misja w Moskwie”) i inne. Oficjalni przywódcy organizacji „ICUF” w Ar-
gentynie, R. Sinai i Calel Blic podtrzymywali w swoim organie praso-
wym „Tribune” radziecki sposób przemilczania lub pomniejszania
znaczenia tego, co się stało z Żydami. 

Przeciwko tej polityce faktycznego usprawiedliwiania pogromu do-
konanego na żydowskim życiu społecznym w Związku Radzieckim,
mordu dokonanego na żydowskich pisarzach i działaczach kultural-
nych, wystąpiło wielu działaczy argentyńskiego „ICUF”, a wśród nich
wiodący, długoletni działacze robotniczy. Także w Brazylii, w San Pau-
lo, wielu zasłużonych działaczy robotniczych, na czele z Lejzerem Gold-
blumem, Josefem Sandaczem, Lejbem Kaftalem, Aronem Goldsteinem,
Saulem Klajnmanem i innymi, śmiało wystąpiło przeciwko przemilcza-
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niu tragicznego losu Żydów w Związku Radzieckim, przeciwko stali-
nowskiemu dogmatyzmowi. W Australii tamtejsi działacze „Żydowskie-
go Centrum Postępowego” całkowicie poparli stanowisko wyrażone
w „Fołks-Sztyme”. 

Inaczej sytuacja wyglądała w Izraelu. W tamtejszej, jeszcze nie
podzielonej KPI („Maki”), przeciwstawiano się rozpowszechnianiu
prawdy na temat sytuacji w Związku Radzieckim, wyjawieniu informa-
cji na temat mordu dokonanego na tamtejszych żydowskich działaczach
społecznych i kulturalnych. W rozmowach ze mną, wkrótce po XX Zjeź-
dzie, informacjom na temat sytuacji w ZSRR zaprzeczył ówczesny
sekretarz KPI – Szmuel Mikunis. Mikunis zawitał do Warszawy w dro-
dze powrotnej z Moskwy, aby wziąć udział w pogrzebie Bolesława
Bieruta. Poprosił mnie, abym przyszedł do niego do hotelu, gdyż „nie
najlepiej się czuł”. Na moją uwagę, że powinien mi dokładniej opowie-
dzieć, co się wydarzyło podczas XX Zjazdu, przekazał mi dokładnie (...)
wszystko, co już przeczytałem w moskiewskiej „Prawdzie”, to znaczy to,
co mówiono podczas otwartych, plenarnych posiedzeń zjazdu. Na moje
pytanie o referat Chruszczowa wygłoszony podczas „tajnego posiedze-
nia”, spojrzał na mnie zdumiony, jakby po raz pierwszy słyszał o takim
posiedzeniu. Prawdą jest, że na „tajne posiedzenie” wpuszczono tylko
niewielu przywódców najważniejszych, zagranicznych partii komuni-
stycznych, takich jak Thorez, Togliatti, Bierut, Gottwald i jeszcze kilku
innych. Pozostałych kilkudziesięciu delegatów partii zagranicznych,
a wśród nich także przedstawicieli KPI, nie zaproszono na posiedzenie.

Na prośbę Mikunisa, przekazałem mu wszystko, co powiedział
Chruszczow. Wysłuchał mnie uważnie i na koniec powiedział, dosłow-
nie w języku rosyjskim: „Eto wsio nas nie kasajetsia – To nas nie dotyczy”.
Zdumienie wywołała wiadomość, że to samo stanowisko zajął szanowa-
ny przez wszystkich dr Mosze Sneh.
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K A R E N A U E R B A C H

TThhee  FFaattee  ooff  aa  YYiiddddiisshh  PPooeett  
iinn  CCoommmmuunniisstt  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee::  

NNaaffttaallii  HHeerrttss  KKoonn  iinn  PPoollaanndd  ((11995599--11996655))1

The imprisonment of the Yiddish poet Naftali Herts Kon in Warsaw
in 1960 on charges of spying for Israel is a little-known incident in the
history of Jewish life in Poland after the Second World War. Kon’s arrest
was part of a crackdown on dissent in Polish intellectual life following the
establishment in October 1956 of a national communist regime in Poland,
which had raised hopes of democratization. Yet Kon’s particular history
also reflects the importance of the period from 1956 to 1967 in
understanding the subsequent fate of Jewish communal life in postwar
Poland. Kon’s arrest was symptomatic of the Polish security apparatus’s
suspicions of Jewish organizations and individuals of Jewish background
from the end of the 1950s, fueled in part by the rise of a faction within the
communist party whose stronghold became the security apparatus, and in
part by the influence of Soviet policy toward Israel. The atmosphere of
suspicion complicated the Jewish communal leadership’s attempts after
1956 to reestablish contact with the larger Jewish world and
foreshadowed the so-called anti-Zionist campaign of 1967-1968 in Poland.

This paper will describe the experiences of Kon, whose life path from
a young, leftist Yiddish poet from Chernivtsy (Czernowitz, now Ukraine)
to an Israeli immigrant in 1965 provides a window onto the disintegration
of Yiddish literary life in Eastern Europe and the Soviet Union after the
Second World War and the disillusionment of a generation of Yiddish
writers and poets who had been persecuted in prewar Eastern Europe for
their adherence to a communist ideology that later betrayed them. Kon’s
experiences in postwar Poland, from his arrival in 1959 to his emigration
to Israel in 1965, will then be contextualized in light of the nature of
Jewish communal life in that period.

1 I am grateful to Professor Ellen Kellman of Brandeis University for her
assistance with materials for this paper and to Ina Lancman, Kon’s daughter, for
confirming information in this article and providing additional information about
Kon’s life.



The Fate of a Yiddish Writer2

Naftali Herts Kon3 was among the last generation of Yiddish writers
who came of age in prewar Eastern Europe. Born in 1910 in
Starożyniec, near the Bukovina capital of Chernivtsy, Kon began his
literary activities in Chernivtsy, publishing his poems in the „Chernovitse
Bleter”4. According to Shlomo Bikl, he was part of a loosely affiliated
group of Yiddish writers in the city who were born around 1910 and
were known as „Der Nokhvuks”, translated as „the aftergrowth” or „the
offspring”5. In Chernivtsy Kon was arrested for a short period,
apparently for political reasons, and he left Romania for Vienna before
coming to Poland in 1929 or 1930. 

Although Kon’s first stay in Poland spanned only a few years, in that
time he became known within the Yiddish literary circles of the Polish
capital as a talented and passionate, albeit inconsistent, young poet who
spoke in a compelling voice despite possessing a stutter and an excitable
character6. Kon was living illegally in Warsaw, usually staying with Alter
Kacyzne or, when Kacyzne’s apartment was under suspicion, sleeping in
the building of the Union of Jewish Writers and Journalists, at 13
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2 The main sources for Kon’s arrest in Poland are records of the Polish Ministry
for Internal Affairs’ surveillance of Kon and records from his trial, located in the
Instytut Pamięci Narodowej. The security apparatus compiled 13 extant files on
Kon, including background material on his life, reports from informants,
surveillance of his apartment, copies of letters and writings found during a search
of his apartment, and testimony during his trial. Other sources include his collection
of poetry, Farshribn in zikorn [Written down in memory], published in 1966 in Israel,
which included a lengthy autobiographical essay about his life and work; his
newspaper articles and poetry in Yiddish newspapers in interwar Poland, postwar
Poland and in the United States; and memoirs of other Yiddish writers.

3 Naftali Herts Kon is his given name, but he also went by the pseudonym
Jakub Serf, which was his name in all official papers. Lancman notes that her father
always went by Kon in Yiddish circles but was also known as Serf in non-Yiddish
environments. The name Jakub was taken from his brother’s name, and Serf was his
mother’s maiden name.

4 „Politically the newspaper was affiliated with the Bund, but in terms of
literature, it was Yiddishist and independent…” Volf Tambur, Yidish-prese in
Rumenye (Bucharest: Farlag Kriteryon, 1977) 207. Manger published his early
poetry and Dos bukh fun gan-eden [The book from the Garden of Eden] in this
periodical.

5 Shlomo Bikl, Shrayber fun mayn dur [Writers of my generation], vol. 3 (Farlag
Y.L. Perets, 1970) p. 92.

6 This description is based on the recollections of other writers about Kon in
prewar Warsaw. However, Lancman, Kon’s daughter, was not aware that her father
had a stutter, indicating that if he did have one as a young man, he did not later in life.



Tłomackie Street. Melekh Ravitch recalled that Kon was the „zorgn-
kind” [worry-child] of Yiddish writers’ circles7.

At a time when linguistic acculturation was progressing rapidly
among Jewish youth in interwar Poland, and programmatic assimilation
was implemented in the Soviet Union, Kon, barely 20 years old when he
came to Poland, gained notice as part of a young generation of Yiddish
writers in Warsaw. He first published his poetry in the Bundist
„Vokhnshrift far Literatur, Kunst un Kultur”8, and an essay of his, which
cited the importance of using poetry to address the class struggle,
appeared in a collection of essays under the heading „From our youth”9.
Kon later broke with the publication, however, and in July 1932 he
began publishing in „Literarishe Tribune”, which was associated with
the Communist Party10. In this period Kon also wrote for „Literarishe
Bleter”, which published the works of the most important Yiddish
writers in the Polish capital.

Despite his short stay in prewar Warsaw, the city had a defining
influence on Kon’s life. It was in Warsaw that he published his first book
of poems, „Trot nokh trot” [Step after step], which was confiscated by
the censor, to be published later in Minsk, in 193511. In the capital he
also met his future wife, Liza Goldman, who became a pediatrician.

In 1931 and 1932 Kon was twice imprisoned in Poland for
communist activities. He was ordered sent back to Romania, but
through the intervention of the writer Melekh Ravitch and the Bundist
leader Henryk Erlich, Kon obtained a Soviet visa12. Settling in Kharkov,
Kon resumed his literary activities, writing for the American Communist
newspaper in Yiddish, „Morgn Frayhayt”. In the next four years he
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7 Melekh Ravitch, Mayn leksikon: yidishe dikhter, dertseyler, dramaturgn in Poyln
tsvishn di tsvey groyse velt-milkhomes [My lexicon: Yiddish poets, storytellers and
dramatists in Poland between the two great world wars] (Montreal, 1945) p. 216.

8 Brodyagn-lid, [Vagabond-poem], „Vochnshrift far literatur” 14 Aug. 1931: 3.
9 Der eyntsiker veg [The only way], „Vochnshrift far literatur” 12 Feb. 1932: 3.

10 „Literarishe Tribune” was published legally from 1930 to 1934 as the organ
of the unofficial „group of Jewish revolutionary writers and publicists,” which
included Binem Heller, Isaac Deutscher, Mosze Szulsztein, David Sfard, Herts
Bergner, Hersh Mendel (Sztokfisz) and others. An editor’s note with a poem by Kon
in „Literarishe Tribune”, titled „Tsayt-akordn” [Chords of time], informed the reader
that Kon had broken with the Bundist „Vokhnshrift” and had joined the
revolutionary writer’s group. See „Tsayt-akordn”, „Literarishe Tribune, Tsaytshrift
far literatur, kunst un kritik”, July 1932: 11. 

11 Naftali Herts Kon, Trot nokh trot [Step after step] (Minsk: Melukhe-farlag fun
Vaysrusland, 1935).

12 Ravitch 216. Lancman notes that her father was able to go to the Soviet
Union through an exchange of prisoners.



published two collections of poems as well as a collection of short
stories. Soon after arriving in the Soviet Union, however, he became
disillusioned with communism, and in 1937 or 1938 he was dismissed
from the Union of Soviet Writers in Ukraine and then arrested and
sentenced to three years in a behavioral work camp, probably because
of the accusation that he provided information about the closure of
Jewish newspapers and institutions to the Bundist newspaper editor in
Warsaw, Jakub Pat, and to the Yiddish writer Joseph Opatoshu in the
United States13.

Upon his release from the work camp in 1941, Kon returned to
Kharkov, but at the outbreak of war with Germany he was sent or fled
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13 IPN 00231/209, folder 4, p. 185-187.

A front page of „Yidishe Shriftn”



with his family to Kazakhstan. During the war, Kon was active in the
Jewish Anti-Fascist Committee, writing for the committee’s newspaper,
„Eynikayt”. He returned to Chernivtsy in 1944 and began collecting
materials about the Chernivtsy ghetto, with plans to publish a book. In
March 1949, however, he was arrested again on accusations of anti-
Soviet writing, after submitting an article to „Eynikayt” about the
Holocaust in Bukovina. Kon initially received the death penalty but his
sentence was commuted to 25 years in a work camp14. After being
rehabilitated in 1956, Kon returned to Chernivtsy, where his family had
been living. While still in Chernivtsy, he began publishing his poetry in
„Yidishe Shriftn”, the Yiddish literary journal in Poland, and left
Chernivtsy for Warsaw with his family in July or August 1959.

Upon his repatriation, Kon was again welcomed into the Yiddish
literary circles of the Polish capital. His arrival was reported on the front
page of the Warsaw-based newspaper in Yiddish, the „Folks-shtime”15,
where he soon received work as a literary editor. In September 1959,
„Yidishe Shriftn” published a poem by Kon dedicated to the murdered
Soviet Yiddish poet Der Nister, with an introductory message noting that
Kon was preparing a book-length poem about the Warsaw ghetto and a
book about Jewish life in Bessarabia and Bukovina between the world
wars16. In Poland, Kon attended events of the Social-Cultural
Association of Jews in Poland (TSKZ), the umbrella organization for
Jewish cultural, political and communal life, and he gave poetry
readings and talks in various Jewish communities17. He published
poems and articles about his travels within Poland in the „Folks-shtime”
and „Yidishe Shriftn”. Shortly after his arrival in Poland, Kon published
a long article in the „Folks-shtime” titled „October Revolution and the
Yiddish-Soviet literature”, which analyzed the development and major
themes of Soviet-Yiddish literature18.

In the Soviet camps in the previous decades, Kon had composed
poems using a makeshift tablet of glass and a mixture of toothpaste and
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14 For information about Kon’s imprisonment in the Soviet Union, see Lev
Drobyazko’s articles in the bulletin of the Ukrainian Center for Holocaust Studies,
nos. 7 (March-April 2003) and 9 (May-June 2003), in Russian. The bulletin published
the accusation paper against Kon relating to his arrest in 1949 and the article in
„Eynikayt” which led to the arrest.

15 Naftali Herts Kon gekumen keyn Poyln [Naftali Herts Kon arrived in Poland],
„Folks-shtime” 25 July 1959: 1.

16 „Erd Vorem”, „Yidishe Shriftn”, September 1959: 6.
17 See, for example, Der shrayber Naftali Herts Kon bay di lubliner Yidn [The

writer Naftali Herts Kon with the Lublin Jews], „Folks-shtime”, 13 Oct. 1959: 3.
18 „Folks-shtime”, 7 Nov. 1959: 4-5.



water, memorizing the poems before wiping the tablet clean. At other
times, if he was able to obtain a pencil stub, he wrote poetry in the
camps by substituting numbers as code for Yiddish letters19. With his
arrival in Poland in 1959, he wrote these poems down, leaving in his
apartment a trail of dissent. Kon traveled as well to Czechoslovakia,
Hungary, and Romania on assignment for the „Folks-shtime”, and it was
these travels that seemed to alarm the Polish security apparatus. In
Warsaw, Kon maintained contact with Israeli diplomats who, the
security apparatus charged, were secreting Soviet Jews across the
border to Poland and then to Israel. The security apparatus alleged that
Kon’s apartment was being used as a meeting place between Israeli
diplomats and suspect Polish Jewish activists in arranging help for
Soviet Jews.

In addition, Kon was suspected of gathering information for the
Israeli embassy during his travels for the „Folks-shtime”20. The security
apparatus’s suspicions of Kon were exacerbated when, after his travels
in Romania, he returned to Poland and wrote a lengthy essay about the
persecution of Romanian Jews. After the „Folks-shtime” refused to print
the article, according to Kon’s later recollections, he sought to publish it
in the „Forverts”, the daily Yiddish newspaper in New York21. Kon’s
letter to the „Forverts” editor regarding the article seemed to be the
immediate trigger for his arrest in December 196022.

An article about Kon’s arrest in Warsaw first appeared in the
„Forverts” in April 1961, four months after his detention, and in other
Yiddish and mainstream newspapers in Israel and the West (though not
in Poland)23, prompting complaints from human rights organizations
and embassies. The accusation of spying was subsequently dropped for
lack of evidence24, and, after at least 15 months in prison and in a
psychiatric hospital, Kon was found guilty of the lesser charge of
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19 Kon, Farshribn in zikorn, Onshot a forvort [Instead of a forward].
20 See, for example, IPN 00231/209, folder 3, p. 113-120.
21 IPN 00231/209, folder 15, p. 84-170. Only the security apparatus’s

translation, not the original essay, is contained in the files.
22 IPN 00231/209, folder 2, p. 164.
23 Dikhter Naftali Herts Kohn arestirt in Poyln oyf foderung fun Moskve [Poet

Naftali Herts Kohn arrested in Poland on orders from Moscow], „Forverts”, 15 April
1961: 1. The date of Kon’s arrest varies in the MSW files. In his sentence, dated
March 19, 1962, his arrest date is cited as December 22, 1960. See IPN 00231/209,
folder 15, p. 176-184.

24 The accusation act against Kon dated August 24, 1961, noted that the
original activities for which Kon had been arrested were found not to have
constituted a crime, and the case, based on the lesser charges, was transferred to the
wojewodzki, or provincial, prosecutor. IPN 00231/209 folder 3, p. 160-166.



subversive writing based on his article criticizing Romania, and he was
released, in March 196225. Kon later lamented that despite a higher
judge’s orders to the contrary, many of his manuscripts and his Yiddish
typewriter were never returned to him26.

In his memoirs, Kon wrote that he had come to Poland in 1959 with
the intention of remaining there. Yet after his release from prison, he was
unable to find work in the small Yiddish literary world in Poland. Even
after the charges of spying were dropped, the „Folks-shtime” would not
allow him to return to work as an editor or publish his articles. Before his
arrest, Kon had been in the process of correcting the proofs for publication
of a collection of his poetry by Yiddish Bukh, but now the Yiddish
publishing house informed him that the book would not be published27.
After repeatedly being denied permission to leave Poland, Kon immigrated
to Israel with his wife and elder daughter28 in 1965, published a collection
of poetry in 1966, and died five years later, suddenly, at age 61.

From the „Polish October” to the „March events”29

Naftali Herts Kon’s experiences in Poland between 1959 and 1965
reflect the limits imposed both on intellectual life in Polish society and on
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25 IPN 00231/209, folder 15, p. 176-184.
26 Kon, Farshribn in zikorn, Onshot a forvort.
27 Kon, Farshribn in zikorn, Onshot a forvort.
28 Lancman, Kon’s younger daughter, married a Polish Jew and remained in

Poland for several more years before defecting during a trip to France. She and her
husband, a nephew of the writer Lili Berger, later lived in New York.

29 The context of Polish Jewish society in postwar Poland is based on a reading
of the „Folks-shtime” and „Yidishe Shriftn”, which were, respectively, the semi-daily
Yiddish newspaper and the monthly literary journal published in Warsaw at that time;
available archives of the Jewish communal organization, the Social-Cultural
Association of Jews in Poland; and the Ministry for Internal Affairs’ surveillance of
Jewish organizations and individuals in that period. These will be supplemented by
memoirs from the period, particularly those of Hersh Smolar, who was chairman and
later activist of the Social-Cultural Association until his immigration to Israel in 1971.

All of these materials pose significant problems as sources, raising issues that
are a barrier to research on Jewish communal life in postwar Poland beginning in
1950. The security apparatus reports, while providing extensive statistical and
descriptive information on Jewish communal activities and Jewish individuals, are
based to a large extent on informants’ reports, The archives of the Social-Cultural
Association are accessible only to a limited degree, particularly the central governing
body’s records after 1956. The publications „Folks-shtime” and „Yidishe Shriftn” are
helpful particularly between 1956 and 1959, when censorship was eased, but are less
reliable as sources after that period, although their inside pages in particular reflect 



Jewish communal life in this period. On one hand, Poland in the second
half of the 1950s and the early 1960s was among the most liberal in
freedom of political expression of all the communist bloc countries.
Khrushchev’s secret speech in February 1956 acknowledging Stalin’s
crimes as well as the so-called Polish October that year, when Władysław
Gomułka’s election as first secretary of the Communist Party Central
Committee was seen as a victory for a „Polish road to socialism,” raised
hopes of democratization and greater Polish autonomy from the Soviet
Union. Yet by 1957 the Polish government was already signaling the
limits on dissent. In that year the widely-read weekly periodical „Po
Prostu” [Plain Speaking], which regularly published articles of dissent
and political criticism, was shut down by the government. At the end of
1958, in the first political trial after the 1956 events, a Polish intellectual
was sentenced to three years in prison for possessing and distributing the
widely-read monthly Polish-language journal „Kultura” [Culture], based
in Paris. Later, in 1961, when the journalist and scholar Henryk Holland,
of Jewish background, was arrested in Warsaw and fell through a
window during a search of his apartment by the security apparatus,
Holland’s funeral became a protest against the security apparatus’s
repressions in intellectual and cultural life30. Kon’s arrest at the end of
1960 therefore placed him within the context of the government’s efforts
to reign in dissent among intellectuals, journalists and students, a
struggle that continued throughout the 1960s, culminating in the student
demonstrations and protests against censorship in 1968.

Yet Kon’s experiences are also rooted in the situation of Jewish
society in this period. As August Grabski points out, the situation of Jews
in Poland between 1950 and 1957 was significantly better than
elsewhere in the communist bloc, in that there were no trials of Jewish
communists in Poland, and no direct repression of Yiddish writing as in
the Soviet Union. To be sure, in 1952 and 1953 the arrests in Poland of
Jakub Egit, director of the Yiddish publishing house; Józef Gitler-Barski,
former director of the American Jewish Joint Distribution Committee in
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the nature of Jewish communal life to some degree even after 1959. Finally, memoirs
of Jewish communal leaders who emigrated from Poland between 1968 and 1970 are
burdened at times by their authors’ attempts to place their leadership in Poland in a
positive light. This is especially the case with the Smolar’s memoirs, which are
nevertheless a rich source of information about postwar Jewish communal life until
his emigration. Alina Cała and Helena Datner’s sourcebook on postwar Jewish life in
Poland, Dzieje Żydów w Polsce 1944-1968 (Warsaw: Żydowski Instytut Historyczny,
1997), contains selected sources from 1956-1968.

30 The Holland case is the subject of a study by Krzysztof Persak, Sprawa Hen-
ryka Hollanda (Warsaw: IPN, 2005).



Poland; and an employee of the Israeli mission, created a sense of
unease among the Jewish communal leadership until the three men
were released following Stalin’s death. A trial akin to those elsewhere in
the communist bloc, however, would have been unlikely in Poland,
Grabski argues, because such a trial would have met with opposition
from within the Polish security apparatus31.

Particularly significant for understanding the period in which Kon
was arrested is the intersection of three phenomena in the three years
leading up to Kon’s arrival in postwar Poland: the repatriation from the
Soviet Union of more than 18,000 Jews among 267,187 Polish citizens
between 1956 and 195932; expressions of antisemitism both within the
Polish communist party and in larger society33; and the large wave of
Jewish emigration from Poland to Israel and to the West34. The
repatriation and emigration wave entangled Polish Jewish society in
Soviet policy toward Israel and the issue of Soviet Jewish emigration,
further complicating the Polish Jewish leadership’s renewed
connections with western Jewry and Israel in the aftermath of 1956.

The radical political changes in Poland and the Soviet Union in 1956
had shifted the relationship of the Jewish communal leadership toward the
Polish government and communism as well as with the larger Jewish world.
The revelations about the fate of the Soviet Yiddish writers, with whom many
of the Jewish leaders in Poland had worked before and during the Second
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31 August Grabski, Sytuacja Żydów w Polsce w latach 1950-1957 [The situation
of Jews in Poland in 1950-1957], „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”
196 (2000): 505-506.

32 About the Polish repatriation from the Soviet Union in the second half of the
1950s, see Krystyna Kersten, Z dziejów drugiej repatriacji Polaków z ZSRR, 1954-1959
[Of the second repatriation of Poles from the USSR, 1954-1959], „Kwartalnik
Historyczny” 4 (1991) 67-74; and Małgorzata Ruchniewicz, Repatriacja ludności
polskiej z ZSRR w latach 1955-1959 [Repatriation of the Polish people from the USSR
in 1955-1959] (Warsaw: Volumen, 2000). For a thorough study of Jewish demography
in postwar Poland, including an analysis of Jewish repatriation to Poland and
immigration to Israel, see Albert Stankowski, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące
emigracji Żydów z Polski po 1944 roku [A new look at statistics concerning the
emigration of Jews from Poland after 1944], in Grzegorz Berendt, August Grabski, and
Albert Stankowski, eds., Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 r. [Studies from the
history of Jews in Poland after 1945] (Warsaw: Żydowski Instytut Historyczny, 2000),
103-151.

33 For information on antisemitism in Polish society in 1956, see Pawel
Machcewicz, Antisemitism in Poland 1956, „Polin” 9 (1996): 170-183.

34 According to Stankowski, 51,137 emigrants from Poland gave Israel as their
country of destination between 1955 and 1960, while Israel recorded 42,569
immigrants from Poland in this period. (Some individuals who gave Israel as their
destination settled elsewhere.) Most of the emigrants left Poland in 1957. 



World War, as well as the purge of
communists of Jewish background
in high party posts in Poland and
the surge of antisemitism within
parts of Polish society in 1956,
shocked the Jewish leadership in
Poland. Antisemitism was a
problem particularly in the
factories and work cooperatives of
the western provinces, where the
Jewish communities were less
assimilated into surrounding
society than in the capital.
Hooliganism and the fear of anti-
Jewish violence were particular
problems in Lower Silesia. (Polish
intellectuals, as well as the Polish
weeklies „Po prostu” and
„Tygodnik Powszechny” [Universal
Weekly], took a leading role in
condemning antisemitism in this
period35). Many provincial Jewish
communal leaders subsequently

left Poland during the emigration wave in the three years following 1956.
The repatriation to Poland from the Soviet Union between 1956 and

1959 also had significant consequences for the relationship between
Jewish society in Poland, communism and the Polish government. Minutes
from meetings of the provincial branches of the Social-Cultural Association
in this period indicate that the repatriates bridled at the pro-Soviet
propaganda of the Social-Cultural Association and the „Folks-shtime”36.
Furthermore, in 1957 the American Jewish Joint Distribution Committee
and later the Jewish organization ORT37, which provided vocational
training, were allowed to return to Poland to assist the repatriates, after
being forced to leave Poland in 1949. This renewed assistance, along with
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35 Stankowski. See also Hersh Smolar, Oyf der letster pozitsye mit der letster
hofenung [In the last position, with the last hope] (Tel Aviv: Farlag Y.L. Perets, 1982) 234.

36 See, for example, minutes from the Social-Cultural Association branch in
Legnica from 1956 to 1958. Żydowski Instytut Historyczny, Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Żydów w Polsce [Social-Cultural Association of Jews in Poland], Wydział
Organizacyjny 98, pages unnumbered.

37 ORT: Obshestvo Remeslenovo Zemledelcheskovo Truda, Russian for the
Society for Crafts and Agricultural Labor.

Naftali Herts Kon



the Social-Cultural Association’s observatory delegation to the World
Jewish Congress, brought Polish Jewish institutions once again into direct
cooperation with Jewish organizations in the West.

A significant factor in understanding Kon’s arrest, therefore, is the
intensification of Polish security apparatus surveillance of Jews and
Jewish organizations in Poland that accompanied the repatriation from
the Soviet Union and the emigration wave to Israel and the West. The
security apparatus’s investigation of Kon was part of a larger probe into
alleged Polish Jewish cooperation with Israel with regard to the
emigration of Soviet Jewry, a cause that Jewish organizations in the West
had first taken up in reaction to the Doctors’ Plot in 1953, and which
escalated throughout the 1950s and 1960s. While the change in Soviet
policy toward Israel in 1953, when the Soviet Union broke off diplomatic
relations with Israel, fueled Polish suspicions of the Jewish state perhaps
make a separate sentence here, the intensification in surveillance of Jews
and Jewish organizations was also associated with a faction within the
Polish communist party headed by Mieczysław Moczar, who established
his stronghold within the Ministry for Internal Affairs. Whether because
of the factional conflicts within the Polish communist party, or
independent of the factional tensions, the increased surveillance was
clearly evident already by 1958. In that year, the security apparatus
issued numerous reports about Israeli spying in Poland, alleging that
Israeli intelligence was using the Sochnut, the agency responsible for
immigration to Israel, to obtain information. The reports alleged that
repatriates from the Soviet Union were being questioned by Israeli
intelligence agents about the situation of Soviet Jews, and those who had
been dismissed from government posts in Poland in the aftermath of the
1956 events were asked about military infrastructure, financial
assistance for Egypt and other internal Polish issues.

By 1961, the security apparatus had become even more suspicious
of Polish emigrants to Israel, dozens of whom they alleged were now
working for Israeli intelligence. Emigrants to Israel who subsequently
sought permission to return to Poland, either to visit relatives or to
return permanently, aroused further suspicion of spying. The security
apparatus also alleged that in addition to gathering information about
and spreading „propaganda” to Soviet Jews through Western tourists
and East European Jews, the Israeli embassy, with the help of Jews in
Poland, was bringing Soviet Jews across the border to „safe houses” in
Poland before secreting them to Israel38.

The Fate of a Yiddish Poet in Communist Eastern Europe: ... 317

38 See, for example, IPN 00231/209 folder 4, p. 105-106; IPN 00236/284,
folder 1, sub-folder 8, p. 87-92.



Hersh Smolar, chairman of the Social-Cultural Association, asserted
in his memoirs that it was Kon’s arrest in 1960 which, in retrospect, made
evident the Polish government’s distrust of the Jewish communal
leadership because of their contact with the West and Israel, even though
the leadership’s central governing body consisted almost entirely of prewar
communists who remained loyal to the communist regime after 1956. The
suspicions were heightened, according to Smolar, because several leaders
of the Social-Cultural Association, including Smolar and David Sfard,
editor of the Yiddish literary journal in Poland, had vouched for the prewar
communist credentials of Kon and his wife in their application for
repatriation to Poland. Kon’s arrest in 1960 was for Smolar a precursor to
the „anti-Zionist” campaign later in the decade39. For Smolar, the
accusation that Kon, a literary editor of the „Folks-shtime”, was a spy for
Israel upset the delicate balance that the Jewish leadership had attempted
in manoeuvering between loyalty to the Communist Party and connections
with the larger Jewish world in the West and Israel. In fact, although
Smolar might later have seen Kon’s arrest as a first sign of the security
apparatus’s distrust, suspicions of the Jewish communal infrastructure had
begun earlier, in the last years of the 1950s, in association with the
repatriation from the Soviet Union and emigration to Israel.

Despite the later recollections of Smolar and others that 1956 had
begun their process of disillusionment, the central Jewish communal
leadership in Warsaw never expressed openly between 1956 and 1967
the deep impact of the events of 1956 on their faith in communist
ideology, even as the leaders of the provincial branches of the Social-
Cultural Association, many of whom subsequently emigrated, voiced
their deep disillusionment. There was no open discussion in Jewish
forums of liberalization of the communist system. Unlike in larger Polish
society in 1956 and 1957, more on this there was no possibility for
publication of dissent or political debate in Yiddish, unfiltered by the
Jewish organizational leadership.

The Social-Cultural Association’s monopoly on Jewish cultural
expression at this time was quite different from the situation that had
emerged in the first years after the Second World War. In the early
postwar period, reborn Jewish cultural life in Poland had been
pluralistic, with dozens of publications in Yiddish, Polish and Hebrew40.
But by late 1949, political pluralism had given way to Communist Party
dominance in Jewish political, communal and cultural life, as in Polish
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society as a whole. The American Jewish Joint Distribution Committee
had been forced to leave Poland in 1949, and a year later the Central
Committee of Jews in Poland, which had been an umbrella organization,
became the Social-Cultural Association, which for the next 40 years
enjoyed a monopoly on Jewish organizational life. By the early 1950s the
only Yiddish literary outlets, not including „Bleter far Geshikhte”, the
Yiddish journal of the Jewish Historical Institute, were the „Folks-shtime”
newspaper; „Yidishe Shriftn”, a monthly literary journal; and the books
published by Yiddish Bukh. All three of these were headed by leaders of
the Social-Cultural Association and essentially were literary organs of
this institution. Beginning in 1950, Yiddish literary outlets were therefore
limited by their use as a propaganda tool by the Jewish organizational
leadership and the communist government to which it remained loyal.

While these periodicals therefore cannot fully reflect Jewish society,
the newspaper and literary journal do chart the changes in the Jewish
leadership’s attitude toward Jewish issues and the Polish government.
For example, beginning in 1956, following publication of an article by
Hersh Smolar that was first to report the fate of the Soviet Yiddish
writers41, the „Folks-shtime” and „Yidishe Shriftn” began to publish
frequent articles and literary criticism about the murdered Soviet
Yiddish writers as well as articles about Soviet Jewish life. The articles
reflected the Social-Cultural Association’s resolve after 1956 to help
revive Soviet Jewish life. The „Folks-shtime” had a „nonconformist
reputation” among Soviet Jews, according to Gennady Estraikh, who
notes that in this period the „Folks-shtime” was the only outlet in which
Soviet Yiddish writers could publish their work until the founding of
„Sovetish Heymland” in 196142.

The content of Yiddish publications between 1956 and about 1960
also reflects greater attention to Jewish cultural life in Israel and the
West. Beginning in late 1956, both the „Folks-shtime” and „Yidishe
Shriftn” began to publish translations from Hebrew, regular cultural
news from Israel, and poems and articles by writers from Israel and the
West, although throughout this period there continued to be only
negative coverage of Israeli politics. A few short articles about Jewish
religious life in Poland were also printed, such as information about the
kosher kitchen in Wroclaw and about a gathering of rabbis and ritual
slaughters from throughout Poland.
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Between 1957 and 1960, the issues that dominated the pages of the
„Folks-shtime”, aside from the standard political propaganda, were
assistance for Jewish repatriates from the Soviet Union, the drain of
emigration on the provincial Jewish communities, calls to rejuvenate
Jewish communal activities, and the problem of antisemitism within
factories and larger Polish society. This last issue was raised repeatedly in
articles and letters to the editor in the „Folks-shtime”, particularly
beginning in 1957. The „emigration mood” among Jews had been
exacerbated by the earlier failure of the Polish communist party to
condemn antisemitism during the political crisis in fall 1956. The Jewish
leadership hoped that Polish Premier Józef Cyrankiewicz’s condemnation
of antisemitism in February 1957, following a report by Hersh Smolar to
the Central Committee of the Polish communist party on the atmosphere
of panic among the Jewish population43, would stem the emigration tide.
Cyrankiewicz’s condemnation was prominently reported in the „Folks-
shtime”44, and references to it were repeated in subsequent months. Yet in
that year, 1957, the emigration wave peaked at more than 30,000 Jewish
emigrants. By 1960 three-quarters of the Jewish repatriates had left Poland
for Israel and the West, comprising about one-quarter of more than 51,000
Jews emigrating from Poland in this period. It is possible to attribute the
emigration wave to the greater possibility for emigration, which between
1951 and 1955 had been severely restricted. However, minutes of the
provincial branches of the Social-Cultural Association indicate that the
dismissal of Jews from high and mid-level government posts, antisemitism
within factories and economic cooperatives, and the disillusionment of
provincial Jewish communal activists as a result of the revelations from the
Soviet Union in 1956 were significant factors for many individuals.

Among the emigrants were many of the Yiddish writers and poets
who had remained in Poland after the immediate postwar years, including
Binem Heller, Leib Olicki and Hadasah Rubin, all of whom left between
1956 and 1960. Others, such as the Yiddish poet Yisroel Emiot, left Poland
shortly after their repatriation from the Soviet Union between 1956 and
195945. Moshe Broderzon was probably making plans to emigrate from
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Poland when he died in Warsaw in 1956, three weeks after his repatriation
from the Soviet Union. Lili Berger and Moshe Szkliar remained, only to
be among the emigrants in the aftermath of the March events in 1968.
Only two Yiddish writers, Shlomo Beilis-Legis and Daniel Kac, never left
Poland, while a handful of others switched to writing in Polish46.

„Stamp of a generation”

Despite Kon’s short stay in postwar Poland, the most important
Yiddish memoirists from that period, including Hersh Smolar, David
Sfard47 and Lili Berger48, each recall in retrospect Kon’s imprisonment
in Poland as emblematic of their own disillusionment, whose seeds had
been planted in 1956 and ended in their political defeat during the so-
called anti-Zionist campaign of 1967 to 1968 in Poland. Sfard’s chapter
on Kon is a particularly illustrative example of the impression which
Kon made on the Polish Jewish intellectual environment and the
resonance which his life history had for the Jewish communist
leadership of postwar Poland. Sfard, a prewar communist who was a
Jewish communal leader in postwar Poland, among other roles as editor
of the literary journal „Yidishe Shriftn”, emigrated to Israel in the wake
of the anti-Zionist campaign. He wrote:

„What did Naftali Hertz Kon, in his eternal wanderings from land to
land, from city to city and from prison to prison, search for in life, where
was he ceaselessly driven to, where did he get so much strength to resist
everything and everyone?

Earlier it was the great truth that was supposed to free the world, the
truth whose »light drew him from afar, its glare illuminated in his eyes«.

Later, after the long years of prison and pain, it was the protest against
strangled human dignity and the desire to tell the truth about the
extinguished dreams and lost hopes. (…) The words of Naftali Herts (...) are
so laden with pain, with disappointment, with dejection and bitter
introspection, that it contains in itself the stamp of a generation, these
words will certainly remain after him and ascend (…) in their sincere and
genuine expression of a poetic heart, which survived so much pain and
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which in deep sadness sang that »every letter / like blood / like fire -/ glows
/ and I say -/ a quiet kaddish – / my trembling / quivering / poem«49.

The political defeat of Sfard’s generation, prewar communists who
remained committed to the reestablishment of Jewish life in Eastern
Europe after the Second World War, is the main thread in the evolution
of Kon’s poetry. His early poems, including those in his first published
volume of poetry, „Trot nokh trot”, are dominated by the rhetoric of
communist idealism. The narrator is frequently a factory worker, as in
the sequence of poems „Mayn mishpokhe un ikh” [My family and me],
which describes the impoverished family of a young boy, who is the son
of a washerwoman and a factory worker50. Other poems in Kon’s first
volume describe worker’s demonstrations in Warsaw, prewar
imprisonment and escape to the Soviet Union.

Kon’s last volume, „Farshribn in zikorn”, published after his
emigration to Israel, laments the misplaced faith of Kon and his generation
in revolutionary politics and seeks to make sense of his life path from a
communist believer to a victim of communism. A focus of this volume
which is missing from his earlier work is his attempt to understand his fate
as a Jewish victim of both Nazi and Soviet persecution.

The first section of „Farshribn in zikorn” contains poems written
during and about Kon’s imprisonment in the Soviet Union. In these
poems, he sees himself as a witness to life in the Soviet camps and the
destruction of Soviet Yiddish culture in particular. For Kon, resistance
against the dehumanization of the camp system is intertwined with his
efforts to continue writing poetry while imprisoned, his refusal to give
in to political demands on literature, and the struggle against
suppression of Yiddish writing. The interplay of these themes is most
clearly expressed in „Mayn yidishe virde” [My Jewish dignity], which
evokes the image of slavery to describe the Soviet Jewish experience as
well as the dilemma of writers under the Soviet system. „Am I a slave”,
the poem begins, „Born to a slave; Or a scion of a people! …

Should I alone
Dig a grave,
Sew shrouds
For my dignity,
My tomorrow,
My past,
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(And as is the custom)
„Give them a decent burial”,
And forever,
Forever
To be a slave,
And bring into the world
Slaves,
And to bring up
Slaves?!
Do I strew ashes
On my head,
Tear my clothes [in mourning],
Sit shive, say kaddish
For the poets (my brothers)
— The martyrs …

Kon continues to beseech himself not to allow „my poems [to] be
rings in the chains of slavery”, before addressing his fellow poets in the
final stanza:

Should your words,
Your songs,
Oh poets, be incense
On the foreign,
False altars – sacrifices,
Or illustrious,
Glowing,
Flaming lights,
Unwavering,
Untarnished … witnesses
On the day
Of the highest,
The final judge?!

Kon evokes this argument more pointedly in one of the volume’s
most significant works, a poem titled „Shmuel Halkin’s Jubilee” that
decries the celebration in 1958 of the literary anniversary of the Yiddish
poet Shmuel Halkin in Moscow. The celebration was staged following
protests abroad in the wake of the revelations in 1956 of the murder of
the Soviet Yiddish writers and poets. Each stanza of Kon’s poem
describes the persecution of a Yiddish writer or cultural leader in the
Soviet Union, from Solomon Mikhoels, Der Nister and Dovid Bergelson
to lesser-known poets such as Zelik Akselrod and Herts Rivkin, ending
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with variations of the line „And they celebrate Halkin’s jubilee”. Kon’s
apparent condemnation of Halkin in the poem’s early verses is tempered
by his acknowledgement of Halkin’s impossible situation:

A true poet cannot tell lies,
At your jubilee-evening you were silent,
It seemed: you were sickened, sickened by everyone’s speech -
The speech – the rings of the chain. –
I understand your silence –
Woe, woe to such a jubilee.

To your merriment a medal was pinned on your breast...
Your silence was the great scream.
Woe, woe to such a jubilee. …

If you, Halkin, would have thrown the medal
And together with the „tin badge,” our horror, our pain,
In the face of them all, the enemies of the Jews,
The entire long-suffering [literally, hard-lived]
Jewish people
Would have celebrated your jubilee51.

Kon’s struggle with political demands on literature is a constant
theme in this last volume of poetry. After his release from his first
imprisonment in 1941, Kon had resolved not to continue writing and
sought work as a physical laborer. „When it is not possible to speak the
truth”, he later wrote, „be silent”52. But as he describes in the poem
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„Farshribn in zikorn”, it is in prison where composing poetry became
a defense against the dehumanization of his long imprisonment:

Did they think:
– If they confine
My space,
I will be
A branch,
Cut off
From the tree?
Did they think:
If they lock me up in prison,
I will fade,
Wither …
That I would grow moldy,
Rot?

For the spirit
To be free
There is no fence:
In my cell,
In the cage,
I – also a branch,
A tree,
The earth:

Nourished
My roots
From my own
Force
From my own
Juice.
To destroy
My spirit?
It lives,
Weaves,
Creates,
Does not stop to write.
(On the hands
Iron rings -
But I do not stop
To sing.) …
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There is no pencil,
No paper.
My poems
„Written”
In my brain,
In its depths
They slept
Were stubborn,
Dogged,
On the sleeping-stone
Of conscience.

The volume’s title, „Farshribn in zikorn” [Written down in memory]
is therefore in part a reference to the way in which he composed poems
in prison and his refusal to succumb. But as the collection’s second two
sections, „Yizkor” and „Mit zikh aleyn”, make clear, the title also signifies
his attempt to recover memories of his childhood and family to buttress
the faulty foundation which he had built on political idealism. The
volume opens with a poem to his mother, to whom the book is dedicated:

If the tears from all of your days
Would be transformed into thorns
I would on the path of thorns
Walk, walk, walk
Alone, alone
Until the end, until the end.

Do I not walk on this very path?

If the tears of all your days
Would be transformed into grain
And the wind would sow them
On my path, lingering in a heavenly light:
And there would appear a thick forest
And your countenance -
The full moon
Over the forest -
Would smile to me quietly …
Perhaps I would, in this very forest,
Find a path.

Do I not search for this very path?
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He repeats the imagery of his mother’s tears in an untitled poem in
the third section, „Mit zikh aleyn” [roughly, By oneself] in which he
expresses remorse for the bankruptcy of the path which he chose to
follow:

I returned to the beginning, to the clean source,
To my childhood-footpath, which I treaded; -
I left it in doubt, but without hatred, without bile,
With holy, unpolluted commandments;
…
I left – a bird in his first flight,
I returned from the deep abyss; –
Oh, how much gratuitous, useless toil!
Oh, how many perished ships!

Oh fate! You did not begrudge me the prettiest presents,
Not just once you helped me in my … way; –
I returned rich, thoughts, thoughts –
My only possession.
…
I returned clean, bound by nothing,
For my mistakes I have suffered enough; –
I never praised the murderers, their swords
Cut me also, like everyone.

I will sift myself and sift myself through a thick sieve,
Again immerse myself and purify myself; –
Until my lips will be clean again like at the beginning,
Until I will withdraw further and further,

Until I will retreat further and further from there,
To the clean source, to the first daybreak flight of the bird,
Only when I will be reminded of this,
I will be silent and lower my eyes.

The search for his childhood path also resonates in the section on
the Holocaust titled „Yizkor”, in which he refers to his poetry as symbolic
gravestones in his „vast, endless cemetery”.

Yet it is Kon’s insistence on poetry speaking truth despite the stifling
of writing and the subversion of reality that is his primary message, one
that is reflected in a farewell letter which Kon wrote to his family in
1961, during his imprisonment in Warsaw. Kon might have written the
letter with the expectation that he would be deported to the Soviet
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Union, which, he believed, would be a death sentence; it also might have
been a suicide note53. In the letter, Kon wrote:

„… I am absolutely innocent. I never committed any crime against
anyone, perhaps I made mistakes, but as a human being I have not erred.
I wrote purely that which my heart and my conscience dictated and my
motto in life was truth and once again truth and to do good for people.
Perhaps I should have been born one century later. Forgive me my loved
ones. (…) I decided that this is not a decision of a deserter but a decision
of a human being for whom freedom and life are one and the same”.

He continued with advice to his children: „In the last minutes of life
do not speak what is not the truth. Remember that your father was an
honest person in everything – a person for whom God was humanism, love
for every human being who is worthy of this lofty word”. His last wish, he
wrote, was to be buried at the Jewish cemetery in Warsaw near the grave
of Y.L. Perets. He added, in a postscript, that he was writing from
a prison in Warsaw’s Mokotow section, „where I sat in 1932 as
a revolutionary writer. Now the circle is closed. Every person has his circle,
I have reached the end of mine”54.

Conclusion

Naftali Herts Kon’s arrest in Warsaw in December 1960 reflected
the development of the Polish security apparatus’s suspicions of the
Jewish communal infrastructure in connection with repatriation from
the Soviet Union, emigration to Israel, and the Polish Jewish
leadership’s renewed contacts with Jewish organizations in the West.
Kon’s imprisonment in Poland, and the life path of a disillusioned
communist which dictated the themes of his poetry, resonated with the
Jewish communal leadership in Poland in the wake of their own
political defeat, during the „anti-Zionist” campaign in Poland in 1967-
1968.
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A U G U S T G R A B S K I

P I O T R K E N D Z I O R E K

TThhee  RReettuurrnn  ooff  „„LLeefftt  AAnnttii--SSeemmiittiissmm””
iinn  PPoollaanndd??  

Anti-semitism in Poland has not been articulated in the political
language of the left since the time of the „anti-Zionist” (in fact: anti-
semitic) propaganda campaign of the 1960s inspired by general
Mieczyslaw Moczar, and the later episode of the Patriotic Association
„Grunwald” at the beginning of the 1980s. But articles which have
recently appeared in the columns of the magazines „Lewa Noga” / „Left
Foot” and „Rewolucja” / „Revolution” (which are published by the
Warsaw publishers „Ksiazka i Prasa” / „Book and Press”, KiP) give rise
to the question of whether the ghost of anti-semitism is not again
emerging in the guise of left „anti-Zionism” in Poland.

Apologia for Anti-Jewish Terror

Take, for example, the third issue of „Rewolucja”, in which 130
pages are given over to the question of the Israel-Palestine conflict1. In
eight articles by Palestinian and Western European writers which have
been translated into Polish, and also in the introductory text by Zbigniew
M. Kowalewski (who functions as the editor-in-chief of this magazine,
and recently became a vice-chief editor of „Le Monde Diplomatique – a
Polish version”), the same idea is returned to again and again: Israel is
a racist and colonial state, which cannot claim a right to exist in any
form. In addition, it is stated that this state serves as the most important
instrument of world imperialism in the suppression of the Arab masses
in the Middle East. In doing so, as the American political writer James
Petras adds in his articles which have been published in „Rewolucja”
and „Lewa Noga”, American imperialism itself carries out policies in the
Middle East which are dictated by the Jewish-Zionist interest group

1 „Rewolucja”, no 3, 2003, pp. 108-240.



(with the result that it is not entirely clear whether Israel is an
instrument in the hands of American imperialism, or, as Petras suggests,
it is the other way around)2.

From this he draws the conclusion that any negotiations with this
state mean the betrayal of the Palestinian national interest, and the
betrayal of the international struggle of all peoples and classes
oppressed by imperialism. And since this struggle is a matter of life and
death, all methods of struggle are therefore justified, even suicide
bombings by Palestinians (including those directed against random and
innocent Israeli civilians). As Kowalewski explains, it is, after all, a
question of the removal of „a state which represents part of the defensive
ramparts of Western imperialism, and which is its central base in the heart
of the Arab and Muslim world”3. In arguing thus, these authors do not
make any secret of the fact that for them it is not a question of mutual
recognition of the national interests of the Jewish-Israeli and Palestinian
nations, but rather a question of ending „the Jewish colonisation of
Palestine”.

It is easy to guess what will happen to the „Jewish colonisers” in the
liberated „historic Palestine” under the rule of Hamas, Islamic Jihad, the
Brigades of the Al-Aqsa Martyrs, and other organisations which are
praised because of their uncompromising struggle against the Israeli
occupation. „If the contradictions cannot be solved other than by means
of force, such as in the event of the kind of invasion which is represented
by the Jewish occupation of Palestine, then political justifications can
easily become separated from compromises. … And those who take refuge
in ideological justifications, who spread the ideas of »mutual existence«,
»recognition of Israel« and »attempting to win support in the camp of the
enemy« under the pretext of internationalism, and who insist that we
should sing »we are the world« and should say to the Jewish aggressors on
our land that we »have nothing against them as Jews« when they kill,
throw people into prison, blow up houses, confiscate land, and do all those
things which an occupier does! It is therefore more difficult to cure oneself
of the ideological syphilis of compromise with Israel [emphasis added –
A.G. and P.K.] than it is to cure oneself of the political justifications of
compromise with »Israel«, which, in any case, are becoming ever weaker
and are collapsing of their own accord” (Ibrahim N. Allush)4.
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Kowalewski’s arguments head in the same direction of radical anti-
Jewish Palestinian nationalism. Kowalewski is concerned by the idea
that Palestinian extreme right-wingers might organise less attacks on
Jews than they have done so far. He therefore criticises the appeal of a
group of Palestinian intellectuals who advocate the „de-militarisation of
the Intifada and, in particular, an end to the attacks on civilians” on the
grounds that „it [this appeal] deepens the divisions between a large part of
the academic intelligentsia, which is active in NGOs (non-governmental
organisations) and which has emerged from the »secular and national-
democratic« milieu, and, on the other hand, a large section of the masses”.
Then he refers positively to the statements of representatives of
„organisations which participate in the armed struggle”, and which
emphasise that „we reserve the right to attack everything which is Zionist
in the territories occupied since 1967”, and also „the right to defeat
Zionism in the framework of the territories occupied since 1948 [i.e. since
the creation of the state of Israel – A.G. and P.K.]”. To justify this attitude
he adds that such views reflect the social mood and the dynamic of the
class struggle in Palestine5.

With regard to the authors of this appeal and others like them who
defend the idea of recognising the existence of the Jewish nation and its
right to a state of its own, they are all, as is clearly stated in the article
by Allush which has already been quoted, in the pockets of the Zionists
and the imperialists (which amount to the same thing in this discourse,
as the concepts are mutually interchangeable): „It is a question of a new
kind of intermediary appearing between imperialism and Zionism on the
one side, and the Arab people on the other. These intermediaries exercise
non-economic functions. This group comprises all Palestinians and Arabs
who play in their societies political and intellectual roles in the interests
of imperialism and Zionism. … In this group are to be found virtually all
Palestinian intellectuals who have prostituted themselves by signing the
appeal for an ending of the »militarisation« of the Intifada”6.

What we are dealing with, therefore, is a group of parasitic
intellectuals who are separated from the masses, and who have been
subjugated by Zionism and its international agencies. According to the
material published in the magazines under discussion, to this group
there should also be added the anti-Zionist radical left in Israel and
„almost the entire international solidarity movement which in supporting
the perspective of the creation of an independent Palestinian state finds an
alibi for renouncing the struggle against the racist Zionist state” (Ayshah
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Handal, Julien Salingue and Pierre-Yves Salingue)7. Counterposed to
these „comprador elements” (Allush) there is the real national resistance
movement, with Hamas, Islamic Jihad, etc. in the forefront: „Their
emphasis on conducting the armed struggle against the Jewish occupation
of Palestine through to the end turns this broad current into a block of the
real resistance movement. ... The Palestinian masses identify with it
because it is the best representative of their long-term interests, which rest
upon the total liberation of Palestine from the Jewish occupation”8.

It should not be forgotten that in the struggle for the elimination of
the Jewish state matters of worldwide importance are at stake, because
„the Palestinian question is at the centre of the problems of the world”
(Ahmad Saadat alias Abu Ghassan, a leader of the Popular Front for the
Liberation of Palestine)9. „The struggle of the Palestinian people is the
concentrated manifestation of the clash between the Arab nations of the
Middle East and imperialism”, and therefore it can „serve as the link
between the mobilisations unfolding in the Arab countries and the
international resistance movement against globalisation” (Handal,
Salingue)10. Zionism as an ideological expression of Israeli imperialism
is thereby a key problem for all nations because – as Michel
Warschawski explains in the last issue of „Lewa Noga” – „the anti-
Palestinian policies of Israel constitute a kind of local labour of the neo-
conservative strategy on the global level. The basis of this strategy is
provided by the repeated colonisation of the world … and, thereby, the
establishment of a global system of racial-social apartheid. … At the
beginning of the twenty-first century there are no longer any local
conflicts” but rather „a neo-colonial war between the imperialism of the
United States and the nations”11.

Islamist radical right-wingers are said to be the representatives of
the oppressed nations and Arab masses, the imperialism of the United
States and Israel is said to be the main obstacle to ending the capitalist
mode of production on a world-scale, and in Israel genocide of the
Palestinians is supposedly taking place (Shulamit Aloni and James
Petras defend the thesis that Auschwitz is to be found today in Palestine).
The right of Palestinians to return to Israel in the borders which existed
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prior to 1948 should be recognised. With regard to the last demand, it is
again a question – and not for the first or last time – of the editors of
„Lewa Noga” and „Rewolucja” using different criteria for Jews and non-
Jews. Although these editors present themselves as fervent
internationalists, they do not raise demands such as the right of return
for Germans to those territories which were inside the borders of the
German state in 1937.

The most curious author whose articles were published in „Lewa
Noga” is a certain Israel Shamir – a Russian Jew who lived in Israel and
who now lives in Sweden12. From the very beginning of his anti-Israeli
crusade a section of the anti-Zionist left was confronted in his articles by
something with a similarity to Christian anti-Judaic fundamentalism.
His anti-Israeli articles, however, were published with a feeling of
satisfaction by a section of the socialist press internationally. But when
it turned out that Shamir, being a neophyte of the Greek-Orthodox
Church, believes in ritual murder, co-operates with Holocaust deniers,
uses the anti-semitic expression „Zog” („Zionist Occupation Govern-
ment”) in relation to the US government, endorses the theses of the
„Protocols of the Elders of Zion”, etc., etc., then even the American
editors of the magazine „Socialist Viewpoint”, ultra-radical in their
attacks on Zionism, decided to publicly apologise to their readers
because of their flirtation with Shamir13. But the editors of „Lewa Noga”
were not prepared to engage in such an act of self-criticism.

The Roots of the „Anti-Imperialism of Idiots”

But enough of reproducing the monotonous discourse of the „anti-
imperialism of idiots” (Isaac Deutscher) which is to be found in the
columns of „Rewolucja” and „Lewa Noga”. We turn instead to the
general problems associated with the notion of „left anti-semitism”. It is
easy to recognise the similarity between this discourse and the kind of
anti-Zionism which was propagated by the Moscow-controlled
Communist movement (especially after 1967)14. In this discourse it is
not just a question of the one-sided identification with Palestinian
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nationalism but also a question of the adoption of a whole number of
ideas which are similar to anti-semitism. The problematic nature of this
discourse has been the subject of extensive research by various left-wing
authors for many years. In this respect, particular importance is to be
attached to the work of Thomas Haury on anti-Zionism in the German
Democratic Republic and to articles by authors linked to the German
group Initiative Socialist Forum (ISF, which bases itself on the
intellectual tradition of the Critical Theory of the Frankfurt School)15.

These authors put forward the thesis that the decisive factor in the
possibility of articulating anti-semitic notions in Marxist categories was
primarily a unique „embourgeoisification” of Communist ideology in its
Stalinist form, expressed in the acceptance of the thesis of two
revolutionary subjects (which are to be linked to each other through the
activity of the Communist Party: the exploited classes, and the oppressed
nations). Thus, „»socialism in one country« [Stalin’s well-known
expression – A.G. and P.K.] is an expression which flows out of this
linkage: the unity of socialism and the nation, national socialism, state
socialism” (article by the ISF)16.

By accepting such ideas the (post-)Stalinists, and then a large part
of the so-called New Left (which in many other respects rejected official
Communism, which we define as Stalinist), have adopted a series of
bourgeois-idealist conceptualisations concerning the social nature of the
institution of the state and the nation. Thus, for example, there is the
question of the conception of the state as an emanation of the
homogenous nation. In this question the issue of state activities in the
process of the constituting of nations (which has been researched by
many prominent left-wing intellectuals, such as Étienne Balibar and
Eric Hobsbawm, to mention just two) is largely passed over in silence.

The emergence of national states can thereby be conceptualised as
an act of a unique „national contract”. Out of this there flows a disregard
for political-economic force as a constituent factor in the development
of the state institutions (as the basis for the creation of national
markets, which was the traditional argument of orthodox Marxism). The
result of such an ideological viewpoint is to draw a distinction between
„bad” and „good” states/nations. The former are allegedly to be found in
the capitalist metropolises, while the latter are to be found above all in

334 August Grabski, Piotr Kendziorek 

15 T. Haury, Antisemitismus von Links. Kommunistische Ideologie, Nationa-
lismus und Antizionismus in der frühen DDR, Hamburg 2002; Initiative Sozia-
listisches Forum, Das Ende des Sozialismus, die Zukunft der Revolution. Analysen und
Polemiken, Freiburg 1990.

16 Ulrike Meinhof, Stalin und die Juden: die (neue) Linke als Trauerspiel, in Das
Ende, p. 129.



the so-called Third World, and some of the latter are blindly identified
with by supporters of the „anti-imperialism of idiots”.

From this there arises the typical paradoxes which have been
confirmed by many researchers, for example that a rejection of the
right-wing variants of Polish-national anti-semitism can be
accompanied, for example, by support for a Palestinian nationalism
which is coloured by anti-semitism17. Stefan Zgliczynski, editor-in-chief
of „Lewa Noga” and leader of the KiP, can therefore write that
„Jedwabne [a place where a section of the Polish population took part in
the anti-Jewish pogrom which had been provoked by the Nazis in 1941
– A.G. and P.K.] is to be found everywhere [in Poland]” and simultaneously
publish apologetic texts concerning the Palestinian national movement
(without, for example, mentioning in even a single word the fact that
Article 32 of the so-called Charter of Hamas cites the „Protocols of the
Elders of Zion” as evidence of a Zionist conspiracy)18. It seems that the
decision to approve including de facto anti-Jewish texts in the pages of
the magazines published by „Ksiazka i Prasa” does not register in the
understanding of Zgliczynski as being in contradiction to his earlier role
as an expert and author of reports for the European Centre of Research
and Action on Racism and Anti-Semitism (in Paris).

From Dumbed-Down Anti-Imperialism to Racism

The linking of the fact of the existence of the Jewish state and the
Jewish diaspora to the old anti-semitic theme of the parasitic exploitation
of other nations by Jews also appears in the anti-Zionist discourse under
discussion here. Using formulae such as „Zionist” imperialism, colonialism
and racism creates the link with left-wing ideological thought. Such links
with categories of „progressive” ideological thinking do not, however, alter
the fact that „the anti-imperialist view of the world [i.e. the one being
discussed here – A.G. and P.K.], in terms of its potency and tendencies, must
be defined as structurally anti-semitic. It is characterised by Manichaeism,
personalisation, conspiracy theory, and the counterposing of good peoples
and bad finance capitalists” (T. Haury)19. The short road – as Isaac
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Deutscher poignantly noted – which leads from such an anti-imperialism
of idiots to anti-semitism becomes visible when we take into account that
in this kind of political conceptualisation Jews are not recognised as a
nation (which, moreover, partly results from the acceptance of the
definition of a nation which stems from Joseph Stalin) but are mostly
defined as white racist colonisers. The question of anti-semitism and the
Holocaust and their role as factors in the emergence of Zionism as a
political movement and, later, in the creation of the state of Israel as a
result of its efforts and struggles, is totally screened out of this discourse.

Looking at things from this point of view means that Jews in
Palestine are always on the side of the forces of evil (as colonisers,
racists, imperialists, capitalists) and that in this role they began (as
Shulamit Volkov poignantly notes) to fulfil in the Arab world the
symbolic function of embodying the worst of the experiences of the post-
colonial societies in their contacts with the Western world. It is no
surprise that an uncritical adoption of such a point of view frightens
away most Jews from the radical Left, and that it also leads on the one
hand to a strengthening of the Zionist consensus in Israeli society (based
on the feeling of fear, as described by Moshe Zuckermann), and on the
other hand to a strengthening of the potential for anti-semitism in the
nationalist ideologies of the Western and European countries20.

You do not need much empathy with the historical experiences of
Jews in order to be able to agree with the words of the important Israeli
Trotskyist militant Jacob Taut (author of the book „Zionism and the
Jewish Question”, published in German), who lived in Palestine from the
1930s onwards: „This state, whose creation we criticised, … is now, after
twenty years of its existence [the book dates from 1969 – P.K. and A.G.],
a fact, the elimination of which by whatever Arab forces you care to think
of would only lead to new misfortunes, murders and killings. Israel is a
rich country, which like the all capitalist countries is devided into social
classes. The role of Zionism is reactionary but the Jewish population of
Israel can be attracted to the anti-imperialistic and pro-socialist struggle
only when its physical and national existance will be guaranteed”21.

As is obvious, the anti-Zionism of the Jewish anti-Zionist Left (for
example, the new-left organisation Matzpen22, or the Bund23, which
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decisively defend the right of Jews to self-determination) has not got the
slightest thing in common with the „anti-imperialism of idiots”. In any
case, Israel’s right to exist is not disputed by the Fourth International,
the most important international organisation of the radical left, and
one whose activities are often referred to by the editors of „Lewa Noga”
and „Rewolucja”. But in relation to the Israel-Palestine conflict the
editors consistently keep quiet about the fact that the Fourth
International has abandoned the idea of a bi-national state on the
territory of Palestine/Israel (for example, in the resolutions of the XIIIth

World Congress of the Fourth International in 1991)24.
The conclusion which follows from all of this is that if anyone is

writing about anti-Zionism and the radical left, then they should always
clearly state what kind of anti-Zionism and what kind of radical Left
they are dealing with. Otherwise, as is so often the case, the debates do
not have a clearly defined subject-matter as their starting point, and are
therefore often sterile. It is a pity that the editors of „Lewa Noga” and
„Rewolucja” attempt so consistently to propagate precisely the ethically
and politically most dubious ideas (stemming from the tradition of
Stalin’s „Questions of Leninism”) to be found in the extensive and
important political and theoretical inheritance of the New Left.
Fortunately for Jews and the Left, there are also critical left responses to
this left anti-semitism, as is evidenced by the names of writers and
organisations referred to in our article.

This article is a reworked version of the text which appeared in the
Polish Jewish magazine „Midrasz” in July/August of 2006 (as a
contribution to the debate being conducted in that magazine about the
links between left anti-Zionism and anti-semitism).
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