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S łowa kluczowe 

 
antysemityzm, globalizacja, fantazmat, Żydzi, antyjudaizm, mit, Obcy, Inny, uprzedzenie, mowa 

nienawiści 
 
 
 
 

Temat pracy dyplomowej w języku angielskim 
 

Anti-Semitism without Jews. The phantasm of the Jews in the late modern Polish 
culture. 

 

 
 

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus) 
 

14.7 Antropologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spis treści 

 

WSTĘP…………………………………………………………………………………………….…...6 

- Źródła……………………………………………………………………………………………....9 

- Miasto……………………………………………………………………………………….…….11 

- Inskrypcje…………………………………………………………………………………………14 

- Manifestacje………………………………………………………………………………………19 

- Późna polskość……………………………………………………………………………………24 

 

ROZDZIAŁ 1: Tabu……………………………………………………………………….…………26 

1.1. Antysemityzm w polskich naukach humanistycznych……………………………………………26 

- Definicje…………………………………………………………………………………….…….27 

- Skala zjawiska…………………………….………………………………………………….…...29 

1.2. Wyparcie………………………………………………………………………………….……….31 

- Niepoprawność polityczna: ograniczenie zewnętrzne……………………………………………32 

- Poczucie winy: ograniczenie wewnętrzne………………………………………………………..34 

1.3. Wybuchy mimo zakazu…………………………………………………………………….……..46 

 

ROZDZIAŁ 2: Mit…………………………………………………………………………………...50 

 2.1. Wojna……………………………………………………………………………………………..51 

2.2. Przeciwnik………………………………………………………………………………………...58 

- Inny – Obcy – wróg………………………………………………………………………………69  

2.3. Zawinienie – przyczyny wojny…………………………………………………………………...74 

2.4. „Żydzi” …………………………………………………………………………………………...87 

2.5. Słowo „Żyd” jako oręż…………………………………………………………………………....98 

- Moc słowa……………………………………………………………………………………….101 

- Imię, przezwisko………………………………………………………………………………...102 

- Inwektywa…………………………………………………………………………………….…105 

- Interpelacja………………………………………………………………………………………106 

2.6. Wojownicy, czyli cel wojny……………………………………………………………………..109 

- Plemię antysemitów……………………………………………………………………………..116 

2.7. Mit polsko-antysemicki………………………………………………………………………….123 

 

ROZDZIAŁ 3: Antysemityzm bez Żydów………………………………………………………...129 

3.1. Rekonstrukcja świata…………………………………………………………………………….129 

3.2. Globalizacja……………………………………………………………………………….……..136 

- Strach przed małymi liczbami……………………………………………………………..........140 

- Polski nacjonalizm a antysemityzm……………………………………………………………..147 

3.3. Polska: antysemityzm bez Żydów jako konsekwencja historii……………………………….....157 

Zakończenie………………………………………………………………………………………......168 

 

Bibliografia…………………………………………………………………………………………..173 

Załącznik: Galeria źródeł…………………………………..……………………………………….178



4 

WSTĘP 

 

Przedmiotem mojego badania są współczesne przejawy antysemityzmu w przestrzeni 

publicznej. W pierwszej kolejności chciałabym wyraźnie zakreślić granice tego, co w 

niniejszej pracy rozumiem pod pojęciem „przestrzeni publicznej” – to znaczy wytłumaczyć 

kryterium doboru materiału badawczego. 

 Podstawowym dla niniejszej pracy podziałem postaw antysemickich będzie 

rozróżnienie między antysemityzmem „prywatnym”, „cichym”, „ukrytym” a „publicznym”, 

„głośnym”, „widocznym”, który pojawia się na przekór poprawności politycznej. Wychodzę 

bowiem z założenia – którego omówieniu poświęcam rozdział pierwszy – że antysemityzm w 

dzisiejszej Polsce podlega pewnej tabuizacji i jego manifestacja na forum publicznym jest 

niepożądana. Zajmuję się właśnie tymi aktami, które – w moim przekonaniu – łamią ten 

społeczny zakaz. „Przestrzeń publiczną” rozumiem jako fizyczny teren, do którego dostęp – 

pod warunkiem poszanowania zasad współużytkowania z innymi użytkownikami danego 

obszaru oraz reguł nadanych przez administratora – nie podlega ograniczeniu1. Przede 

wszystkim zaś skupiam się na miejskiej przestrzeni publicznej. Składają się na nią ulice, aleje, 

place, skwery, parki, cmentarze, miejsca pamięci. Do mojego badania nie włączam treści 

publikowanych na łamach prasy i w mediach publicznych oraz w internecie. Pomijam 

wypowiedzi „osób publicznych” i elit symbolicznych, odrzucając oficjalną „sferę  

publiczną”2. Zawężam zakres badania do fizycznej przestrzeni publicznej i wypowiedzi, które 

przez swoją specyfikę znajdują się niejako pomiędzy publicznym i prywatnym.  

Chodzi mi o uchwycenie jednoczesnej oddolności, spontaniczności, jednostkowości 

działania i kontekstu forum publicznego, na które pada anonimowa wypowiedź łamiąca 

reguły obowiązujące w danym miejscu. Innymi słowy, badam sytuacje, w których w dużej 

mierze anonimowy nadawca nadaje komunikat do bezimiennego odbiorcy zbiorowego 

(sprawiając, że mimowolnie staje się nim każdy przechodzień) lub gdy nadaje on swój 

komunikat pozostając świadomym obecności środków masowego przekazu (rejestracji za 

pomocą kamer lub aparatów fotograficznych) jako świadków nadawanej wypowiedzi, które 

mogą przekazać komunikat dalej w sposób, którego nadawca nie jest w stanie skontrolować. 

W ten sposób rozumiem sytuacje ekspresji antysemickiej na forum publicznym (w 

																																																								
1 Por. Małgorzata Szatan, Zanikanie przestrzeni publicznej we współczesnych miastach Palimpsest”, nr 2, 2012, 
s. 92. 
2 „Niematerialna przestrzeń dialogu, obszar działań obywateli, działań, które ukierunkowane są na osiągnięcie 
dobra wspólnego (por. Habermas 2007)” – Małgorzata Szatan, Zanikanie przestrzeni publicznej..., dz. cyt. s. 92. 
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odróżnieniu od prywatnego), nad którym jednostka nie ma pełnej kontroli (tzn. nie ma władzy 

nad tym, kto będzie odbiorcą). 

Na korpus źródeł mojego badania składają się wszystkie przypadki antysemityzmu w 

publicznej przestrzeni miejskiej, wyrażonego za pomocą takich środków wyrazu jak graffiti, 

naklejki, plakaty, akty wandalizmu, destrukcja przedmiotów nawiązujących do kultury 

żydowskiej, a także hasła, transparenty i przemówienia podczas zgromadzeń publicznych 

takich jak na przykład manifestacje, pochody, mecze piłkarskie. Czasami ekspresja 

antysemicka przyjmuje także formę interakcji z jakimś przedmiotem, który odwołuje się do 

Żydów, polsko-żydowskiej historii lub polskiej postawy wobec Żydów: niszczone, zakrywane 

lub przerabiane są pomniki, cmentarze, miejsca pamięci i dzieła sztuki lub instalacje 

artystyczne oraz wizerunki. Praktyki te pochodzą niewątpliwie z różnych porządków i operują 

wieloma mediami na raz.  

Najważniejszym z nich jest słowo: warstwa językowa jest bowiem tym, co wspólne 

dla znakomitej większości wymienionych przejawów antysemityzmu w przestrzeni 

publicznej: graffiti, naklejki, plakaty (zwane w literaturze przedmiotu zbiorczo 

inskrypcjami3), transparenty i przemówienia – wszystkie posługują się przede wszystkim 

słowem jako główną składową ostatecznego przekazu. W rozdziale drugim będę skupiała się 

więc na analizie przede wszystkim warstwy językowej wydobytej ze wszystkich zebranych 

materiałów. Praktyki antysemickie posługują się jednak także gestami z porządku 

obrazowego – przede wszystkim o charakterze ikonoklastycznym: jako przykłady analizować 

będę niszczenie kirkutów i innych miejsc pamięci – a także performatywnego: szczególnie 

będą mnie tu interesować przypadki palenia kukieł przedstawiających Żydów na wielkich 

scenach takich jak zgromadzenia publiczne lub mniejszych – w gronie kibiców danej drużyny 

czy lokalnego kręgu znajomych. 

Zebrane przeze mnie materiały są w większości niehomogeniczne. Znaczną część z 

nich można traktować jako manifestację słowną i obrazową lub performatywną jednocześnie. 

Wszystkie je będę traktować jako autonomiczne wypowiedzi. Termin ten nie pozostaje bez 

związku z jego opisem autorstwa Michała Bachtina, który wypowiedź nazywa najmniejszą 

jednostką komunikacyjną językowego obcowania 4 . Antysemickie gesty, inskrypcje i 

przemowy będą tu traktowane jako komunikaty: wypowiedzi z grupy aktów mowy 

nienawiści. „Za akt mowy uznaje się we współczesnym językoznawstwie <<każde 

rzeczywiste językowe lub konwencjonalne niejęzykowe (rytualne komunikacyjnie dla danej 

																																																								
3 Por. Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej. Studium pragmalingwistyczne, Sanok 2010. 
4 Zob. Michał Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, Warszawa 1986, s. 358-402. 
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kultury) działanie mające określony i projektowany cel pragmatyczny oraz zamierzone i/lub 

niezamierzone skutki perlokucyjne>>”5. Mowa nienawiści zaś 

 

adresowana jest do zbiorowości, a nie do jednostek. Nawet jeśli uderza na pozór w konkretnego 

człowieka, czyni to redukując go do roli typowego przedstawiciela grupy, której rzekome cechy i 

motywy zostają mu przypisane bez dyskusji; odziera go z indywidualności, pozbawia biografii innej niż 

zbiorowa, odbiera prawo do bycia sobą6. 

 

Wszystkie zebrane przykłady będę również postrzegać jako znaki bardziej złożonej 

narracji, która manifestuje się we wskazanych praktykach. Znakiem według Rolanda Barthesa 

są przede wszystkim pojedyncze słowa, jednak status ten przyznaje on także innym środkom 

ekspresji. Plakat, naklejka, okrzyk, transparent, przedmiot jako autonomiczne jednostki także 

są znakami, które kodują znaczenie. W rozdziale drugim dokonam szczegółowej analizy 

znaczenia owych znaków na podstawie wszystkich zebranych przeze mnie materiałów.  

Marek Kucia i Bogna Wilczyńska wykazali podstawową zasadę tzw. antysemityzmu 

stadionowego, czyli tego, który manifestuje się na stadionach piłkarskich. Polega on na 

używaniu słowa „Żyd”, czy „Żydzi” jako obraźliwego w stosunku do kibiców przeciwnej 

drużyny piłkarskiej zarówno na stadionie jak i poza nim. „Żyd” jest tu synonimem i 

uosobieniem śmiertelnego wroga i nie odnosi się wcale do „realnych” Żydów, czyli 

przedstawicieli narodu żydowskiego. Ma wytknąć przeciwnikowi, że jest „słaby”, 

„anachroniczny”, „inny”, a zatem nie przystaje do norm społecznych i jest całkowicie różny 

od „nas”. „Figura Żyda oderwała się zatem od swojego pierwotnego znaczenia i na stadionie 

nie odnosi się zwykle ani do wyznawców judaizmu, ani członków narodu żydowskiego, lecz 

jedynie do kibica drużyny przeciwnej”7. W antysemityzmie stadionowym chodzi więc o 

„obrażenie przeciwnika Żydem”. Słowo „Żyd” w subkulturze kibicowskiej jest zawsze obelgą 

– czy to krzyczane na stadionie czy pisane na murze. To także zasada zebranych przeze mnie 

inskrypcji antysemickich: one mają być obraźliwe. Jak pokazuje Joanna Tokarska-Bakir, w 

polskiej kulturze utarł się fenomen „Żyda” – „abstrakcyjnego symbolu ujemnego”, „który jest 

stałym elementem wyzwisk i określeń pejoratywnych, tradycyjnym kierunkiem przeniesienia 

agresji”8. Badane przeze mnie wypowiedzi antysemickie bazują właśnie na tym zabiegu. 

																																																								
5 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej..., dz. cyt. s. 151. 
6 Magdalena Tulli, Sergiusz Kowalski, Zamiast procesu: raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003, s. 21. 
7 Marek Kucia, Bogna Wilczyńska, Antysemityzm stadionowy. Analiza i interpretacja zjawiska, „Kultura i 
Społeczeństwo”, nr 4, 2014, s. 197. 
8 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008, s. 43. 



7 

Inskrypcje należące do grupy antysemickich w celu wyrażania przeróżnych 

negatywnych treści używają gwiazdy Dawida, słowa „Żydzi”, rysunków mężczyzny z 

pejsami oraz innych symboli i haseł w oczywisty sposób odnoszących się do narodu 

żydowskiego, judaizmu lub państwa Izrael. Właściwie nie ma nawet problemu z 

rozróżnieniem, czy dane graffiti, naklejka, transparent itp. zawierające odniesienie do Żydów 

jest antysemickie czy nie. Takie przypadki jak projekt Rafała Betlejewskiego, który pisał na 

murach „tęsknię za Tobą, Żydzie”9, czy pojawiające się ostatnio wysprejowane z szablonu 

kolorowe menory10, których pięć przykładów udokumentowano na warszawskiej Ochocie, 

należą do wyjątków. Z zasady leksyka ta pojawia się tylko wtedy, kiedy wyraża uczucie 

negatywne, czyli antysemityzm – w innych przypadkach po prostu nie pojawia się wcale. 

 

 
Przykład inskrypcji „nieantysemickiej“, fot. Z. Kujawska 

	

ŹRÓDŁA 
 

Na korpus źródeł badanych przeze mnie wypowiedzi składają się: zdjęcia Wojciecha 

Wilczyka zebrane w albumie Święta wojna, wydawana przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej 

Brunatna Księga (za okres 2014-2016), dokumentacja akcji HejtStop dostępna w internecie 

oraz w aplikacji mobilnej, monitoring na stronie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, a 

także publikowane w mediach i internecie rejestracje fotograficzne i filmowe z różnych 

zgromadzeń publicznych. Materiał dzieli się na inskrypcje, przemówienia i transparenty 

odnotowane podczas zgromadzeń oraz interakcje z przedmiotami w przestrzeni publicznej. 

																																																								
9 Por. Andrzej Leder, Słowo „Żyd” w polskim imaginarium, [w:] Anna Zajenkowska (red.) Polska na kozetce. 
Siła obywatelskiej refleksyjności, Sopot 2016. 
10 Takie, jak te: 
http://projekt.hejtstop.pl/uploads/photos/hates/2016/05/22/0f56ff8df06c31e7ef13ff1b0b2914c430d7e2b4.jpeg, 
http://projekt.hejtstop.pl/uploads/photos/hates/2016/01/11/dcb2909c13f2e75afb820855b58ef4cf1bf0b62f.jpeg, 
http://projekt.hejtstop.pl/uploads/photos/hates/2016/04/17/26ecfc922120dc620d305877cec5abfbf42618db.jpeg,  
http://projekt.hejtstop.pl/uploads/photos/hates/2016/01/15/7365610cd09127c951c06ac1c08b2b20d157a315.jpeg, dostęp 
10.05.2017. Jak widać z wypowiedzią tego typu wchodzi w dialog wypowiedź antysemicka. 



8 

Ilościowo znacznie wyróżnia się grupa pierwsza, a przede wszystkim graffiti. Pozostałe dwie 

są znacznie mniej bogate w przykłady i odnoszę wrażenie, że mają one charakter 

incydentalny. Być może jest to związane z poziomem anonimowości, a co za tym idzie – 

poczucia bezkarności – autorów w każdym z tych przypadków. Na końcu pracy dzięki 

uprzejmości Michała Żakowskiego z Akcji HejtStop i Wojciecha Wilczyka umieszczam 

galerię zdjęć cytowanych w pracy inskrypcji. 

W swoim albumie Święta wojna z 2014 roku „Wilczyk, fotograf i poeta, pokazuje 

panoramy miejsc, które widzimy codziennie. Bloki, stacje transformatorowe, dzielnice 

jednorodzinne, wiadukty, garaże i sklepy spożywcze. Blokowiska, murki, balkony, kioski, 

budki z tanim jedzeniem, śmietniki i zabytkowe kamienice – wszędzie tam toczy się wojna na 

barwy klubowe i hasła”11. W tej wojnie na hasła wyróżnia się używanie słowa „Żydzi” i 

odniesień do kultury oraz historii tego narodu jako inwektywy i oręża o największej 

skuteczności. Wilczyk swoim projektem zwraca uwagę na wszechobecność mowy nienawiści 

i bałaganu wizualnego panujących we współczesnych polskich miastach, a przede wszystkim 

społeczne znieczulenie na otaczające wulgaryzmy i agresję zawartą w kibicowskich 

inskrypcjach. „Oto ślady wojny, która stała się częścią naszej codzienności, zjawiskiem 

normalnym, akceptowanym społecznie. Album, i to jest w nim najbardziej wstrząsające, 

pokazuje, że z wojną można żyć. Można koło niej chodzić codziennie do szkoły, bawić się z 

psem, parkować samochód, suszyć pranie, prowadzić życie rodzinne. Zaakceptowali ją 

politycy, prezesi spółdzielni mieszkaniowych, zaakceptowali obywatele”12. 

Brunatna Księga13 to publikowany przez Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” od 1996 roku 

„katalog wypadków” o charakterze ksenofobicznym, antysemickim, rasistowskim, 

homofobicznym i innych aktów dyskryminacji mających miejsce na terenie Polski. Dane 

pochodzą od innych organizacji pozarządowych zajmujących się przestępstwami z 

nienawiści, dyskryminacją oraz mniejszościami, z doniesień medialnych i książek, od 

korespondentów. Przed publikacją weryfikowane są przez Stowarzyszenie. 

Akcja HejtStop14 to inicjatywa stowarzyszenia Projekt:Polska działająca od drugiej 

połowy 2013 roku. Akcja ma na celu zgłaszanie i usuwanie z internetu oraz przestrzeni miast 

																																																								
11 Michał Olszewski, "J...ć Żydów siekierami", "Gejksa", "Śmierć żydzewskiej k****e". Wam to nie 
przeszkadza?, „Gazeta Wyborcza” 17.12.2014, 
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,137745,17142480,_J___c_Zydow_siekierami____Gejksa____Smierc_zydzewski
ej.html, dostęp 12.05.2017. 
12 Tamże. 
13 Marcin Kornak (red.), Anna Tatar, Rafał Pankowski, Katalog wypadków – Brunatna Księga 2014-2016, [w:] 
„Nigdy więcej” nr 22, 2016.; http://www.nigdywiecej.org/brunatna-ksiega, dostęp 04.05.2017. 
14 Zob. http://hejtstop.pl/; http://projektpolska.pl/, dostęp 04.05.2017. 
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mowy nienawiści szerzącej antysemityzm, homofobię, ksenofobię, rasizm itd. Aktywizuje 

internautów i lokalną społeczność lub po prostu przypadkowych przechodniów, zachęcając 

ich, by zrobili zdjęcie „hejta” i wysłali go wraz z opisem treści i lokalizacji do organizatorów, 

którzy zajmą się doprowadzeniem do jego usunięcia. Na stronie internetowej znajduje się też 

poradnik, jak samodzielnie doprowadzić do usunięcia nienawistnego napisu lub wpisu. 

Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii to 

pełna nazwa kolejnej organizacji zajmującej się zwalczaniem wymienionych postaw 

powstałej w 1999 roku. Na swojej stronie internetowej prowadzi „monitoring”15. Jest to 

katalog bieżących wydarzeń na terenie Polski, w trakcie których manifestowały się 

uprzedzenia wobec różnych mniejszości. 

 

 MIASTO 

 

Istotnym kontekstem, determinującym sytuację komunikacyjną praktyki 

pozostawiania graffiti i innych inskrypcji oraz pozostałych typów badanych przeze mnie 

wypowiedzi, jest kontekst, w jakim są umieszczane: współczesne miasto. Miasto jest 

formą organizacji społecznej i przestrzennej, która determinuje określone zachowania i 

relacje. Jest przestrzenią społeczną16: wytwarzaną przez człowieka – jej kształt wynika z 

czynników naturalnych, ale przede wszystkim społecznych i kulturowych – cechującą się 

określoną działalnością człowieka i stanowiącą dlań pewną wartość. Jak pisze Anna Chudzik, 

miasto jest „kulturowym wyrazem potrzeby porządkowania i panowania, zaprzeczeniem 

dzikiej i niebezpiecznej natury”17.  

Według Marca Augé przestrzeń w zglobalizowanym świecie zupełnie zmieniła 

wymiary, które posiadała: wraz z podbojem kosmosu znacznie się powiększyła, jednocześnie 

nastąpiło spektakularne przyspieszenie środków transportu łączących odległe od siebie 

przestrzenie, a to poskutkowało wysypem miejsc oderwanych od czasu i przestrzeni, w 

których przebywający razem ludzie nie nawiązują ze sobą kontaktu i nie wchodzą w relacje 

(np. lotniska, supermarkety, środki transportu publicznego) 18 . Według Augé w takich 

warunkach wszyscy ludzie stają się do siebie ogólnie podobni, ale nie sobie bliżsi, a wręcz 

przeciwnie: coraz bardziej samotni. Stąd rodzi się paląca ludzka potrzeba nadania sensu 

teraźniejszości przeładowanej nadmiarem wydarzeń i przestrzeni. „Nowoczesność, mnożąc 
																																																								
15 Zob. http://www.otwarta.org/jak-dzialamy/monitoring/, dostęp 04.05.2017. 
16 Małgorzata Szatan, Zanikanie przestrzeni publicznej..., dz. cyt., s. 92. 
17 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej…, dz. cyt., s. 45. 
18 Marc Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. Roman Chymkowski, 
Warszawa 2010. 
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możliwości relacji społecznych, opróżniła je po części z wszelkiej realnej treści. Było to w 

szczególności cechą nowoczesnych metropolii i wiemy dobrze, że proces ten nie pozostawał 

bez znaczenia dla samotności w tłumie”19. 

„Nie-miejsca”, o których pisze Augé: przestrzenie anonimowe, mimo że pełne ludzi, 

nie sprzyjające nawiązywaniu kontaktów mimo wielości potencjalnych interlokutorów, to 

zaprzeczenie przestrzeni antropologicznych: relacyjnych i historycznych, służących 

identyfikacji. Zygmunt Bauman nazywa je „niby-miejscami” lub „przestrzeniami pustymi”20 

– „uniemożliwiającymi zamanifestowanie swojej tożsamości czy niepowtarzalności” 21 . 

Takich miejsc nie brakuje także wśród dzisiejszych przestrzeni miejskich, szczególnie 

wielkich metropolii. Jak pisze Małgorzata Szatan, we współczesnych miastach dominują 

przestrzenie „niegościnne” – przebywanie w nich „nie sprzyja zawieraniu kontaktów, a 

jednostki funkcjonują jako anonimowe indywidua”22. Współczesne miejskie rozwiązania 

architektoniczne wymuszają przechodzenie przez przestrzenie bez zatrzymywania się w nich, 

odpychają swą formą zamiast generować przyjazną atmosferę, a „specyficzne rozlokowanie 

ulic, szkół czy centrów handlowych przesądza o preferowaniu transportu samochodowego 

nad pieszymi wędrówkami ulicami miasta, dlatego człowiekowi pozostaje coraz mniej okazji 

do spontanicznych spotkań. Przestrzenią ograniczającą te spotkania są również zamknięte 

osiedla. Anonimowość i nieufność to elementy cechujące relacje z nieznajomymi”23, którzy 

codziennie wypełniają przestrzenie mniejszych i większych miast i współużytkują ją nie 

wchodząc ze sobą w relacje.  

Bauman określa je jako „niby-spotkania”24, które nie opierają się na przeszłym ani nie 

przekładają się na przyszłe zmniejszenie poczucia obcości jednostek biorących udział w 

interakcji. Według Małgorzaty Szatan, współczesna przestrzeń publiczna ulega 

przeobrażeniom z takiej, w której zawieranie kontaktów – przy zachowaniu odpowiedniego 

kodu kulturowego i dystansu społecznego – jest możliwe, w taką, która pozbawiona jest 

funkcji oddziaływania na interakcje społeczne. „Tak jak przestrzeń miejską często 

charakteryzuje się poprzez przeciwieństwo do przestrzeni wiejskiej, tak mieszkańców 

współczesnego miasta określa się mianem stowarzyszenia (niem. Gesellschaft) poprzez 

																																																								
19 Michel Maffesoli Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. Marta 
Bucholc, Warszawa 2008, s. 140. 
20 Zob. Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. Tomasz Kunz, Kraków 2006. 
21 Małgorzata Szatan, Zanikanie przestrzeni publicznej…, dz. cyt., s. 97. 
22 Tamże, s. 91. 
23 Tamże. 
24 Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność, dz. cyt. 
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opozycję do wspólnoty (niem. Gemeinschaft)”25 – pisze Anna Chudzik. Małgorzata Szatan 

przywołuje określenie „więzi anonimów”26 – „ludzi, których rozpoznajemy i z którymi 

ewentualnie się identyfikujemy”27.  

 

Mieszkaniec miasta nie może angażować się w sposób pełny w każdy związek, każdą sytuację 

spotkania czy komunikacji, gdyż wielość potencjalnych jednostek ludzkich […] jest nieproporcjonalnie 

duża […]. Metodą neutralizacji owego nadmiaru kontaktów interpersonalnych jest – podobnie jak w 

przypadku nadmiaru bodźców wizualnych – uniewrażliwienie na [nie], wypracowanie przez 

jednostkę strategii niezauważania i nieempatowania z drugim człowiekiem28.  

 

Relacje między ludźmi polegające na czasowym jednoczeniu się jednostek wokół jakiejś idei, 

wartości, osoby, itp. po to, by nie „utonąć” w masie innych ludzi i ich idei jest zdaniem 

Michela Maffesoliego, autora książki Czas plemion, cechą współczesnych miast29. Nie 

oznacza to świadomego zawiązywania się sformalizowanych grup – „plemieniem” może być 

grupa wyróżniająca się podobnym stylem ubioru, czy spędzająca swój wolny czas w jednej 

kawiarni, która staje się niemalże wyznacznikiem tożsamości członków grupy30. Odwołując 

się do Marca Augé można powiedzieć, że owo neo-plemię jest próbą zaradzenia współczesnej 

samotności jednostek, które szukają indywidualnych odniesień i w ten sposób próbują nadać 

sens teraźniejszości.  

 

Masa to biegun wszechogarniający, plemię zaś to biegun danej konkretyzacji. Całe życie społeczne 

organizuje się w nieskończonym ruchu wokół tych dwóch biegunów, ruchu – zależnie od miejsc i ludzi 

– mniej lub bardziej gwałtownym, intensywnym, „stresującym”31.  

 

Miasto to nie tylko jego architektura, ale także komunikaty w przestrzeni oraz 

aktywność jego mieszkańców i osób przyjezdnych. Sama przestrzeń miejska jako 

odzwierciedlenie wizji człowieka32, staje się „komunikatem, nośnikiem światopoglądu i norm 

społecznych”33, a w odniesieniu do mojego materiału jest też nośnikiem pamięci. Wszystkie 

te elementy tworzą semantyczną siatkę miasta. Komunikacyjną funkcję przestrzeni publicznej 

należy rozumieć na trzy sposoby:  

 

																																																								
25 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej…, dz. cyt., s. 53. 
26 Małgorzata Szatan, Zanikanie przestrzeni publicznej…, dz. cyt., s. 93. 
27 Tamże. 
28 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej…, dz. cyt., s. 55. 
29 Michel Maffesoli, Czas plemion..., dz. cyt. 
30 Tamże. 
31 Tamże, s. 190. 
32 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej…, dz. cyt., s. 46. 
33 Tamże, s. 45. 
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Po pierwsze, miasto to przestrzeń, w której można spotykać się z innymi ludźmi, wyrażać swoje 

poglądy, manifestować swoją tożsamość. To przestrzeń otwarta dla różnego rodzaju zgromadzeń, 

demonstracji, miejsce kulturowej i politycznej debaty. Po drugie, już same elementy przestrzeni 

publicznej – ulice, place, itd. – jak ich rozlokowanie, dostępność do nich, komunikują nam pewne 

treści. Fizyczne bariery (mury, bramy) lub ich brak symbolizują istniejące podziały, wyznaczają 

obszary wykluczenia, utrudniają lub ułatwiają porozumiewanie się ludzi. […] Trzeci wymiar […] 

sprowadza się do tego, iż sama przestrzeń, jej przekształcenia, stają się często przedmiotem publicznego 

dialogu34.  

 

Ekspresje całego wachlarza wierzeń i punktów widzenia mieszkańców, które współtworzą 

atmosferę każdego miasta, Maffesoli opisuje jako „podboje Teraźniejszości”, których w 

ponowoczesności dokonują „bohaterowie życia codziennego”35. Przejawem tego podboju są – 

pośród wielu innych – praktyki odzwierciedlone w analizowanym przeze mnie materiale 

badawczym: zgromadzenia publiczne, inskrypcje, akty wandalizmu. 

 

INSKRYPCJE 

 

Inskrypcje, jak pisze Anna Chudzik, „informują jednostkę, gdzie jest i jakie w tym 

miejscu panują porządki” 36 . Według niej są przejawem oswajania przestrzeni – czyli 

„zgadzania się na zastaną przestrzeń”, „czynienia jej odpowiedniejszą dla siebie” – oraz 

„aktywnego opanowywania” przestrzeni poprzez dokonywanie samodzielnych zmian 

znaczeniowych w jej strukturze 37 . Mają więc wielorakie funkcje: poza oznaczaniem, 

zawłaszczaniem i oswajaniem terenu „są informacją o twórcy, a także o tym, co ów nadawca 

chce nam przekazać; są skierowanymi do kogoś apelami, ofertami, zaczepkami, 

wyzwaniami”38. Według Maffesoliego inskrypcja wyraża chęć „pozostawienia po sobie śladu, 

zaświadczenia o swojej wieczności, […] ma służyć pamięci zbiorowej i pamięci zbiorowości, 

która ją wytwarza. […] Grupa wypowiada siebie, wyznacza swoje terytorium i potwierdza 

swoje istnienie”39. Każda inskrypcja jest typem „semiotycznego spotkania” – dialogiem 

znakowym mieszkańców miasta i jego samego40.  

																																																								
34 Małgorzata Szatan, Zanikanie przestrzeni publicznej…, dz. cyt., s. 93. 
35 Michel Maffesoli, Czas plemion..., dz. cyt. 
36 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej..., dz. cyt., s. 194. 
37 Tamże, s. 50. 
38 Tamże, s. 72. 
39 Michel Maffesoli Czas plemion…, dz. cyt., s. 203. 
40 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej..., dz. cyt., s. 97. 
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Wypowiedzi te mają w zasadzie dwóch nadawców: nadawcę-człowieka oraz nadawcę-

przestrzeń miejską41, gdyż „zakotwiczenie inskrypcji miejskich w określonym kontekście 

przestrzennym jest ich cechą definicyjną” 42 . „Komunikat ten istnieje w oderwaniu od 

nadawcy i odbiorców, co sprawia, że po pierwsze, tekst może być w dużym stopniu 

bezosobowy, anonimowy i pozornie nieukierunkowany, po drugie, staje się komunikatem 

miejsca, w którym został umieszczony”43. Inskrypcje  

 

są wyrazami określonego światopoglądu, pewnej wizji świata, którego propozycją są.  Ich skuteczność 

perswazyjna czy atrakcyjność estetyczna oparta jest o obraz świata, „sposób bycia” będący ich 

zakładanym tłem. Są więc także realizacją ideologicznego porządku świata, jego znaczeń i wartości. 

[…] Zawierają też bardziej uszczegółowione „subświaty”, charakteryzujące światopoglądy określonych 

grup społecznych i powiązane z działaniami w obrębie tych grup44.  

 

U podłoża wszystkich inskrypcji leży potrzeba potwierdzenia swojej wizji świata, a ta jest 

fundamentem formowania się wspólnot. Estetyka inskrypcji „jawi się jako metoda wspólnego 

odczuwania, a także jako metoda rozpoznawania się”45. 

 

Inskrypcje charakteryzuje rozproszenie. Jak zauważył Wojciech Wilczyk „topografia 

kibicowskich sympatii jest zwykle ahistoryczna, pozbawiona logiki, by nie powiedzieć 

absurdalna”46 – tak samo jest z inskrypcjami antysemickimi. Pojawiają się zarówno w 

miejskich przestrzeniach pustych jak i znaczących, w centrach, na peryferiach, w tzw. 

„dobrych” i „złych” dzielnicach i w przestrzeniach „niczyich”, nieużytkowanych przez 

nikogo. Można je znaleźć zarówno na najbardziej reprezentatywnych zabytkach, jak i w 

podmiejskich lasach, przy torach kolejowych i na autostradach, w każdym mieście 

niezależnie od jego wielkości i ilości zamieszkujących je ludzi. Są liminalnym środkiem 

ekspresji („przejawem liminalnego charakteru pozostawianych tagów jest łączenie 

manifestacji swojej obecności z pozostawaniem kimś anonimowym”47), więc mogą pojawić 

się wszędzie tam, gdzie pojawiają się liminalne grupy. 

 

Badane przeze mnie inskrypcje to przede wszystkim graffiti, a także tzw. vlepki i plakaty.  

																																																								
41 Tamże, s. 191. 
42 Tamże, s. 172. 
43 Tamże, s. 95. 
44 Tamże, s. 198. 
45 Michel Maffesoli, Czas plemion…, dz. cyt., s. 123. 
46 Wojciech Wilczyk, Piękne czasy, [w:] Joanna Tokarska-Bakir (red.), PL: tożsamość wyobrażona, Warszawa 
2013, s. 160. 
47 Grażyna Osika, Graffiti – znaki miasta, „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”, seria Organizacja i 
zarządzanie, z. 43, 2008, s. 133. 
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Graffiti48, którego przykład odkryto np. w zalanych lawą wulkaniczną w 79 r. n.e. 

Pompejach, już wtedy zawierały wulgaryzmy i odniesienia do bieżących wydarzeń 

politycznych. Ich odkrywca w tym mieście „użył nazwy <<graffiti>> właśnie jako określenia 

napisów umieszczanych na murach anonimowo, oddolnie, spontanicznie, bez zgody 

oficjalnych instytucji”49. Formy napisowe, do których należy graffiti, gdy wraz z postępującą 

alfabetyzacją przestały być zarezerwowane dla elit, stały się „narzędziem wykorzystywanym 

do wyrażania poglądów, idei, a także sposobem działania w przestrzeni współdzielonej przez 

mieszkańców miast”50. Jest to cecha wspólna graffiti i plakatu. Obie są także formami 

ulotnymi i efemerycznymi. Graffiti – tak jak i vlepkę – charakteryzuje tymczasowość i 

interaktywność.  

 

Napis znajdujący się w przestrzeni publicznej jest autonomiczny wobec osoby autora, co sprawia, że 

obrasta często w komentarze: ktoś inny może zamienić jedną literę w słowie, odwracając jego sens, 

dopisać dalszą część hasła lub też zupełnie je zamazać51.  

 

Praktykę tę można obserwować na przykładzie zebranego przeze mnie materiału  

 

       
Źródło: archiwum Akcji HejtStop 

– tak jak w tych przypadkach, w których sens pierwotnego napisu został najpierw 

zanegowany (zamazanie), a potem zupełnie zmieniony (dopisek).  

Jak podkreśla Joanna Łojas, „każde <<maźnięcie>> farbą pozostawia ślad i nawet 

zamalowany napis pozostaje znaczący przez to, że podjęto wobec niego jakieś działanie”52. 

																																																								
48 Zob. Joanna Łojas, Graffiti, [w:] Grzegorz Godlewski (red.), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości 
słownej, Warszawa 2014. 
49 Tamże, s. 163. 
50 Tamże, s. 163. 
51 Tamże, s. 164. 
52 Tamże, s. 164. 
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Graffiti jest używane głównie jako manifestacja niezgody, buntu lub protestu, szczególnie 

wobec ludzi i zjawisk przynależnych do porządku władzy. Postrzegane jest jako wyraz 

oddolnych poglądów, „głos ludu”53. Jak pisze Anna Chudzik, „łatwe i szybkie zawłaszczanie 

przestrzeni oraz ekspresja uczuć przy użyciu pojemnika z farbą to narzędzie wykorzystywane 

przez zbuntowanych czy niezadowolonych z panujących porządków mieszkańców miasta”54. 

Według Łojas,  

 

graffiti jako działanie w przestrzeni miasta odsyła do wydarzeń o charakterze społecznym i pozwala 

odsłaniać napięcia oraz procesy historyczne i ich dynamikę bardziej niż przemiany form plastycznych 

ujmowane w porządku estetycznym, staje się wręcz „upamiętnianiem działania przez pismo”55.  

 

Pozostawianie nielegalnych graffiti, vlepek, plakatów głoszących sprzeciw wobec władzy 

rozpowszechnione w Polsce w czasie II wojny światowej (a obecne także i wcześniej – w 

okresie zaborów) i w latach osiemdziesiątych, do dzisiaj odbywa się tą samą metodą: bardzo 

często w celu uniknięcia kary przystępuje się do „akcji” samodzielnie lub w parze, z której 

jedna osoba maluje, a druga obserwuje otoczenie. Dzięki temu nadawca pozostaje 

anonimowy. Według Łojas, dla społecznego rezonowania ważniejszy jest sam akt 

pozostawienia inskrypcji niż jej treść, bo gest ten informuje o istnieniu „ruchu oporu”. Część 

przypadków graffiti antysemickiego nosi znamiona „akcji małego sabotażu”. 

 

 
Przykład wyrazu sprzeciwu wobec porządku władzy poprzez graffiti 

	

Patrząc na to zjawisko szerzej, powiedzieć należy jednak, że wyraża ono sprzeciw wobec 

wszelkiej władzy, nadzoru, hegemonii, dominacji kulturowej i politycznej i jako takie jest 

																																																								
53 Tamże, s. 166. 
54 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej…, dz. cyt., s. 92. 
55 Joanna Łojas, Graffiti, dz. cyt., s. 164. 
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narzędziem rozmaitych ruchów kontrkulturowych56, pozwalającym „zakłócić oficjalny obieg 

komunikacji w przestrzeni społecznej przez ingerencję w przestrzeń publiczną”57. 

Vlepka58 to „najczęściej mała karteczka, […] zapełniona tekstem, któremu może 

towarzyszyć grafika”. Naklejki te wyrastają z „twórczości nurtu street art rozumianej jako 

niezależna aktywność artystyczna, której obszar działań stanowi przestrzeń publiczna”59. W 

Polsce pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a największa ich popularność 

przypada na przełom XX i XXI wieku. Początkowo przyklejano je głównie w środkach 

komunikacji miejskiej. Bywa określana jako „mały, indywidualny plakat” albo „kontynuacja 

tradycji graffiti”. „Podobnie jak inne wytwory sztuki ulicznej, vlepki cechuje tymczasowość, 

lekkość, dialogiczność i wszędobylskość, a ich autor pozostaje najczęściej anonimowy”60. 

Twórcy vlepek w porównaniu z autorami graffiti pozostają prawie nieuchwytni, gdyż ich 

dzieło przygotowywane jest wcześniej, a sam akt przyklejenia trwa kilka sekund. Vlepki są 

także łatwiejsze do usunięcia niż graffiti, jeszcze bardziej więc efemeryczne. Od momentu 

pojawienia się ich w Polsce wklejano je zwłaszcza w tylnej, niewidocznej dla kierowcy, 

części autobusów miejskich, którą Anna Chudzik zalicza do typowych przestrzeni 

liminalnych („tył autobusu symbolizuje bycie na skraju”61). Vlepki łamią konwencję miejsca, 

jakim jest środek transportu miejskiego – „wypełnionego ludźmi, którzy stojąc obok siebie, 

unikają wzajemnego kontaktu”62. Mówiąc ogólnie, vlepka służy do gry z konwencjami 

dotyczącymi przestrzeni publicznej i zasadami regulującymi, kto i w jaki sposób ma prawo z 

niej korzystać. W środkach transportu, na przystankach autobusowych, znakach drogowych 

„czy innych elementach tworzących anonimowy, miejski pejzaż”63 vlepki jawią się jako 

nieprzystające do miejsca, niespodziewane i bezczelne. Vlepka, tak jak graffiti, stanowi ślad 

obecności konkretnej osoby, wyraża przekonania światopoglądowe, często ironiczny stosunek 

do polityki. Obie te formy wyrazu są według Łojas „uznawane za formę przekazu, przy 

pomocy której można porozumieć się z przedstawicielami młodszego pokolenia”64.  

Plakat65 jest to kompozycja graficzno-tekstowa, gatunek logowizualny, przeznaczony 

do oglądania i czytania. Zrodził się w kulturze druku i rozwijał w miastach. „Miejskie mury, 

																																																								
56 Tamże, s. 168. 
57 Tamże, s. 168. 
58 Joanna Łojas, Vlepka, [w:] Grzegorz Godlewski (red.), Od aforyzmu do zinu…, dz. cyt. 
59 Tamże, s. 516. 
60 Tamże, s. 516. 
61 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej…, dz. cyt., s. 82. 
62 Joanna Łojas, Vlepka, dz. cyt., s. 518. 
63 Tamże, s. 519. 
64 Tamże, s. 523. 
65 Agnieszka Karpowicz, Plakat, [w:] Grzegorz Godlewski (red.), Od aforyzmu do zinu..., dz. cyt. 
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odrzwia kościołów i bramy kolegiat to naturalne środowisko, w którym rozwijał się ten 

gatunek”66. Charakteryzuje się połączeniem obrazu i napisu. Proporcje i stosunek tekstu do 

obrazu wynikają z funkcji danego plakatu. „Jego nadrzędną cechą nie jest bowiem wygląd, 

forma, kształt czy struktura, lecz przeznaczenie – rozwieszanie w miejscu publicznym, a 

także masowe rozpowszechnianie – wpływające na jego kształt wizualny”67. Słowo i obraz 

wspierają się w nim wzajemnie w celu uzyskania spójnego, mocnego przekazu. Funkcja 

plakatu jest nierozłącznie związana z przestrzenią publiczną i techniką drukarską. Od 

momentu narodzin kultury druku materiały wykorzystujące tę technikę stawały się 

narzędziem w walce ideologicznej, „działając w nieustannej ambiwalencji i napięciu między 

słowem władzy a słowem sprzeciwu wobec niej. […] Wydaje się, że agitacyjny, ideologiczny 

czy wprost propagandowy charakter plakatu jest jego najbardziej trwałą, źródłową cechą”68. 

Plakat według Agnieszki Karpowicz jest gatunkiem immanentnie perswazyjnym, jego treść i 

forma zaś ściśle związane z czasem, w którym powstaje i kontekstem, do którego się odnosi.  

 

MANIFESTACJE 

 

Kolejnym wymiarem komunikacyjnej funkcji miasta są zgromadzenia publiczne, które 

odbywają się w jego obrębie, zazwyczaj w centralnych lub symbolicznie naładowanych 

punktach na mapie. Są to przejawy włączania semantycznej siatki miasta w dyskurs, by nadać 

mu odpowiednią rangę. Ludzie zgromadzeni w centrum lub pod najważniejszym dla jakiejś 

sprawy budynkiem, by manifestować swoją tożsamość, która w jakimś obszarze została 

zaatakowana i zagrożona, swój apel i głos sprzeciwu podpierają autorytetem miejsca, które 

ma ich niejako „popierać” czy nobilitować. Kulturowa i polityczna debata w mieście toczy się 

więc zawsze w nieprzypadkowym kontekście miejsca.  

 

Kluczowe kwestie świata współczesnego: kapitalizm, nierówności, globalizacja, migracje, przebudzenie 

polityczne itd. „dzieją się” w mieście i tu wszelkie sprzeczności widoczne są w olbrzymiej skali. 

Kwestionowanie istniejącego porządku społecznego zawsze dokonuje się w określonym „tu i teraz”, 

niezależnie od tego, czy jest to żądanie zmian lokalnych, czy makrostrukturalnych69. 

 

Demonstracja jako środek wyrazu to niejako kulminacja: poprzedzona przekazami o 

dziejących się zmianach, zjawiskach i zagrożeniach krążących w różnych obiegach – prasie, 

																																																								
66 Tamże, s. 346. 
67 Tamże, s. 345. 
68 Tamże, s. 346. 
69 Maciej Kowalewski, Miasto jako arena protestów, „Konteksty społeczne”, 2013, Tom I (1). 
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telewizji, radiu, przemówieniach elit symbolicznych, komentarzach w internecie i na 

miejskich murach czy w prywatnych rozmowach – stanowi ujście dla nagromadzonych 

afektów i jest wybuchem tego, co najbardziej domaga się wyartykułowania. Często więc 

pojawiające się w jej trakcie komunikaty mają formę „ostateczną” – tzn. radykalną, dosłowną 

i mocną, tak jakby wyrażanego przez nie problemu nie dało się rozwiązać inaczej i nadawca 

(często zbiorowy) został doprowadzony do ostateczności: zmuszony do wyjścia na miejską 

scenę, by głośno i wyraźnie okazać swoje niezadowolenie. 

Z jednej strony miasta, jak pisze Maciej Kowalewski, są „strategiczną areną rozwoju 

politycznego poczucia sprawstwa”70, z drugiej jednak owe próby protestu i zmiany układu sił 

według Michela Maffesoliego służą przede wszystkim samopoczuciu ludzi biorących w nich 

udział. Maffesoli charakterystycznym dla siebie językiem pisze:  

 

stanąć ramię przy ramieniu, znaleźć nowe formy solidarności, hojności, organizować akcje 

charytatywne – tyle jest okazji, by wspólnie wibrować, by gwałtownie dawać wyraz przyjemności bycia 

razem lub też, by użyć trywialnego wyrażenia częstego wśród młodych pokoleń, by się „wyszaleć”. 

Wyrażenie trafne o tyle, że akcentuje kres silnej tożsamości jednostkowej. Można się wyszaleć w 

muzycznym chaosie, sportowej histerii, żarze religijnym, ale również w jakiejś imprezie charytatywnej 

czy, a nawet jeszcze bardziej, w jakimś wybuchu politycznym. Byłoby więc dobrze, gdybyśmy 

zachowali czujność wobec takich wybuchów, pochopnie kwalifikowanych jako polityczne71.  

 

Badacz sugeruje więc nieprzywiązywanie tak dużej wagi do politycznego celu manifestacji. 

Uważa je za wybuchy „siebie”, czyli manifestacje tożsamościowe, które już jako takie, jako 

dające poczucie bycia wśród osób podobnych, przynoszą jednostce zaspokojenie. „Wyrażają 

w skrajny sposób rolę namiętności, znaczenie podzielanych emocji. Chodzi o scenerię, w 

której działa nie tyle świadoma racjonalna jednostka, ile osoba (persona) odgrywająca, 

niczym w teatrze, pewną rolę w ramach wspólnotowego przedstawienia”72. 

Podczas manifestacji pojawiają się trzy badane przeze mnie środki wyrazu: 

przemówienia „liderów”, transparenty i akty niszczenia przedmiotów o mocy symbolicznej. 

Transparenty są środkiem lapidarnej ekspresji ważniej dla uczestnika zgromadzenia 

idei. Posługują się zarówno tekstem jak i obrazem. Mają funkcję perswazyjną. Ich autorzy nie 

muszą być znani, ale za nadawcę zawartych w nich komunikatów należy uznać osoby, które 

się nimi w danej chwili posługują. Tym samym nadawcy nie są w pełni anonimowi. Przekaz 

transparentów zwykle jest niespersonalizowany i jako komunikat skierowany jest do 

																																																								
70 Tamże. 
71 Michel Maffesoli, Czas plemion…, dz. cyt., s. 17. 
72 Tamże, s. 19. 
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nieokreślonego odbiorcy grupowego. Tak jak opisane wcześniej przykłady służy wyrażeniu 

sprzeciwu wobec władzy. 

Przemówienia, jako jedne z niewielu badanych przeze mnie źródeł, są 

wypowiedziami autorskimi. Autor, zajmujący ściśle wyznaczone miejsce na scenie, jaką jest 

zgromadzenie, nie jest anonimowy, a jego słowa i osoba mają przewodzić zgromadzeniu. Ich 

funkcja jest impresywna – mająca aktywizować odbiorcę. Do przemawiania delegowane są 

przede wszystkim osoby posiadające pewien rodzaj autorytetu w oczach zebranych. 

Przemówienia kierowane są bowiem właśnie do nich, najczęściej ich celem jest utwierdzenie 

manifestantów w poczuciu słuszności ich poglądów i podzielania przekonań autorytetu. Mogą 

zawierać także szerszy przekaz, który staje się ważny w kontekście obecności urządzeń 

rejestrujących, które mogą przekazać dalej idee zawarte w przemówieniu. 

Akty wandalizmu, w szczególności interesujące mnie niszczenie przedmiotów 

symbolizujących coś, wobec czego niszczący się sprzeciwia, omówione zostaną szczegółowo 

w odpowiednim kontekście w rozdziale drugim. W tym miejscu warto jednak powiedzieć, że 

mamy w ich przypadku do czynienia z performatywną praktyką zastępczego przeniesienia 

agresji, a wybrany przedmiot zyskuje znamiona fetysza. 

 

Słowo fetysz pochodzi z języka portugalskiego i oznacza „rzecz wytworzoną” (port. feitiço – czary, 

amulet – ma źródłosłów w łac. factīcius – sztuczny). Jej „sztuczność” wynika nie tylko z tworzenia, 

lecz również z obdarzania jej naddatkiem znaczenia, przypisania jej wartości symbolicznej, erotycznej, 

handlowej, magicznej, która czyni z fetysza nośnik mocy73.  

 

Niszczenie przedmiotów jest przenoszeniem znaczenia na przedmioty zastępujące właściwe 

obiekty, w stronę których kierowana jest agresja. Jest spektakularną manifestacją protestu, 

niezgody, sprzeciwu. W dalszej części pracy będę szczegółowo rozwijać kwestię znaczenia 

tych gestów ikonoklastycznych. Trzy wiodące przykłady w moim materiale to spalenie i 

utopienie kukły Żyda w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny (Warszawa 2017), 

spalenie kukły Żyda przez kibiców łódzkiego klubu piłkarskiego Widzew w ramach klubowej 

wojny z Łódzkim Klubem Sportowym (Łódź 2016) oraz spalenie kukły Żyda podczas 

manifestacji przeciwko przyjmowaniu uchodźców do Polski (Wrocław 2015). Pozornie są 

one przypadkami „odkontekstowienia”, czyli „oddalenia znaczenia od zdarzenia”74. Wykażę 

jednak, że nie ma żadnej sprzeczności w obrębie wymienionych zdarzeń i że 

odkontekstowienie jest tak naprawdę poszerzeniem kontekstu. 

																																																								
73 Iwona Kurz, Buty, [w:] Justyna Kowalska-Leder, Paweł Dobrosielski, Iwona Kurz, Małgorzata Szpakowska 
(red.), Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, Warszawa 2017, s. 61. 
74 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej…, dz. cyt., s. 67. 
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Wspólnym mianownikiem wszystkich sytuacji składających się na badany przeze 

mnie materiał, z wyjątkiem może przemawiania pod własnym nazwiskiem podczas legalnie 

zorganizowanego zgromadzenia publicznego, jest to, że sprawcy czują się stosunkowo 

anonimowi i bezkarni w momencie, w którym manifestują antysemityzm. Odnosi się to 

przede wszystkim do inskrypcji i aktów wandalizmu dokonywanych pod nieobecność 

świadków (przez „nieznanych sprawców”), ale także do manifestacji. Przede wszystkim sama 

przestrzeń nowoczesnych, zwłaszcza dużych miast, zdecydowanie sprzyja anonimowości, 

unikaniu kontaktu, nie zmuszaniu do konfrontacji z innym człowiekiem, niewywoływaniu 

reakcji nawet jeśli obecni są świadkowie. Poczucie bycia jednostką w tłumie – jak również 

wspominałam wcześniej – sprzyja poczuciu bycia „jednym z wielu podobnych”, toteż – mimo 

że dzięki nowoczesnym narzędziom technicznym identyfikacja uczestników zgromadzeń 

publicznych nie stanowi problemu – zwiększa poczucie bezkarności, potęgowane dodatkowo 

poparciem otaczających jednostkę osób, które zebrały się, by, mówiąc w uproszczeniu, 

manifestować to samo. Tę właśnie charakterystykę analizowanych przeze mnie ekspresji 

antysemickich uważam za szczególnie ważną, ponieważ anonimowość zwiększa poczucie 

bezkarności, a więc sprzyja otwartości i pewnego rodzaju szczerości wypowiedzi. Przejawy, 

które badam, nie są ograniczone autocenzurą w postaci poprawności politycznej, poczuciem 

wstydu, czy innymi pobudkami hamującymi. Jak zauważa Anna Chudzik, „charakterystyczne 

jest centralne miejsca <<ja>> na scenie w przypadku omawianych komunikatów” 75 . 

Analizowany przeze mnie materiał mówi zarówno o „ja” rzeczywistym jak i wyobrażonym 

nadawcy.  

Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że w obiegowej opinii inskrypcje antysemickie są 

dziełami środowiska kibiców piłki nożnej. To duże uproszczenie. W grupie graffiti 

widocznych na polskich murach wyróżnić można zarówno podgrupę inskrypcji kibicowskich 

jak i antysemickich. Podzbiory te nachodzą na siebie, ale się nie pokrywają. Należy to 

podkreślić, ponieważ czytając artykuł Marka Kuci i Bogny Wilczyńskiej o antysemityzmie 

stadionowym76, czy oglądając zdjęcia wykonane i zebrane w albumie Święta wojna przez 

Wojciecha Wilczyka łatwo można nabrać przekonania, że wszystkie graffiti zawierające 

treści antysemickie są autorstwa środowiska kibicowskiego – a tak nie jest. Tylko część 

graffiti kibicowskiego zawiera treści antysemickie, a podgrupa ta jest tylko częścią graffiti 

antysemickiego. Popełnienie błędu automatycznego przypisania autorstwa środowisku 

																																																								
75 Tamże, s. 157. 
76 Marek Kucia, Bogna Wilczyńska, Antysemityzm stadionowy..., dz. cyt. 
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kibicowskiemu powoduje znaczne zawężenie perspektywy badawczej i wejście w ślepy 

zaułek interpretacyjny oraz pogłębia stereotypizację. Jak twierdzi Joanna Łojas, „pisanie na 

murach jest praktyką podejmowaną głównie przez przedstawicieli grup marginalizowanych, 

doświadczających wykluczenia społecznego, ekonomicznego, etnicznego lub klasowego”77, 

co dobitnie pokazuje o wiele szerszy kontekst niż walka klubów piłkarskich. Nie podejmuję 

się zadania poszukiwania konkretnych twórców inskrypcji. Moim materiałem badawczym jest 

graffiti antysemickie (podgrupa B) bez względu na okoliczności powstania i na to, kto 

mógłby się pod nim podpisać. 

 

 

 

 

Podobne badania dotyczące obiegu treści ksenofobicznych, antysemickich, 

rasistowskich itd. przeprowadzili np. Magdalena Tulli i Sergiusz Kowalski. Ich Zamiast 

procesu: raport o mowie nienawiści pochodzi z roku 2003. Mnie natomiast interesuje stan 

aktualny. Chcę przyjrzeć się głównie latom 2015-2017, czyli okresowi naznaczonemu 

„kryzysem migracyjnym” w Europie, zmianą władzy w Polsce i tym samym retoryki 

publicznej na konserwatywną i katolicko-narodową, narastaniem widoczności nacjonalizmu 

w przestrzeni publicznej, czy istotnym wzrostem ilości przestępstw na tle rasowym i 

narodowościowym.  

Mój materiał badawczy pochodzi więc z lat 2014-2017. Wyjątki stanowią zdjęcia 

Wojciecha Wilczyka wykonane w latach wcześniejszych, ale nie stojące w sprzeczności z 

obrazem wyłaniającym się z wypowiedzi najnowszych. W książce Aliny Całej (Żyd – wróg 

odwieczny?, rozdział 9.5.) można znaleźć wykaz przykładów tych samych działań, aktów i 

haseł udokumentowanych jeszcze wcześniej: od przemiany ustrojowej do publikacji wyników 

badania autorki (2010). Jak twierdzą obserwatorzy podobnych przejawów antysemityzmu: 

Alina Cała, Wojciech Wilczyk, Michael Steinlauf – to właśnie po transformacji ustrojowej 

																																																								
77 Joanna Łojas, Graffiti, dz. cyt., s. 168. 

Rys.	1:					A	–	graffiti	w	Polsce				B	–	graffiti	antysemickie				C	–	graffiti	kibicowskie	
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widoczny jest w Polsce szczególny wybuch inskrypcji antysemickich i wandalizmu w 

stosunku do żydowskich zabytków i obiektów sakralnych, głównie cmentarzy.  

 

Erupcja jawnego, wulgarnego, ulicznego […] antysemityzmu przedstawiona jest [w książce Michaela 

Steinlafa] jako „zdobycz” transformacji, element „oszałamiająco szybkich zmian”, kiedy to chuligani 

„panoszyli się” (malując napisy i dewastując żydowskie cmentarze), korzystając z tego, że „policja 

jakby znikła”78.  

 

Wojciech Wilczyk w odniesieniu do skali i częstotliwości pojawiających się wyrażeń 

wulgarnych pisze zaś: „Wydaje mi się, że wyraźna zmiana w kibicowskiej nomenklaturze 

nastąpiła w okolicach 1989 roku, natomiast eskalacja zjawiska to już historia tego wieku i 

rosnącej popularności partii prawicowych”79. Jak zauważa Joanna Łojas, „rozwój polskiego 

graffiti po 1989 roku wskazuje na to, że gatunek ten jest czułym, zdarzeniowym i 

dynamicznym sejsmografem zmian społecznych”80.  

 

PÓŹNA POLSKOŚĆ 

 

Ostatnim elementem domagającym się wyjaśnienia we wstępie jest termin „późna 

polskość”. Określenie to, autorstwa Tomasza Kozaka, zapożyczam od autorów wystawy pod 

tytułem Późna polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku, którą można oglądać w 

Centrum Sztuki Współczesnej (od niedawna U-jazdowski) w Warszawie (wiosna 2017). 

Parafrazuje ono oczywiście termin „późna nowoczesność” – mówi o tożsamości Polaków w 

epoce płynnej, późnej nowoczesności. Jak przeczytać można w przewodniku wystawy, 

„późna polskość” to  

 

polskość poddana ciśnieniu płynnej, późnej nowoczesności, polskość, która od 1989 roku konfrontuje 

się z wielowymiarową rzeczywistością globalną, polskość, która na własnej skórze wypróbowuje różne 

scenariusze modernizacji. To także polskość, która nie do końca mieści się w starych formach, więc 

przymierza nowe, niepewna jednak, czy będzie w stanie wciąż rozpoznać w nich samą siebie. Jak pisze 

Kozak, to polskość galopująca w zmierzchu ku własnym granicom. Duch polski, z Heglowską sową na 

ramieniu, cwałuje na Gombrowiczowskim koniu, dzierżąc szablę Kmicica. Ta emancypacyjna figura 

symbolizuje pęd ku nowej formie samowiedzy81. 

 

																																																								
78 Kornelia Sobczak, Gaz [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), Ślady 
Holokaustu…, dz. cyt., s. 191. 
79 Wojciech Wilczyk, Piękne czasy, dz. cyt., s. 160. 
80 Joanna Łojas, Graffiti, dz. cyt., s. 169. 
81  Katalog wystawy Późna polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku. Zob. http://u-
jazdowski.pl/program/wystawy/pozna-polskosc, dostęp 14.05.2017. 
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„Późna polskość” odsyła więc przede wszystkim do ogólnych ram czasowych: Polski 

w płynnej nowoczesności i zglobalizowanym świecie, na który nasz kraj otworzył się 

symbolicznie w roku 1989. Ustawia problematykę pracy w kontekście negocjowania 

tożsamości narodowej, która nie jest bynajmniej rozstrzygnięta, a różne formy jej rozumienia 

i elementy wypełniające narodowe imaginarium można śledzić w codziennym otoczeniu lub 

na wystawie w CSW.  

„Antysemityzm bez Żydów” to specyficzny polski fenomen kulturowy. W niniejszej 

pracy będę chciała wytłumaczyć go między innymi właśnie poprzez perspektywę zmiany 

formacji kulturowej najsilniej odczuwanej w Polsce od 1989 roku: wejścia w świat wolnego 

rynku, światowych przepływów globalizacyjnych, demokracji i zjawisk typowych dla tego, 

co badacze nazwali płynną lub późną nowoczesnością. „Późna polskość” nie jest terminem 

naukowym, ale dobrze oddaje ideę nazwania momentu, w którym się znajdujemy, w który 

wpisuje się opisywane przeze mnie zjawisko i praktyki, za pomocą których się ono wyraża. 

Określa bieżący, aktualny stan polskiego imaginarium, które rekonstruują autorzy wystawy. 

Niniejsza praca dodaje jeszcze jeden element: współczesny antysemityzm. Pozwala uchwycić 

płynną tożsamość w kategoriach „tu i teraz” i podkreślić, że pozostajemy w sferze tożsamości 

wyobrażonej, pewnych wizji świata, sposobów jego postrzegania. Takich wyobrażeń jest 

wiele. „Antysemityzm bez Żydów” obnaża jedno z nich. 
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ROZDZIAŁ 1 

Tabu 

 

 

1.1. Antysemityzm w polskich naukach humanistycznych 

Polskie nauki społeczne analizują stosunek Polaków do Żydów od lat sześćdziesiątych 

XX wieku. W 1967 roku badanie tego zagadnienia rozpoczął Jerzy Szacki. Aktualnie prace w 

tym nurcie z perspektywy socjologicznej, psychospołecznej, historycznej, etnograficznej i 

antropologicznej kontynuuje co najmniej kilka jednostek w kraju. Należą do nich np. Instytut 

Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny czy Centrum Badań nad Zagładą Żydów 

Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Badacze śledzą dynamikę zmian 

postaw Polaków wobec Żydów oraz warunkujące ją czynniki, a także znaczenie i spuściznę 

Zagłady w kulturze polskiej oraz historię stereotypów, uprzedzeń i wierzeń związanych z 

mniejszością żydowską. Spośród powstałych w ciągu ostatnich dziesięciu lat monografii 

dotyczących antysemityzmu w Polsce najważniejsze dla mojej pracy są: Legendy o krwi. 

Antropologia przesądu Joanny Tokarskiej-Bakir z 2008 roku82, Żyd – wróg odwieczny? 

Antysemityzm w Polsce i jego źródła Aliny Całej z 2012 roku83, Antysemityzm. Niezamknięta 

historia Bożeny Keff z 2013 roku 84  oraz Żydzi – problem prawdziwego Polaka pod 

redakcją Ireneusza Krzemińskiego z 2015 roku85. 

Podstawowym założeniem tej pracy jest teza – udowodniona w wymienionych 

powyżej publikacjach i poparta statystykami – o trwałości wśród Polaków uczuć niechęci do 

Żydów. Celem mojego badania jest analiza tego zjawiska i sposobów jego manifestacji oraz 

interpretacja jego współczesnych przejawów. Interesuje mnie przede wszystkim stan bieżący, 

dlatego mój materiał badawczy ograniczony jest do lat 2014-2017. Odwołuję się przede 

wszystkim do badań nad antysemityzmem, które zostały przeprowadzone w XXI wieku i 

pochodzą głównie z lat 2012-2015.  

Antysemityzm jako przedmiot badań rodzi pewne problemy i wątpliwości związane z 

rozpoznaniem, co należy do jego przejawów, a co nie, czyli jakie wskaźniki można i trzeba 

																																																								
82 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, dz. cyt. 
83 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012. 
84 Bożena Keff, Antysemityzm. Niezamknięta historia, Warszawa 2013. 
85 Ireneusz Krzemiński (red.), Żydzi – problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy 
narodowe po raz trzeci, Warszawa 2015. 
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wziąć pod uwagę, a jakie odrzucić oraz jakie podejście badawcze najlepiej nadaje się do 

analizy i interpretacji wyników. Podstawowym problemem, jak zauważa Alina Cała, jest to, 

że „nie wszyscy, którzy deklarują niechęć do Żydów, wyznają ideologię antysemicką i nie 

wszyscy, którzy deklarują sympatię, są pozbawieni jakichkolwiek uprzedzeń 

antysemickich”86. Również, na co zwraca uwagę Helena Datner-Śpiewak,  

 

z obserwacji życia politycznego i znajomości wyników badania opinii publicznej w różnych państwach 

wynika, że antysemityzm w tym samym kraju może mieć różny sens i różne nasilenie ze względu na 

rozmaite jego przejawy. Na przykład na Węgrzech i we Francji poziom antysemityzmu mierzony 

znaczeniem partii i prestiżem polityków, w których programach pojawiają się elementy antysemickie, 

jest stosunkowo wysoki, ale jednocześnie niski w sondażach społecznych. Uwagę obserwatorów 

zwracają też zachowania antysemickie: okrzyki w czasie manifestacji, napisy na murach, 

bezczeszczenie cmentarzy. Można się zastanawiać, czy wszystkie znaczą to samo. W Polsce istnieje, 

jak się wydaje, tendencja do określania napisów i niszczenia cmentarzy jako „chuligańskich” i 

nieprzypisywania im specyficznie antyżydowskiego charakteru. Zresztą w Polsce akty antysemickiego 

chuligaństwa są rzadsze niż w krajach Europy Zachodniej, na przykład w Niemczech czy Francji. 

Natomiast wyższy jest poziom antysemityzmu mierzony wynikami socjologicznych sondaży87.  

 

Moje badanie ma na celu docenienie wartości poznawczej płynącej z przejawów 

antysemityzmu uznawanych za chuligańskie, czyli marginalne (dotyczące „marginesu 

społecznego”) – a w konsekwencji mało istotne i niereprezentatywne. Uważam je za wysoce 

komunikatywne i w związku z tym poszerzające wiedzę o treściach składających się na 

antysemickie imaginarium. 

 

DEFINICJE 

 

Wobec tak zarysowanych kłopotów z przedmiotem badań należy przede wszystkim 

zrekonstruować definicje antysemityzmu, których aplikacja odbija się w przywoływanych 

przeze mnie publikacjach. Przytaczam cztery ujęcia tego zjawiska różniące się od siebie 

obraną perspektywą i szczegółowością opisu. Pierwsza z nich, najbardziej ogólna i 

jednocześnie najprostsza, może służyć jako wstęp do rozmyślań i bodziec do spostrzeżenia 

wagi tematu: 

 

																																																								
86 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 615. 
87 Helena Datner-Śpiewak, Struktura i wyznaczniki postaw antysemickich, [w:] Ireneusz Krzemiński (red.), Czy 
Polacy są antysemitami? Wyniki badania sondażowego, Warszawa 1996, s. 28. 
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Antysemityzm [gr.-łac.] – wynikająca z różnego rodzaju uprzedzeń postawa niechęci, wrogości wobec 
Żydów i osób pochodzenia żydowskiego; prześladowania i dyskryminacja Żydów jako grupy 
wyznaniowej, etnicznej lub rasowej oraz poglądy uzasadniające takie działania88 

 

Druga definicja – psychospołeczna – poszerza perspektywę oglądu zjawiska, jednak skupia 

się na dość szczegółowym jego wycinku: 

 

Antysemityzm jest jednym z rodzajów wielowymiarowego zjawiska uprzedzeń, na które składają się 

komponenty poznawcze (stereotypy), afektywne (emocje międzygrupowe) i intencje behawioralne 

(skłonności do zachowań dyskryminacyjnych)89 

 

Trzecia, pogłębiona o perspektywę historyczną definicja, oddaje moim zdaniem ducha badań, 

do których będę się odwoływać w rozdziale drugim: 

 

Antysemityzm – ideologia, światopogląd lub prąd polityczny zawierający zespół uprzedzeń, 

uzasadniających wrogą postawę wobec Żydów. Związany głównie z formowaniem się koncepcji 

nacjonalizmu i totalitaryzmu, bazował na tradycji antyjudaizmu. Czasem odwoływał się do rasizmu, 

błędnie wyodrębniając Żydów jako rasę antropologiczną. W szerszym znaczeniu – określenie nastawień 

społecznych objawiających się światopoglądem, w którym ważną rolę odgrywa wroga postawa, agresja 

słowna lub fizyczna, nieprzychylne sądy uogólniające i uprzedzenia wobec Żydów oraz uzasadnienia 

takich postaw przesłankami religijnymi, narodowymi, rasistowskimi, politycznymi bądź 

ekonomicznymi90 

 

Czwarta definicja zaś najlepiej oddaje moje podejście badawcze do omawianego tematu. 

 

Antysemitą jest ten, kto odczuwa Żydów jako obcych i z tego powodu ustosunkowuje się do nich 

negatywnie […], nadaje temu negatywnemu stosunkowi formę racjonalną. Wyraża się ona w 

negatywnym ocenianiu właściwości żydowskich i uzasadnianiu przez nie konieczności czynnego 

przeciwstawiania się Żydom drogą izolowania się od nich z jednej strony i walki z nimi z drugiej91. 

 

 

 

 

																																																								
88 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/antysemityzm.html; na definicję tę powołuje się Marek Kucia w swoim 
artykule Antysemityzm stadionowy…, dz. cyt. 
89 Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski, Marcin Bukowski, Aleksandra Cichocka, Adrian Wójcik, Uprzedzenia 
etniczne w Polsce. Raport z ogólnopolskiego sondażu Polish Prejudice Survey 2009, Warszawa 2009, s. 2. 
90 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 21. 
91 Aleksander Hertz, cyt. za: Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 18. 
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SKALA ZJAWISKA 

 

Jak pisze Alina Cała, „prowadzone od wielu lat w krajach Europy Zachodniej pomiary 

wskazują na tendencję zmniejszania się niechęci i wzrost sympatii do Żydów”92. Podobny 

trend odnotowywany jest w Polsce93. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez 

Centrum Badań Opinii Społecznej94 w 2015 roku wynika, że istotnie poziom niechęci 

Polaków do Żydów od początku lat dziewięćdziesiątych znacząco spadł, a sympatii wzrósł, 

jednak negatywne uczucia wciąż są wysoko reprezentowane. Różnica między poziomem 

sympatii i jej braku utrzymuje się od roku 2012 na względnie stałym poziomie – około 33% 

Polaków cechuje niechęć do Żydów, a 28% sympatia 95.  

Systematyczne badania skali reprezentacji postaw antysemickich w społeczeństwie 

polskim prowadzą w ostatnich latach m.in. Marek Kucia, Antoni Sułek, Michał Bilewicz, 

Ireneusz Krzemiński oraz Centrum Badań Opinii Społecznej. Wyniki tych pomiarów 

zaprezentowano w artykułach: Zwykli Polacy patrzą na Żydów (2012) 96, Słabnący stereotyp 

„władzy Żydów” (2012) 97, Antysemityzm we współczesnej Polsce (2013) 98, Antysemityzm 

stadionowy. Analiza i interpretacja zjawiska (2014) 99 , Antysemityzm w Polsce: aspekty 

psychologiczne, religijne i historyczne (2012) 100. Najobszerniejszą publikacją w tej dziedzinie 

jest zaś książka Żydzi – problem prawdziwego Polaka (2015)101, która powstała na podstawie 

danych ankietowych i focusowych oraz wywiadów zbieranych przez zespół badawczy 

Ireneusza Krzemińskiego na przestrzeni dwudziestu lat w trzech cyklach: w roku 1992, 2002 i 

2012. 

Badanie Krzemińskiego pokazuje, że w 2012 roku postawę antysemicką 

nowoczesną102 prezentowało 20% respondentów, a tradycyjną103
	– 8%104. Jak podsumowuje 

																																																								
92 Tamże, s. 615. 
93 Tamże, s. 631; Ireneusz Krzemiński (red.), Żydzi – problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt., s. 21-25. 
94 Beata Roguska, Postrzeganie Żydów i stosunków polsko-żydowskich, Komunikat z badań CBOS nr 112/2015, 
Warszawa 2015.  
95 Tamże, s. 2. 
96 Antoni Sułek, Ordinary Poles look at the Jews, „East European Politics & Societes”, 26(2), May 2012.  
97 Antoni Sułek, Słabnący stereotyp „władzy Żydów” 2002-2012, raport z badań TNS Polska, Warszawa 2012. 
98 Marek Kucia, Antisemitism in contemporary Poland, [w:] Charles Asher Small (ed.) Global Antisemitism: A 
Crisis of Modernity, Brill, Leiden and Boston 2013. 
99 Marek Kucia, Bogna Wilczyńska, Antysemityzm stadionowy…, dz. cyt. 
100 Michał Bilewicz, Zuzanna Radzik, Mikołaj Winiewski, Antisemitism in Poland: psychological, religious, and 
historical aspects, „Journal for the study of antisemitism”, 4(2012).  
101 Ireneusz Krzemiński (red.), Żydzi – problem prawdziwego Polaka…., dz. cyt., s. 15. 
102 Zespół przekonań wynikającym z ideologii antysemickiej, której podstawą jest przypisywanie Żydom 
niejasnego i groźnego zarządzania wielkimi finansami i tajemniczej więzi między nimi, czy sympatyzowania z 
komunizmem. Żydzi według tej wizji dążą do władzy za wszelką cenę. Zob. Ireneusz Krzemiński (red.), Żydzi – 
problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt., s. 17. 
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autor, „w całej populacji za antysemitów nowoczesnych można uznać co najmniej 20% osób. 

Co najmniej, ponieważ taka grupa prezentuje jednoznacznie antysemickie postawy, jeśli zaś 

uwzględnimy także postawy sklasyfikowane jako mało i średnio antysemickie, to grupa ta 

obejmie ponad połowę społeczeństwa” 105 . Nawet biorąc pod uwagę tylko odpowiedzi 

„jednoznacznie” antysemickie nowoczesne i tradycyjne nieprzychylny stosunek wobec 

Żydów reprezentowany jest przez 28% Polaków. 	

Dane te zbliżone są do wyników uzyskanych inną metodą przez Antoniego Sułka. 

Sułek przeprowadził badania dotyczące reprezentacji tylko jednego spośród 

wyszczególnionych przez siebie typów – antysemityzmu politycznego, opartego na 

przekonaniu o zbyt dużym wpływie Żydów na politykę Polski (czyli schemacie poznawczym 

„władzy Żydów”). Badanie to, prowadzone w latach 2002, 2010 i 2012, wykazało, że 

przekonanie o nadmiernym wpływie Żydów na polską politykę, pomimo jego osłabienia, w 

ostatnim roku pomiaru nadal reprezentowane było przez 19% Polaków. Rezultaty uzyskane 

przez Sułka podobne są także do danych zebranych przez Marka Kucię w 2010 roku. Wynika 

z nich, że w owym czasie w społeczeństwie polskim było 22% antysemitów nowoczesnych. 

Według badacza ogólnie około 1/3 dorosłych Polaków wciąż miała wtedy antysemickie 

nastawienie, a wśród nich 20% prezentowało postawę silnie antysemicką106. 

Michał Bilewicz, Zuzanna Radzik i Mikołaj Winiewski doszli zaś do wniosku o 

wysokiej reprezentacji antysemityzmu wtórnego107. Z badania przeprowadzonego na grupie 

młodych Polaków w 2012 roku wynikało, że więcej respondentów zgadzało się z 

twierdzeniami przynależącymi do tego typu postawy niż je odrzucało – zyskały one 30-40% 

poparcia w zależności od dokładnej treści twierdzenia108. Według autorów, to właśnie 

„konkurencja ofiar” (victimhood competition) napędza postawę antysemicką w takim stopniu 

																																																																																																																																																																													
103 Postawa niechęci do Żydów oparta na stereotypach religijnych, przede wszystkim przekonaniu, że Żydzi 
zabili Jezusa. Zob. Ireneusz Krzemiński (red.), Żydzi – problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt., s. 17. 
104 Ireneusz Krzemiński, Uwarunkowania i przemiany postaw antysemickich, [w:] tegoż (red.), Żydzi – problem 
prawdziwego Polaka…., dz. cyt., tabela 1, s. 24. 
105 Rafał Duluk, Szczególne uprawnienia Kościoła katolickiego a antysemityzm [w:] Ireneusz Krzemiński (red.), 
Żydzi – problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt., s. 66. 
106 Marek Kucia, Antisemitism in contemporary Poland, dz. cyt. 
107 Polega na przekonaniu, że Żydzi nadużywają historii i traktują ją instrumentalnie koncentrując uwagę opinii 
publicznej na Holokauście. „Wypływa z odpowiedzialności za własne historyczne zachowania antysemickie i 
sprowadza się zwykle do zanegowania własnego antysemityzmu bądź obarczenia Żydów odpowiedzialnością za 
los, który ich spotkał. Najwyraźniejszymi przejawami tego rodzaju antysemityzmu jest odcinanie się od historii 
Holokaustu (schlussschtrich) poprzez zaprzeczanie historycznej doniosłości Zagłady, obwinianie Żydów winą za 
Holokaust, chęć zapomnienia o przeszłości. Drugim komponentem wtórnego antysemityzmu jest traktowanie 
Holokaustu jako instrumentu, dzięki któremu Żydzi walczą o odszkodowania i zdobywają przewagę wobec 
innych”. Zob. M. Bilewicz, M. Winiewski, M. Bukowski, A. Cichocka, A. Wójcik, Uprzedzenia etniczne w 
Polsce…, dz. cyt., s. 32. 
108 M. Bilewicz, M. Winiewski, Z. Radzik, Antisemitism in Poland…, dz. cyt., s. 813. 
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i staje się usprawiedliwieniem dla uprzedzeń i konfliktów polsko-żydowskich.  

Różnice w wynikach badań wynikają z pewnością z odmiennych typologii 

antysemityzmu zakładanych przez badaczy i opartych na nich innych podejść badawczych 

widocznych w zadawanych pytaniach. Antysemityzm nowoczesny u Krzemińskiego i 

polityczny u Sułka, choć podobne do siebie, nie są w pełni tożsame. Antysemityzm 

nowoczesny i post-holokaustowy (najbliższy antysemityzmowi wtórnemu) w rozumieniu 

Kuci również nie przystaje do typologii innych badaczy, gdyż Kucia podchodzi do podziałów 

znacznie bardziej szczegółowo. Podejście psychospołeczne Michała Bilewicza także różni 

się od socjologicznego w istotny sposób. Stąd bierze się trudność w porównywaniu wyników 

poszczególnych badań. Niemniej jednak wszystkie one pokazują stosunkowo duże natężenie 

uczuć antysemickich w społeczeństwie polskim, które mimo poprawy na przestrzeni ostatnich 

dekad, wciąż dotyczy co najmniej jednej piątej społeczeństwa. W przypadku mojego badania 

istotna jest świadomość o szacunkowej skali zjawiska, nie zaś rozstrzygnięcie, który badacz 

podał lepszy wskaźnik procentowy. 

 

1.2. Wyparcie 

Dodatkowym problemem dotyczącym badań natężenia antysemityzmu w Polsce jest 

kompromitacja tej postawy i niechęć badanych do ujawniania jej. „Presja poprawności 

społecznej sprawia, że w interakcjach społecznych, w tym także w sytuacjach badania ludzie 

coraz ostrożniej wyrażają niechęć do <<obcych>>, a nawet wiedzą, że <<wypada>> być 

wobec nich przyjaznym”109. Presja ze strony wspólnoty jest więc działającym bodźcem 

warunkującym hamowanie ekspresji swoich poglądów na temat Żydów i relacji polsko-

żydowskich. Zjawisko antysemityzmu w dzisiejszej Polsce nie jest łatwe do uchwycenia, 

gdyż jako postawa został skompromitowany przez swoją dwudziestowieczną historię i tym 

samym wyparty ze sfery publicznej. Stosunkowo rzadko pojawia się w dyskursie oficjalnym, 

a także podlega szerszemu ostracyzmowi. To dlatego tylko poprzez anonimowe ankiety 

badawcze (i tak obarczone ryzykiem, że respondenci łagodzą w nich swoje postawy) można 

zobaczyć prawdziwą (lub przybliżoną) skalę wciąż pokutującego wśród Polaków 

negatywnego stosunku do Żydów.  

Ograniczanie wypowiedzi antysemickich jest praktyką społeczną, w obrębie której 

można zauważyć drobne różnice w przypadku różnych grup i okoliczności – inaczej można 

interpretować ją w odniesieniu do elit symbolicznych, a inaczej Polaków jako ogółu 

																																																								
109Antoni Sułek, Słabnący stereotyp „władzy Żydów”…, dz. cyt., s. 12. 



30 

społeczeństwa. Podstawową różnicą jest moim zdaniem źródło motywacji i inspiracji do 

przestrzegania owej zasady – czy pochodzi ono z zewnątrz czy z wewnątrz podmiotu 

decydującego się ją respektować. Zgodnie z takim podziałem motywacji chciałabym 

zarysować dwa główne powody ulegania presji społecznej w tym zakresie. 

 

NIEPOPRAWNOŚĆ POLITYCZNA: OGRANICZENIE ZEWNĘTRZNE 

 

Prostszym z nich może być koncepcja poprawności politycznej. Jest to zjawisko 

społeczne i praktyka językowa polegająca na samoograniczeniu lub dostosowaniu używanego 

języka, które społeczeństwo samo sobie narzuca – lub nie. Według definicji 

encyklopedycznej poprawność polityczna to „zasada unikania określeń, które mogłyby być 

uznane za przejaw dyskryminacji w stosunku do osób ze względu na ich przynależność 

rasową, narodową, wyznaniową, pochodzenie społeczne lub orientację seksualną”110. W 

rozszerzonym rozumieniu poprawność polityczna dotyczy także wszelkich gestów i środków 

ekspresji, które mogą zostać odczytane jako obraźliwe. Koncepcja ta nakazuje używanie 

określeń neutralnych lub powstrzymania się od krytyki, aby uniknąć posądzenia o 

dyskryminowanie jakiejś osoby lub grupy, mowę nienawiści, paternalizm, seksizm czy brak 

poszanowania dla mniejszości. Jest to nieformalny zbiór reguł wynikający z myśli tzw. 

„nowej lewicy”111.  

W praktyce społecznej postępowanie to okazuje się być nacechowane ideowo i jako 

takie budzące zarówno pozytywne jak i negatywne reakcje w zależności od ideowej orientacji 

jednostki. W Polsce hołdowanie koncepcji poprawności politycznej odbierane bywa jako 

przejaw utożsamiania się z lewicowymi opcjami politycznymi112 i z tego powodu piętnowane. 

Krytycy zarzucają tej praktyce ograniczanie wolności słowa, podważanie zasady oceny świata 

za pomocą platońskich kategorii prawdy, dobra i piękna oraz fałszywe założenia (ideowe 

właśnie). Zasadniczo jednak w przestrzeni publicznej, szczególnie w przypadku elit 

symbolicznych, reguła ta stosowana jest niezależnie od prywatnej opinii na jej temat. Wiedza 

o obszarach tematycznych, na które rozciąga się koncepcja poprawności politycznej, wydaje 

się być w Polsce powszechna, toteż można założyć, że łamanie tej zasady jest świadome. 

Podsumowując, dość stwierdzić, że w polskiej świadomości istnieje kategoria 

(nie)poprawności politycznej i niezależnie od tego, że ujawnia się raczej w sytuacjach 
																																																								
110 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3960506/poprawnosc-polityczna.html. 
111 Monika Kacprzak, Pułapki poprawności politycznej, Radzymin 2012. 
112 Por. Definicję i opis zjawiska przez Jacka Bartyzela, [w:] tenże, http://haggard.w.interiowo.pl/politpopr.html, 
dostęp 14.05.2017; Monika Kacprzak, Pułapki poprawności politycznej, dz. cyt. 
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publicznych niż w prywatnych, Polacy jako ogół intuicyjnie wiedzą, w których obszarach 

tematycznych może potencjalnie pojawić się niebezpieczeństwo przekroczenia granicy 

wypowiedzi poprawnej politycznie.  

Przekonanie o niepoprawności politycznej antysemityzmu wydaje się być dość 

powszechne zarówno pośród zwolenników jak i przeciwników tej praktyki. Nie sugeruję tu 

diagnozy powszechnego konsensusu, że o Żydach jako mniejszości narodowej lub religijnej 

nie należy mówić w sposób obraźliwy, gdyż takiego konsensusu nie ma. Chcę powiedzieć, że 

w świadomości społecznej temat Żydów (na razie nazywając go bardzo ogólnie) funkcjonuje 

jako jeden z grupy tych, w przypadku których, by tak rzec, stąpa się po polu minowym i 

Polacy jako ogół zdają sobie z tego sprawę. W wymiarze praktycznym fakt ten sprowadza się 

nie tylko do nie mówienia o Żydach w przestrzeni publicznej negatywnie, ale często wcale, a 

przynajmniej do ostrożnego doboru słów. Paweł Dobrosielski wspomina także o 

napotykanym zjawisku wypowiadania słowa „Żyd” ściszonym głosem lub okazywania 

postawy pragnienia usunięcia go ze sfery publicznej113 bądź zastępowania eufemizmami, 

ponieważ zawierają się w nim treści abiektalne i niewygodne politycznie114. Jak pokazuje 

Andrzej Leder, kiedy ktokolwiek zaczyna mówić cokolwiek o „Ż…”, od razu pada na niego 

podejrzenie o postawę antysemicką i natychmiast podejmowana zostaje próba powstrzymania 

go i jego antysemickiej ekspresji 115.  

Antysemityzm został wypchnięty poza pole społecznego przyzwolenia i łamanie tabu 

z nim związanego w przestrzeni publicznej zdarza się stosunkowo nieczęsto. Jak w przypadku 

każdego tabu, łamanie go jest obłożone symboliczną karą i stawia łamiącego niejako na 

zewnątrz społeczności, która je ustanowiła. Idea poprawności politycznej jednak, jakkolwiek 

jej nie oceniać, nie jest koncepcją polską, ani nie wyrosła z polskiej kultury, toteż jej krytycy 

wytykają jej obcość i sztuczność i nie chcą godzić się na stosowanie jej w Polsce za wszelką 

cenę. Koncepcja owa, o ile sprawdza się w polityce i stosunkach dyplomatycznych, o tyle nie 

budzi szacunku dużej części społeczeństwa polskiego, gdy idzie o swobodę wypowiedzi na 

wewnętrznym forum polskim, a tym bardziej w sferze prywatnej. Jest więc na różnych 

poziomach łamana, dlatego nie można uznać jej za wystarczająco dobre wytłumaczenie dla 

																																																								
113 Zob. Paweł Dobrosielski, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa w perspektywie antropologii pamięci, 
praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Rocha Sulimy, Warszawa 2016, w druku, s. 176-177. 
Por. Justyna Kowalska-Leder, Mur, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), 
Ślady Holokaustu…, dz. cyt., s. 272. 
114 Zob. Joanna Krakowska, Obóz, [w:] Ślady Holokaustu…, dz. cyt., s. 300. 
115 Por. Andrzej Leder, Słowo „Żyd” w polskim imaginarium, dz. cyt. 
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faktu, że antysemityzm w przestrzeni publicznej w Polsce jest obłożony tabu i wyrażany 

stosunkowo rzadko.  

W innych niż oficjalny obiegach komunikacyjnych w Polsce również istnieje 

mechanizm powstrzymujący wypowiedzi antysemickie, czyli o takim samym skutku, choć 

innym – motywowanym wewnętrznie – pochodzeniu. Wewnętrzna motywacja do 

ograniczania wypowiedzi antysemickich odnosi się do sytuacji, w której zakaz ekspresji tych 

treści na forum publicznym wynika z wewnętrznych motywacji tej grupy. Nie jest to wtedy 

poprawność polityczna sensu stricto, lecz raczej pewna umowa (a raczej zmowa) społeczna 

czy strategia wewnątrzgrupowa.  

 

POCZUCIE WINY: OGRANICZENIE WEWNĘTRZNE 

 

W łonie samego społeczeństwa polskiego również istnieje tabu związane z 

wypowiedziami antysemickimi – tabu innego rodzaju niż wcześniej omawiana poprawność 

polityczna, gdyż pochodzące z wewnątrz samej wspólnoty narodowej. Wytworzyło je 

społeczeństwo polskie po II wojnie światowej i mimo jego zmienności w czasie trwa ono do 

dzisiaj.  

Przyczyny samoograniczenia wypowiedzi antysemickich, zdaniem wielu historyków 

badających ten temat 116 , mają bezpośredni związek z zagadnieniem poczucia winy, 

ogromnego społecznego wyrzutu sumienia, dotyczącego postawy Polaków wobec Żydów w 

czasie II wojny światowej. Zagłada wydarzyła się bowiem na ziemiach polskich, a Polacy 

byli jej naocznymi świadkami. Może być więc postrzegana jako trauma społeczna.  

Ta niewygodna pozycja świadka do dzisiaj nie pozwoliła Polakom na otwarte 

mówienie o tym, co działo się od lipca 1942 roku do końca II wojny światowej, a nawet przed 

nią i po niej, gdyż – jak wynika ze świadectw historycznych owego okresu – Polacy w 

niewielkim tylko stopniu przyczynili się do zmniejszenia ogromu strat i zniszczeń 

Holokaustu. Większość społeczeństwa polskiego pozostała bierna wobec tragedii żydowskiej 

– stała się winna grzechu zaniechania, jak nazwał go Jan Błoński117. W związku z grzechem 

zaniechania polscy świadkowie Zagłady są skażeni moralnie, obarczeni poczuciem winy za 

to, co widzieli, mimo że nie brali w tym czynnego udziału – pisał Błoński, wyłamując się 

spod niepisanej zasady obowiązującej w Polsce Ludowej, która nakazywała nie poruszać 

																																																								
116 Zalicza się do nich np. Alina Cała. 
117 Jan Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, "Tygodnik Powszechny" 1987 nr 2, przedr. [w:] tegoż, Biedni 
Polacy patrzą na getto, Kraków 2008, s. 11-40. 
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tematu udziału Polaków w II wojnie światowej w odniesieniu do Żydów. Jeśli temat ten w 

ogóle się pojawiał, ograniczany był do ukrywania Żydów przez Polaków. To właśnie wtedy 

rozpoczął się proces „społecznego zapominania Zagłady”118, jak określa go Piotr Forecki. 

Tabu nałożone natychmiast po wojnie, które trwało w okresie PRL, miało według niego 

charakter polityczny oraz społeczny.  

 

To pierwsze – polityczne – przestrzegane było przez komunistyczne władze […]. Nie eksponowano 

zagadnień odnoszących się do martyrologii Żydów, a już tym bardziej pomijano kłopotliwy dla 

polskiego społeczeństwa problem postaw Polaków wobec Zagłady i stosunków polsko-żydowskich 

przed wojną. […] Tabu społeczne, które Włodzimierz Barodziej nazywa po prostu tabu narodowym, 

dotyczyło właśnie tych szczególnych aspektów, o których zdecydowano milczeć w oficjalnym 

dyskursie. Tak oto samoistnie zawiązaniu uległa pewna nieformalna, narodowa „wspólnota selektywnej 

pamięci i zapominania”. […] Władze w Polsce Ludowej w ramach oficjalnej pamięci przeszłości 

stworzyły zatem warunki sprzyjające zapominaniu Zagłady. Wspomagały bądź po prostu nie 

przeszkadzały w procesach zapominania zachodzących w pamięci potocznej oddolnie. Jednocześnie 

jednak milcząc, dopuszczając się historycznych fałszerstw lub zniekształceń i operując półprawdami, 

procesy te zostały dodatkowo wzmocnione poprzez oficjalnie upowszechnianą pamięć lat wojny119.  

 

Z takim właśnie przekształconym, sfałszowanym, zmanipulowanym, wybielonym, a 

jednocześnie wygodnym i coraz silniej zakorzenionym obrazem wojny pamiętanej wyłącznie 

w kontekście konfliktu polsko-niemieckiego i martyrologii narodu polskiego wszedł w dialog 

Błoński. 

Autor zaznaczał, że poczucie winy Polaków nie wynika ze współ-udziału – Polacy 

bowiem nie byli trybikiem w nazistowskiej machinie śmierci – lecz współ-winy rozumianej 

jako niedostateczne przeciwdziałanie temu, czego byli świadkami.  

 

Współ-udział i współ-wina to nie jest to samo. Można być współ-winnym, nie biorąc udziału w zbrodni. 

Najpierw przez zaniechanie czy przeciwdziałanie niedostateczne. […] Gdybyśmy bowiem – w 

przeszłości – postępowali mądrzej, szlachetniej, bardziej po chrześcijańsku… ludobójstwo byłoby 

zapewne „mniej do pomyślenia”, byłoby prawdopodobnie utrudnione, a już niewątpliwie spotkałoby się 

ze znaczniejszym oporem. Inaczej mówiąc nie zaraziłoby obojętnością i zdziczeniem społeczeństwa 

(społeczeństw), w których przytomności miało miejsce120.  

 

Błoński miał pełną świadomość tabu, jakim został obłożony temat postawy Polaków w czasie 

Zagłady. Jako historyk literatury zauważał, że  

																																																								
118 Piotr Forecki, Od Shoah do Strachu. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, 
Poznań 2010, s. 8. 
119 Tamże, s. 33-34. 
120 Jan Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, dz. cyt., s. 30. 
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we wszystkim prawie, co w Polsce na ten temat pisano […] znać skrywany czy tłumiony lęk, żebyśmy 

my, Polacy, „źle nie wypadli”, żeby nas nie wzięto za ludzi bez serca i bez sumienia, żeby nas – jako 

naród – nie obciążono jakąś odpowiedzialnością za to straszne nieszczęście, które się zdarzyło na naszej 

ziemi. […] Dlaczego ten opór, ta defensywna postawa jest w Polsce taka paniczna, taka krzykliwa? Bo 

rodzi się moim zdaniem z głębokiego poczucia winy. A dlaczego to poczucie winy jest tak silnie 

tłumione? Bo od razu kojarzy się z odpowiedzialnością za ludobójstwo, zaś o tej odpowiedzialności 

nikt nie chce nawet pomyśleć121 

 

 – pisał. 

To właśnie cytowany tutaj artykuł Jana Błońskiego opublikowany w „Tygodniku 

Powszechnym” w 1987 roku uznaje się za pierwsze publiczne przełamanie tabu i pierwszy na 

większą skalę powrót tematu relacji polsko-żydowskich w czasie wojny do dyskursu 

publicznego. Należy jednak zauważyć niezwykle istotną zmianę w polskiej debacie 

publicznej na ten temat, jaka miała miejsce w roku 2000 i została utrwalona w roku 2006 i 

2011: cezury te wyznaczają publikacje książek Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi122, Strach123 i 

Złote żniwa124. Zmianę tę szczegółowo opisuje Paweł Dobrosielski.  

Książki Grossa (niejedyne i nie jako pierwsze) obnażają inne oblicze działalności 

Polaków wobec Żydów na tzw. „obrzeżach Zagłady” lub podczas tzw. „trzeciej fazy 

Holokaustu”. Określenia te odnoszą się do stosunków miejscowej ludności na terenach 

okupowanych przez nazistowskie Niemcy z Żydami uciekającymi przed puszczoną w ruch w 

lipcu 1942 roku machiną Zagłady. Gross już w 1986 roku (wchodząc dopiero post factum w 

polemikę z Błońskim, gdyż w momencie publikacji eseju Grossa niewiele osób miało do 

niego dostęp i nie wywołał on prawie żadnych reakcji125) pisał m.in. o wielkiej skali 

antysemityzmu w Polsce przed i w czasie wojny. Powszechność tej postawy, udowadniał 

Gross, stworzyła „atmosferę duchową”, która pozwoliła Niemcom łatwiej wykonać zadanie 

eksterminacji Żydów i w dużym stopniu uniemożliwiła Żydom uratowanie się po stronie 

aryjskiej126. Z raportu Jana Karskiego dla rządu polskiego na uchodźctwie, opisującego 

sytuację wewnętrzną w kraju, a pochodzącego z czasu „ostatecznego rozwiązania kwestii 

żydowskiej”, wiadomo, że antysemityzm wśród Polaków był w owym czasie absolutnie 

																																																								
121 Tamże, s. 45. 
122 Jan Tomasz Gross, Sąsiedzi. Historia Zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000. 
123 Jan Tomasz Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008.  
124 Jan Tomasz Gross, współpraca Irena Grudzińska-Gross, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach 
Zagłady Żydów, Kraków 2011. 
125 Por. Paweł Dobrosielski, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., s. 11. 
126 Por. Jan Tomasz Gross, Ten jest z ojczyzny mojej… ale go nie lubię, „Aneks” 1986, nr 41-42, przedruk [w:] 

tegoż, Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948, 
Kraków 2007. 
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powszechny, zaś działania Niemców w stosunku do Żydów aprobowane127. Paradoksalnie 

antysemitów można było odnaleźć nawet wśród osób najbardziej zasłużonych dla sprawy 

ratowania Żydów – takich jak Zofia Kossak-Szczucka, założycielka „Żegoty”128, nie mówiąc 

już o tych, którzy Żydom nie pomagali. Według Grossa, gdyby antysemityzm w Polsce był 

mniej żarliwy, wówczas Żydom byłoby łatwiej znaleźć schronienie po stronie aryjskiej, 

natomiast Niemcom byłoby o wiele trudniej dokonać dzieła Zagłady. Gdyby istniała 

powszechna społeczna zgoda na niesienie pomocy Żydom, niemożliwe stałoby się dla 

Niemców skuteczne wyłapywanie i karanie Polaków ukrywających Żydów129. Tymczasem 

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata wielokrotnie ukrywali swój gest pomocy Żydom, 

których droga do przetrwania prowadziła jedynie przez kontakty z miejscową ludnością, 

przede wszystkim właśnie przed sąsiadami-Polakami, obawiając się, że to z ich strony grozi 

największe niebezpieczeństwo i najwyższe prawdopodobieństwo zostania wydanym 

Niemcom130 . Nawet po wojnie wielu Sprawiedliwych nie ujawniło swojej działalności 

pomocowej w uzasadnionej obawie o ostracyzm. To nie „zaniechanie”, lecz wroga postawa i 

niechęć do Żydów są według Grossa głównym grzechem Polaków. W 2000 roku autor ten 

otworzył wątek także innych polskich grzechów.  

Jego książka Sąsiedzi, od której de facto rozpoczęła się debata społeczna o postawach 

Polaków w stosunku do Żydów, dotyczy mordu dokonanego przez Polaków na Żydach w 

Jedwabnem – spalenia żywcem żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci w stodole przez 

sąsiadów-Polaków. Strach porusza temat pogromu kieleckiego z 1946 roku i innych 

przejawów polskiego antysemityzmu tuż po wojnie. W Złotych żniwach Gross opisuje zaś 

proceder przejmowania przez Polaków mienia należącego do Żydów (których już za życia 

traktowano jak „tymczasowych depozytariuszy własności pożydowskiej”131), przekopywania 

terenów po obozach zagłady w poszukiwaniu kosztowności, rabowania szczątków i grobów 

oraz inne wymiary czerpania korzyści materialnej z Holokaustu przez ludność miejscową. 

Gross pokazuje więc, że także i kwestia udziału Polaków w zbrodniach jest bardziej 

złożona, niż chciał ją widzieć Błoński. Poczucie winy nie brałoby się wtedy wyłącznie ze 

statusu świadków, lecz i aktywnego udziału w zbrodni – pozbawiania życia i przejmowania 

																																																								
127 Za: Jan Tomasz Gross, Ten jest z ojczyzny mojej…, dz. cyt. 
128 Por. Carla Tonini, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów, 
przeł. Teresa i Wojciech Jekiel, Warszawa 2007. 
129 Za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci dla winnego i całej jego rodziny. Argument ten bywa podnoszony 
jako wytłumaczenie, dlaczego Polacy nie ratowali „więcej”. 
130 Jan Tomasz Gross, Ten jest z ojczyzny mojej…, dz. cyt. 
131 Jan Tomasz Gross, Złote żniwa…, dz. cyt., s. 146. Wątek ten rozwija Paweł Dobrosielski zob. tegoż, Polska 
recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., s 210-212. 
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mienia Żydów. Ustalenia polskich historyków bardzo zwięźle (i zarazem dosadnie) 

podsumowują Elżbieta Janicka i Tomasz Żukowski, toteż w celu zamknięcia tego wątku 

oddaję im głos na dłuższą chwilę. 

 

Świadek – piszą autorzy – to ktoś, kto przygląda się z boku, nie uczestniczy w wydarzeniach i nie ma 

wpływu na to, co się dzieje. Określenie to – argumentują – mija się z prawdą z trzech powodów. Po 

pierwsze, życie lub śmierć próbujących się ratować Żydów zależały od postawy strony aryjskiej. Od 

czynnej pomocy, bez której nie sposób było przeżyć. Przede wszystkim jednak od bierności, która 

pozwalałaby zniknąć w polskim otoczeniu. W skali społecznej brakowało i jednej i drugiej. Polska ulica 

i wieś były dla Żydów śmiertelnie niebezpieczne. Nie powstrzymywano się od demaskowania tych, 

którzy się ukrywali. Powszechnymi praktykami były szantaże, kradzieże, bezinteresowne 

odprowadzanie na polski lub niemiecki posterunek, także zabójstwa czy polowania z nagonką – te 

ostatnie na prowincji. Ci, którzy decydowali się ukrywać Żydów, ukrywali ich przede wszystkim przed 

sąsiadami. Odwaga Sprawiedliwych polegała przede wszystkim na sprzeciwie wobec norm 

obowiązujących w ich własnej – polskiej, katolickiej – społeczności. Przeważające postawy polskiej 

większości przyczyniły się do realizacji „ostatecznego rozwiązania”. Społeczność, która nie pozwoliła 

Żydom ukryć się po aryjskiej stronie i jednocześnie masowo czerpała materialne korzyści z ich 

wymordowania, nie może określać się mianem „świadków” […]. Po drugie postawy wobec Żydów w 

czasie wojny nie wzięły się znikąd. Odzwierciedlały kod polskiej kultury ukształtowany znacznie 

wcześniej. Unicestwienie Żydów jako potencjalność było zawarte w strukturze antysemityzmu – 

zarówno przednowoczesnego jak i nowoczesnego. Za antysemityzmem stała moralna sankcja 

większościowej religii dominującej. […] Po trzecie, antysemicka przemoc – znowu: polska – była 

jedną z przyczyn masowej ucieczki Żydów z Polski tuż po wojnie. W roku 1968 natomiast, w 

majestacie państwa i prawa, spowodowała wypędzenie kilkunastu tysięcy obywateli, których w tym 

celu wystarczyło zakwalifikować jako Żydów. […] Seria powojennych pogromów, akcja wagonowa i 

wcale nie odosobnione zabójstwa osób, które próbowały wrócić do swoich domów i wyjaśnić los 

bliskich, wynikały z tego, że Żydów w Polsce nie chciano. Zagładę powszechnie aprobowano. 

Podobnie jak jej materialne skutki. Ludzie, którzy przejęli własność żydowską, nie chcieli niczego 

zwracać i nie pragnęli powrotu dawnych właścicieli i sąsiadów. Również z tego powodu trudno 

nazywać mieszkańców pożydowskich domów „świadkami”132. 

 

 Charakterystyczną reakcją na Złote żniwa, a także na poprzednie książki Grossa, było 

obciążanie winą za zbrodnie chłopstwa, któremu na tę okoliczność przypisywano 

zwyrodnienie moralne spowodowane wojną, lub tzw. „marginesu społecznego” – ludzi 

niejako z definicji upośledzonych moralnie i społecznie. Gest ten wpisywał obie grupy, 

przede wszystkim zaś chłopstwo, w starą rolę następnego po Żydach Wielkiego Innego 

																																																								
132 Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski, Przemoc filosemicka, [w:] Joanna Tokarska-Bakir (red.), PL: tożsamość 
wyobrażona, dz. cyt., s. 54-56. 
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kultury polskiej133. Tym samym pozwalał „elitom” symbolicznie odciąć się od „bestialskich 

wybryków zdegenerowanych dołów społecznych”. Należy pamiętać jednak, że „Polacy 

weszli w tę wojnę z rozbuchaną antyżydowską propagandą kościelną, antysemityzmem 

państwowym, potężną prawicą narodową […], a także innymi partiami prawicowymi i 

centrowymi, które w mniejszym lub większym stopniu zaakceptowały antysemityzm”134. 

Badacze (np. Alina Cała, Joanna Tokarska-Bakir, Paweł Dobrosielski) są zgodni, że postawa 

Polaków wobec wojny, szczególnie środowiska wiejskiego i dolnych warstw społeczeństwa, 

wynikała nie z „wrodzonej” im postawy wrogości, lecz z socjalizacji poprzez treści 

transmitowane przez Kościół, elity i instytucje – publicystów, polityków, intelektualistów, 

którzy dawali przyzwolenie na wrogość wobec Żydów, a wręcz niekiedy ją rozbudzali i 

podgrzewali135. Bez tego przyzwolenia elit, według Joanny Tokarskiej-Bakir, „chłopstwo, 

jako grupa podporządkowana, <<nie wychyliłoby się>> przeciw Żydom”136. Badania z tego 

nurtu pokazują, że antysemityzm i postawy Polaków wobec Holokaustu nie są warunkowane 

przez przynależność klasową jako taką oraz że stanowiły i stanowią problem 

ogólnospołeczny. Kategoria „chłopskości” w dyskursie holokaustowym odsłania zaś chęć 

ustanowienia przepaści między egzotyzowanymi i demonizowanymi klasami ludowymi a 

pozostałymi ponownie, „tym razem już wyłącznie w sferze fantazmatycznej, w której chcemy 

się wygodnie rozsiąść na miejscu <<panów>>”137. W dyskursie zagładowym kluczowe jest 

jednak podważanie podziału typu „wieś to Jedwabne, miasto to Żegota”138, który jest 

zakłamany i bezpodstawnie zwalnia część społeczeństwa z odpowiedzialności. 

Jak pisze Paweł Dobrosielski, zasługa Grossa, który według niego jest centralną 

postacią debaty społecznej o polsko-żydowskiej przeszłości, polega nie na tym, że rzucił 

światło na nieznane wcześniej fakty (które jako takie były historykom doskonale znane), lecz 

na tym, że wiedza o nich została upowszechniona na nieporównywalną z innymi publikacjami 

naukowymi skalę. Świadczy o tym nakład książek Grossa139 i ich powszechna dostępność – 

Dobrosielski wspomina w tym kontekście o tak dużym zainteresowaniu Złotymi żniwami, że 

maszynopis wstępnej wersji tekstu krążył po kraju jeszcze przed oficjalnym wydaniem 

																																																								
133 Zob. Paweł Dobrosielski, Stodoła [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), 
Ślady Holokaustu…, dz. cyt., s. 377. 
134 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 421. 
135 Paweł Dobrosielski, Stodoła…, dz. cyt., s. 373-374.  
136 Cyt. za: Tamże, s. 373.  
137 Cyt. za: Tamże, s. 377. 
138 Sylwia Chutnik, cyt. za: Tamże, s. 380. 
139 Dobrosielski podaje, że Strach miał nakład 80 000 egzemplarzy, a Złote żniwa 50 000, co jak na publikację 
naukową ocenia jako ilość „astronomiczną”. Por. tegoż, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., 
s. 5-6. 
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książki, co jako zjawisko na rynku literackim pojawiało się wcześniej „jedynie przy okazji 

takich bestsellerów jak Harry Potter”140.  

Najważniejsza zasługa Grossa polega zaś na tym, że przyczynił się do przekształcenia 

polskiej debaty w stronę autorefleksji tożsamościowej. Jednym z poziomów tej refleksji było 

to, że trwająca debata zmusiła polskie elity symboliczne i polityków dzierżących w owym 

czasie stery władzy (szczególnie po publikacji Sąsiadów w 2000 roku) do włączenia wątku 

„obrzeży Zagłady” do oficjalnego dyskursu i ustosunkowania się do nagłośnionych faktów. 

Np. Aleksander Kwaśniewski oficjalnie w imieniu Polaków i swoim jako głowy państwa 

przeprosił za zbrodnię jedwabieńską, a polscy biskupi podczas specjalnie zorganizowanej 

mszy „przeprosili Boga za zbrodnie dokonane przez Polaków i katolików na Żydach”141.  

Najważniejszym skutkiem procesu autorefleksji tożsamościowej zainaugurowanego 

przez książki Grossa jest to, że wywołana przezeń debata uniemożliwiła dalsze trwanie w 

milczeniu lub kłamstwie „sprzed Grossa”, o którym Paweł Dobrosielski pisze jako o 

społecznym „raju utraconym” płynnej pamięci zbiorowej, niezagrażającej dominującemu 

dyskursowi publicznemu142. Nowa epoka dyskusji o przeszłości musiała odnosić się do 

faktów, które na dużą skalę ujrzały światło dzienne. „To Jan Tomasz Gross miał sprawić, że 

<<utraciliśmy niewinność>> w naszym podejściu do polsko-żydowskiej przeszłości – choć to 

sformułowanie dyskutanci często rozumieją skrajnie różnie”143.  

Dzieła tego autora wymusiły kolejną debatę na temat postaw Polaków wobec Żydów i 

przekształciły w dyskusję o współczesnej tożsamości narodowej. Od razu podzieliły 

debatujących na dwa przeciwstawne obozy. Głosy z jednej i z drugiej strony podniosły 

problematykę antysemityzmu i bez wątpienia spowodowały, że stał się on bardziej widoczny 

jako pokutująca postawa społeczna, która jednocześnie uległa napiętnowaniu. W świetle 

faktów nagłośnionych przez Grossa hasła antysemickie stały się „antypolskie” dla jednych 

(jako takie, które mogą wpływać na negatywny wizerunek Polski i Polaków w świecie), a 

„niemoralne” dla drugich. Antysemityzm stał się (znów) niepoprawny politycznie i 

niechciany społecznie, gdyż dalsze głoszenie haseł antysemickich w obliczu opisanych przez 

Grossa faktów, stało się ryzykowne jako mogące skutkować wykluczeniem ze wspólnoty 

(„dobrych Polaków” lub „dobrych ludzi”). Co ważne, nie mówię tu o spadku antysemityzmu 

tylko o mniejszej jego widoczności jako efekcie debat wokół publikacji Grossa, gdyż nie 

sposób zbadać wpływu samych książek Grossa na dynamikę postaw antysemickich w Polsce. 

																																																								
140 Tamże, s. 6. 
141 Tamże, s. 5. 
142 Tamże, s. 9. 
143 Tamże, s. 9. 
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Jak pisze Paweł Dobrosielski, rekonstruując to, co wcześniej dostrzegł Piotr 

Forecki144, recepcja dzieł Grossa podzieliła stanowiska debatujących na dwa obozy: „obronę 

paradygmatu polskiej niewinności” i „dyskurs moralności”.  

 

Wypowiadający się w ramach „dyskursu moralności” dążą do zmiany postawy społecznej wobec 

polsko-żydowskiej przeszłości i kładą nacisk na moralne konsekwencje czynów z przeszłości dla 

współczesnych Polaków. Ten nurt bywa także określany mianem „samokrytycznego” lub 

„afirmatywnego” (wobec tez Grossa). […] „Postawy defensywne” lub „pozycje obronne” zostają 

podzielone na dwie podgrupy: „obronę umiarkowaną oraz obronę radykalną bądź też umiarkowaną 

defensywę i obronę ofensywną”. „Umiarkowani” wskazują na rozmaite okoliczności łagodzące, choć 

zasadniczo nie kwestionują udziału Polaków w zbrodniach, to zgłaszają swoje „ale”; „radykałowie” 

natomiast uznają publikacje Grossa za część antypolskiego spisku i posługują się antysemicką 

retoryką145.  

 

Cele tych dwóch grup Dobrosielski streszcza mówiąc, że nurt tzw. „światłych 

obywateli” dąży do ideału „moralności”, a nurt tzw. „dotkniętych patriotów” do „Prawdy”. W 

ramach samoopisu obu grup toczy się walka dobra z prawdą 146  – podsumowuje. 

Jednocześnie, jak zaznacza, obóz „afirmujący” nie dąży do ustalenia „prawdy”, ale 

bynajmniej jej nie pomija: uznaje, że przedstawił ją Gross w swoich książkach, a swoją 

postawę rozumie jako konieczność przepracowania tejże prawdy. „W tym nurcie myślenia 

stosunek do nowoobjawionych informacji jest z jednej strony oparty na ujmowanej w języku 

psychoanalizy pedagogice społecznej, a z drugiej na swoistym szantażu emocjonalnym”147, 

polegającym na postrzeganiu swojego stanowiska jako doskonalszego moralnie, a 

przeciwnych jako gorszych. „<<Obóz przeciwników Grosa>> ma oczywiście również swoje 

cele społeczne i polityczne […] Ogniskują się one wokół zachowania dotychczasowego status 

quo”148. Nieprzekraczalność i stałość tego podziału podsumowuje Justyna Kowalska-Leder:  

 

Publiczna debata na temat stosunków polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny światowej, rozpoczęta 

przez Sąsiadów i podsycana przez kolejne książki Grossa, a także publikacje Stowarzyszenia Centrum 

																																																								
144 Piotr Forecki, Od Shoah do Strachu…, dz. cyt. 
145 Paweł Dobrosielski, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., s. 160-161. 
146 Tamże, s. 160-161.  
147 Tamże, s. 162. 
148 Tamże, s. 162. Mimo że Dobrosielski pisze o elitach intelektualnych, a w mojej pracy będzie chodziło o 
całość społeczeństwa w szerokim sensie, to wskazane mechanizmy nie wymagają czynienia wielu zastrzeżeń w 
odniesieniu do innych warstw społecznych. Spory historyków częściowo przenikały do mediów (Dobrosielski 
sam wspomina o wywiadach itp. publikowanych w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej – gazet o dużym 
zasięgu ogólnokrajowym, a nawet o kolorowym magazynie Gala), a tą drogą do czytelników. Toteż na każdym 
poziomie społeczeństwa wykształciły się reakcje na książki Grossa, chociaż im dalej od uniwersytetu, tym 
bardziej zapośredniczone i tym mniej wynikające z osobistego styku dyskutanta z omawianymi pozycjami 
bibliograficznymi – zasadniczo jednak powielające podział akademików na dwa obozy, który sam w sobie, 
według autora, także nie uległ przemianie w czasie. 
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Badań nad Zagładą Żydów, w uproszczeniu wygląda tak, jakby składała się z dwóch nurtów biegnących 

konsekwentnie obok siebie. Pierwszy z nich systematycznie i wytrwale wyciąga z ukrycia i 

zapomnienia budzący grozę obraz postaw polskiego społeczeństwa wobec Zagłady. Niezmiennie 

towarzyszy mu drugi nurt przesłaniający ten wizerunek parawanem Sprawiedliwych149. 

 

Pamięć o postawach Polaków w stosunku do Żydów ma bezpośrednie przełożenie na 

kształtowanie się tożsamości kolejnych pokoleń żyjących w powojennej Polsce. Zauważali to 

już wspominani prekursorzy debaty. Gross pisał, że Polakom nie pasuje ich postawa wojenna 

do obrazu własnego, więc się o niej nie mówi, a uwypukla się w zamian inne elementy 150. Ze 

słów Jana Błońskiego zaś wynika, że temat ten jest zbyt drażliwy i żaden inny jego aspekt nie 

jest tak ważny jak ten, że poruszając go możemy przecież zranić samych siebie – tych, którzy 

na własne oczy widzieli Zagładę i tych, którzy są ich potomkami.  

 

Nie umiemy rozmawiać o nim spokojnie, dlatego że – świadomie czy nieświadomie – boimy się 

oskarżenia. Boimy się, że odezwie się strażnik-kret151 i powie zajrzawszy w swą księgę: ach, wyście 

także służyli śmierci? I wyście pomagali zabijać? Albo przynajmniej: patrzyliście spokojnie na 

żydowską śmierć? […] My – świadomie czy nieświadomie – nie chcemy, aby to pytanie padło. 

Odsuwamy je od siebie jako niemożliwe, skandal iczne . […] Bo co  o  nas  inn i  pomyś lą?  Jak  

my sami  będziemy o  sobie  myś leć? Jakże to będzie z dobrym imieniem nas samych, naszego 

społeczeństwa, naszego kraju…152 

 

– pisał Błoński. Tożsamość – podkreślał – opiera się na pamięci, dlatego postawę milczenia 

Polacy przejmowali z pokolenia na pokolenie, aż do przełomu spod znaku Grossa.  

Znamienne jest trwanie owej negacji i wyparcia z pokolenia na pokolenie do pewnego 

stopnia także dzisiaj. Pokazuje ono bowiem, że bariera została ustawiona bardzo silnie, a 

prawda historyczna zepchnięta mocno do społecznej podświadomości. Powołuje do życia 

wspólnotę opartą na zmowie, która przyucza do niewidzenia, do aktywnego unikania „tego, 

co jest”153. Rodzi to problem dwojakiego rodzaju: społeczeństwo polskie wypiera historyczną 

współ-winę, a tym samym nie może też ujawniać swoich negatywnych uczuć do Żydów, 

które wciąż jeszcze są wśród Polaków żywe. Taki zakaz, jak każdy zakaz, uwiera; mówił o 

tym Freud, gdy pisał, że kultura jest źródłem cierpień. 

																																																								
149 Justyna Kowalska-Leder, Szafa, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), 
Ślady Holokaustu…, dz. cyt., s. 400. 
150 Jan Tomasz Gross, Ten jest z ojczyzny mojej…, dz. cyt. 
151 Personifikacja Boga jako Sędziego lub Żyda jako wyrzutu sumienia z wiersza Miłosza Biedny chrześcijanin 
patrzy na getto, na którym Błoński opiera swój wywód dotyczący poczucia winy Polaków. 
152 Jan Błoński, Biedni Polacy patrzą na getto, dz. cyt., s. 24-25. 
153 Joanna Tokarska-Bakir (red.), PL: tożsamość wyobrażona, dz. cyt., s. 10. 
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Recepcja pism Grossa, jak pisze Paweł Dobrosielski, wiązała się np. z takimi uwagami 

jak ta, że „odbywa się ciągłe rozdrapywanie ran, które nigdy już się przez to nie zabliźnią” 

oraz apelami, „aby już zaprzestać <<jątrzenia>>, ponieważ do niczego dobrego to nie 

doprowadzi”154. W ten sposób – zauważa autor – „zaognianie ran pamięci staje się […] 

działalnością destrukcyjną, a do zagojenia doprowadzić może jedynie unikająca kontrowersji 

postawa koncyliacyjna”155. To właśnie na tej zasadzie antysemityzm, jako ten, który także na 

swój sposób przypomina o ranach, ponownie został wepchnięty do sfery tabu (przynajmniej 

w sferze projekcji czy postulatów). „Stawką w recepcji Grossa jest bowiem wizerunek 

Polaków – a nie obrzeża Zagłady”156. Jak zauważa Bożena Keff, „niestety, często na zarzut o 

szeroko rozpowszechniony antysemityzm wielu Polaków odpowiada atakiem, przeczy, 

odwraca problem, obraża się – krótko mówiąc, prezentuje postawy, które nie służą ani wiedzy 

o własnej historii, ani porozumieniu” 157 . O twórczości Grossa pisano także jako o 

„społecznych egzorcyzmach”, którymi Gross z jednej strony „swoją działalnością budzi 

<<demony antypolskości i antysemityzmu>> […], z drugiej zaś – że ujawnia ukryte demony 

pamięci, naprawiając w ten sposób społeczną rzeczywistość” 158 . Polacy jako ogół po 

Sąsiadach nieznacznie ograniczyli swoje wypowiedzi antysemickie w przestrzeni publicznej, 

gdyż stało się jasne, że także wewnątrz społeczeństwa polskiego, pośród Polaków, istnieje na 

nie duża niezgoda (mamy wysoki odsetek anty-antysemitów 159 ) oparta na ocenie 

antysemityzmu jako „niemoralnego” oraz ponieważ książki Grossa, jak twierdzi część 

debatujących, przyniosły Polakom chociażby minimalny „potrzebny rachunek sumienia”. 

To ostatnie stwierdzenie należy zaliczyć w poczet trudnej do zweryfikowania sfery 

życzeniowej. Według analiz Centrum Badań Opinii Społecznej dotyczących skutków 

ogólnokrajowej debaty wywołanej Sąsiadami przeprowadzonych w 2001 roku, spośród 83% 

Polaków, którzy słyszeli o opisanej przez Grossa sprawie i toczącej się wokół niej dyskusji, 

„11% uważało, że publikacja Grossa jest prowokacją mającą na celu szkalowanie Polski za 

granicą, 41% wierzyło, że to Niemcy dokonali mordu, a jedynie 6% było zdolnych przyjąć 

okrutną prawdę. Badania powtórzone rok później wykazały utrwalenie się tych tendencji, 

przy czym o Jedwabnem pamiętało już znacznie mniej badanych”160. 

																																																								
154 Paweł Dobrosielski, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., s. 149.  
155 Tamże, s. 149. 
156 Tamże, s. 138. 
157 Bożena Keff, Antysemityzm…, dz. cyt., s. 213. 
158 Paweł Dobrosielski, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., s. 153. 
159 Ireneusz Krzemiński (red.), Żydzi – problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt., s. 24, 29. 
160 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 586. 
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Tę samą konstatację przywołuje Joanna Krakowska w odniesieniu do próby korekty 

potocznego przekonania, że w obozach zagłady ginęli przedstawiciele „wszystkich ludów 

Europy”, a miejsce to jest tak samo symbolem męczennictwa polskiego jak i żydowskiego. 

Piotr Forecki wyrażał nadzieję, że wiedza, iż w obozach zagłady zginęli przede wszystkim 

Żydzi, nie zaś „obywatele Polski” czy inne narody (która rozpowszechniona została przez 

media w wyniku „sporu o krzyże w Auschwitz” i o klasztor sióstr karmelitanek na terenie 

byłego obozu toczonego w latach dziewięćdziesiątych 161 ), przełoży się na zmianę 

świadomości Polaków w sprawie statusu Auschwitz. Joanna Krakowska pisze jednak, że 

„badania socjologiczne […] tej nadziei nie potwierdziły. […] Szeroka opinia publiczna nie 

przyswoiła sobie przekonania, że Oświęcim był przede wszystkim miejscem zagłady 

Żydów”162. Według autorki „wskazuje to dobitnie na klasowy charakter pamięci zbiorowej”, 

przejawiający się w praktykach artystycznych, krytycznych i badawczych poruszających 

tematykę obozów i innych przejawów Zagłady, które należy traktować jako „wyraz 

świadomości wykształconych, wielkomiejskich przedstawicieli wolnych zawodów” 163 . 

Inaczej rzecz ujmując, prawdę historyczną bierze sobie do serca dość wąski wycinek 

społeczeństwa polskiego, którego dyskusje są jak prawienie kazań zbawionym, by posłużyć 

się porównaniem Pawła Dobrosielskiego: przekonują tylko już przekonanych i nie rezonują 

poza ich kręgiem. Wydaje się więc, że przyswojenie prawdy historycznej nastąpiło wśród 

Polaków w znacznie mniejszym stopniu niż powtórna tabuizacja antysemityzmu oraz dalsze 

odsyłanie Holokaustu w społeczną niepamięć. 

 

Ireneusz Krzemiński i Helena Datner-Śpiewak prowadząc badania dotyczące 

uwarunkowań i skali reprezentacji postawy antysemickiej założyli, że „trwanie wrogich 

postaw w świadomości jednostek jest kosztowne [podkreślenie moje – Z.K.] i dlatego 

wymagają one dobrego uzasadnienia, które niweluje koszty ich obecności”164. Moją uwagę 

zwraca tu fakt, że antysemityzm jest  k o s z t o w n y. Jak wynika z omówionych powyżej 

przesłanek koszt dla jednostki stanowi jej własne samopoczucie. Chodzi o ten rodzaj 

niewygody psychicznej, która towarzyszy z jednej strony działaniom wbrew grupie i 

poruszaniu bolesnych tematów z drugiej.  

																																																								
161 Zob. Piotr Forecki, Od Shoah do Strachu…, dz. cyt., s. 167-280. 
162 Joanna Krakowska, Obóz, dz. cyt., s. 307. 
163 Tamże, s. 307. 
164 Ireneusz Krzemiński, Uwarunkowania i przemiany postaw antysemickich, [w:] Żydzi – problem prawdziwego 
Polaka…, dz. cyt., s. 22. 
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W pierwszym przypadku mamy do czynienia z ekspresją antysemityzmu jako 

działaniem nonkonformistycznym, narażającym na ostracyzm i utratę akceptacji. Kosztowna 

jest wtedy utrata kapitału społecznego, a wyrzeczenie się wypowiedzi antysemickich jest 

wynikiem kalkulacji, w której w imię utrzymania więzów z grupą, jednostka (a w makroskali 

państwo) decyduje się na postąpienie w niezgodzie ze sobą, czyli wyrzeczenie części siebie. 

Odbywa się to w imię podtrzymywania portretu własnego Polaków na zewnątrz i dla siebie 

samych lub dobrych stosunków jednostki ze wspólnotą, której ran społeczna presja każe nie 

rozdrapywać.  

W drugim przypadku zaś chodzi o działanie niejako wbrew samemu sobie. 

„Kosztowne” jest przywoływanie tematu niewygodnego i bolesnego, jakim jest historia 

stosunków polsko-żydowskich, w kraju, w którym część społeczeństwa nadal pamięta czasy 

Zagłady, a jeszcze większa rok 1968 i lata osiemdziesiąte, kiedy ostatni Żydzi wyjechali z 

Polski. Wydarzenia te w wielu przypadkach pociągają za sobą pytanie o współ-winę Polaków 

– każdej jednostki z osobna i jej bliskich, krewnych i przyjaciół, czyli o skutki wydarzeń 

historycznych dla kształtowania się tożsamości współczesnej. Wewnętrzną motywacją 

jednostki do powstrzymania mowy antysemickiej – i jest to moim zdaniem bezpośredni efekt 

dyskusji wokół dzieł Grossa – może być w tym wypadku chęć uniknięcia okazji do bycia 

ocenionym jako osoba „niemoralna”, czy pozbawiona wyrzutów sumienia lub ze „złym”, 

„antysemickim rodowodem”.  

Ograniczenie ekspresji antysemickiej w Polsce ma charakter zakazu nałożonego przez 

jednostki same na siebie, który pokazuje stopień wyparcia historycznie umocowanego 

poczucia winy oraz zinternalizowania tabu grupowego mającego na celu nie poruszanie 

sumienia społecznego w kwestii, która nie została przepracowana (a wręcz wyparta). Co 

ważne, poza ograniczaniem ekspresji samej tej postawy, jest to praktyka dotycząca także nie 

mówienia o antysemityzmie Polaków. Antysemityzm jednak, jak pisze Bożena Keff we 

wstępie do swojej książki, „jest, był dawniej i jutro nie zniknie. Niektórzy twierdzą jednak, że 

go nie ma. Wielu ludzi czuje się lepiej, tak sądząc, bo w końcu antysemityzm jest prostackim, 

średniowiecznym uprzedzeniem, a skoro już zniknął, dobrze to świadczy o naszym kraju i o 

nas samych. Niemniej dziś, po Holokauście, wielkim błędem byłoby tak się pocieszać, 

zamykając oczy na fakty”165. 

Polski antysemityzm to element z innej układanki, nie z tego porządku, nie z tego 

świata. Kolejny „brud”, czyli coś nie na swoim miejscu. Stoi w sprzeczności zarówno z wizją 

																																																								
165 Bożena Keff, Antysemityzm…, dz. cyt., s. 7. 
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Polaków jako nieskalanych moralnie świadków a nawet ofiar historii oraz równoprawnych 

członków współczesnej europejskiej i zachodniej wspólnoty, która przepracowała już swoje 

grzechy czasu wojny. Najczęściej przekształcany zostaje więc albo w dyskurs o „winie 

marginesu społecznego” albo odrzucany zupełnie po to, aby układanka (Polaków portret 

własny) pozostała niezachwiana. Bywa też przekształcany w swoje pozorne przeciwieństwo – 

przemoc filosemicką. Wyciszanie antysemityzmu, tłumienie takich wypowiedzi służy na 

pewno przeciwdziałaniu oskarżania Polaków o antysemityzm, szczególnie w obliczu 

publikacji Grossa, które podważają całą idealną konstrukcję niesplamionych moralnie 

Polaków – Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Wypracowana strategia społeczna, która 

rządzi tą praktyką, świadczy o wewnętrznej potrzebie ukrycia problemu, czyli o problemie 

samym. 

 

1.3. Wybuchy mimo zakazu 

Jak pisze Justyna Kowalska-Leder, „treści wyparte mają to do siebie, że nie znikają, 

lecz manifestują się na różne, często zaskakujące sposoby”166. Skutkiem uznania poglądów 

antysemickich za niepoprawne politycznie i ogólnie niechciane oraz poddanie ich uwierającej 

presji wyparcia są zaskakujące w swej formie i treści, rzadkie, aczkolwiek zdarzające się, 

manifestacje antysemityzmu w przestrzeni publicznej, które przywodzą na myśl Lacanowską 

w swym duchu interpretację o powrocie Realnego. Owe zazwyczaj krótkotrwałe „wybuchy” 

ekspresji antysemickiej są to wybuchy mimo zakazu, wybuchy niewygodne dla społecznego 

wizerunku, a jednak wyrażające pewną prawdę o pokutującej i nadal aktywnej postawie, 

wypartej najpierw w wyniku powojennej zmowy milczenia, a później ponownie – po debacie 

wywołanej przez książki Grossa.  

Przedmiotem mojego badania będą właśnie owe przejawy powrotu Realnego 

(wypartego) na forum publiczne, czyli przypadki artykulacji treści, które nadal są żywe, 

mimo że zakazane i zepchnięte w społeczną podświadomość: wciąż pokutującego 

antysemityzmu. Postrzegam je jako przebicie się zakazanych i wypartych treści przez 

społeczną barierę zakazu – dlatego przybierają one formę wybuchu. Powrót Realnego jest w 

tym przypadku gwałtowny, ponieważ musi przebić się przez cały arsenał barier 

wewnętrznych jednostki i dodatkowo zewnętrzną: tabu społecznego. Nie wystarczy więc, by 

Realne powróciło w myśli jednostki – aby zostało wyartykułowane na zewnątrz, siła potrzeby 

ekspresji musi być odpowiednio wyższa od bolesnej siły zakazu. 

																																																								
166 Justyna Kowalska-Leder, Szafa, dz. cyt., s. 389. 
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Jak będę starała się wykazać w dalszej części tekstu, są to wybuchy „antysemityzmu 

bez Żydów”.  Znaczenie określenia „bez Żydów” nie odnosi się do sytuacji, w której Żydów 

już w Polsce nie ma lub jest ich bardzo niewielu, lecz do tego, że przedmiotem wypowiedzi 

bardzo często nie są Żydzi. Trudno w tych wybuchach znaleźć rzeczywistych Żydów i 

faktycznie – najczęściej po prostu ich nie ma, bo nie o nich antysemitom dziś z zasady chodzi. 

Jest to z początku trudna do wyjaśnienia sytuacja, w której obiektem niechęci są Żydzi i nie 

są nim zarazem. „Żydzi” bowiem są to najczęściej figury retoryczno-wyobrażeniowe. 

Pozwalają one wyrazić zakazane uczucia antysemickie z jednej strony i pozbyć się tym 

samym odrobiny stłumionej niechęci (której tłumienie jest takie kosztowne), z drugiej zaś 

często nie desygnują realnych Żydów, ponieważ forma ekspresji niechęci wyraża nienawiść 

„poprzez Żydów” (do czegoś innego), a nie do Żydów. Jedyny wyjątek od tej reguły spośród 

zebranych przeze mnie materiałów mogłyby stanowić manifestacje antyizraelskie związane z 

wojną między Palestyną i Izraelem (które zawierają w sobie aspekt niechęci do państwa 

Izrael, nie zawsze tożsamej z antysemityzmem i pozostającej w innej relacji ze sferą 

wyobrażeniową niż pozostałe przykłady). Jak jednak wykażę w rozdziale drugim, nawet i w 

tym przypadku realne miesza się z Realnym. Jak mówi Lacan, „zarówno przestrzenna litera, 

jak i czasowy głos są znaczącymi tylko pozornie wskazującymi na jakąś ontologiczną 

obecność”167.   

W niniejszej pracy będę chciała wykazać ten brak ontologicznej obecności Żydów 

mimo pozornego przywołania jej przez przestrzenne litery (inskrypcje) i czasowe głosy 

(manifestacje). Można powiedzieć, że ich treść jest antyżydowska, ale ukaranie jej głosiciela 

za nawoływanie do nienawiści na tle etnicznym bądź religijnym stanowi trudność, ponieważ 

trudno jest mu postawić jakiekolwiek konkretne zarzuty dające się nazwać i udowodnić168. 

Nie zmienia to faktu, że badane przeze mnie wypowiedzi są obraźliwe dla Żydów i mogą 

wręcz wzbudzać lęk – dlatego nazywamy je antysemickimi. Paradoks polega jednak na tym, 

że mimo używania tak oczywistych słów jak „Żydzi”, nie da się jednak niepodważalnie 

oskarżyć kogoś o obrażanie mniejszości żydowskiej. Jest to – owszem – „skutek uboczny” 

jakkolwiek strasznie to nie brzmi – ale celem ataku najczęściej nie są Żydzi. 

Wyparcie historii oznaczone poprzez tabu przywraca białą plamę na mapie polskiego 

doświadczenia, a przynajmniej dyskursu. Tworzenie i ekspansja imaginarium, które 

obserwujemy za sprawą „antysemityzmu bez Żydów” jest aktem subiektywnego „pisania 

																																																								
167 Bogna Choińska, Interpretacje myśli Jacquesa Lacana – Slavoj Žižek versus Samuel Weber, „Nowa krytyka” 
29.07.2012, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article614, dostęp 12.04.2017. 
168 Katalog takich „porażek” przywołuje Alina Cała. Zob. tejże, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 602-614. 
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historii alternatywnej” w pustym miejscu, które stworzyło tabu. Tu właśnie objawia się 

lacanowskie Wyobrażone. Można stworzyć charakterystykę Polaków i Żydów na nowo i 

opowiedzieć o ich relacjach tak, jak się chce. To właśnie dzieje się, gdy wchodzimy w sferę 

stereotypów, przesądów, fantazmatów i treści wyimaginowanych, czyli przedmiotu mojego 

badania. Imaginarium tworzy się jako skutek pierwotnego wyparcia oraz luk pamięci, które 

pozostawiają pustkę do zapełnienia, i artykułuje się na płaszczyźnie symbolicznej. Stanowi 

nową narrację na temat rzeczywistości (nie równającej się Realnemu), która musi zostać 

powołana do życia na miejsce treści wypartych po to, by iluzja podmiotu jako spójnej i 

bezkonfliktowej całości mogła być podtrzymywana. Jak proponują autorzy Śladów 

Holokaustu w imaginarium kultury polskiej, imaginarium należy rozumieć jako  

 

społeczne ramy określane za pomocą rozpoznawalnych znaków i praktyk […], sposoby, w jakie 

ludzie wyobrażają sobie swoją społeczną egzystencję, jak przystosowują się do innych […], wspólne 

rozumienie spraw, umożliwiające wspólne praktyki i powstanie prawomocności podzielanego przez 

szerokie grupy społeczne169.  

 

Najprościej mówiąc są to wyobrażenia, które odgrywają istotną rolę w regulacji życia 

społecznego170, czy zestaw symboli i znaków, które nadają ton w dyskursie publicznym171. W 

niniejszej pracy, zgodnie z postulatem Marca Augé, podejmę się „interpretacji interpretacji, 

której inni dokonują względem kategorii <<innego>> na różnych poziomach”172. W moim 

badaniu będę eksplorować imaginarium antysemickie zanurzone w szerokim imaginarium 

holokaustowym i jeszcze szerszym imaginarium kultury polskiej. Jak postaram się wykazać w 

rozdziale drugim, jego charakter jest w pełni zgodny z rozpoznaniem Piotra Foreckiego: 

 

W pamięci zbiorowej dużo bardziej niż odtwarzana i dostarczana przez historyków faktograficzna 

wiedza, liczą się wyobrażenia zrodzone wokół pochodzących z przeszłości wydarzeń i postaci. Nie 

jest istotne zatem, na ile wyobrażenia te pokrywają się z ustaleniami historyków, gdyż równie dobrze 

mogą się one odnosić do narodowego imaginarium złożonego z mitów i legend. Ważne jest jedynie, iż 

wyobrażenia te podzielane przez wspólnotę odwołują się do jej własnej przeszłości i dla niej właśnie 

konotują określone treści oraz wartości. Współtworzą charakterystyczny system znaków i symboli, 

które czytelne są wyłącznie dla jej członków. Kryterium prawdy historycznej bynajmniej nie 

																																																								
169 Justyna Kowalska-Leder, Wstęp, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), 
Ślady Holokaustu…, dz. cyt., s. 14-15. 
170 Tamże, s. 15. 
171 Andrzej Leder, [w:] Magdalena Kicińska, Czarny protest. Andrzej Leder: Sprawa Natalii Przybysz ujawniła 
konflikt klasowy, „Wysokie obcasy”, 18.03.2017, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/7,127763,21491678,czarny-protest-andrzej-leder-sprawa-natalii-przybysz.html?disableRedirects=true, 
dostęp 05.05.2017. 
172 Marc Augé, Nie-miejsca…, dz. cyt., s. 12. 



47 

przekreśla ich znaczenia i nie deprecjonuje roli, jaką wyobrażenia o przeszłości odgrywają w 

zbiorowej pamięci173. 

 

 Przykłady, które będę omawiać oraz całe zjawisko antysemityzmu bez Żydów jest 

swoistą drogą okrężną ekspresji: używa antysemickich środków wyrazu po to, żeby wyrazić 

jednak coś odmiennego. To „coś odmiennego” dużo więcej mówi o głosicielu niż 

przedmiocie jego ataku, dlatego, by zrozumieć sens i wewnętrzną logikę omawianego 

zjawiska, zamiast traktować je jako marginalne warto poddać analizie jego przejawy, 

ponieważ „dopiero wypowiedź stwarza lub czyni zauważalnym swoje odniesienie, znaczenie 

w klasycznym rozumieniu” 174 .  Jest to niezwykle interesujący sposób docierania do 

tożsamości polskiej. Dopiero wybuch odsłania wyparcie, pozwala poznać fragment 

społecznej podświadomości, a to właśnie powinno być celem, gdyż lepsze rozumienie źródeł i 

wewnętrznej logiki antysemityzmu pozwala na skuteczniejsze przeciwdziałanie mu. Te 

„wybuchy antysemityzmu bez Żydów” mówią bardzo dużo o Polakach i ich tożsamości, gdyż 

odkrywają społeczną podświadomość i kryjące się w niej imaginarium, do którego niezwykle 

trudno jest dotrzeć w normalnych, codziennych warunkach. Musi pojawić się bodziec, aby 

treści zepchnięte w podświadomość wyrwały się na wierzch. I te właśnie momenty stanowią 

przedmiot mojego badania.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
173 Piotr Forecki, Od Shoah do Strachu…, dz. cyt., s. 15. 
174 Bogna Choińska, Interpretacje myśli Jacquesa Lacana..., dz. cyt. 
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ROZDZIAŁ 2  

Mit 

 

W niniejszym rozdziale zajmę się analizą zebranego materiału, która pozwoli na 

zrozumienie obrazu, w jaki układają się zebrane przeze mnie przykłady wypowiedzi 

antysemickich. Moje podejście do badanego materiału wpisuje się w myślenie wyrażone 

przez Theodora Adorno, który uważał, że  

 

antysemityzm nie ma niczego wspólnego z Żydami, jest natomiast związany wyłącznie z psychiczną 

ekonomią antysemity. Wysiłki przeciwdziałania antysemityzmowi nie mogą zatem opierać się na 

rzekomo skutecznym efekcie edukacji na temat „prawdziwych” Żydów. Wysiłki takie muszą raczej 

polegać na „zwróceniu się do wnętrza podmiotu”, na szczegółowym przebadaniu fantazji antysemity i 

obrazu Żyda, którego on lub ona pragnie175.  

 

W niniejszym rozdziale zajmuję się właśnie fantazją polskiego antysemity i wytworzonym 

przez niego uniwersum, które zaludniają Żydzi. Poprzez rekonstrukcję porozrzucanych po 

całym kraju pojedynczych, krótkotrwałych, hermetycznych i pozornie wysokokontekstowych 

strzępków wypowiedzi odtwarzam jego językowy obraz świata. Wszystkie badane 

wypowiedzi antysemickie odnoszą się do wyobrażonej figury Żyda, która jest pewnym 

konstruktem mentalnym. Celem jest jak najdokładniejsze poznanie znaczenia figury Żyda w 

imaginarium polskiego antysemity i – szerzej – w imaginarium kultury polskiej.  

Każdą wypowiedź – graffiti, naklejkę, plakat, przemówienie, okrzyk, hasło, 

transparent, akt niszczycielski – potraktowałam jako autonomiczny, osobny głos w chórze, a 

wszystkie one złożyły się na spójną wizję świata autorów i funkcji, jaką pełnią w nim 

„Żydzi”, „spowiedź uliczną” jak chciałby Waldemar Kuligowski176. Wyłaniający się z tej 

mozaiki całościowy obraz jest częścią imaginarium autorów badanych wypowiedzi i jest 

znacznie bogatszy niż to, co opisał Marek Kucia, który sprawdzał występowanie treści 

stereotypowych w subkulturze kibicowskiej. Ma także sięgające daleko wstecz korzenie 

historyczne, oparty jest na „antyżydowskich skamielinach”, jak nazywa je Tokarska-Bakir, 

które ujawniają trwałość i niezmienność różnych wątków antyżydowskich w kulturze. 

	

	

	

	

																																																								
175 Rosalyn Deutsche, Agorafobia, przeł. Paweł Leszkowicz, „Artium Quaestiones”, 13/2002, s. 305. 
176 Zob. Waldemar Kuligowski, Nienawiść jako nawyk. Napisy na murach a kryzys społeczeństwa, materiały 
Muzeum POLIN, Program Muzeum Otwarte – Edukacja w Działaniu, Warszawa 2015. 
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2.1. Wojna 

Z zebranych przeze mnie przykładów wypowiedzi antysemickich wynika wyobrażony 

obraz współczesnej Polski, jej miejsca w świecie, relacji między grupami w społeczeństwie i 

oczywiście roli, jaką odgrywają „Żydzi” w zdefiniowanej przez wypowiadających się sytuacji 

społeczno-politycznej. Przede wszystkim rzuca się w oczy podstawowa diagnoza społeczna: 

trwa wojna. Wojna dobra ze złem – precyzuje ks. Jacek Międlar177 w swoim przemówieniu 

podczas Marszu Niepodległości 2016 we Wrocławiu 178 . Jest to wojna nieodwołalna, 

ponieważ kości zostały rzucone179  („AJ + jebać Żydów + alea iacta est”180) – informuje 

graffiti w Skawinie pod Krakowem. Idąc tropem nawiązania do słów Juliusza Cezara można 

wnioskować, że chodzi o wojnę domową, z drugiej zaś strony, biorąc pod uwagę, że walka 

toczy się przeciwko Żydom w kraju (wróg wewnętrzny) jak i poza nim (wróg zewnętrzny), 

jest to wojna totalna na wszystkich frontach.  

Ów stan wojny wywołuje poczucie oblężenia, bycia pod okupacją. Ilustruje to np. 

naklejka z rysunkiem Polski i gwiazdy Dawida podpisanym słowami „jak długo jeszcze?”181. 

Jak pisze Alina Cała, „obraz samego siebie jako oblężonej twierdzy jest istotnym [w 

antysemityzmie] składnikiem taktyki stosowanej świadomie”182. Antyżydowska narracja staje 

się dzięki niej matrycą dla argumentacji przeciwko wszystkim innym wewnętrznym wrogom. 

Wątek ten będę szczegółowo rozwijać w dalszej części pracy.  

W odpowiedzi na zagrożenie kształtują się postulaty przyjęcia dwóch postaw: ataku i 

obrony.  Konieczność obrony wyrażona jest np. poprzez graffiti „Br✡ń” z gwiazdą Dawida 

zamiast „o”183. Jest ona „konieczna”184, czyli wymuszona stanem wyższej potrzeby lub 

																																																								
177 Jacek Międlar wystąpił ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy we wrześniu 2016 roku. 
178 „[…] Musimy być silni duchem, ciałem, mentalnością i wiedzą, bo tylko tak będziemy w stanie postawić 
się przeciwnościom losu. Tylko tak będziemy w stanie wygrać z lewactwem, z żydostwem i z komunizmem, 
który wciąż panoszy się po naszej ojczyźnie. Tylko w ten sposób wygramy wojnę dobra ze złem! […]”, 
przemówienie Jacka Międlara podczas Marszu Niepodległości we Wrocławiu, listopad 2016, zob. 
https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/videos/477443485764123/, dostęp 15.01.2017. 
179 „Kości zostały rzucone” – po łacinie „alea iacta est”, słowa, które miał wypowiedzieć Juliusz Cezar po 
przekroczeniu Rubikonu, od którego rozpoczęła się wojna domowa. Zob. Władysław Kopaliński, Słownik mitów 
i tradycji kultury, tom 1, Warszawa 2007, s. 158. 
180 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 1. 
181 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 2. 
182 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 23. 
183 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 3. 
184 Bogdan Freytag, przewodniczący poznańskiego Związku Patriotycznego Wierni Polsce, określił 
zorganizowanie pikiety pod synagogą w rocznicę wyzwolenia Auschwitz jako „obronę konieczną”. Poznań, 
27.01.2015. Por. http://epoznan.pl/news-news-55236, dostęp 15.02.2017.; http://www.otwarta.org/poznan-
antysemicka-demonstracja-w-dniu-ofiar-holokaustu/, dostęp 16.01.2017. 



50 

zagrożenia: zdiagnozowany został bowiem piąty rozbiór Polski185. Obrońcy przede wszystkim 

muszą być czujni („✡ zawsze czuwaj”186). 

 

       
Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęć nieznany 

 

Jest to znany w historii kultury polskiej sposób autokreacji antysemickiej: przez cały 

okres II Rzeczpospolitej, szczególnie w latach trzydziestych XX wieku, antysemici mówili o 

sobie (np. za pośrednictwem prasy narodowej i katolickiej tego okresu), że „bronią Polski 

[…] przed <<panjudańską władzą>> i <<jajeczkami bolszewizmu>>. Antysemityzm zwykle 

przedstawiał się jako samoobrona przed inwazją i agresją obcych, spiskami, złowrogimi 

ideami”187. Prasa tego okresu wykreowała również taki związek logiczny: „Żydzi byli 

sprzymierzeńcami Niemiec i bolszewizmu, a więc sprzyjali rozbiorowi Polski” 188 . 

Propaganda antysemicka padła na podatny grunt, została zaakceptowana i przyswojona przez 

znaczny odłam polskiego społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas II 

wojny światowej. 

Wroga zwyciężyć można także przez atak. Hasła mobilizujące do walki odnoszą się 

do różnych możliwych metod zadawania ciosu: zabij, bij, ubij, „jeb” („jebać”) Żyda [żeby 

„parchał krwią” 189  lub „zdechł” 190 ]. Sugerowane jest również unicestwienie przez 

powieszenie (inskrypcje przedstawiają gwiazdę Dawida i różne inne symbole na 

																																																								
185 Na tej samej pikiecie pojawił się transparent z rysunkiem orła z obrożą na szyi ciągniętą na łańcuchach przez 
gwiazdę Dawida, nawiązujące do flagi Unii Europejskiej gwiazdy na granatowym tle otaczające flagę Niemiec 
oraz fragment skrzydła polskiego samolotu (rozpoznawalnego po czerwono-białej szachownicy, w którą wbity 
został bagnet). Podpis nad rysunkiem brzmiał „1989 r. widmo wolności” (w literę „O” wpisana czerwona 
gwiazda z sierpem i młotem), a jego dalsza część poniżej rysunku „a jest grabież i V rozbiór Polski”, Poznań, 
27.01.2015, zob. http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/antysemicka-manifestacja-w-poznaniu-zydzi-
protestuja,3261942,artgal,14115140,t,id,tm,zid.html, dostęp 13.02.2017. Por. http://www.otwarta.org/poznan-
antysemicka-demonstracja-w-dniu-ofiar-holokaustu/, dostęp 16.01.2017. 
186 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 53. 
187 Paweł Śpiewak, Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Warszawa 2012, s. 25. 
188 Za: Tamże, s. 29. 
189 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 45. 
190 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 5. 
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szubienicy191). W środowisku krakowskim często wymienianym orężem są także maczety 

(„matki pejsów są kurwami jebać Żydów maczetami”192) lub siekiery („JŻS”193 – „jebać 

Żydów siekierami”194). Ten ostatni koncept został również zilustrowany poprzez graffiti 

przedstawiające karpia z głową odciętą siekierą podpisane „Wiślacka wigilia 08 zaprasza na 

karpia po żydowsku” 195 . Walczący muszą „działać zdecydowanie, bez opamiętania, 

radykalnie”196.  

Szczególnie często można spotkać się z hasłami nawołującymi do użycia metod walki 

nawiązujących do Holokaustu: zagazowanie („Hitler wróć Żydów truć”197 czy pożegnanie 

kibiców Widzewa przez kibiców Legii: „Eins, zweir, drei…sssssss”198) oraz spalenie – w 

domyśle w piecu krematoryjnym („Żydzi do pieca”199). Podczas manifestacji pod ambasadą 

Izraela w lipcu 2014 padł też okrzyk „przerobimy was na mydło”200, stanowiący jawne 

nawiązanie do wyobrażeń na temat tego, do czego wykorzystywane były szczątki zabitych w 

obozach zagłady Żydów201.  

 
Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęcia nieznany 

	

																																																								
191 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 34, 42, 50. 
192 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 56. 
193 Zob. Hasło „JŻS” [w:] Wojciech Wilczyk, Święta wojna, Kraków 2014, s. 27. 
194 Zob. Tamże, s. 38, 51, 58. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 57, 58. 
195 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 58. 
196 Zob. Ks. Jacek Międlar, Białystok, kwiecień 2016, https://www.youtube.com/watch?v=flODKSBcHUU, 
dostęp 12.02.2017. 
197 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 59 lub graffiti w Markach „Śmierć Żydom, jak złapiemy zagazujemy” 
z dopiskiem „✡ydzew” z gwiazdą Dawida zamiast „Ż”. Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 5. 
198 Justyna Kowalska-Leder, Wstęp, [w:] Ślady Holokaustu…, dz. cyt., s. 17. Kornelia Sobczak przywołuje też 
inne przyśpiewki i slogany stadionowe: „Waszym domem Auschwitz jest!”, „Hamas, Hamas, Juden auf den 
Gas”, „Auschwitz-Birkenau, sialalalala”, „To były piękne dni, Żydzi do gazu szli” – zob. Kornelia Sobczak, 
Gaz, [w:] Tamże, s.185. 
199 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 4., lub transparent w Łodzi „Dziś są Żydów urodziny, niech się palą 
skurwysyny”, obok którego spalone zostały kukły Żydów, zob. 
http://bi.gazeta.pl/im/4f/a2/13/z20589647V,Kibole-Widzewa.jpg, data dostępu 25.01.2017. 
200 Por. http://www.otwarta.org/o-czwartkowej-demonstracji-pod-ambasada-izraela/, dostęp 17.02.2017. 
201 Zob. Paweł Dobrosielski, Karolina Sulej, Zwierzę, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. 
Szpakowska (red.), Ślady Holokaustu…, dz. cyt., s. 518-520. 
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Jak pisze Alina Cała, wszechobecna antysemicka agresja słowna w dwudziestoleciu 

międzywojennym „przyzwyczajała do myśli, że przemoc wobec Żydów nie jest niemoralna 

ani nie jest grzechem – że jest czymś normalnym”202. Sfotografowane przez Wilczyka hasło 

„my jesteśmy z Trzeciej Rzeszy, kto zabija ten nie grzeszy”203 wyraża dokładnie to samo 

przekonanie. Według Całej, w czasie wojny „propaganda hitlerowska takie postawy 

wzmacniała, oddziałując w sposób niemal niezauważalny” 204 , gdyż padała na grunt 

przedwojennego antysemityzmu.  

 

Przymusowe uczestnictwo narodu polskiego w krwawym widowisku spełniającym się na ziemiach 

polskich może snadnie wyhodować zobojętnienie na krzywdę, sadyzm i, ponad wszystko, groźne 

przekonanie, że wolno mordować bliźnich bezkarnie205  

 

– pisała Zofia Kossak-Szczucka w 1942 roku w Proteście przeciwko „akcji ostatecznego 

rozwiązania”. Choć wydaje się, że tekst ten stanowi apel o „czynną postawę wobec 

zbrodni”206, autorka, jak wykazał Jan Błoński, tak naprawdę martwiła się przede wszystkim o 

powojenne morale Polaków, świadków masowego mordu, którzy wcześniej – przed wojną – 

wyłączyli Żydów ze wspólnoty moralnych zobowiązań207. Intuicja pisarki okazała się słuszna: 

wydaje się, że – przynajmniej do imaginarium kultury polskiej – przeniknął „trujący posiew 

zbrodni”208. 

 

Jak pisze Zygmunt Bauman, strategia wyłączania spod moralności  

 

przybiera formę przypisywania kategoriom ludzi wyłączonych spod naszej […] moralnej 

odpowiedzialności cech, które ich zniesławiają, prezentują jako niegodnych uwagi i szacunku. Tym 

samym pogarda i brak troski zostają usprawiedliwione, stanowią bowiem zasłużoną karę za 

nieuleczalne skazy lub złe intencje tych, których poniżyliśmy, zignorowaliśmy, potraktowaliśmy 

surowo czy w sposób rażący zaniedbaliśmy209.  

 

Wielość odwołań do Hitlera i symboli nazistowskich w omawianym materiale oraz wszystkie 

rekonstruowane w następnym podrozdziale cechy przypisywane Żydom świadczą o 
																																																								
202 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 420. 
203 Wojciech Wilczyk, Święta wojna, dz. cyt., s. 127. 
204 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 435. 
205 Zofia Kossak-Szczucka, Protest!, [w:] Jan Błoński, Biedni Polacy…, dz. cyt., s. 52-55. 
206 Władysław Bartoszewski, Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, cyt. za: Justyna 
Kowalska-Leder, Mur, dz. cyt., s. 261. 
207  Zob. Jan Błoński, Polak-katolik i katolik-Polak. Nakaz ewangeliczny, interes narodowy i solidarność 
obywatelska wobec zagłady getta warszawskiego, [w:] tegoż, Biedni Polacy…, dz. cyt.; Justyna Kowalska-
Leder, Mur, dz. cyt. 
208 Zofia Kossak-Szczucka, Protest!, dz. cyt. 
209 Zygmunt Bauman, Obcy u naszych drzwi, przeł. Weronika Mincer, Warszawa 2016, s. 95. 
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zastosowaniu tej samej strategii prowadzącej do wyłączenia Żydów spod moralności. 

Obnażają  przekonanie o braku moralnych konsekwencji za agresję w stosunku do nich, a 

wręcz konieczności ich wyeliminowania wszelkimi sposobami. Jak pisze Kornelia Sobczak, 

Zagładę można opisać jako wielki „projekt higieniczny” społeczeństwa nazistowskich 

Niemiec. Gaz cyklon B, będący do dziś jednym z najsilniejszych znaków Zagłady, pierwotnie 

był przeznaczony „do celów dezynfekcyjnych i owadobójczych”210, następnie zaś został 

zaprzęgnięty w służbę zachowania rasowej czystości. Pomagał więc w „usuwaniu brudów”, 

gdyż „cyklon B zabijał Żydów i wszy”211. W hasłach antysemickich przywołanych powyżej 

również odsłania się pragnienie „oczyszczenia” za pomocą najbardziej radykalnych środków 

sprawdzonych historycznie. 

Sobczak odnotowując powszechne szczególnie w ostatnich dwóch latach – w związku 

z tzw. kryzysem migracyjnym i masowym napływem uchodźców z Bliskiego Wschodu do 

Europy – odniesienia do holokaustowych metod eksterminacji ludzi zauważa, że często, gdy 

tego typu znaki pojawiają się w dyskursie, cechuje je ładunek czarnego humoru, absurdu czy 

groteski, który  

 

być może jest jakimś paradoksalnym sposobem na przepracowanie traumy świadka, na poradzenie 

sobie z tym, co akademicy zaklasyfikowali jako niewypowiadalne i nieopowiadalne. Pamięć o 

Holokauście – według autorki – może być zarówno stłumiona i wyparta, jak i jawna i naga, odwołująca 

się do najbardziej czytelnych haseł związanych z eksterminacją i wykorzystująca je na różne 

sposoby212.  

 

Hasła przytoczone powyżej, będące częścią antysemickiego „arsenału” „idą w poprzek 

dyskusji o stosowności, które rozpalają świat akademicki”213 i stanowią wyraźny przejaw 

pracy pamięci zbiorowej. Powraca tutaj motyw zbadany przez Marka Kucię i Bognę 

Wilczyńską: „Krzycząc <<Żydzi do gazu>>, kibole wcale nie mają wrogich uczuć wobec 

konkretnych żywych Żydów ani wobec ofiar Holokaustu”214, lecz wobec kibiców drużyny 

przeciwnej215. Okazuje się także, że część użytkowników antysemickich wyrażeń w sposób 

																																																								
210 Agata Chałupnik, Komin, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), Ślady 
Holokaustu…, dz. cyt., s. 199. 
211 Kornelia Sobczak, Gaz, dz. cyt., s. 177. 
212 Tamże, s. 184. 
213 Tamże, s. 184. 
214 Tamże, s. 188. 
215 Co pokazuje zaplanowana na sobotę 06.05.2017 masakra udaremniona przez policję: kibice Ruchu Chorzów, 
Wisły Kraków i Elany Toruń (razem około 200 osób) zamierzali zaatakować kibiców Śląska Wrocław z 
użyciem siekier, maczet, pałek teleskopowych, noży, gazu łzawiącego (a także rac i atrap pistoletów). Policja nie 
ma wątpliwości, że gdyby spotkanie się odbyło, doszłoby do rozlewu krwi. Por. Marcin Pietraszewski, 200 
kiboli zorganizowało zasadzkę przy autostradzie A4. Mieli siekiery, maczety, pałki i noże, 
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najbardziej jawny i bezpośredni odsyłających do grozy Holokaustu nie ma świadomości, że 

ich treść odnosi się właśnie do zagłady Żydów („Jak krzyczałem, domyślałem się, co znaczy 

<<gas>>. <<Juden>> nie było mi znane”216 – wyznaje kibic Legii), ani z konsekwencji 

swoich czynów: „nie wiedziałem, że to przestępstwo”217. Jak zauważa Sobczak, słowo „Żyd” 

w ustach kibica jest synonimem „chama, ćwoka, buraka”218, a nie przedstawiciela mniejszości 

religijnej czy etnicznej. Marek Kucia podkreśla, że antysemityzm stadionowy jest najbardziej 

jaskrawym przykładem polskiego „antysemityzmu bez Żydów”.  

 

Tu przecież nic nie jest stłumione, wszystko jest porażająco jawne, a jednak splątane i mgliste, bo 

przecież „wcale nie chodzi o Żydów”. Być może więc polska pamięć o zagładzie Żydów jest 

wielopłaszczyznowa, kilkutorowa, rozdwojona, schizofreniczna, pogmatwana, zmieszana z wiedzą, a 

to, co wyparte i niewyparte zarazem, czasem nie tyle powraca, co u jawnia  s ię  w zaskakujących 

kontekstach219 

 

– podsumowuje Kornelia Sobczak. W analizowanych wypowiedziach antysemickich 

Holokaust jest niewątpliwie obecny, choć nie jako znak negatywny, lecz raczej źródło 

inspiracji. Pamięć o Zagładzie w tym przypadku wydaje się być fragmentaryczna: zachowała 

się w niej wiedza o tym, w jaki sposób przeprowadzona została masowa eksterminacja ludzi, 

ale znacznie mniej wyraźna jest świadomość, że tymi ludźmi byli Żydzi i że Zagłada była 

największą i pod wieloma względami nieporównywalną z innymi zbrodnią w XX wieku w 

Europie. Wydaje się, że narzędzia związane z Zagładą zyskują rodzaj aprobaty (ze względu 

na skuteczność?), a jednocześnie szafowanie nimi bronione jest wymówką, że „nie chodzi o 

Żydów”, co pokazuje z kolei, że jednak podświadomie obecni są i Żydzi. Jest to splot, który 

nie przesądza o statusie Holokaustu w tym imaginarium, a jedynie pokazuje, że jest ona 

używana instrumentalnie i tylko w takim zakresie, w jakim służy do wspierania wyobrażonej 

wizji jakiegoś fragmentu świata. 

 

Jedyne rozwiązanie nienawołujące do całkowitego fizycznego unicestwienia Żydów to 

wygnanie („Żydzi won” 220 , „Jude raus” 221 , „Wypędź Żyda, Żyd to gnida” 222). Hasła 

odnoszące się do wygnania Żydów czerpią z tradycji sięgającej XIII wieku. Pierwsze 
																																																																																																																																																																													
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,21777122,200-kiboli-zorganizowalo-zasadzke-przy-autostradzie-
a4-mieli.html, dostęp 07.05.2017. Zob. także Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 602-614. 
216 Kornelia Sobczak, Gaz, dz. cyt., s. 187. 
217 Tamże, s. 187. 
218 Tamże, s. 188. 
219 Tamże, s. 192. 
220 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 7. 
221 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 6. 
222 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 9. 
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wypędzenie Żydów z kraju miało miejsce w Bretanii. Jak pisze Cała, „chodziło o likwidację 

długów zaciągniętych u żydowskich pożyczkodawców”223. Ogólna tendencja w Europie 

między XIII a XV wiekiem polegała na tym, że „gdy korzyści z materialnej eksploatacji 

Żydów stawały się mniej opłacalne, ich obecność okazywała się zbędna”224 i zostawali 

przepędzeni. Wygnani z Francji, Anglii, Włoch, krajów niemieckich, Czech, Hiszpanii i 

Portugalii osiedlali się w XVI wieku na terenach polskich. W odniesieniu do współczesnych 

realiów polskich informacja ta ma niebagatelne znaczenie. Biorąc pod uwagę doniesienia 

historyków, np. Jana Tomasza Grossa225, problem przejmowania przez Polaków majątków 

pożydowskich po Holokauście jest nie tylko faktem, ale i źródłem istotnych społecznych 

lęków przed powrotem prawowitych właścicieli lub ich potomków. Stąd nawoływanie do 

praktyki wypędzenia Żydów może być odczytywane jako próba obronienia powojennego 

status quo w zakresie posiadanych ruchomości i nieruchomości pożydowskich. 

Ważny jest również oręż duchowy, jakim dysponują walczący. Ich „dumą jest 

gromadzenie się wokół wartości takich jak Bóg, honor i ojczyzna, których mimo usilnych 

starań nie udało się wykorzenić Głosowi Tel Awiwu i tym, którzy z nami [nimi] walczą” – 

jak głosi były ksiądz Jacek Międlar226. Hasło to, które współczesne ruchy nacjonalistyczne 

przyjęły jako swoją dewizę, pochodzi z dwudziestolecia międzywojennego i sloganów 

używanych przez zapoczątkowane wtedy ruchy narodowo-radykalne, za których ojca można 

uznać Romana Dmowskiego. Na marginesie warto zaznaczyć, że często spotykane odwołanie 

do hasła „Bóg, honor, ojczyzna” samo w sobie jest jasną sugestią, że mamy do czynienia z 

wojną i żołnierzami, ponieważ jest to dewiza Wojska Polskiego, nawiązująca do idei 

bezwarunkowej wierności państwu. Stanowi ono wskazówkę, mówiącą o tym, czego powinni 

bronić żołnierze biorący udział w analizowanej wojnie. Wojownicy mają według ks. Jacka 

Międlara „moc i siłę od Jezusa Chrystusa, jedynego zbawiciela świata” i dlatego są „silni 

duchem, ciałem, mentalnością i wiedzą”. Dzięki tym atrybutom mogą przeciwstawić się 

„przeciwnościom losu” i „wygrać z lewactwem, żydostwem i komunizmem” 227 . 

Pobrzmiewają tu echa polskiej tradycji martyrologicznej i koncepcja mającej charakter 

historyczny „sprawy” zwalczania przez Polskę zła, które na przestrzeni wieków przyjmowało 

różne formy, a obecnie – jak wynika z powyższej wypowiedzi – rozmnożyło się do (co 

																																																								
223 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 82. 
224 Tamże, s. 82. 
225 Zob. Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross, Złote żniwa…, dz. cyt., rozdział 2. 
226  Przemówienie Jacka Międlara podczas Marszu Niepodległości we Wrocławiu, listopad 2016, zob. 
https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/videos/477443485764123/, dostęp 15.01.2017. 
227 Powyższe cytaty pochodzą z przemówienia Jacka Międlara, Wrocław 2016. 
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najmniej) trzech postaci. Dalsza część niniejszego rozdziału będzie poświęcona szczegółowej 

analizie tego, czym dokładnie owo „zło” jest.   

	
2.2. Przeciwnik 

Przeciwnikiem w tej wojnie są oczywiście Żydzi, o czym świadczy np. podpis 

„Wanted” pod obrazkiem prezentującym brodatego Żyda na murze w Poznaniu228. Na 

poziomie identyfikacji poprzez aparycję Żydów cechują typowe atrybuty związane z wiarą: 

pejsy, brody, jarmułki, obrzezanie, a także „garbate nosy”229 – składające się na wyobrażenie 

o tzw. „złym wyglądzie”230 opartym na cechach fizycznych ciała oraz elementach ortodoksji 

religijnej. Wyposażeni są również w menorę i gwiazdę Dawida. Cechy te można wyczytać z 

synonimów, które zastępują słowo „Żydzi” („pejsy”, „napletki”) lub z rysunków 

towarzyszących niekiedy napisom. Jest to wizerunek silnie zakorzeniony w polskiej kulturze 

ludowej, choć wzbogacony o element, którego kultura ta nigdy nie uwzględniała – wydatny 

nos. Cechę tę wyodrębniły „pseudonaukowe dywagacje na temat ras”231 zapoczątkowane we 

Francji w połowie XIX wieku. Wyprowadzone z oświeceniowych teorii ras, stopniowo 

przerodziły się w ideologię dzielącą ludzi ze względu na cechy „rasowe” i wartościującą te 

podziały. Segregacja na rasę aryjską i semicką została rozwinięta i wprowadzona w życie ze 

szczególną siłą w Niemczech232. Za ojca „rasistowskiej odmiany antysemityzmu”, polegającej 

na przekonaniu, że cechy Żydów jako rasy „zdegradowanej” są uwarunkowane biologicznie i 

dlatego niezbywalne, Alina Cała uznaje Eugena Dühringa. Wygląd semicki – pisze Cała – „w 

polskiej kulturze ludowej utożsamiano z tradycyjnym strojem, zwyczajem noszenia brody i 

pejsów, artykulacją językową, znacznie rzadziej wymieniano kolor włosów lub oczu, ani razu 

nie pojawił się wyznacznik w postaci wydatnego nosa”233. Wyznacznik ten był jednak obecny 

w propagandzie nazistowskiej, przeniknął do kultury polskiej w początkach XX wieku i 

pozostaje żywy.  

Bardzo często na polskich murach pojawiają się hasła dookreślające cechy Żydów. 

Najczęściej są skonstruowane jako zdania w trybie rozkazującym np. „Zabij Żyda [nazwa 

określenia – np. pasożyta]”, choć opis jest formułowany także za pomocą przymiotników albo 

																																																								
228 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 10. 
229 „Bżydula pali się, ta charakterystyczna MORDA – nazwijmy to po imieniu […], tak, z dużym nosem!” – 
słychać w nagraniu rejestrującym „antysemiting” (Warszawa 2017), http://m.cda.pl/video/132563197, dostęp 
15.05.2017. 
230 Por. Karolina Sulej, Włosy, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), Ślady 
Holokaustu…, dz. cyt. 
231 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 115. 
232 Tamże, s. 113-118. 
233 Tamże, s. 201. 
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czasowników określających czynności wyróżniające tę grupę. Żyd – według autorów 

wypowiedzi – jest więc pasożytem 234 , parchem 235 , fałszywą gnidą 236 , szmatą 237 , 

skurwysynem238 (synem kurwy) lub kurwą239, chazarskim ścierwem240 , konfidentem241, 

darmozjadem242, cwelem z Izraela243, świnią244, gejem245, frajerem246, mordercą Polaków247. 

Ponadto kłamie248, odbiera Polakom życie i mienie249, kradnie250, jest brudny251 i brzydki252. 

Żyd w ogóle nie jest nawet człowiekiem, co dobitnie stwierdza autor nowej odsłony 

białostockiego muralu ze słowami Jana Pawła II „rasizm jest zaprzeczeniem najgłębszej 

tożsamości istoty ludzkiej”, na którym po „korekcie” na słowie „rasizm” widnieje „Żyd”. 

Żydzi, konstatują autorzy, co najwyżej mogą być „otumanionym, pasywnym żydowskim 

motłochem” 253 , czyli zgodnie z definicją słownikową „hołotą i plebsem” 254  – 

gorszą kategorią ludzi. Jak pisze Joanna Tokarska-Bakir, „niezależnie od swych majątków, 

wykształcenia, wpływów i kultury (hierarchia realna), miejsce, które Żydzi zajmowali w 

polskiej hierarchii symbolicznej, znajdowało się na samym dole”255. Do tego samego wniosku 

doszedł Aleksander Hertz, który pisał, że w XIX wieku określenie Żydów „parchami” przez 

																																																								
234 Zob.  à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 11. 
235 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 12. 
236 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 9. 
237 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 13. 
238 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 14. 
239 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 15. 
240 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 16. 
241 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 17. 
242 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 18. 
243 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 19. 
244 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 60. 
245 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 61. 
246 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 10. 
247 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 20. oraz 46. 
248 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 21. 
249 Odnosi się do tego np. graffiti „Ręty emerytury głodowe, won z Żydami” [pisownia oryginalna] lub „Żyd 
odbiera życie, sąd zabiera wolność, Widzewiacy z Chojen tego nie zapomną”. Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, 
zdjęcie 23. oraz 62. 
250 Graffiti „Biedni kradną” z dopiskiem „Żydzi”, zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 22. 
251 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 24. 
252 „Bżydula jako wyraz rzeczy brzydkiej, tej zimy, tego zimna, tego wszystkiego, co niedobre. Oczywiście 
wiadomo, że określenie <<brzydki>> jest pochodzenia takiego, że jest żydowski. No i to jest ta właśnie bżydula 
– ten obraz nędzy i rozpaczy i tak to wygląda. A jeszcze żeby się obrządek starosłowiański dokonał, to trzeba 
jeszcze podpalić bżydulę i będzie palona i topiona” – słychać w nagraniu rejestrującym „antysemiting” 
(Warszawa 2017), http://m.cda.pl/video/132563197, dostęp 15.05.2017. 
253 „Ciemiężyciele i otumaniony, pasywny, żydowski motłoch będzie chciał was rzucić na kolana, przeczołgać, 
przemielić, przełknąć, przetrawić, a na końcu będzie chciał was wypluć, bo jesteście niewygodni”, ks. Jacek 
Międlar, Białystok, kwiecień 2016, zob. https://www.youtube.com/watch?v=flODKSBcHUU, dostęp 12.02.2017. 
254 „Motłoch” – „pogardliwie: 1. tłum ludzi zachowujących się niekulturalnie, wywołujących burdy, bijatyki; 
hołota, swołocz, tłuszcza; 2. ludzie przeciętni, nienależący do elity; plebs, tłum, masy, pospólstwo”, zob. 
www.sjp.pl/motloch. 
255Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 589. 
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chłopów nie musiało wtedy jeszcze oznaczać wrogości, ale bez wątpienia wyznaczało „kastę 

Żydów”, której pozycję ustalały właśnie takie określenia jak „parch”256. 

 

	
Mural w Białymstoku, fot. Jakub Medek257 

	

Użyte określenia nie są przypadkowe i większość z nich ma długą tradycję lub 

przebadaną proweniencję etymologiczną. I tak na przykład, wydawać by się mogło 

„intuicyjne”, określenia takie jak „Żyd-frajer”, czy „Żyd-skurwysyn” odnoszą się do 

konkretnych rejestrów kulturowych. Odsłania je Alina Cała, opisując wierzenia obecne w 

folklorze i polskiej kulturze ludowej. Jedno z nich dotyczy zwiastowania nadejścia końca 

świata: „Oto Antychryst narodzi się z Żydówki”. Co ważne, Żydówka jest w tym podaniu 

prostytutką. Jak pisze Cała,  

 

wierzenie o pochodzeniu Antychrysta od żydowskiej nierządnicy jest bardzo stare w chrześcijaństwie. 

Po raz pierwszy pojawiło się w pismach Laktancjusza, myśliciela z IV wieku. W X wieku mnich Adso 

doprecyzował, że owa ladacznica zapłodniona została przez diabła258.  

 

Widoczne jest tu więc utożsamienie Żydów z szatanem, powszechne w tradycji 

chrześcijańskiej szczególnie w XIV-XV wieku 259  oraz zapowiedź wypełnienia się losu 

społeczności żydowskiej. Według rekonstruowanych przez Całą podań narodziny 

Antychrysta z żydowskiej prostytutki przynieść miałyby nawrócenie Żydów (wersja 

optymistyczna) lub ich wyginięcie (wersja pesymistyczna)260. 

Inny jest zaś kulturowy kontekst słowa „frajer”. Jest to słowo pochodzące z jidysz, 

które przeniknęło do języka polskiego w drugiej połowie XIX wieku w wyniku gwałtownej 

																																																								
256 Por. Tamże, s. 589. 
257 Fot. Jakub Medek, https://www.facebook.com/NacjonalizmToGlupie/posts/1425128184205062, przedruk 
dzięki uprzejmości autora. 
258 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 194. 
259 Por. Tamże, s. 69. 
260 Zob. Tamże, s. 193. 
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urbanizacji, która sprawiła, że kontakty między Polakami i Żydami, szczególnie w dużych 

miastach, uległy zmianie polegającej na rozluźnieniu wcześniejszych barier etnicznych i 

ostrej separacji. Jak pisze Cała, najwyraźniej było je widać w środowisku przestępczym. 

„Polscy złodzieje korzystali z usług żydowskich paserów, powstawały polsko-żydowskie 

bandy, a gwara złodziejska wchłonęła słownictwo przejęte z jidysz i hebrajskiego (melina, 

dintojra, mojra, frajer itp.)”261. Słowo „frajer” – po polsku „człowiek naiwny, łatwo dający się 

oszukać”262 – pochodzi z jidysz od słowa „frei” („wolny”) i w gwarze tej nawiązuje do 

opozycji „swój” (członek świata przestępczego, który z racji swojej działalności nie zawsze 

jest „frei”, bo czasami przebywa w więzieniu) – „obcy” (ten, kto jest wolny, nie siedzi w 

więzieniu i można go oszukiwać). Słowo „frajer”, mimo że przeszło do języka polskiego 

wskutek kontaktów Polaków z Żydami (w opisanym zakresie), zaczęło funkcjonować 

autonomicznie i być używane również na określenie Żydów jako „słabych”. W przypadku 

zbitki „Żyd-frajer” mamy do czynienia z językowym zabiegiem wykluczającym Żydów263. 

Słowo „chazarski” odsyła do Żydów chazarskich lub Chazarów, czyli plemienia 

pochodzenia tureckiego, wyznającego judaizm, które przybyło z Azji na stepy nad dolną 

Wołgą w IV wieku264. Już pod koniec XVIII wieku, w okresie narodzin nacjonalizmów 

europejskich, można znaleźć korzenie nazywania Żydów przez pryzmat ich azjatyckiego 

pochodzenia. „Pisarz i filozof, współtwórca nowoczesnej idei narodu, pastor Johann Gottfried 

Herder określił ich jako <<obcy lud azjatycki>>, <<pasożytniczą narośl na ciele innych 

ludów>>” 265 . Argumentacja ta stanowiła element dyskusji, która wybuchła w okresie 

Rewolucji Francuskiej, gdy w 1791 roku Żydzi otrzymali część praw. Herder i inni 

członkowie elity intelektualnej Niemiec, np. Immanuel Kant, Georg W. F. Hegel, Johann 

Fichte, postulowali zachowanie ostrożności w nadawaniu praw Żydom i wyznaczali szereg 

warunków, które musieliby oni spełnić, aby je otrzymać: np. porzucenie wiary, wyzbycie się 

„negatywnych cech”, konwersja na chrześcijaństwo266. Na gruncie polskim największym 

przeciwnikiem nadania praw obywatelskich Żydom był Stanisław Staszic, którego Alina Cała 

uznała za prekursora antysemityzmu w Polsce267. 

																																																								
261 Tamże, s. 204. 
262 Zob. http://sjp.pl/frajer. 
263 Ks. Jacek Międlar w swoim kazaniu w Katedrze Białostockiej, które oparł na odniesieniu do biblijnej niewoli 
egipskiej, mówił: „żydowską tragedią nie była egipska [słowo niezrozumiałe], lecz zwykłe, wybaczcie za 
kolokwializm, frajerstwo. […] ci frajerzy zostawili Jezusa Chrystusa”, Białystok, kwiecień 2016, zob. 
https://www.youtube.com/watch?v=flODKSBcHUU, dostęp 12.02.2017. 
264 Zob. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Chazarowie;3884961.html, dostęp 12.02.2017. 
265 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 102. 
266 Tamże, s. 101-103. 
267 Por. Tamże, s. 215-219. 
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Określenie „Żyd-darmozjad” wyewoluowało zapewne ze stereotypu mówiącego, że 

Żydzi są leniwi. Jak pisze Bożena Keff268, pochodzi on ze starożytności, z żydowskich 

praktyk religijnych, które sprawiały, że świat starożytny odbierał ich jako „dziwnych” i 

odmiennych. Aż do narodzin chrześcijaństwa bowiem, judaizm był jedyną oprócz 

zaratustryzmu religią monoteistyczną pośród wielu różnych religii politeistycznych. 

Wyznawcy wielobóstwa praktykowali swoją wiarę odmiennie od Żydów. Wierzyli w 

określone moce każdego boga odpowiedzialnego za dane terytoria geograficzne i obszary 

doświadczenia ludzkiego. Ich bogowie byli potężniejsi od człowieka, ale nie wszechwładni, 

nie mieli np. mocy stworzenia świata. Żydzi zaś wierzyli w jednego, niewidzialnego, 

potężnego Boga, którego władza rozciągała się na cały wszechświat, a jego dzieło stworzenia 

i nadane przezeń prawo regulowało wszelkie przejawy życia. Religie politeistyczne 

portretowały swoich bogów, nadawały im konkretne wizerunki, a ich wyznawcy wierzyli w 

materialne ucieleśnienia bóstw. Żydzi natomiast wierzyli, że ich bóg jest niewidzialny, a 

portretowanie go mu uwłacza i ujmuje boskiej czci. Wyznawcy religii politeistycznych, nie 

znajdując w świątyniach żydowskich posągów boga, podejrzewali więc Żydów o bezbożność. 

Żydzi nie oddawali też czci bogom miejsca, do którego przybywali (gdyż nie mogli oddawać 

czci wizerunkom), choć tak nakazywał ogólnie przestrzegany obyczaj bez względu na to, 

jakich bogów wyznawał przybysz. Także szabat – żydowskie święto, w trakcie którego Żydzi 

powstrzymują się od pracy – było jedynym takim zwyczajem w starożytnym świecie i to on 

stanowi źródło przesądu, że Żydzi są leniwi. Wszystkie te odmienności prowokowały do 

postrzegania Żydów przez wyznawców wielobóstwa jako „dziwnych”, ale – jak pisze Bożena 

Keff – w starożytnym świecie Żydzi nie mieli jeszcze powszechnie złego wizerunku. To 

dopiero narodziny chrześcijaństwa i związany z nimi początek konkurencji dwóch dużych 

tradycji monoteistycznych doprowadził do bezkompromisowego procesu wykluczania Żydów 

jako innowierców, a wręcz bogobójców, który z antyjudaizmu o podłożu religijnym 

(formowanego między II a V w., jak podaje Alina Cała 269) przekształci się w ideologię 

antysemicką.  

 

Wymienione wcześniej określenia odnoszą się  przede wszystkim do nieczystości 

fizycznej i skalania moralnego (Żyd kłamie, jest konfidentem, kradnie, morduje etc.). 

Sformułowania dotyczące brudu łączą się w podgrupy:  

 

																																																								
268 Bożena Keff, Antysemityzm…, dz. cyt., s. 11-27. 
269 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 633. 
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- zarazki: gnida, pasożyt, parch  

- określające brud abiektalny: szmata, ścierwo (mięso w stanie rozkładu, padlina), 

świnia (zwierzę zwyczajowo kojarzone z brudem oraz nieczyste w rozumieniu 

judaizmu) 

- ze sfery seksualnej: skurwysyn, kurwa, gays, cwel270 – wszystkie te określenia łączy 

nienormatywny i naganny moralnie stosunek seksualny, który implikują. 

 

 
Autor: Wojciech Wilczyk©, źródło: Święta wojna, s. 74. 

 

Są to bardzo stare określenia w długiej europejskiej tradycji niechęci do Żydów. Te z 

pierwszej grupy, szczególnie „parchy” czy odniesienia do smrodu, przypisywane były Żydom 

już w późnym średniowieczu, a rozwinięte i powszechnie używane przez propagandę 

nazistowską.  

 

Utożsamienie Żydów z wszami, pasożytami i robactwem pozwalało Niemcom na ich dehumanizację, 

umożliwiając radykalne od nich odcięcie […] Dokonana na poziomie języka i obrazu dehumanizacja w 

przypadku rzeczywistości holokaustowej ma charakter performatywny. Po uznaniu Żydów za podludzi, 

nieludzi, a w końcu zwierzęta i nazwaniu ich w ten sposób, Niemcy zaczęli ich także traktować zgodnie 

z tym językiem271.  

 

Podobne porównania regularnie pojawiały się także w polskiej prasie międzywojennej272.  

Pierwsze wzmianki o narodzinach takich skojarzeń pochodzą z XIV wieku. Miały one 

związek z poszukiwaniem winnych epidemii dżumy w latach 1347-49. Przypisanie Żydom 

																																																								
270 „Cwel” według słownika języka polskiego: 1. w slangu więziennym: mężczyzna zmuszany do odbywania 
stosunków homoseksualnych; 2. wulgarnie: mężczyzna, do którego czuje się niechęć lub odrazę, zob. 
http://sjp.pl/cwel 
271 Paweł Dobrosielski, Karolina Sulej, Zwierzę, dz. cyt., s. 507-511. 
272 Tamże, s. 508. 
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przykrego zapachu zyskało nawet swoją odrębną nazwę po łacinie: faetor judaicus. 

Przeświadczenie o roznoszeniu chorób przez Żydów jest jeszcze starsze: pierwszy proces o 

zatruwanie wody w studni wytoczony Żydom miał miejsce w Opawie w 1163 roku. Jak pisze 

Alina Cała, „oskarżenie wiązano z przypisywaną Żydom rytualną nieczystością, która 

powodować miała, że wszystko czego dotknęli, stawało się zatrute”273. Joanna Tokarska-

Bakir twierdzi zaś, że oskarżenie o „żydowski smród” ma czysto antyjudaistyczne korzenie, a 

jego efektem miało być wytworzenie dystansu między katolikami a Żydami. „Żyd nie 

śmierdzi Żydem tylko niechrześcijaninem. Wyłania się on jako człon opozycji w stosunku do 

chrześcijanina, jest zarazem metonimią, jak i metaforą niecherześcijanina”274. Taki sam 

mechanizm dotyczy również wspominanych wcześniej określeń mówiących o śmierci Żyda. 

Według Tokarskiej-Bakir w historii polskiego antyjudaizmu widoczna jest tendencja do 

określania jej innymi słowami niż śmierci chrześcijanina. „Inne określenia na śmierć Żyda 

[np. „kitnął”, „zdechł” – Z.K.] spełniało funkcję taką samą jak przezwiska […]: było 

czynieniem czegoś za pomocą słów. Jego efektem miał być dystans”275, przejawiający się 

poprzez brak szacunku dla śmierci Żyda, tym mocniejszy, że wyrażany słowami 

zezwierzęcającymi i dehumanizującymi żydowską śmierć.  

 

        
Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęć nieznany 

	
To samo tyczy się takich ikonoklastycznych gestów jak niszczenie cmentarzy 

żydowskich, których nie brakuje w zebranym przeze mnie materiale276. Według Aliny Całej 

																																																								
273 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 70. 
274 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 598. 
275 Tamże, s. 597-598. 
276 Andrychów, marzec 2014 – rozbicie 13 kamieni nagrobnych na cmentarzu żydowskim przez 48-letniego 
mieszkańca miasta; Lelów, czerwiec 2014 – trzech mieszkańców miasta zniszczyło tablicę upamiętniającą 
lokalną społeczność żydowską oraz cadyka Dawida Bidermana; Warszawa, maj 2016 – symbol swastyki 
namalowany na tablicy upamiętniającej granice getta warszawskiego w Parku Mirowskim, Por. Marcin Kornak 
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w kulturze ludowej zakorzeniona jest „głęboka wiara, że nadprzyrodzone moce chronią 

żydowskie miejsca sakralne, jak cmentarze i tereny, gdzie dawniej się znajdowały, a 

żydowskie duchy biorą odwet na prześladowcach”277. Wierzenie takie wraz z żydowską 

mitologią (np. postacią Dybuka)  

 

zasilają myślenie o przestrzeni cmentarza jako miejscu „odmiennym od innych miejsc”, odwracającym 

i kontestującym ich porządek, czyli o heterotopii. […] Poza społecznością [żydowską] cmentarz był, 

wedle wierzeń [ludowych], miejscem działania groźnych nadprzyrodzonych mocy278.  

 

Tak, jak się wydaje, pozostało, pomimo unicestwienia społeczności żydowskiej w Zagładzie. 

Akty niszczenia żydowskich cmentarzy są atakiem na jego duchy, czyli kolejnym 

postulowanym poziomem odróżnienia się od wrogiej społeczności, uderzającym w jej wymiar 

przeszłościowy i transcendentny, następnym sposobem na zdeprecjonowanie „Żyda” poprzez 

demonstrację braku szacunku dla jego „niechrześcijańskiej” śmierci. Holokaust, który miał na 

celu zgładzenie całej społeczności i kultury żydowskiej (a więc cmentarzy także) dał przykład 

wszechobecnego pogwałcania rytuałów związanych ze śmiercią i niszczenia grobów jako 

kolejnego wyrazu całkowitej deprecjacji tych, których ideologia katów nie zaliczała między 

ludzi. Przekształcił tym samym cmentarz żydowski w przestrzeń symboliczną, na terenie 

której rozgrywało się unicestwianie symboliczne. Proces ten, którego przejawy odnotowane w 

zebranym przeze mnie materiale wpisują się moim zdaniem w interpretację dalszego 

różnicowania i unicestwiania zdehumanizowanych obcych, doprowadził do bezpowrotnego 

zlikwidowania cmentarzy jako „miejsc życia”, jakimi były dla społeczności żydowskiej. Po 

Zagładzie stały się one wyłącznie „pamiątką po zamordowanym żydowskim narodzie”279 – 

które i tak wciąż padają ofiarą prób unicestwienia tych zamordowanych już Żydów 

(„Żydów”) i tej pamięci. 

Zaświadczają więc zarazem o stanie polskiej pamięci o Zagładzie. Akty 

niszczycielskie są wyrazem polskiego konkurowania z pamięcią żydowską, niszczeniem jej 

śladów lub atakiem na symbolizowane przez nią przeszłe życie (czyli chęcią wymazania 

pamięci) oraz uwikłane w konflikty pamięci. Jak pisze Joanna Krakowska, „cmentarz 

żydowski zawsze jest w tkance miasta trwałą wyrwą, nieuchronnym śladem Zagłady, 

																																																																																																																																																																													
(red.), Katalog wypadków – Brunatna Księga, dz. cyt.; oraz Sochaczew – namalowanie na cmentarzu 
żydowskim napisów: „88, fallus, Allah bless Hitler, niedokończona swastyka, Fuck Jews, Islam will dominate” 
zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 38.; Warszawa – swastyka na bródnowskim kirkucie, zob. 
http://projekt.hejtstop.pl/uploads/photos/hates/2013/09/23/36.jpg, dostęp 24.04.2017. 
277 Joanna Krakowska, Cmentarz, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), Ślady 
Holokaustu…, dz. cyt., s. 107.  
278 Tamże, s. 107. 
279 Tamże, s. 119. 
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przestrzenią przymusowej konfrontacji ze świadomością jej skutku”280. Jako metonimiczny 

znak Holokaustu zaświadcza o dawnym istnieniu społeczności ofiar i jej bezpowrotnym 

unicestwieniu, a „współczesne ataki na cmentarze, rozbijanie macew, sprejowanie 

nazistowskich symboli i haseł są formami agresji zastępczej – choć, według autorki, trudno 

powiedzieć, czy wobec dyskursu upamiętniania, czy raczej wobec fantazmatu wroga”281. 

Postawiłabym hipotezę, że są to gesty wymierzone jednocześnie w fantazmat wroga, jak i 

dyskurs upamiętniania. Za przykład może służyć namalowanie swastyki na tablicy 

upamiętniającej granice getta warszawskiego odnotowane w maju 2016282. Akt ten stanowi 

dowód na to, że cmentarz żydowski „jest wszędzie” i na szczególny status dawnego terenu 

getta jako miejsca związanego ze śmiercią (wśród której się żyje), nad którym wciąż unoszą 

się duchy zmarłych 283 . Swastyka przykrywająca tabliczkę upamiętniającą ten cmentarz 

stanowi gest ataku na duchy – wynikający z logiki fantazmatu – oraz na pamięć. Ma na celu 

unicestwienie zarówno duchów jak i upamiętniania ich obecności.  

Doświadczenie Żyda jako ducha łączy się zresztą z pamięcią o Zagładzie. Być może 

zakodowane jest nie tylko w ludowych wierzeniach, ale i samym doświadczeniu wojny – nie 

poprzez wszechobecną żydowską śmierć, lecz właśnie specyficzną formę współpracy z 

Polaków z Żydami. Henryk Grynberg pisze: „Żydzi to były upiory. […] Wychodziły spod 

ziemi w nocy i skradały się pod oknami”284. Ma na myśli Żydów ukrywających się w lasach 

podczas okupacji na polskiej prowincji. „I na tej linii granicznej, między lasem a wsią, Żydzi 

występują jako <<żywe trupy>>, ci, których w widocznej za dnia przestrzeni społecznej już 

nie ma, ale powracają w nocy, tylko na poły rozpoznawalni, nie na swoim miejscu”285 – 

dodaje Olga Kaczmarek. Po wojnie tymi „żywymi trupami” będą ocaleńcy wracający do 

swoich dawnych domów i miejsc zamieszkania286, budzący lęk przed odebraniem majątku 

jego nowym polskim właścicielom. Żydzi to koszmar senny Polaków, który atakowany jest 

także na tym właśnie „duchowym” poziomie. Gest niszczenia cmentarzy żydowskich można 

odczytywać jako emanację fantazmatu i swoistą próbę cofnięcia procesu, w którym na nowo 

rozpoczęła się dyskusja o postawach Polaków względem Żydów i przywrócenia idealizującej 

wersji wytworzonej w wyniku zmowy milczenia. 

 
																																																								
280 Tamże, s. 120. 
281 Tamże, s. 118. 
282 Marcin Kornak (red.), Katalog wypadków – Brunatna Księga, dz. cyt. 
283 Por. Joanna Krakowska, Cmentarz, dz. cyt., s. 112-117. 
284 Za: Olga Kaczmarek, Las, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), Ślady 
Holokaustu…, dz. cyt., s. 227. 
285 Tamże, s. 227. 
286 Zob. Paweł Dobrosielski, Pierzyna, [w:] Ślady Holokaustu…, dz. cyt. 
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Oskarżenia z grupy drugiej łączą się z rytualną nieczystością. Według opisu Całej, w 

XVI-XVII wieku kultura niemiecka wytworzyła i rozwinęła obraz zdehumanizowanego Żyda 

o cechach bestii. „Popularny w tamtym regionie i czasie był obraz Żydów ssących mleko lub 

liżących podogonie świni, zwany Judensau”287. Obraz ten pochodził z legendy o żydowskich 

dzieciach zamienionych przez Jezusa w kozły lub – jak głosi wersja ludowa – w prosięta. 

Przypowieść tłumaczyć miała, dlaczego Żydzi nie jedzą wieprzowiny i wzbudzać 

obrzydzenie odbiorców. 

Określenia odsyłające do sfery seksualnej również mają swoją długą tradycję i są 

szczególnie ważne, ponieważ to one dokonały połączenia Żydów z diabłem. Celem ich użycia 

było opisanie Żydów jako rozwiązłych seksualnie i perwersyjnych. W ten sposób chociażby 

powstał wizerunek Żyda z dużym nosem wytworzony w kulturze niemieckiej. „Nawiązywał 

do starej tradycji, rozpowszechnionej w wielu kulturach świata, kojarzącej wielkość nosa z 

męskimi siłami płodności. Chrześcijaństwo wydatny nos skojarzyło z perwersją, sprośnością, 

diabelskim pomiotem”288 – pisze Cała. Chodziło więc o utożsamienie Żydów z siłami 

szatańskimi i najcięższymi grzechami. Inne określenia z tej grupy także służą przypisaniu 

Żydom rzekomego dopuszczania się niemoralnych stosunków seksualnych i łamania 

wszelkich tabu w tej dziedzinie w imię zaspokojenia erotycznego. „Te właściwości czyniły z 

[Żydów] nie tylko <<sojuszników szatana>>, ale i wykluczone z kręgu ludzkości <<bestie>>, 

których zabicie nie pociągało za sobą naruszenia norm społecznych ani etycznych”289.  

 

 
Autor: Wojciech Wilczyk©, źródło: Święta wojna, s. 191. 

	

																																																								
287 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 71. 
288 Tamże, s. 72. 
289 Tamże, s. 69. 
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Źródłem wyobrażeń bestialskich są zaś według Całej zarzuty bogobójstwa i 

nienawiści Żydów do Chrystusa propagowane przez Kościół po odkryciu istnienia Talmudu 

w XIII wieku. Pociągnęły one za sobą szereg przedstawień językowych i ikonograficznych 

(rzeźby, malarstwo sakralne, misteria) skonstruowanych na zasadzie opozycji: rycerz-

lichwiarz, ślepy-widzący [Prawdę], zbawieni-potępieni, anioł-diabeł, czy Kościół-synagoga 

szatana, które stały się źródłem przesądów. „Wyrażały one dualistyczną wizję świata i 

manichejski typ religijności, po części wywiedziony z przedchrześcijańskich wierzeń. Istotną 

rolę odgrywało w nim zwalczanie wroga, czyli szatana pod postacią heretyka, Żyda albo 

czarownika”290. Żydzi w przedstawieniach tych byli łatwo rozpoznawalni, ponieważ nosili 

stroje współczesnych wyznawców judaizmu (nakaz noszenia oznaczeń na ubraniach przez 

Żydów ustanowił Sobór Laterański IV w 1215 r., a realnie wprowadził w życie Sobór 

Bazylejski w 1434 r. powodując, że segregacja stała się faktem291), mieli karykaturalne rysy 

twarzy, obrazowani byli jako sojusznicy diabła lub zajmujący się czarną magią.  

 

W tych uproszczonych znakach, ośmieszających i diabolizujących, upatrywać należy przyczyny 

wyobrażeń bestializujących. Zawierały one coraz więcej przesądów. Powstawały na poziomie wierzeń, 

nie była konieczna fizyczna obecność wyznawców judaizmu, na treść wizerunku znikomy wpływ miały 

ewentualne konflikty międzyetniczne, gospodarcze lub społeczne. Tak obrazowani Żydzi stawali się 

bardziej symbolem niż znanymi z sąsiedztwa, odrębnymi obyczajowo mieszkańcami tego samego kraju 

lub miasta. Byli obcymi w sensie sakralnym, przeciwstawianymi chrześcijanom zarówno na planie 

osobistym, jak i kosmogonicznym292. 

 

Tu można więc szukać mechanizmów, które doprowadziły do tego, że „Żyd” stał się 

symbolem zła, na którym skupia się wszelka agresja. „Powstanie i upowszechnienie się 

irracjonalnego wizerunku Żyda (między XIII a XV wiekiem) to początek antysemityzmu. Stał 

się on świeckim naddatkiem nad kościelnym antyjudaizmem”293 – pisze Alina Cała. Inny 

moment przejścia od antyjudaizmu do antysemityzmu wskazuje Joanna Tokarska-Bakir, choć 

w ten sam sposób ujmuje mechanizm, który do niego doprowadził. Według Tokarskiej-Bakir 

od przełomu XII i XIII wieku Żyd zaczyna być utożsamiany z bogobójcą. Określenie to, gdy  

 

zostanie poddane ciśnieniu zrównania symbolicznego [polegającego na utożsamieniu obiektu o 

znaczeniu symbolicznym z tym, co symbolizuje – Z.K.], jego antyjudaistyczne jądro ulegnie przemianie 

																																																								
290 Tamże, s. 68. 
291 Zob. Tamże, s. 67. 
292 Tamże, s. 69. 
293 Tamże, s. 82. 
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w antysemityzm: kara, na jaką w oczach wyznawców Chrystusa zasługiwali „bogobójcy”, dosięgnie 

teraz realnego ciała współczesnych Żydów294.  

 

Tokarska-Bakir kładzie więc nacisk na materializację metafory. Zbliżone mechanizmy 

odnajdujemy we współczesnych wypowiedziach antysemickich. Dehumanizują one Żydów, 

przedstawiają dualistyczną wizję świata, nastawione są na zwalczanie łatwo rozpoznawalnego 

wroga, a jego cechy importują z najstarszych, najbardziej sprawdzonych wzorców 

kulturowych. 

	
INNY – OBCY – WRÓG  

 

Oskarżenie o nieczystość, którą – jak starałam się wykazać – zarzucają Żydom 

wypowiedzi antysemickie, zawsze służy wyznaczeniu granic ciała społecznego i wyrzuceniu 

poza nie tego, co się w nim nie mieści lub z czym wspólnota nie jest w stanie sobie poradzić 

w ramach systemu, w którym funkcjonuje. Konstruowanie własnego pola przy użyciu 

koncepcji granicy jest immanentną właściwością kulturową każdej zbiorowości ludzkiej. 

Autorką tej klasycznej antropologicznej koncepcji jest brytyjska badaczka Mary Douglas. 

Opiera się ona na rozróżnieniu kategorii czystości i brudu jako uniwersalnego dla wszystkich 

kultur. Brudem w tym rozumieniu jest wszystko to, co nie na swoim miejscu, czyli to, co nie 

pasuje lub przeciwstawia się ustalonej strukturze. „Brud nie bywa nigdy unikalnym, 

wyizolowanym zjawiskiem. Tam, gdzie jest brud, jest też system. Brud to produkt uboczny 

systematycznego porządkowania i klasyfikacji rzeczy, o tyle, o ile porządkowanie wymaga 

odrzucenia nieprzystających elementów”295 – pisze Douglas. Kategoryzowanie „Żydów” jako 

brudnych jest sygnałem, że nie mieszczą się oni w porządku społecznym. Jednocześnie 

obnaża ów zbiór norm i zasad, które tworzą system. Pęknięcie całości, które ujawnia brud, 

rodzi silną potrzebę symbolicznych zabiegów przywracających kosmologiczny ład. Brud ten 

jest jednak tak naprawdę „brudem w oku patrzącego”296. 

Douglas zauważa także, że ciało jest metaforą społeczeństwa – w nakazach i zakazach 

dotyczących ciała odbijają się normy społeczeństwa jako całości. Wszystko to, co 

postrzegane jest jako brudzące ciało, budzi obrzydzenie, które jest sygnałem, że należy się 

nieczystości pozbyć. Obrzeża i granice ciała są poddane szczególnie silnej tabuizacji: 

wszystkie jego szczeliny i krańce mają status szczególny i wiążą się z wyjątkowym wstrętem. 

																																																								
294 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 184. 
295 Mary Douglas, Czystość i zmaza, przeł. Marta Bucholc, Warszawa 2007, s. 77. 
296 Tamże, s. 46. 
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Niepożądane jest przeniknięcie przez nie jakiegokolwiek brudu, stąd też wynika nakaz 

nadzwyczajnej dyscypliny dotyczącej utrzymywania czystości granic ciała – przede 

wszystkim związany ze społecznym normowaniem dopuszczalnych form seksualności. 

Społeczeństwo określa bowiem, co i w jaki sposób może wnikać w nasze ciała, tworząc tym 

samym kategorię nieczystości, na którą składają się substancje i materie obce np. zarazki i 

pasożyty oraz wszystko to, co wydostało się z ciała (i już nigdy nie może do niego powrócić 

ze względu na niemożliwość określenia statusu wydzielin i znalezienia im miejsca w 

klasyfikacji).  

Odczucie wstrętu jest bardzo istotnym kulturowo bodźcem, swoistym sygnałem 

alarmowym dla ciał jednostek i wspólnot, informującym o granicach między tym, co 

wewnętrzne i zewnętrzne. Wstręt sam w sobie jest granicą – pisze Julia Kristeva. Nie 

rozdziela on jednak nieczystego obiektu od ustrukturyzowanego ładu radykalnie. „To nie brak 

czystości czy zdrowia sprawia, że coś się staje wstrętne, wstrętne jest to, co zaburza 

tożsamość, system, ład. Co nie przestrzega granic, miejsc, zasad. Pewne pomiędzy, 

dwuznaczne, mieszane”297. Obiekt wstrętu ma więc zdolność przenikania z zewnętrza do 

wnętrza wbrew regułom, a każde takie niepożądane wtargnięcie wywołuje gwałtowną reakcję 

dwojakiego typu. Aktywizuje działania mające na celu pozbycie się intruza z jednej strony 

oraz mechanizmy umacniające lub przekształcające tożsamość podmiotu, którego granicę 

przekroczył z drugiej. Obiekt wstrętu to element niezbędny, ponieważ jest on rewersem ciała, 

dzięki któremu podmiot tworzy swoją tożsamość w opozycji do tego, co zewnętrzne. 

 

 
Autor: Wojciech Wilczyk©, źródło: Święta wojna, s. 88. 

	

																																																								
297 Julia Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. Maciej Falski, Kraków 2007, s. 10. 
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Praktyki dotyczące granic ciała jako metafory ciała społecznego odsłaniają kategorię 

Obcego298 – kogoś lub czegoś o niejednoznacznym statusie, kto (co) nie jest „stąd”, ale jest 

„tu”, nie jest „nasz”, ale jest „wśród nas”. Obcy według Georga Simmla jest osobą daleką 

znajdującą się blisko, której pozycja obejmuje zarazem inkluzję jak i wykluczenie. Jest nie na 

swoim miejscu, ponieważ nie przynależy do grupy, ale jednocześnie się w niej znajduje. W 

każdej kulturze istnieją rytuały służące niedopuszczeniu do przeniknięcia Obcego przez 

granice ciała społecznego lub wyrzucenia go, jeśli się w nim znalazł. Z tym właśnie mamy do 

czynienia w przypadku antysemickich treści odnoszących się do brudu, szczególnie 

fizycznego i seksualnego. Wypowiedzi te mają za zadanie denuncjację Obcego, którego 

autorzy rozpoznali w „Żydzie”, definiując tym samym wspólnotę i jej granice, by uruchomić 

kulturowy mechanizm pozbycia się brudu z jej obszaru. Obcy w sferze wyobrażeń przeistacza 

się we wroga, im bardziej nieustępliwie próbuje wniknąć do wewnątrz wspólnoty lub opiera 

się wyparciu z niej. W przypadku tego uniwersum, w którym toczy się wojna, mamy do 

czynienia z Żydami jako wrogami. 

Zygmunt Bauman przywołuje zaproponowany przez Artura Sandauera termin 

„allosemityzm” na określenie poprzedzającej antyjudaizm i antysemityzm ogólniejszej 

postawy świadczącej o jeszcze głębszej separacji Żydów niż sugerowałaby kategoria Obcego. 

 

Żydzi, zanim jeszcze stali się obiektem żarliwej, często morderczej nienawiści, postrzegani byli jako 

„całkowicie inni” – allus to po łacinie „inny”. Allosemityzm to postawa i praktyka oddzielania Żydów 

od nas, normalnych ludzi, to uznanie ich za istoty tak różne od reszty ludzi, że nie stosują się do nich 

nawet sposoby opisu i traktowania osób uznawanych za „po prostu obcych”299. 

 

– pisze Bauman.  

Korzenie „allosemityzmu” sięgają początku kultury chrześcijańskiej, a poczucie 

całkowitej inności Żydów zakorzeniło się w umysłach Europejczyków już w starożytności.  

 

Spadkobiercy Rzymian – chrześcijanie – obsadzali obrzeża oswojonego, swojskiego świata albo 

niedosięgłymi objawienia poganami, albo heretykami, którzy łaskę pańską utracili lub się jej wyrzekli. 

Te dwa określenia wystarczały do jasnego oddzielenia „nas” od „nich”, „ludzi” od „nie-ludzi”, 

„wnętrza” od „zewnętrza” – przeciwieństw, dzięki których przejrzystości i jednoznaczności świat 

prawowiernych wydawał się zrozumiały i zdatny do zamieszkania; ale nie w odniesieniu do Żydów, 

którzy sami są wcieleniem ambiwalencji, nie będąc ani poganami, ani odszczepieńcami, lecz do obu 

																																																								
298 Zob. Georg Simmel, Obcy, [w:] tegoż, Socjologia, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa 2005. 
299 Zygmunt Bauman, Wytłumaczyć niewytłumaczalne, „Le Monde diplomatique”  edycja polska, nr 7 (wrzesień 
2006), http://monde-diplomatique.pl/LMD25/index.php?id=7, dostęp 22.04.2017. 
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nimi naraz. Czcigodni ojcowie chrześcijaństwa zarazem jego prawowierności nikczemnie uwłaczający, 

Żydzi byli wcieleniem absurdu burzącego porządek rzeczy300.  

 

Myślę, że jeśli istnieje jakieś racjonalne wytłumaczenie dla odwieczności 

antysemityzmu, byłby nim właśnie opisany za pomocą terminu „allosemityzm” status Żydów, 

którzy wymykają się prostym kategoryzacjom grupy dominującej, w które ta próbuje ich 

wpisać, a do których nigdy nie pasują oni idealnie. To właśnie owa ambiwalencja i 

przenikanie przez granice między wewnętrznym a zewnętrznym nieodmiennie zmusza 

zagrożoną wspólnotę do nieustannych (skazanych na porażkę) zabiegów oczyszczających. 

„Ambiwalencja”, której nie definiuje Bauman, jest – moim zdaniem – świadomością lub 

podskórnym przeczuciem, że Żydzi wcale nie są jednak aż  tak bardzo różni od „nas”, jak 

„my” chcemy ich widzieć; że jest w nich cząstka nas, a w nas cząstka ich. Dotyczy to zresztą 

wszystkich Innych, ale im bardziej to negujemy, tym bardziej kategoryzujemy Innego jako 

wroga. To właśnie mówi Dorota Głowacka, gdy pisze, że  

 

„Żyd” jest dziś w Polsce symbolicznym wyznacznikiem aporetycznego napięcia, które cechuje 

przestrzeń kulturowej i politycznej wyobraźni. Z jednej strony słowo to nadal oznacza piętno 

wykluczenia. Z drugiej natomiast staje się ono nośnikiem, być może nawet czymś w rodzaju archetypu, 

wskazującym na ontologiczne pęknięcie w samym sercu mitu etnicznej wspólnoty301.  

 

Dopiero w kontekście allosemityzmu słowo „pęknięcie” zyskuje zrozumiałe odniesienie. 

W tym kontekście innego znaczenia zyskuje też obelga typu „judeopolonia”302, a także 

inskrypcja „Żydzi to nie naród”303, a Izrael to „quasi-państwo”304. Pierwszy przykład niesie 

echo właśnie tego ambiwalentnego statusu Żydów i ich zdolności przenikania między 

granicami wspólnoty narodowej, której jednorodności nie da się zawyrokować, ponieważ 

zawsze znajduje się w niej „element żydowski”, który nie jest do końca obcy, ale na pewno 

nie jest swój. Pokazuje to konstrukcja tego neologizmu, w którym człony są niemalże 

równoważne wobec siebie – choć to „judeo” dopełnia, dookreśla „polonię” – i nierozłączne.  

Dwie pozostałe wypowiedzi natomiast wytłumaczyć można przez pryzmat teorii 

Klausa Theleweita. „Żydzi to nie naród”, ponieważ naród to mężczyźni-żołnierze, erekcje, 

																																																								
300 Tamże. 
301 Dorota Głowacka, Quo vadis? Ojczyzna, tożsamość wyobrażona i „mój malutki los”, [w:] Joanna Tokarska-
Bakir (red.), PL: tożsamość wyobrażona, dz. cyt., s. 207. 
302 Marcin Kornak (red.), Katalog wypadków – Brunatna Księga, dz. cyt. 
303 http://projekt.hejtstop.pl/uploads/photos/hates/2016/07/26/8d9655cb102f1205fcb425d0221e3b8facc91ea2.jpe
g, dostęp 03.04.2017.  
304 Marzena Dobner podczas pikiety pod ambasadą Izraela w Warszawie, 17.07.2014, Zob. Marcin Kornak 
(red.), Katalog wypadków – Brunatna Księga, dz. cyt.; http://www.nop.org.pl/2014/07/18/warszawa-zatrzymac-
zydowskie-ludobojstwo-w-gazie/, dostęp 12.02.2017. 
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kolumny, pochody, tamy, itd.305 – bardzo spójna, znana struktura (bo tylko taka pozwala 

funkcjonować mężczyźnie w sposób wyzwolony od wątpliwości). Żydzi zaś to coś 

nieuchwytnego, nieustannie ruchliwego, rozlewającego się, wymieszanego, przypominają 

raczej ciecz (płyn) niż ciało stałe, czyli są przeciwieństwem struktury i bliżej im do tego, co 

kobiece niż męskie. Idąc dalej, gdyby Żydzi byli narodem, to mogliby być równym 

przeciwnikiem, a skoro nie są narodem, to nie można ich traktować na równi – dlatego też 

określa się ich gnidami itp. Struktura może się przeciwstawić strukturze i wtedy zasady tego 

starcia są jasne. Walka z cieczą, mieszaniną wydzielin i brudu (antystrukturą) jest jednak 

niemal beznadziejna, zwłaszcza że to, co kobiece, czyli płynne, jest wewnętrzną częścią 

podmiotu i wspólnoty, który/która próbuje się mu przeciwstawić306. W słowach „Żydzi to nie 

naród” i „Izrael to quasi-państwo” słychać także głęboką pogardę, jaka zawarta była w 

ideologii hitlerowskiej307. Jak dodaje Alina Cała, podobne rozważania były obecne w kulturze 

polskiej także przed II wojną światową. 

 

Socjotechniczna nośność propagandy antysemickiej polegała na ustawicznym powtarzaniu starych 

argumentów i tworzeniu sloganów lub zbitek pojęciowych […]. Zagadnieniem, jakim rodzajem 

wspólnoty są Żydzi w ogóle, a w szczególności Żydzi polscy, rozważane przez ideologów endecji, 

miało wpływ na formowanie się zbitki pojęciowej [dotyczącej spisku żydowskiego] i w ogóle na [jego] 

absorpcję. W antysemickiej publicystyce końca XIX w. funkcjonowały takie terminy jak: „odmienność 

plemienno-narodowa” (Popławski), „plemię żydowskie”, „naród kaleki” lub „międzynaród” 

(Dmowski)308. 

 

Rozważania te, zakorzenione w polskiej kulturze już od co najmniej wieku, odsyłają właśnie 

do postrzegania Żyda jako Innego, akosmicznego, zupełnie różnego od „nas”, 

ucieleśniającego jednak ambiwalencję. Psychoanaliza w ujęciu Theleweita pozwala przyjrzeć 

mu się nieco bliżej. 

 

Jak pisze Bauman, allosemitym nie tylko wyraża, ale też  

 

wywo łuje  i  podsyca  lęk przed ambiwalencją: przed światem pomieszanych i nachodzących na 

siebie znaczeń, które w świecie „uporządkowanym”, w świecie, jaki nie burzy spokoju ducha, powinny 

być ściśle od siebie oddzielone. […] Ambiwalencja zaś niszczy harmonię i przejrzystość świata, 

																																																								
305 Por. Klaus Theweleit, Męskie fantazje, przeł. Mateusz Falkowski, Michał Herer, Warszawa 2015. 
306 Tamże. 
307 Por. Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 420. 
308 Tamże, s. 327-328. 
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czyniąc go niezrozumiałym, a życie w nim pełnym zasadzek i chronicznie, nieznośnie 

niebezpiecznym309.  

 

Allosemityzm najpierw wyodrębnia kategorię Innego, by za jego pomocą oddzielić „swój” 

zrozumiały świat (kosmos) od tego akosmicznego, ale potem, gdy podział okazuje się 

niemożliwy do utrzymania ze względu na w rzeczywistości ambiwalentny status Innego, 

wywołuje strach przed tą ambiwalencją, opierającą się prostym kategoryzacjom i 

wprowadzającą element chaosu do „naszego” świata. Z tego powodu więc wydzielenie 

kategorii Innego nie tylko nie rozwiązuje problemu złożoności świata, ale wręcz ciągle o niej 

przypomina, wzniecając strach przed nią wciąż na nowo. Allosemityzm jest mechanizmem 

błędnego koła, który pokazuje, że nie da się rozwiązać problemu lęku przed światem za 

pomocą wyrzucenia lub okiełznania elementów uosabiających chaos odgórnymi 

kategoryzacjami, ponieważ ich ambiwalentny status wyłącznie wzmaga strach.  

Allosemityzm poprzedza antyjudaizm i antysemityzm, ponieważ „sam z siebie nie 

rodzi ani miłości, ani nienawiści, ani pogardy, ani podziwu dla Żydów”310. To dopiero zabiegi 

na  baz i e , jaką stanowił w kulturze europejskiej allosemityzm, które miały na celu 

poradzenie sobie jakoś z Innością Żyda, doprowadziły do przemienienia go w Obcego (tym 

samym udało się go zamknąć w jakiejś powierzchownie prostej kategorii). Dopiero wtedy 

„Żyd” stał się „kategorią denotującą to, co nie nasze”311 i dopiero wtedy mógł zostać 

zmieniony także we wroga.  

	

2.3. Zawinienie – przyczyny wojny 

Celem, do którego mają zaprowadzić omawiane w podrozdziale „Wojna” działania, 

jest restytucja – odzyskanie wszystkiego, co zostało Polakom przez Żydów zabrane lub zajęte 

(„jebać Żyda, Zgierz jebać, bójcie się chamy my się wprowadzamy”312). Akt odebrania jest 

pełnoprawny, ponieważ stracić ma wróg, zgodnie z regułami obowiązującymi na wojnie. O 

tym, co należy Żydom odebrać, traktuje analiza domniemanych win żydowskich.  

Pod adresem Żydów wysuwanych jest szereg oskarżeń, które mają stanowić 

wytłumaczenie przyczyn stanu wojny. Przede wszystkim Żydzi kradną, mordują Polaków 

oraz rządzą Polską skrycie, w niezauważalny dla społeczeństwa sposób. Są przy tym 

																																																								
309 Zygmunt Bauman, Wytłumaczyć niewytłumaczalne, dz. cyt. 
310 Tamże. 
311 Paweł Dobrosielski, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., s. 68. 
312 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 8. 
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wyjątkowo brutalni i bezkompromisowi: chcą Polaków „rzucić na kolana, przeczołgać, 

przemielić, przełknąć, przetrawić, a na końcu wypluć”313 – głosi z ambony ksiądz Międlar.  

W słowach tych pobrzmiewa przeświadczenie o kanibalizmie obcych, które 

funkcjonowało w wielu kulturach – a na pewno w kulturze polskiej – na zasadzie przesądu 

mającego ostrzegać „swoich” przez kontaktami z obcymi. Przekonanie o mordzie rytualnym 

dokonywanym przez Żydów na chrześcijańskich dzieciach w celu pozyskania krwi pochodzi 

z XIII-XV wieku i przetrwało w kulturze polskiej aż do czasów współczesnych314, ze 

średniowiecza pochodzi także przekonanie, że Cyganie porywają dzieci, a Afrykanie bywali 

przedstawiani jako dzicy przyrządzający z białych ludzi strawę. Wszystkie one wywodzą się z 

przekonania, że obcy stosuje praktyki kanibalizmu315. Przeświadczenie to łączy się również z 

chrześcijańskimi alegoriami diabła gotującego grzeszników w kotle. 

Żydzi, wynika z dalszej analizy, kradną. Odbierają Polakom to, co do nich należy – 

sugeruje dopisek „Żydzi” obok hasła „biedni kradną” na murze w Warszawie316. Dążą wręcz 

do piątego rozbioru Polski317. Zabijają Polaków („Żydzi mordercy Polaków”318) na wszelkie 

sposoby: np. „Michnik zabija słowem”319. Hasło to odnosi się do koncepcji, że działania 

Adama Michnika (czołowego przedstawiciela „Żydów” w tym imaginarium, posiadającego 

wszystkie cechy wyobrażonego Żyda) są destruktywne dla społeczeństwa, jak i ogólniej, że 

Żydzi kontrolują media i przyczyniają się do rozpowszechniania kłamliwej wizji świata, co 

przynosi zgubę tym, którzy padają ofiarą fałszerstwa.  
 

          
Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęć nieznany 

																																																								
313 Ks. Jacek Międlar, Białystok, kwiecień 2016, zob. https://www.youtube.com/watch?v=flODKSBcHUU, 
dostęp 12.02.2017. 
314 Zob. Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt.  
315 Por. Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 27. 
316 ...lub namalowane markerem na krześle wrocławskiego tramwaju hasło „Ręty emerytury głodowe won 
z Żydami” [pisownia oryginalna], zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 22. oraz 23. 
317Zob. http://epoznan.pl/news-news-55236, dostęp 15.02.2017.; http://www.otwarta.org/poznan-antysemicka-
demonstracja-w-dniu-ofiar-holokaustu/, dostęp 16.01.2017. 
318 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 20. 
319 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 25. 
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Jest to echo głoszonych już w XVIII wieku przekonań, że Żydzi pozbawieni są 

moralności. Oskarżali ich o to explicite np. Kant320 i Hegel. Twórca idealistycznej koncepcji 

narodu „oceniał Izraelitów i ich potomków jako niezdolnych do altruizmu ani duchowych 

uniesień, trzymających się osobno od innych, wrogich reszcie świata. Te stereotypowe cechy 

nazwał ponadhistoryczną esencją tego ludu, trwającą od Abrahama aż po współczesność”321. 

Podobne poglądy legły także u podstaw rodzącego się po upadku Napoleona romantyzmu 

niemieckiego. Ponowną popularnością zaczęła się cieszyć rozprawa Johanna Eisenmengera z 

1710 roku, w której autor przekonywał o niższości judaizmu w stosunku do chrześcijaństwa 

pod względem etyki i moralności oraz starał się udowodnić „takie tezy jak podwójna 

moralność w stosunkach z chrześcijanami, wrogość wobec innowierców i nielojalność wobec 

państwa, które miały być nakazami wynikającymi jakoby z prawodawstwa rabinicznego”322. 

W 1821 roku sięgnął po nią m.in. Rudolph Holst, żeby „przeciwstawić 

<<uniwersalistyczne>> chrześcijaństwo <<partykularnemu>> judaizmowi dopuszczającemu 

okradanie, a nawet zabijanie innowierców”323. 

Wśród autorów badanych wypowiedzi panuje poczucie, że Żydzi są zdrajcami z 

natury i bez wątpienia sprzeniewierzają się Polsce i Polakom. Jest to ich postawa wrodzona, 

ponieważ naucza jej Talmud: „Talmud nauka żmijowa” – głosi graffiti we Wrocławiu 324. 

Prawdopodobnie zawarte w nim zostało odniesienie do koncepcji żmii wychodowanej na 

własnej piersi, czyli alegorii rażącej zdrady. Można domniemywać, że Żydzi, według 

autorów, traktują w ten sposób Polaków, pośród których żyli przez stulecia. Odniesienie do 

zdrady pojawia się także wśród kibiców i służy jako uniwersalne narzędzie do wykluczania – 

np. „Żydzi a nie Łodzianie”, „ŁKS ✡ tego klubu tu nie znamy”325.  

Przypisywanie Żydom zdrady wiąże się z procesem „oderwania wizerunku tej 

mniejszości od teologicznych korzeni i jego upolitycznienia”326 – pisze Alina Cała, która 

umiejscawia ten moment w XVI wieku. Wątek zdrady miał służyć „zwróceniu uwagi, że jest 

to grupa etniczna, która kiedyś miała własne państwo, obecnie jest rozproszona, w podłej 

kondycji, znienawidzona przez wszystkich innych, a mimo to zatwardziała w swoim 

																																																								
320 Zob. Immanuel Kant, Religia w obrębie samego rozumu, przeł. Aleksander Bobko, Kraków 1993. 
321 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 103. Zob. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Życie Jezusa, 
przeł. Marek J. Siemek, Warszawa 1995. 
322 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 98. 
323 Tamże, s. 103-104. 
324 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 26. 
325 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 79. 
326 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 86. 
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błędzie”327. Taki zwrot w retoryce antyżydowskiej widoczny głównie w luteranizmie zerwał z 

antyjudaizmem, ale przygotował grunt pod świecki antysemityzm. Wątek ten został 

rozwinięty w Niemczech w epoce oświecenia w dobie dyskusji na temat nowej idei narodu i 

miejsca mniejszości w państwach narodowych. W odniesieniu do mniejszości żydowskiej 

często padał zarzut tworzenia przez nią „państwa w państwie”, czyli niemożności asymilacji, 

która służyć miała realizacji wizji podległości wszystkich grup interesowi państwa. 

Wytykanie Żydom postawy zdrady wobec Polski we współczesnych wypowiedziach jest więc 

chwytem służącym podkreśleniu dbania wyłącznie o własne interesy pomimo życia w 

szerszej strukturze narodowej, czyli łamania powinności dostosowania się do jej interesów.   

Oskarżanie Żydów o kradzieże wynika zaś z powszechnego przekonania o 

esencjalnym związku Żydów z pieniędzmi, interesami i oszustwami. W Słowniku języka 

polskiego z 1927 roku hasło „Żyd”, jak pisze Paweł Dobrosielski, było definiowane jako 

„człowiek, którego religią pieniądz: szachraj, handlarz, kramarz, tandeciarz, człowiek 

wyrachowany, lichwiarz, kutwa, skąpiec, chciwiec, zdzierca, wyzyskiwacz”328. Jak zauważa 

autor, nieustanne przywoływanie przez chrześcijaństwo postaci Judasza – „Żyda 

paradygmatycznego”, który zdradził Jezusa za trzydzieści srebrników – „dało początek 

stereotypowi Żyda jako nadmiernie chciwego handlarza oraz parającego się lichwą 

wyzyskiwacza” 329 . Stereotyp ten funkcjonował zresztą jak samospełniająca się 

przepowiednia, gdyż  

 

Żydzi rzeczywiście potrzebowali mnóstwo pieniędzy, żeby przeżyć w świecie chrześcijańskim. Musieli 

bowiem okupywać się przed pogromami, wypędzeniami i szantażami, ale także dodatkowo płacić za 

zwyczajne praktyki życia codziennego – podróżowanie, zawieranie transakcji, wyznawanie swojej 

religii i tak dalej. Co więcej zajmowali się handlem i lichwą, ponieważ inne zajęcia (posiadanie i 

uprawa ziemi, rzemiosło i inna wytwórczość) były im w Europie zabraniane. […] Choć w 

społecznościach żydowskich panowały ogromne różnice majątkowe, choć w dziedzinie handlu i lichwy 

mierzyli się z chrześcijańską konkurencją, choć sami bywali regularnie grabieni, to Żydzi zostali w 

kulturze europejskiej trwale skojarzeni z pieniędzmi mocą stereotypu pracującego jak mit330. 

 

Najważniejszym powodem wojny jest jednak fakt, że Żydzi dążą do rządzenia Polską 

(„Żydzi chcą żądzić”331 [pisownia oryginalna]) lub już udało im się ten cel osiągnąć  („Polacy 

																																																								
327 Tamże, s. 86. 
328 Cyt. za: Paweł Dobrosielski, Pierzyna, dz. cyt., s. 353. 
329 Tamże, 353. 
330 Tamże, s. 353. Por. Bożena Keff, Antysemityzm…, dz. cyt., s. 48-52. 
331 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 27. 
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obudźcie się! Żydzi rządzą naszym krajem”332), a Polacy są zaślepieni i tego nie widzą 

(„Polsko, obudź się ✡”333). Na dowód często podawane są przykłady rzekomych Żydów u 

władzy w Polsce np.: 

 

„Kaczyński = Kalkstein, Michnik = Szechter, Kwaśniewski = Stolzman”334 

Gwiazda Dawida na billboardzie wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz335 

„PO = ✡”336 

 
Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęcia nieznany 

	

W pierwszym z wyróżnionych przykładów zawarte jest odniesienie do 

funkcjonujących w wąskim kręgu teorii spiskowych, uznawanych przez ich autorów i 

wyznawców za demaskatorskie informacje o prawdziwej tożsamości członków elity 

symbolicznej. Teorie te głoszą, że bracia Kaczyńscy mają żydowskie korzenie po ojcu 

Rajmundzie, którego przodkowie byli wysokimi oficerami armii carskiej, a więc musieli być 

Żydami, ponieważ polscy katolicy nie mieli możliwości zajmowania takich stanowisk w 

tamtym czasie337. Poza tym rodzice Kaczyńskich, którzy podczas II wojny światowej służyli 

w Armii Krajowej, żyli w PRL rzekomo opływając w luksusy i ciesząc się protekcją, czyli – 

zgodnie z tą logiką – musieli być Żydami338. Adam Michnik nosi nazwisko po matce nie 

																																																								
332 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 28. lub naklejka „Żydzi przejęli nasz Sejm, zmienili nazwiska na 
polskie i udają polaków ,dlaczego nie utworzyli klubu mniejszości żydowskiej, tak jak mniejszość niemiecka? 
Telewizje też kontrolują dlatego jesteśmy oszukiwani ." [pisownia oryginalna], Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, 
zdjęcie 29. 
333 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 30. 
334 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 28. 
335 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 31. 
336 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 32. 
337 Por. https://hubalblog.wordpress.com/2016/06/09/lech-i-jaroslaw-kalksten-vel-kaczynski/, dostęp 23.01.2017. 
Na motyw ten trafiła również Joanna Tokarska-Bakir, zob. tejże, Legendy o krwi…, dz. cyt, s. 627. 
338 Por. http://nieoficjalny2012.blox.pl/2012/03/kalkstein-kaczynski.html, na motyw ten trafiła również Alina 
Cała, zob. tejże, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 553-557. 
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przypominając o swoim ojcu Ozjaszu Szechterze, który był, jak twierdzą demaskatorzy, 

członkiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Sam – jak 

dowodzą – prawdopodobnie ma na imię Aaron339. Aleksander Kwaśniewski ma być zaś 

synem Izaaka Stolzmana, Żyda rosyjskiego, pułkownika NKWD, który zmienił imię i 

nazwisko na Zdzisław Kwaśniewski340 – czytamy. Wspólnym mianownikiem tych gestów 

demaskatorskich jest przekonanie o związku Żydów z komunistami, czyli stereotypowe 

skojarzenie z „żydokomuną”. 

Tradycja tzw. „list Żydów” jest w Polsce długa. Jak pokazuje Joanna Tokarska-Bakir, 

jej poprzedniczką w polskich rządach, episkopacie Polski i innych instytucjach życia 

publicznego były listy proskrypcyjne (na których zebrane były nazwiska „zdrajców narodu”) 

przygotowywane i rozpowszechniane przez skrajną prawicę w czasie II wojny światowej. Nie 

ma jednak jeszcze opracowań naukowych, które wytłumaczyłyby, w jaki sposób wojenne 

listy proskrypcyjne ewoluowały w powojenne „listy Żydów”. Niemniej fenomen ów 

pozostaje żywy, a spisy te, wymieniające przeróżne osoby, którym przypisuje się korzenie lub 

po prostu wyobrażone „cechy” żydowskie (np. „niemoralność”), „wskutek propagandy 

antysemickiej różnych okresów [stały się i do dzisiaj pozostają] powszechnym narzędziem 

oddziaływania politycznego na polskiej prowincji […]. W okresie przed wyborami 

prezydenckimi kolportowano ją po wsiach […]”341. Jak pokazują sandomierskie badania 

Tokarskiej-Bakir, na takowych listach Żydów znajdowali się z biegiem czasu wszyscy 

prezydenci Polski i wiele innych postaci ze sceny politycznej i sfery publicznej, czyli osoby, 

które trafiały na nie bez związku z prawdziwym pochodzeniem etnicznym. Alina Cała 

tłumaczy je „antyinteligenckim ostrzem współczesnego antysemityzmu”, który wynika z 

utożsamienia żydowskości z elitarnością i „negatywnymi emocjami, jakie budzą w 

antysemitach ci Polacy, którzy odnieśli sukces lub odgrywają rolę autorytetów”342.  

W odniesieniu do rzekomych żydowskich zapędów do rządzenia Polską diagnoza 

autorów wypowiedzi jest następująca: Żydzi, którym przyświecają idee syjonizmu, są 

zakamuflowani, przybrali polskie nazwiska i zajmują stanowiska decyzyjne w polskiej 

administracji państwowej. W ich władaniu są wszystkie sektory życia publicznego: Sejm, 
																																																								
339 Por. Stanisław Żaryn, Jak dalece na Adama Michnika wpłynął Ozjasz Szechter? W niepodległej Polsce był 
zdrajcą. Co mógł przekazać swojemu synowi?, „W Polityce“, 13.11.2013, http://wpolityce.pl/polityka/170891-jak-
dalece-na-adama-michnika-wplynal-ozjasz-szechter-w-niepodleglej-polsce-byl-zdrajca-co-mogl-przekazac-swojemu-synowi, 
dostęp12.01.2017. Ataki antysemickie na Adama Michnika trwają od czasu strajku studentów w 1968 roku. Por. 
Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 500. 
340  Por. http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=stolzman-izaak-zdzislaw-kwasniewski, na motyw ten trafiły 
również Alina Cała, zob. tejże, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 530, 553-557; oraz Joanna Tokarska-Bakir, 
zob. tejże, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 628. 
341 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 619. 
342 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 556. 
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media, służba zdrowia, policja, wojsko, służby, prokuratura, sądy, edukacja, psychologia, 

kultura, sztuka i „cały system w Polsce” oraz światowa finansjera. Dyskryminują rodowitych 

Polaków, traktują ich jak bydło i niewolników, bo tak nauczył ich Talmud343. Żydzi więc, jak 

woła główne hasło plakatu „stop syjonistycznemu rasizmowi chazarskiemu”, sami są 

rasistami. Wnioskowanie to opiera się na błędnym przekonaniu, że Żydzi są osobną rasą 

ludzką, odmienną od tej, do której należą Polacy, a obie one są do siebie nastawione 

antagonistycznie. W tym wypadku Żydzi zwalczają, czy wręcz „kolonizują” Polaków, co 

według autora inskrypcji jest dowodem ich rasizmu, a Polacy muszą się temu przeciwstawić.  

 

 
Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęcia nieznany 

	

Zamieszani w polską politykę wręcz sterują nią od wewnątrz (Aleksander 

Kwaśniewski, Lech lub Jarosław Kaczyński, Hanna Gronkiewicz-Waltz) i z zewnątrz (np. 

																																																								
343 Por. Plakat „Powstrzymajmy syjonistycznych przebierańców okupujących stanowiska decyzyjne polskiej 
administracji państwowej, którzy dyskryminują w naszym kraju rodowitych Polaków. Sejm, media, służba 
zdrowia, policja, wojsko, służby, prokuratura, sądy, edukacja, psychologia, kultura, sztuka i cały system w 
Polsce jest tworzony przez syjonistycznych Żydów z pozmienianymi nazwiskami na polskie. Postrzegają oni 
Polaków jako bydło, niewolników stworzonych po to, by służyć Żydom. Wątpisz? Sprawdź, czym jest Talmud!! 
Rasistowski zbiór zasad moralnych żydostwa, światowa finansjera jest w łapach tego gudlajstwa [słowo 
nieczytelne]. Najbogatsze rodziny żydowskie kontrolują wiele sfer naszego życia, dążą do całkowitej kontroli 
nad ludźmi poprzez wprowadzanie podstępnego planu NWO [nieczytelne]. To właśnie talmudcy Żydzi 
sfinansowali [fragment nieczytelny] oraz większość konfliktów zbrojnych w tym obie wojny światowe 
[nieczytelny fragment]. Nie bądź jak te lemingi, które dają sobie prać mózgi. ZAINTERESUJ SIĘ!!” + skreślona 
gwiazda Dawida, skreślone Oko Jahwe, skreślony cyrkiel masoński, kotwica powstańcza, symbol 
przypominający herb strzałokrzyżowców – węgierskich faszystów + podpis „stop syjonistycznemu rasizmowi 
chazarskiemu”, zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 33. 
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rękami Martina Schulza344), okupują ją, finansują konflikty światowe, kontrolują media, więc 

wprowadzają celową dezinformację i oszukują wywołując poczucie zagrożenia i konieczność 

obrony lub walki przez atak – alarmują napisy w przestrzeni publicznej. Z tych wszystkich 

powodów należy im się jednoznacznie przeciwstawić. 

 

 
Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęcia nieznany 

 

Tego typu przekaz odzwierciedla strach, który ma swój początek w pierwszych 

dekadach XIX wieku. Wtedy to na skutek procesów formowania się nowoczesnych państw 

narodowych nastąpiły przesunięcia granic między grupami społecznymi – np. rozdzielenie, 

tak poziome jak i pionowe, między Żydami a chrześcijanami i pozostałymi obywatelami w 

Niemczech uległo znacznemu rozluźnieniu. Żydzi zyskali możliwość zamieszkiwania na 

terenach, do których wcześniej nie mieli wstępu, np. w bogatych dzielnicach miast, dostęp do 

edukacji, który spowodował wykształcenie żydowskiej elity intelektualnej, włączenie 

artystów żydowskich w krąg sztuki niemieckiej. „Lęk przed skutkami zmiany prawnego 

statusu dawnych pariasów wyprodukował slogan żydowskiej okupacji. Nie przerodził się on 

jeszcze w mit, ale zaczął pojawiać się tu i ówdzie jako wygodne hasło zwolenników 

utrzymania prawnych ograniczeń”345.  

Drugie historyczne źródło teorii o dominacji żydowskiej ma charakter spiskowy. Do 

tego nurtu należą przekazy, które poszły w ślad za prekursorskim dziełem francuskiego 

jezuity Augustina Barruela z końca lat dziewięćdziesiątych XVIII wieku, którego główną tezą 

																																																								
344 „Zniemczony Żydzie Szulz pilnuj Brukseli i Berlina a nie Polski” – głosi graffiti widziane w Warszawie. 
Chodzi o Martina Schulza, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2012-2016. Zob. à 
GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 35. 
345 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 106. 
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jest oskarżenie masonów o wywołanie rewolucji francuskiej. Autor dowodził, że stworzyli 

oni tajny superrząd, w którego skład wchodziło 21 przedstawicieli, w tym 9 Żydów. W 

tamtym czasie Żydów nie łączono jeszcze z masonami. Połączenie to zostało dokonane za 

sprawą artykułów prasowych Gabriela Joganda-Pages z końca XIX wieku346. Nie zmienia to 

faktu, że tekst Barruela przyczynił się do wytworzenia przekonania o żydowskim spisku, gdyż 

autor w późniejszej swej działalności „dalej rozwijał swoją spiskową teorię, zasypując 

policję, a nawet Watykan, doniesieniami o żydowskich planach obalenia wszystkich wyznań 

oraz przekształcenia chrześcijan w niewolników zmuszonych do wyznawania judaizmu”347. 

Jego dzieło miało olbrzymi oddźwięk. Zostało przetłumaczone na pięć języków, w tym na 

polski. Na grunt krajowy antyżydowskie teorie spiskowe przeszczepił Zygmunt Krasiński 

poprzez Nie-Boską komedię (1835)348. Dalej w Europie umacniały ją dzieła takie jak Biarritz 

Hermanna Goedsche z 1868 roku, które zawierało rozdział o tajnym cyklicznym spotkaniu 

przedstawicieli dwunastu plemion Izraela wchodzących w skład Sanhedrynu na żydowskim 

cmentarzu w Pradze, podczas którego miały być omawiane plany opanowania świata i 

podporządkowania sobie chrześcijan. Rozdział ten zaczęto publikować jako osobne dzieło, co 

spowodowało, że fikcja literacka zaczęła być odczytywana jako dokument prawdy 

historycznej. Ukoronowaniem tego procesu był wielki „sukces” Protokołów Mędrców Syjonu 

– falsyfikatu sfabrykowanego przez carską ochranę – który wydany został w 1903 roku i był 

powielany w tysiącach egzemplarzy w całej Europie, Stanach Zjednoczonych, Afryce 

Południowej, Argentynie, czy Japonii, szczególnie w okresie po rewolucji bolszewickiej. W 

1920 roku pamflet ten został wydany w Niemczech i zrobił tam wyjątkową karierę – np. 

Hitler przyznawał się do inspiracji nim podczas pisania Mein Kampf, a po dojściu do władzy 

nakazał włączenie Protokołów do listy obowiązkowych lektur w szkołach 349 . We 

współczesnych wypowiedziach antysemickich mamy do czynienia z już w pełni wykształconą 

formą mitu. 

Żydzi poza Polską – głoszą dalej autorzy – skupieni są przede wszystkim na 

działaniach syjonistycznych. Część haseł odnosi się do konfliktu Izraela z Palestyną 

obarczając winą za niego stronę izraelską, której zostaje przypisane miano „terrorystów”. 

Syjonizm stanowić ma takie samo zagrożenie dla Polski, jakim jest dla Palestyny. 

																																																								
346 Tamże, s.122. 
347 Tamże, s. 119. 
348 Tamże, s. 226. Maria Janion określa obraz Żyda w Nie-Boskiej komedii jako „typ knującego sekretnie zgubę 
chrześcijaństwa przechrzty” i przywołuje opinię Abrahama G. Dukera, że Nie-Boska komedia to jedna z 
najwcześniejszych poprzedniczek Protokołów Mędrców Syjonu. Zob. Maria Janion, Do Europy tak, ale razem z 
naszymi umarłymi, Warszawa 2000, s. 67. 
349 Zob. Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 119-128, 226. 
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Wypowiedzi wyrażają bezwzględny sprzeciw wobec agresji Izraela na Strefę Gazy („Stop 

agresji Izraela na Gazę“350) i konieczność powstrzymania syjonizmu jako takiego („stop 

syjonistycznemu rasizmowi chazarskiemu“351), ponieważ stanowi on bezpośrednie zagrożenie 

dla Polski: „Palestina today – Poland tomorrow”352. Stanowisko wobec konfliktu izraelsko-

palestyńskiego i powiązanego z nim syjonizmu zostaje przedstawione za pomocą zrównania 

syjonizmu z nazizmem: „Syjonizm to nazizm!” – głosi hasło na murze w Warszawie, czy 

transparent w Poznaniu, na który składa się gwiazda Dawida i swastyka, pomiędzy którymi 

widnieje znak równości 353 . Z powodu tak ścisłego powiązania z nazizmem „wysiłki 

polityczne muszą stawić sobie za cel nie tyle doprowadzenie do <<zawieszenia broni>>, czy 

izolacji tego quasi-państwa na arenie międzynarodowej, ale wręcz do jego likwidacji”354 – 

mówi działaczka Narodowego Odrodzenia Polski pod ambasadą Izraela w lipcu 2014 roku.  

 

 
Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęcia nieznany 

	
Są to niemalże kalki z antysemickiej propagandy Marca ’68, bazującej na micie 

żydokomuny, która stawiała „Żyda-syjonistę” w pozycji największego zagrożenia dla 

szlachetnych polskich wartości; głównego, przepełnionego agresją wroga, dążącego do 

zapanowania nad światem. Propaganda marcowa wrogo nastawiona była do Izraela (państwa 

Układu Warszawskiego popierały stronę arabską w wojnie sześciodniowej w 1967 roku) oraz 

do tych, których oskarżała o okradanie Polski i uciekanie przed odpowiedzialnością na 

																																																								
350 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 37. oraz 67. 
351 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 33. 
352 lub „Poznań – Gaza wspólna sprawa”, zob. 
http://epoznan.pl/gallery2/16821/wfq5vzhd87wb5z8j496nh8fh9cjxb4cw_gallery.jpg, dostęp 25.01.2017. 
353 Zob. http://epoznan.pl/gallery2/16821/pb37stktqc5py7vvgtccfvdjxztzbzg6_gallery.jpg, dostęp 25.01.2017. 
354 Przemówienie Marzeny Dobner z Narodowego Odrodzenia Polski podczas pikiety pod ambasadą Izraela, 17 
lipca 2014, por. Marcin Kornak (red.), Katalog wypadków – Brunatna Księga, dz. cyt.  oraz 
http://www.nop.org.pl/2014/07/18/warszawa-zatrzymac-zydowskie-ludobojstwo-w-gazie/, dostęp 16.02.2017. 
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emigrację. Każdy syjonista, według tej logiki, był Żydem, a syjonizm był synonimem 

najwyższego zła. „W praktyce, stwierdzenie, że każdy syjonista jest Żydem, czytane było na 

opak – każdy Żyd był syjonistą, co automatycznie nadawało antysyjonizmowi sens 

antysemityzmu, obnażając prawdziwe znaczenie sloganu”355. Działania rządu Izraela wobec 

Arabów porównywano np. do zbrodni hitlerowskich356. 

Sama postawa antysyjonistyczna jest echem głęboko zakorzenionego w 

średniowiecznej historii chrześcijaństwa przeświadczenia, że koniec świata nastąpi, gdy 

Żydzi będą równomiernie rozproszeni po całym globie357. Takie jest źródło legendy o Żydzie 

wiecznym tułaczu, która w XVI wieku stanowić miała argument przeciwko przyjmowaniu 

Żydów do danego kraju, który mógł przecież być ostatnią twierdzą na drodze do 

równomiernego rozłożenia ludności żydowskiej. Dalszą modyfikacją tego przesądu było 

przekonanie, że apokalipsa nastąpi, jeśli Żydzi spotkają się w jednym miejscu na świecie. 

Przetrwało ono do czasów współczesnych i odnotowała je Alina Cała w wypowiedzi „Inni 

mówią, że zanim Koniec Świata będzie, wszyscy Izraelici mają się zjechać w jedno skupisko, 

do tej swojej Palestyny”358. 

Odniesienia do nazizmu nie są jednak oczywiste i jednoznaczne. Wcześniej pisałam o 

postulowanych metodach walki z „Żydami” inspirowanych Holokaustem, które twórcy 

inskrypcji bez wątpienia afirmują. Można spotkać się jednak z nastawianiem potępiającym 

nazizm np. „you are nazis”359 napisane na przekreślonej gwieździe Dawida. Przykład ten 

wskazuje na symboliczne odcięcie się od Żydów (w przypadku cytowanej inskrypcji, która 

nie odnosi się do konfliktu Izraela z Palestyną – figury Żydów-wrogów) poprzez nazwanie 

ich postępowania „nazistowskim”, zidentyfikowanie ich z nazistami i postulat unicestwienia 

Żydów-nazistów. Odsłania także kolejny wymiar imaginarium holokaustowego, w którym 

ten, kto dokonuje mordów, jest nazistą, czyli – jak się wydaje – figurą zaprzeczenia 

moralności. W tej logice to jednak zawsze „inny” jest nazistą. Nie ma w niej miejsca na 

spostrzeżenie, że grupa własna posługuje się przecież odwołaniami do hitlerowskich metod 

eksterminacji Żydów, które podważyłoby wyidealizowany obraz tej wspólnoty i słuszności jej 

działań.  

 

																																																								
355 Zob. Agnieszka Skalska, Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca ’68, Warszawa 2007, s. 
177. 
356 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 485. 
357 Tamże, s. 85. 
358 Tamże, s. 195. 
359 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 36. 
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Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęcia nieznany 

 

W przypadku wypowiedzi odnoszących się do bieżącej sytuacji politycznej między 

Izraelem a Palestyną np. w Strefie Gazy, chodzi moim zdaniem o właśnie taką postawę 

autorów wypowiedzi wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego – niezgodę na politykę 

Izraela, która może, ale nie zawsze musi, mieć podłoże antysemickie, choć korzysta z 

prostych, aluzyjnych klisz zakorzenionych w imaginarium związanym z Zagładą. W części 

haseł odnaleźć można interpretacje nazizmu jako zła najwyższego – w tych przypadkach 

pojawia się znak równości między nim a syjonizmem. Innymi słowy (nazizm jako element 

imaginarium holokaustowego) jest piętnowany, jeśli utożsamiony zostaje z syjonizmem (jako 

stereotypem) zgodnie z logiką, że skoro Arabowie (Palestyńczycy) to także semici, to Żydzi 

stosują wobec nich (antysemickie) metody nazistowskie i jest to podstawa godna absolutnego 

potępienia jako na wskroś niemoralna360. Na takie rozumowanie natrafili także Magdalena 

Tulli i Sergiusz Kowalski w swoim badaniu mowy nienawiści w prasie oraz Marek Kucia 

podczas badań nad antysemityzmem stadionowym361. Interpretację tę potwierdza Agnieszka 

Skalska i rozwija ją o dodatkowe elementy 362 . Według niej porównania syjonizmu z 

nazizmem mają swoją genezę w oskarżaniu Polaków przez Żydów i inne narody o 

antysemityzm i w poczuciu niedoceniania poświęcenia Polaków udzielających w czasie 

wojny Żydom pomocy (której rozmiary w odpowiedzi na oskarżenia zawsze są 

wyolbrzymiane). W ten sposób „prawdziwi naziści” rzekomo oczyszczają się z win kosztem 

																																																								
360 Por. Hasło „antysemityzm” [w:] Magdalena Tulli, Sergiusz Kowalski, Zamiast procesu…, dz. cyt., s. 536. 
361 Marek Kucia, Bogna Wilczyńska, Antysemityzm stadionowy…, dz. cyt., s. 178. 
362 Por. Agnieszka Skalska, Obraz wroga…, dz. cyt., s. 170-192. 
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Polaków. „Obwinianie Polaków o wrogość wobec Żydów [w czasie, o którym mowa, 

„syjonistów” – Z.K.] utożsamiano ze sprzyjaniem nazistom”363. 

Z drugiej strony jednak szereg innych symboli i skojarzeń odsyłających do 

historycznego nazizmu hitlerowskiego sugeruje raczej czerpanie inspiracji z metod Trzeciej 

Rzeszy i ideologii Adolfa Hitlera niż ich piętnowanie. Najbardziej znane w tej kategorii jest 

hasło „Hitler wróć Żydów truć”364, ale przykładów znaleźć można więcej np. zdarzenie, gdy 

na cmentarzu żydowskim w Sochaczewie na budynkach i nagrobkach pojawiły się obok 

siebie napisy „88”, „Allah bless Hitler”, „Fuck Jews”, „Islam will dominate” i rysunki 

niedokończonej swastyki i penisa365. Pokazują one nie tylko inspirację narzędziami, za 

pomocą których dokonano dzieła Zagłady, o czym mowa była w podrozdziale „Wojna”, ale 

wręcz samą ideologią, która legła u jej podstaw i sakralizacją jej głównego głosiciela. Nie 

mamy tu do czynienia z operowaniem stereotypem, lecz sięganiem do rezerwuaru 

fantazmatów nazistowskich, jak sądzę po to, by wpisać grupę własną w szeregi „nad-ludzi”, 

czyli nie tylko zdeprecjonować grupę uznaną za głównego wroga, ale także nobilitować 

własną jako lepszą od wszystkich innych. Fantazmaty te wyrażają jednak przede wszystkim 

skrajną ksenofobię, islamofobię i antysemityzm366.  

Sprzeczności takie jak zmienny w zależności od kontekstu stosunek do nazizmu 

przejawiający się w badanych wypowiedziach są właściwie nieodłączną cechą rojeń 

antysemickich.  

 

Można w nich odnaleźć niezaprzeczalne prześwietlenia niektórych regionów społecznego i 

politycznego doświadczenia, które stają się fantazmatami lub urojeniami dopiero wówczas, gdy rozum 

próbuje uogólniać, jednoczyć, ujednolicać, totalizować. Wówczas niszczący anarchizm wypowiedzi 

chwieje się i jak gdyby po odwrotnej stronie tego negatywizmu pojawia się przedmiot: nienawiści i 

pragnienia, groźby i agresywności, pożądania i obrzydliwości367.  

 

Uwaga Julii Kristevy ustawia wypowiedzi antysemickie w perspektywie polskiej traumy 

powojennej, szczególnie tej dotyczącej roli przyzwalających świadków Zagłady, jej 

pośrednich beneficjentów i inicjatorów niezależnych od działań Niemców zbrodni na Żydach, 

wskazując ją jako istotny, wciąż żywy czynnik kierujący polskim antysemityzmem. Nasuwa 

mi się tu skojarzenie z powiedzeniem „Polacy nigdy nie zapomną Żydom tego, co im 

																																																								
363 Tamże, s. 171. 
364 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 59. 
365 Zob. zdjęcia  http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,34862,19388258.html?i=0, dostęp 04.02.2017 lub à 
GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 38. 
366 Więcej o islamofobii wyrażanej za pomocą odniesień do Zagłady zob. J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. 
Kurz, M. Szpakowska (red.), Ślady Holokaustu…, dz. cyt., eseje: Gaz, Mur, Papiery. 
367 Julia Kristeva, Potęga obrzydzenia…, dz. cyt., s. 164. 
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[Żydom] zrobili” 368 . Z powyższej rekonstrukcji wynika, że o ile wyłaniający się w 

poprzednim podrozdziale obraz Żyda wskazuje na jego źródła w historycznym antyjudaizmie 

i wzorcu pochodzącym z polskiej kultury ludowej, o tyle zarzuty formułowane wobec Żydów 

mają już wyraźnie antysemicki rys. Współczesny antysemityzm Polaków jest więc sumą 

doświadczeń wszystkich epok i rodzajów styczności między Polakami a Żydami na 

przestrzeni dziejów.  

	
2.4. „Żydzi” 

W nawiązaniu do skonstruowanego przez Helenę Datner-Śpiewak i Ireneusza 

Krzemińskiego rozróżnienia na stereotypy egzemplaryczne, na które składają się cechy 

typowych członków grupy i stereotypy duszy grupowej, polegające na przypisaniu cech 

grupie jako takiej369, w dotychczasowej rekonstrukcji starałam się odtworzyć funkcjonujący 

w badanym imaginarium obraz Żyda i Żydów, czyli odpowiedzieć na pytanie, kim są według 

autorów „Żydzi”. „Żydzi” to tacy, którzy… posiadają opisane w rozdziale „Przeciwnik” 

cechy egzemplaryczne lub omówione w rozdziale „Zawinienie” przymioty duszy grupowej. 

Najogólniej ujmując „Żydzi” to tacy, którzy łamią normy (nienormatywni), są spoza 

wspólnoty (obcy lub wyrzutki) i działają na jej szkodę (wrogowie).  

Osobnym i odmiennym pytaniem jest „kto jest Żydem?”, czyli kto posiada te cechy. 

Odpowiedzi, które nietrudno znaleźć na polskich murach i w przestrzeni publicznej, udzielane 

są zawsze w sposób arbitralny i subiektywny, to znaczy na zasadzie poczucia, że dana osoba 

lub grupa charakteryzuje się cechami odpowiadającymi opisanym. To właśnie w tej 

odpowiedzi widoczny jest mechanizm przeniesienia agresji i nienawiści na „obiekty w funkcji 

Żyda” – „abstrakcyjnego symbolu ujemnego”. Tutaj też zaobserwować można sposób 

powstawania wspominanych wcześniej „list Żydów”. Trafiają na nie osoby, którym 

przypisuje się „żydowski” zestaw cech. 

Mianem „Żydów” zgodnie ze stereotypem duszy grupowej określa się wszystkie 

podmioty, grupy i osoby, których działalność rozumiana jest jako zdrada, kłamstwo, kradzież 

lub destrukcja, szczególnie jeśli ma charakter niejawny. Dlatego też zresztą zjawisko 

wykorzystywania antysemickich treści w graffiti nie ogranicza się wyłącznie do kultury 

kibicowskiej, która lokuje w pozycji Żyda kibiców przeciwnej drużyny. Może się w niej 

bowiem znaleźć wiele innych podmiotów spoza świata piłki nożnej. Są nimi na przykład: 

																																																								
368 Zob. Agnieszka Skalska, Obraz wroga…, dz. cyt., s. 171. 
369 Helena Datner-Śpiewak, Struktura i wyznaczniki postaw antysemickich..., dz. cyt. 
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Komitet Obrony Demokracji („Komitet ✡brzezanych Dywersantów”370, „Komitet Odrodzenia 

Debili”371), Prawo i Sprawiedliwość372, Platforma Obywatelska („PO = ✡”373), Służba 

Bezpieczeństwa PRL („Bij Żyda, CHWDSB”374), Polska Zjednoczona Partia Robotnicza oraz 

„fabryka kłamstwa” zwana „Głosem Tel Awiwu”375, czyli „Gazeta Wyborcza”. Do tego 

ostatniego podmiotu w funkcji Żyda odnoszą się dopiski na billboardzie reklamującym 

Gazetę Wyborczą z hasłem „konstytucja”, na którym dopisano „kolesi z PZPR”, a obok 

narysowano kotwicę Polski Walczącej i gwiazdę Dawida na logo Gazety 376. 

 

 
Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęcia nieznany 

 

W opisywanym imaginarium zajmują one pozycję grup opanowanych przez Żydów, 

pod żydowskim wpływem lub składających się z zakamuflowanych Żydów, którzy – jak 

pisałam wcześniej – rządzą Polską. Jest to wierne wypełnienie antysemickiego wzorca 

opartego na przekonaniu o żydowskim spisku. Z imienia i nazwiska w tej pozycji 

umieszczono także niektórych polityków np. niewspomnianego wcześniej Andrzeja Dudę377, 

czy Rafała Dutkiewicza378, który nie pojawił się na Marszu Niepodległości, natomiast „miał 

czas chodzić w żydowskim marszu od synagogi do synagogi”, logicznym więc jest retoryczne 

																																																								
370 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 39. 
371 Umieszczone przez tego samego autora obok napisu: „Beata [zapewne Szydło – Z.K.] czeka cię [trybunał], 
Jebać KOD Żydy Platforma oszustów”, zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 49a, 49b. 
372 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 39. 
373 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 32. 
374 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 40. 
375 Zob. Przemówienie Jacka Międlara podczas Marszu Niepodległości we Wrocławiu, listopad 2016, zob. 
https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/videos/477443485764123/, dostęp 15.01.2017. 
376 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 41. 
377 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 39. 
378 Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia od roku 2002. 
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pytanie „Czy to jest Polak?”379 (a sugerowana odpowiedź brzmi: „nie, to Żyd!”380). Dotyczy 

to także polityków z przeszłości – np. Aleksego Rżewskiego381, pierwszego prezydenta Łodzi 

– i postaci sfery publicznej polskiej i zagranicznej – np. Davida Rockefellera, któremu 

uczestnicy „antysemitingu” dedykowali swoje spotkanie 382 , czy Marka Zuckerberga, o 

którego pytał Jacek Międlar: „czy to jest przypadek, że Mark Zuckerberg, szef Facebooka, 

jest Żydem i kasuje patriotyczne, katolickie i narodowe profile?”383.  

 

 
Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęcia nieznany 

	
Zdemaskowanie grupy lub osoby jako „Żydów” ma z jednej strony na celu 

uświadomienie prawdy o jej postępowaniu: sprawowaniu rządów w sposób dywersyjny, czyli 

zarazem wywrotowy i tajny, innymi słowy najbardziej nieuczciwy i trudny do wytropienia, a 

przez to do obronienia się przed nim, a z drugiej strony, gdy już świadomość powołanej 

żydowskiej tożsamości danej osoby jest ugruntowana (tak jak w przypadku Michnika, Grossa, 

Zuckerberga), zwrócenie uwagi na zgubny cel jej działalności (Michnik zabija, Gross kłamie, 

Zuckerberg prowadzi jawną akcję dywersyjną w stosunku do uczciwie wojujących 

narodowców). Bożena Keff nazywa tę praktykę „judaizacją wrogów”384. 

O żydowską tożsamość oskarżane są też byty będące takimi samymi enigmatycznymi 

konstruktami mentalnymi jak sami „Żydzi“: masoneria i żydokomuna. Odnosi się do nich 

																																																								
379  Przemówienie Jacka Międlara podczas Marszu Niepodległości we Wrocławiu, listopad 2016, zob. 
https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/videos/477443485764123/, dostęp 15.01.2017. 
380 Zob. Andrzej Mencwel, Antysemityzm bez Żydów, [w:] tegoż, Rodzinna Europa po raz pierwszy, Kraków 
2009, s. 99. 
381 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 42. 
382 „Żegnamy także Rockefellera!”, „Rockefeller umarł wczoraj”, „Podejrzewam, że temu się tak ciepło zrobiło, 
bo się piekło otwarło” – okrzyki następujące tuż po sobie. Zob. http://m.cda.pl/video/132563197, dostęp 
15.05.2017. 
383  Przemówienie Jacka Międlara podczas Marszu Niepodległości we Wrocławiu, listopad 2016, zob. 
https://www.facebook.com/osrodek.monitorowania/videos/477443485764123/, dostęp 15.01.2017. 
384 Bożena Keff, Antysemityzm…., dz. cyt., s. 208. 
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inskrypcja z przekreślonym symbolem cyrkla masońskiego pod plakatem przeciwko 

„syjonizmowi chazarskiemu w Polsce”385, czy graffiti „precz z panującą żydokomuną”, z 

domalowaną obok gwiazdą Dawida na szubienicy 386 . W stosunku do obu tych grup 

wyobrażeń reakcja jest taka sama: należy wyeliminować ich wpływy na sytuację w Polsce. Z 

żydokomuną wiąże się cała osobna gama symboli odnosząca się do poprzedniego systemu 

władzy – np. „kolesie z PZPR”, „CHWDPSB bij Żyda”. Masoneria, jak pisałam wcześniej, 

została w toku dziejów kultury europejskiej utożsamiona z Żydami w spiskowej zbitce 

dotyczącej spisku masonów, Żydów i szatana, która w pełni uformowała się i 

rozpowszechniła w końcu XIX wieku. Od tamtej pory masoneria figuruje niemalże jako 

synonim wyimaginowanych „Żydów”.  

„Żydokomuna” natomiast jest to mit powstały w XIX wieku, uobecniony w wielu 

krajach, w tym na ziemiach polskich, szczególnie silnie podczas rewolucji 1905 roku, kiedy 

to Żydzi zaistnieli już nie tylko jako mniejszość, ale także jako aktorzy na scenie politycznej, 

dążący do realizacji swoich własnych interesów narodowych. Wtedy właśnie początki miał 

żydowski ruch wolnościowy kierowany ideą syjonizmu związaną już z rozumieniem Żydów 

jako narodu. Mit „żydokomuny” podobny jest do „obrazu chimery – monstrum o głowie lwa, 

korpusie kozy i ogonie węża” – pisze za Marcinem Zarembą Paweł Śpiewak. „Ogon to 

wielki, tajemny światowy spisek, kierowany przez jakieś skryte siły, lew – symbolizuje 

Żydów kierujących ruchem komunistycznym, koza to Żydzi zabijający Chrystusa, niszczący 

chrześcijaństwo pod czerwonym sztandarem” 387 . Do umocnienia mitu żydokomuny w 

największej mierze przyczyniły się Protokoły Mędrców Syjonu. Dla Hitlera, który wierzył w 

ich prawdziwość i demaskatorską wartość, „mit judeobolszewizmu uzasadniał zarazem 

anihilację światowego żydostwa, jak i konieczność podjęcia wojny z Rosją Sowiecką”388 – 

pisze Śpiewak. W Polsce mit ten utrzymywał się przez cały XX wiek, szczególnie dając o 

sobie znać w czasie rewolucji bolszewickiej 1917 roku, która wywołała olbrzymią 

falę strachu (w przekazach tego czasu dotyczących bolszewików ich cechy utożsamiały się z 

cechami przypisywanymi Żydom)389 oraz po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 

września 1939 roku. Od tamtej pory nasilał się, ponieważ czas pozostawania Polski pod 

okupacją i w strefie wpływów Związku Radzieckiego to również początek 

bezprecedensowego w polskiej historii zajmowania przez Żydów stanowisk w administracji 

																																																								
385 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 33. 
386 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 50. 
387 Paweł Śpiewak, Żydokomuna…, dz. cyt., s. 29. 
388 Tamże, s. 15. 
389 Zob. Tamże, s. 20-30. 
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państwowej. Polacy uważali więc, że Żydzi czerpią korzyści kosztem polskiego nieszczęścia. 

Takie same oskarżenia padały po wojnie. Fakt obcości nowego ustroju – pisze Śpiewak – 

spotykał się z poczuciem obcości Żydów. „Mit żydokomuny żywił się wyolbrzymionymi 

faktami. Wskazywano na <<niewłaściwe>> pochodzenie wielu liderów sowieckiej rewolucji, 

gazety w okresie międzywojennym podkreślały żydowskie nazwiska aresztowanych 

komunistów, po wojnie liczono Żydów w Biurze Politycznym i w urzędach 

bezpieczeństwa” 390 . Taki sam mechanizm prezentuje przytoczone wcześniej graffiti 

„Kaczyński = Kalkstein, Michnik = Szechter, Kwaśniewski = Stolzman” i inne szukające 

„Żydów” wśród polskich polityków i przedstawicieli elity symbolicznej. Karmią się one 

obficie mitem żydokomuny. 

 „Żydami” mogą być także podmioty niepolskie. Wśród nich wymieniane są Niemcy i 

Rosja, o czym świadczy np. transparent na pikiecie w Poznaniu „Odzyskajmy Polskę dla 

Polaków, by być niemiecko-rosyjskim kondominium pod żydowskim zarządem”391, czy Unia 

Europejska, co pokazuje przykład spalenia kukły Żyda trzymającego flagę Unii Europejskiej 

we Wrocławiu392 lub transparent z poznańskiej demonstracji obrazujący orła z obrożą na szyi 

ciągniętą na łańcuchach przez gwiazdę Dawida, gwiazdy na granatowym tle nawiązujące do 

flagi Unii Europejskiej otaczające flagę Niemiec oraz fragment skrzydła polskiego samolotu 

(rozpoznawalnego po czerwono-białej szachownicy, w którą wbity został bagnet)393.  

Wyróżnik rasowy lub religijny decyduje o umieszczeniu w funkcji Żyda także 

muzułmanów i automatycznie skojarzonych z nimi terrorystów, szczególnie Państwa 

Islamskiego – ISIS, na co wskazują np. umieszczone na chodniku jeden przy drugim napisy 

„Fuck ISIS”, „Żydzi z Polski won”, „stop islamistom w Polsce”, „fuck islam”394, czy osobna 

inskrypcja „Śmierć Żydom i muslimom”395. Zdarza się, że również osoby czarnoskóre zostają 

umieszczone w tym kontekście. Przykładem może być naklejka z podobizną członka Ku Klux 

Klanu, po której obu stronach umieszczone są rysunki przekreślonej twarzy czarnoskórej 

osoby i gwiazdy Dawida, a na dole widnieje podpis „zero tolerancji”396. Jest to jawne 

czerpanie inspiracji z ideologii rasistowskiej, czyli umieszczanie w funkcji Żyda tych, którzy 

																																																								
390 Tamże, s. 9. 
391 Zob. http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/antysemicka-manifestacja-w-poznaniu-zydzi-
protestuja,3261942,artgal,14115146,t,id,tm,zid.html, dostęp 12.05.2017. 
392 Marcin Kornak (red.), Katalog wypadków – Brunatna Księga, dz. cyt., 18.11.2015. 
393 Zob. http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/antysemicka-manifestacja-w-poznaniu-zydzi-
protestuja,3261942,artgal,14115140,t,id,tm,zid.html, dostęp 13.02.2017. Por. http://www.otwarta.org/poznan-
antysemicka-demonstracja-w-dniu-ofiar-holokaustu/, dostęp 16.01.2017. 
394 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 51. 
395 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 47. 
396 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 54. lub „wieta skąd murzyn żydy uczą co niebo żną że Bóg to diabeł 
oni św. są Bóg do piekła oni nieba” [pisownia oryginalna], zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 48. 
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spełniają pewne kryteria związane z wyglądem zewnętrznym ciała (głównie kolorem skóry).  

 

 
       Źródło: archiwum Akcji HejtStop, autor zdjęcia nieznany 

	

Jednocześnie też uwidacznia się strach, który stanowił podłoże dla popularyzacji np. 

mitu żydokomuny. Bardzo często spotykanymi bytami niepolskimi w funkcji Żyda są bowiem 

muzułmanie. Grupa ta pada aktualnie ofiarą największej liczby przestępstw z nienawiści397, a 

od czasu zamachów terrorystycznych w Europie (szczególnie we Francji w 2015 roku) fala 

strachu przed terroryzmem jest widoczna nie tylko w Polsce. Muzułmanie zostali utożsamieni 

z terrorystami na podobnej zasadzie jak Żydzi z syjonistami (każdy Żyd jest syjonistą, każdy 

muzułmanin jest terrorystą) i w związku z tym lęk wywołany atakami przeprowadzonymi 

przez organizacje terrorystyczne odbija się na muzułmańskich mieszkańcach wielu krajów 

europejskich. Widoczny jest także w Polsce. Jest to temat na osobną rozprawę, dość 

zaznaczyć w tym miejscu, że antysemityzm – jak wynika z przytoczonych przykładów – 

może być środkiem do wyrażenia społecznych i jednostkowych lęków związanych z zupełnie 

innymi sferami doświadczenia. 

Najczęściej bodaj wymienianą grupą „Żydów” jest policja i stróżowie prawa. Graffiti 

w każdym mieście głosi „jebać psy i Żydów”398 albo „bij Żyda, CHWDSB”399. Hasła takie 

																																																								
397  Zob. Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, Wyciąg ze sprawozdania 
dotyczącego spraw o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych 
prowadzonych w I półroczu 2016 r. w jednostkach organizacyjnych prokuratury, PK II P 404.4.2016, 
http://pk.gov.pl/sprawozdania-i-statystyki/wyciag-ze-sprawozdania-dotyczacego-spraw-o-przestepstwa-z-
nienawisci-i-2016.html#.WKIhFBiBiRs, dostęp 13.02.2017.   lub   Adam Bodnar, Wystąpienie do Komendanta 
Głównego Policji w sprawie ataków na tle rasowym, narodowym, etnicznym lub wyznaniowym na mieszkających 
w Polsce cudzoziemców, XI.518.70.2016.MS, 
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wystąpienie%20do%20Komendanta%20Głównego%20Policji%20w%
20sprawie%20ataków%20na%20tle%20rasowym,%20narodowym,%20etnicznym%20lub%20wyznaniowym%2
0na%20mieszkających%20w%20Polsce%20cudzoziemców%20.pdf, dostęp 13.02.2017. 
398 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 52. 
399 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 40. 
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wskazują na postrzeganie „psów” na równi z „Żydami”, czyli jako równie „złych”. Słowo 

„psy” nie jest jednak tak oczywiste, jak może się współcześnie wydawać. Tradycję jego 

użycia w kontekście antyżydowskim streszcza Joanna Tokarska-Bakir: „symboliczny obraz 

Żydów jako psów od średniowiecza bierze w posiadanie umysły pisarzy antysemitów, 

sprowadzając na Żydów realne prześladowanie, którego reminiscencje w postaci wyzwiska 

Sauhund [sau – z niemieckiego „świnia”, hund - „pies” – Z.K.] przetrwały do XX wieku”400. 

Przedstawienia Żydów jako psów (które „trzeba” zabijać) znaleźć można już w XV wieku.  

 

Pies, od czasów hetyckich kojarzony z podległością, upokorzeniem i nieczystością, odgrywa też ważną 

rolę w polemikach międzyreligijnych […]. Pogardę dla psów-Żydów, jak również Żydów-potomków 

świni, chrześcijanie wyprowadzali z Listu św. Piotra […] (2 P,22). […] Para Sau-Hund jak mało która 

nadaje się do dehumanizacji przeciwnika401.  

 

Jeśli przez „psy” rozumie się jednak stróżów prawa (czyli, idąc dalej, samo prawo i 

władzę), a dodatkowo określa się ich jako najgorszego wroga, to nasuwają się skojarzenia z 

dążeniem do obalenia porządku, anarchią, przewrotem społecznym. Utożsamienie 

przedstawicieli prawa z Żydami jest znanym w Polsce po 1989 roku zabiegiem: antysemici 

zazwyczaj wbrew wszelkiej logice umieją dopatrzeć się „żydowskości” u wszystkich 

aktualnie rządzących polityków402. Antysemityzm w tym wydaniu służy prezentacji wrogiej 

postawy wobec bieżącej lub szerzej – wszelkiej – władzy.  

Zrównanie „psów” (tak samo jak i innych grup) z Żydami jest zabiegiem 

antysemickim, ponieważ posługuje się mechanizmem przeniesienia stereotypowych 

(wyobrażonych) negatywnych cech Żydów na inne podmioty, co służyć ma całkowitej 

deprecjacji, dehumanizacji wręcz, ukonstytuowanego w ten sposób wroga. W przypadku 

skrajnej deprecjacji władzy pojawia się jeszcze dalej idąca możliwa interpretacja: 

antysemityzm jest środkiem do wyrażenia pragnienia lub fantazji o obaleniu ustalonego 

porządku społecznego. Interpretację taką można odnaleźć także u Theodora Adorno i Slavoja 

Żiżka.  

Adorno, pisząc z perspektywy niemieckiej, udowadniał, że faszyzm trwa w 

społeczeństwie mimo jego upadku po II wojnie światowej i historii społecznego 

przepracowywania go w następnych dekadach. W ładzie opartym na demokracji i 

kapitalizmie szukał przesłanek, które miałyby stanowić powód do obalenia systemu 

społecznego przez wyobcowanych lub nieprzystosowanych do niego. Przyczyny trwania 

																																																								
400 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 190. 
401 Tamże, s. 191-192. 
402 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 553-554. 
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faszyzmu po wojnie były według niego takie same jak te, które doprowadziły do jego 

narodzin: po wojnie tak jak i przed nią porządek ekonomiczny i organizacja społeczeństwa z 

niego wynikająca trzymały większość ludzi w stanie zależności od czynników, na które nie 

mieli oni wpływu – innymi słowy w stanie politycznej niedojrzałości. Nie mając wyboru 

musieli przystosować się do zastanych warunków, zrzekając się – a jednocześnie niejako 

pozostając świadomymi tego wyrzeczenia (sous rature) – swojego statusu autonomicznych 

podmiotów, do czego idea demokracji skutecznie przekonuje. Przejrzenie zaciemnionego 

obrazu tego układu wymagałoby bolesnego intelektualnego wysiłku, przed którym dodatkowo 

powstrzymywała organizacja życia codziennego i napompowana gospodarka kulturowa, czyli 

było ono niemalże niemożliwe.  

Konieczność takiej adaptacji aż do osiągnięcia stopnia identyfikacji ze status quo (z 

tym, co zastane, czyli samą władzą jako taką) tworzy potencjał dla narodzin totalitaryzmu. 

Dodatkowo wzmocniony jest on przez niezadowolenie i wściekłość, które są produkowane i 

reprodukowane przez samą tę wymuszoną adaptację. Rzeczywistość nie daje niezależności 

ani szczęścia obiecywanych przez demokrację, toteż ludzie pozostają obojętni wobec 

demokracji lub skrycie jej nienawidzą – pisze Adorno403. Taka organizacja polityczna po 

wojnie była według niego przeżywana jako niedopasowana do realiów społecznych i 

ekonomicznych, skoro jednostka musiała się do nich naginać. Najbardziej bezsilni woleli 

raczej porzucić zobowiązania wiążące się z niezależnością, która – jak mogli podejrzewać – 

nie była zdolna służyć za model życia i rzucali się w tygiel ego kolektywnego404. W 

faszyzmie więc zawarte jest pragnienie reorganizacji porządku społecznego. W jego wyniku 

obalona zostaje iluzja niezależności jednostki na rzecz utopii triumfu ego kolektywnego.  

W odniesieniu do związanego z faszyzmem antysemityzmu istotne są spostrzeżenia 

Slavoja Žižka, który, opisując siłę wywrotową figury Żyda, wskazał, że sugeruje ona, że 

antysemityzm może być narzędziem ekspresji fantazji o przewrocie. Aktualność tego 

pragnienia w dzisiejszych czasach pokazuje zaś Rosalyn Deutsche za pomocą figury 

człowieka bezdomnego 405 . Autorka rozwijając refleksję nad organizacją przestrzeni 

publicznej we współczesnych demokracjach krytycznie odnosi się do nich obu. Odczarowuje 

demokrację pokazując działające w niej, a wręcz wpisane nieodłącznie w jej istotę, 

mechanizmy wykluczania. W poniższym cytacie Deutsche przenosi diagnozę Žižka dotyczącą 

																																																								
403 Rozwinięcie tej myśli znaleźć można w pracy Ericha Fromma Ucieczka od wolności wydanej po raz pierwszy 
w 1970 roku, zob. Erich Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. Olga i Andrzej Ziemilscy, Warszawa 1993. 
404 Por. Theodor W. Adorno, What does coming to term with the past mean?, [w:] Bitburg in Moral and Political 
Perspective, red. Geoffrey H. Harman, Indiana University Press, Bloomington 1986, s. 124-125. 
405 Por. Rosalyn Deutsche, Agorafobia, dz. cyt. 
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„Żyda” w faszyzmie na „bezdomnego” we współczesnych ponowoczesnych miastach (który 

staje się emblematyczną konstrukcją mentalną dla naszych czasów w ogóle i świadectwem 

ich kondycji). 

 

Rozwijając sugestię Adorno, Slavoj Žižek znakomicie analizuje konstrukcję „Żyda” jako figury 

ideologicznej faszyzmu. Proces ten, choć nie identyczny, jest podobny do dzisiejszych konstrukcji 

bezdomnego jako figury ideologicznej. Figurze [tej] przypisywane są chaos, niepokój i konflikt w 

systemie społecznym, własności, które nie mogą zostać wyeliminowane z systemu społecznego, gdyż 

jak twierdzą Laclau i Mouffe, przestrzeń społeczna jest strukturowana dookoła tej niemożliwości i 

właśnie dlatego nieodwołanie podzielona przez antagonizmy. Jednak gdy przestrzeń publiczna jest 

postrzegana jako jedność organiczna, której bezdomny zagraża z zewnątrz, to wówczas staje się on 

wcieleniem tego elementu, który uniemożliwia społeczeństwu domknięcie. W konsekwencji element 

udaremniający zdolność społeczeństwa do osiągnięcia jedności zostaje przekształcony wewnątrz samej 

społeczności z negatywności w obecność, której eliminacja odbuduje porządek społeczny. […] Wizja 

bezdomnego jako źródła konfliktów w przestrzeni publicznej zaprzecza faktowi istnienia przeszkody na 

drodze do spójności w samym wnętrzu życia społecznego. Człowiek bezdomny wciela więc fantazje o 

jednolitej przestrzeni miejskiej, która może i musi być odzyskana406 . 

 

Opis figury bezdomnego oparty na konstrukcie „Żyda” doskonale podsumowuje to, co 

do tej pory wynika z rekonstrukcji polskiego Żyda wyobrażonego. Figura „Żyda”, w miejscu 

którego można postawić dowolny inny podmiot odczuwany jako nie pozwalający na 

domknięcie zbiorowości i jednocześnie swoim istnieniem wstrzymujący odzyskanie 

przestrzeni, musi być symbolem tego, co z jednej strony represjonujące, a więc niechciane, a 

z drugiej strony utrwalające ład społeczny.  

Rozpoznanie to odsyła do blisko związanej z „ambiwalencją” koncepcji 

Agambenowskiego homo sacera: figury z prawa rzymskiego oznaczającej osobę, której nie 

można złożyć w ofierze bogom według przewidzianych rytuałem albo prawem form, ale 

można ją bezkarnie pozbawić życia, gdyż jego zgładzenie nie jest rozpatrywane w kategorii 

zabójstwa i która jest tym samym wyłączona zarówno spod prawa ludzkiego jak i boskiego. 

Starożytna definicja „życia świętego” zakłada, że homo sacer „jest po prostu umieszczany 

poza ludzką jurysdykcją, czemu nie towarzyszy przejście w zasięg jurysdykcji boskiej”407. 

Innymi słowy nie ma ludzkich praw, które regulowałyby postępowanie wobec homo sacer – 

jest on zawsze wyjątkiem od ustanowionych reguł. Nadanie tego szczególnego statusu jest 

równoznaczne z wyłączeniem ze wspólnoty. Jak twierdzi Agamben, kategoria „świętego 

																																																								
406 Tamże, s. 305-306. 
407 Giorgio Agamben, Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie, przeł. Mateusz Salwa, Warszawa 2008, s. 
114. 
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życia” jest doniosłym osiągnięciem suwerennej władzy, czyli w swej istocie pochodzi z 

porządku dominacji. Pozwala na zarządzanie istnieniami bez konsekwencji moralnych czy 

religijnych. Suweren i homo sacer znajdują się na dwóch biegunach porządku i są w stosunku 

do siebie symetryczni. „Suweren jest tym, w stosunku do którego wszyscy ludzie są 

potencjalnie homines sacri,  a homo sacer jest tym, w stosunku do którego wszyscy postępują 

niczym suwereni”408. Między nimi rozciąga się trzecia, według Agambena, sfera, poza 

sacrum i profanum: sfera (bio)polityki. Homo sacer określa więc „pierwotną relację 

polityczną”409. 

„Święte życie nie jest ani politycznym bios [życiem politycznym, wspólnotowym], ani 

naturalną dzoe [życiem naturalnym, wynikającym z faktu narodzin], ale sferą 

nieodróżnialności, w której te zawierając się w sobie i wykluczając nawzajem, wzajemnie się 

konstytuują”410. Są to dwa życia w jednym ciele – naturalne (profanum) i polityczne 

(sacrum). Za modelowy przykład homo sacer uchodzi osoba cesarza lub króla. W jego 

jednym ciele zawierają się dwa życia: śmiertelne  (ludzkie) i nieśmiertelne (święte). Wobec 

zwierzchnika najwyższej władzy nie obowiązują te same zasady co wobec pozostałych ludzi. 

Jeśli władca ma zostać zabity – musi się to odbyć na specjalnych, wyłącznych dla niego 

zasadach. Jeśli zaś umiera – musi zostać odprawiony szereg rytuałów, które przekażą  świętą 

część jego życia jego następcy. Podsumowując, nie można go złożyć w ofierze (czyli 

zastosować do niego standardowych reguł postępowania ustanowionych przez prawo), ale 

można go zabić nie popełniając przestępstwa, ponieważ czyn ten nie kwalifikuje się do tej 

kategorii – stanowi wyjątek, dlatego właśnie, że jego życie jest „święte”. 

Można powiedzieć, że to samo dotyczy „bezdomnego” i „Żyda” jako figur 

ideologicznych. Wolno – i jest to zarówno czynione jak i po cichu pożądane – usuwać ich z 

przestrzeni publicznej lub chociażby z zasięgu wzroku na innych zasadach niż wszystkich 

pozostałych członków wspólnoty. Postępowanie takie wobec nich nie jest postrzegane jako 

łamanie prawa (reguł ustanowionych przez zbiorowość). Zezwala się na nie (milcząco) na 

zasadzie „wyjątku”. Można się ich pozbyć lub nie otaczać taką samą troską, jak 

pełnoprawnych członków wspólnoty i zachować niemalże pewność, że nikt nie poniesie z 

tego powodu konsekwencji. Zasady obowiązujące w ich przypadku to brak zasad. 

Jednocześnie nie stosuje się wobec nich usankcjonowanych prawem form egzekucji 

„usuwania” (tylko „wyjątkowe”) – to właśnie oznacza w języku Agambena 

																																																								
408 Tamże, s. 117. 
409 Tamże, s. 118. 
410 Tamże, s. 125. 



95 

„niemożność złożenia w ofierze” – a także usunięcie jest samo w sobie niemożliwe, gdyż – 

jak pisała Deutsche – „przestrzeń społeczna jest strukturowana dookoła tej niemożliwości”. 

Skuteczne usunięcie figur ideologicznych spowodowałoby rozpad wspólnoty, która ze swej 

natury opiera się na wykluczaniu pewnych grup ludzi. „Usunięcie” nie oznacza już dziś 

zabójstwa, lecz raczej podejmowanie wysiłku trwałego „oczyszczenia” zajmowanych 

przestrzeni lub pozycji z osób niepożądanych społecznie, które przechodzi najczęściej bez 

echa (czyli bez przejścia tych podmiotów w sferę jurysdykcji, czyli sacrum).  

Palenie kukieł jest doskonałym przykładem praktyk związanych z „Żydem” jako 

homo sacerem. Antysemici występujący w roli suwerena dokonują zastępczego unicestwienia 

Żyda, poświęcając go wpierw w imię jedności wspólnoty. Poświęcenie „Żyda” skutkuje 

natychmiastowym wyłączeniem go ze sfery profanum, czyli przyobiecanie go śmierci i 

odroczonym przekazaniem go w jej władanie. Jeśli śluby zostaną dopełnione i poświęcona 

ofiara umrze – zostanie włączona w krąg sacrum. „Żyd”-devotus jednak nie umiera (wiemy, 

że nie może), toteż znajduje się (już) poza sferą ludzką, ale bez wstępu do sfery boskiej – 

poza wszelką wspólnotą. Rytuał – służący wszakże jedności społeczności – musi zostać 

dopełniony mimo to: nagie życie, które przeżyło śmierć, nie daje się pogodzić ze światem 

ludzkim. Takie życie w żadnym wypadku nie może zamieszkiwać państwa ludzi. W związku 

z tym tworzony jest kolos (kukła), czyli wizerunek, wcielający życie, które umknęło śmierci, 

dokonuje się jego unicestwienia (a unicestwienie wizerunku ma taką samą moc jak zabicie 

życia) i tym sposobem równowaga między światem żywych a umarłych zostaje przywrócona. 

Spalenie kukły wcielającej ideologiczną figurę Żyda to fizyczne, bezkarne unicestwienie 

wizerunku, które pozwala na zastępczą eliminację elementu niechcianego i przywrócenie 

poczucia porządku we wspólnocie. Według Agambena kondycja homo sacer jest taką 

samą kondycją jak devotusa, który przeżył, gdyż obaj „wchodzą w bliską symbiozę ze 

śmiercią, nie przynależąc jeszcze do świata zmarłych”411. Homo sacer jest żyjącym posągiem, 

kolosem samego siebie.  

Opisane tu mechanizmy działają w imię spójności i jedności 

społeczeństwa/społeczności, jako przeszkodę na drodze do której ideologicznie – zgodnie z 

logiką „suwerena” – ustawia się figurę bezdomnego lub Żyda (bezdomnego – gdy mowa o 

społeczeństwach nowoczesnych, „Żyda” – gdy mowa o pewnych wspólnotach, dla których 

pełni on funkcję figury ideologicznej). Projekcja zagrożenia na zideologizowaną figurę 

pozwala prześlizgnąć się obok prawdy, że źródło problemu dotykającego jedność wspólnoty 

																																																								
411 Tamże, s. 139. 



96 

leży zwykle w jej własnym wnętrzu. Chęć wyrzucenia niepożądanego poza granice 

zbiorowości widoczna w wypowiedziach antysemickich równa jest marzeniu o przebudowie 

całego systemu społecznego w mniej lub bardziej rewolucyjny sposób – ale, jak wiemy, 

niemożliwa do zaspokojenia.  

Jak pokazuje Tokarska-Bakir, przy założeniu, że „walka podporządkowanych stanowi 

zastępczą formę oporu wobec rządzących”, w polskim antysemityzmie można dopatrzyć się 

następującej ciągłości:  

 

gdyby koncepcję tę zastosować do chłopskiego antysemityzmu polski dziewiętnastowiecznej, można by 

go uznać za utajoną resistance wobec panów. Gdyby ją odnieść do czasów wojennych – antysemityzm 

stanowiłby pewną formę resistance wobec Niemców, w zastosowaniu zaś do czasów powojennych – 

pewną formę antykomunizmu412.  

 

W Polsce po 1989 roku zgodnie z tą logiką byłaby to natomiast specyficzna forma 

antydemokratyzmu. Zygmunt Bauman uważa, że antysemityzm ogólnie idzie w parze z 

antymodernizmem (np. z uwagi na rolę Żydów w uprzemysłowieniu i „ubankowieniu413), 

dlatego m.in. postawa ta jako taka oraz Zagłada są wytworami logiki nowoczesności.  

Niebezpieczeństwem tej optyki, jak zauważa Tokarska-Bakir, jest jednak to, że usuwa 

kwestię Żydów poza pole dyskusji oraz „usiłuje wyznaczyć takie ramy dyskursu, w obrębie 

których kategoria swojskość/obcość niepokojąco zbliża się do rozróżnienia 

naród/kosmopolici w rozumieniu przedwojennej Narodowej Demokracji, reaktywowanym w 

propagandzie okresu stalinowskiego, a następnie w marcu 1968”414. Warto zauważyć, że 

wykonana przeze mnie rekonstrukcja znaków we współczesnej przestrzeni miejskiej 

pokazuje, że dychotomia ta nie zanikła, a antysemityzm dalej służy przeciwstawieniu się 

„władzy” i ”kosmopolityzmowi”. Przy założeniu, że celem pracy jest poznanie polskich 

antysemitów i zrozumienia, do czego służy dziś antysemityzm bez Żydów, nie można by było 

pominąć tego wątku. 

	
2.5. Słowo „Żyd” jako oręż  

Orężem, którego być może nieświadomie używają autorzy inskrypcji i innych 

wypowiedzi antysemickich, jest sam język. Poprzez niego bowiem jednostka może wpływać 

na rzeczywistość. W języku przejawia się obraz świata człowieka oraz gesty dostosowania 

rzeczywistości do niego. Język umożliwia zarówno wyrażenie świata jak i jego wytwarzanie 

																																																								
412 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 574. 
413 Por. Maria Janion, Do Europy tak…, dz. cyt., s. 129.  
414 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 576. 
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oraz celowe wpływanie na jego kształt. Jest to podstawowe rozpoznanie istoty języka, na 

bazie którego rozwijać się mogą refleksje bardziej szczegółowe. W kontekście niniejszej 

pracy wszystkie te trzy aspekty istoty języka są ważne. Moim celem jest bowiem odkrycie, w 

jaki sposób użytkownicy słowa „Żyd” wytwarzają świat, w którym ów Żyd jest 

jednoznacznym znakiem tego, co negatywne, w jaką mitologię przekształcił się stopniowo ten 

znak, a w konsekwencji jaki obraz świata wyłania się z tak zorientowanej analizy.  

O wyrażaniu świata pisał Wilhelm von Humboldt. Jego zdaniem  

 

język nie jest jedynie środkiem wymiany służącym wzajemnemu porozumieniu, lecz jest prawdziwym 

światem, który duch musi osadzić między sobą a przedmiotami poprzez wewnętrzną pracę swej mocy. 

W języku […] moc duchowa człowieka osiąga swój podstawowy wyraz wykształcając obraz świata. 

Człowiek jest istotą podejmującą ciągłą pracę artykulacji obrazu świata oraz wytwarzania i 

przekształcania języka415. 

  

Anna Chudzik w swoim pragmalingwistycznym studium inskrypcji miejskich podkreśla 

niebagatelne znaczenie językowych struktur pojęciowych, które człowiek tworzy w umyśle w 

toku zdobywania i kategoryzowania doświadczeń. Struktury pojęciowe umożliwiają 

rozumienie otoczenia, w którym człowiek się znajduje i pozwalają mu się w nim poruszać. 

„Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy” – głosi motto tej publikacji, zaczerpnięte od Yi-Fu 

Tuana. Innymi słowy to człowiek jest w posiadaniu mocy porządkowania rzeczywistości w 

sposób arbitralny nadając jej elementom nazwy, które oddają ich miejsce w (wyobrażonym) 

uniwersum ludzkim. Istotą aktu nadawania nazw (dokonywania kategoryzacji pojęciowej) jest 

przenoszenie mocy z wnętrza ludzkiego na zewnętrzne wobec niego podmioty. Świat nie jest 

dany obiektywnie – jego matryca tkwi w samym człowieku416. Świat jest subiektywnym 

wytworem jednostki i wytwarzany jest (on lub jego wizja) nieustannie pod wpływem 

doświadczenia. Rozwiniętą i pogłębioną postać sąd ten przybiera u Schopenhauera: 

rzeczywistość według niego nie istnieje. Każda jednostka czy grupa posiada inny jej obraz, 

który samodzielnie wytwarza.  Žižek tę samą myśl wyraża przez parafrazę: „społeczeństwa 

nie ma”417 (są tylko jego fantazmaty), która ma istotny związek z następnym poruszanym 

przeze mnie aspektem – wytwarzaniem światów.  

Mechanizm wytwarzania świata opisuje Roland Barthes. Funkcję taką pełnią mity, a 

cała ludzka rzeczywistość językowa jest swoistą mitologią. Za wytwarzanie świata 

																																																								
415 Wojciech Herman, Fenomenologia a problem języka, „Sztuka i Filozofia”, 1992, vol. 5, s. 115-116. 
416 Anna Chudzik, Inskrypcje w przestrzeni miejskiej…, dz. cyt., s. 14-24. 
417 Por. Joanna Tokarska-Bakir, Śrubka w polskiej wyobraźni, czyli jakiego chcemy społeczeństwa, „Gazeta 
Wyborcza” 17.03.2007, http://web.archive.org/web/20071015155155/http://ckid.pl/artykuly/bakir-
srubka_w_polskiej_wyobrazni.html, dostęp 21.03.2017. 
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odpowiedzialny jest mit jako system semiologiczny, składający się z powtórzeń 

trójwymiarowej sekwencji signifiant, signifié i znak. „Mit jest systemem szczególnym przez 

to, że buduje się w oparciu o łańcuch semiologiczny, który istnieje przed nim”418, czyli o 

rozpoznane elementy rzeczywistości, które tworzą pierwszy obraz świata. „To, co jest 

znakiem (to znaczy asocjacyjną całością pojęcia i obrazu) w pierwszym  systemie, staje 

się prostym signifiant w drugim”419  – mitycznym. W micie pojęcie (signifié) + forma 

(signifiant) = znaczenie, a ponieważ żaden z poszczególnych składników tego równania nie 

odnosi się bezpośrednio do swych rzeczywistych desygnatów, toteż mamy do czynienia z 

rodzajem alternatywnej rzeczywistości – wytwarzaniem świata. „Słowo [znaczenie] jest tutaj 

tym bardziej uzasadnione, że mit rzeczywiście ma podwójną funkcję – wskazuje i oznajmia, 

daje do zrozumienia i narzuca”420 wizję świata. „Mit jest czystym systemem ideo-graficznym, 

w którym formy są dodatkowo motywowane przez pojęcie, które przedstawiają"421. Jak pisze 

Barthes,  

 

jest rzeczą pewną, że w tym sensie mitologia jest zgodą na świat nie taki, jakim jest, ale na taki, jaki 

chce się stworzyć. [...] Bez wątpienia ideologizm i jego przeciwieństwo są jeszcze działaniami 

magicznymi, zastraszonymi, zaślepionymi i zafascynowanymi rozdarciem świata społecznego422.  

 

Do tego aspektu językowej działalności ludzkiej powrócę w podrozdziale 

poświęconym wojownikom.  

Wpływanie na rzeczywistość za pomocą języka pokazuje zaś antropologia słowa, 

szczególnie ta jej gałąź, która zajmuje się np. praktykami magicznymi, religijnymi, czy 

mającym na celu wykluczenie. Są to zazwyczaj akty niezgody na zastaną rzeczywistość 

(rzeczywistość, czyli pewną interpretację układu elementów, które otaczają interpretującego) 

lub życzenia jej zmiany zgodnie z jakąś intencją. Refleksja nad magią słów nie sprowadza się 

wyłącznie do rozważań zaklęć, modlitw, czarów i klątw, które napotkać można w badaniach 

etnograficznych dotyczących religii lub ludów pierwotnych albo opowieści fantastycznych i 

baśni. Na gruncie antropologii słowa „magia” i „moc” języka ludzkiego odnoszą się szerzej 

do wielości praktyk językowych, a nawet i pozajęzykowych (Michel Maffesoli), także tych 

codziennych, przyziemnych i niepozornych, nawet jeśli za punkt odniesienia mają bardzo 

konkretne czy spektakularne przypadki praktyk kulturowych. 

																																																								
418 Roland Barthes, Mitologie, przeł. Adam Dziadek, Warszawa 2008, s. 245. 
419 Tamże, s. 245. 
420 Tamże, s. 248. 
421 Tamże, s. 259. 
422 Tamże, s. 292-293. 
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O magii i mocy w rozumieniu nieco bardziej metaforycznym można więc 

mówić także w odniesieniu do językowych zjawisk współczesnych. Jak pisze Maffesoli, 

„warto posługiwać się obrazami religijnymi dla uchwycenia in nuce formy zbiorowości 

społecznych”423, czy aby „zaktualizować pewną logikę przyciągania społecznego”424, w 

którym chodzi o „porównawcze spojrzenie, zgodnie z którym historie ludzkie zaczynają się 

od przeżywanych wspólnie wyobrażeń”425. Gdy używam słów „moc”, „magiczny” czy 

odniesień do religii, czynię to podążając za inspiracją, której dostarcza Maffesoli i jego klucz 

interpretowania współczesnej rzeczywistości społecznej przez kategorie związane z 

(neo)trybalizmem. W tym miejscu chciałabym – kontynuując wątek oręża antysemickiego – 

rozwinąć kwestię wpływania na rzeczywistość za pomocą języka. 

 

MOC SŁOWA  

 

Waldemar Kuligowski nazywa inskrypcje posługujące się mową nienawiści 

„magicznym szkodzeniem i unicestwianiem”426 . Roch Sulima wskazuje też na funkcję 

inskrypcji jako inwektyw. Słowo „Żyd” w badanych przeze mnie wypowiedziach 

antysemickich niewątpliwie funkcjonuje jako inwektywa o dużej mocy. Jego ciężar 

gatunkowy  

 

jest jednak większy niż w przypadku większości innych wyzwisk. Ma ono posmak denuncjacji. Określa 

się kogoś tym mianem […], by go odrzeć z godności, wyeliminować, niejako zadać śmierć cywilną. W 

tym obyczaju językowym odzywa się echo okupacyjnej grozy, kiedy wymówienie głośno słowa „Żyd” 

mogło być równoznaczne z wydaniem wyroku śmierci na tak określoną osobę427 

 

 – uważa Alina Cała. Z badań nad „językami progu” wynika, że słowo o magicznej mocy – w 

tym przypadku „Żyd” – wywiera realny skutek na społeczność i jednostki.  

Bronisław Malinowski w swoich badaniach prowadzonych na wyspach Trobrianda 

pokazał, jak funkcjonują słowa, będące formułami magicznymi lub pełniące ich funkcje: 

powodują one zmianę wcześniejszego stanu rzeczy. Taki jest także cel ich użycia. Rytuał z 

ich wykorzystaniem ma na celu wytworzenie siły, a następnie przeniesienie jej na przedmiot 

(lub osobę), który zgodnie z wierzeniami pozostaje pod jej wpływem. Co ważne, słowa 

																																																								
423 Michel Maffesoli Czas plemion…, dz. cyt., s. 130. 
424 Tamże, s. 130. 
425 Tamże, s. 130. 
426 Waldemar Kuligowski, Nienawiść jako nawyk…, dz. cyt. 
427 Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 552. 
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magiczne, by zadziałały, nie muszą być wypowiadane w obecności świadków428. Moc słów 

widać doskonale także na przykładzie rytuałów religijnych, które opisuje Gerardus van der 

Leeuw. Przedmiotem mowy jest w nich moc, a operowanie mową poprzez powtarzanie 

określonych słów służy zmuszeniu jej mocy do wywarcia określonego skutku. Można jej użyć 

także w celu rzucenia klątwy, czyli dokonania swoistej ekskomuniki. „Treść słów czasami 

dobiera się rozmyślnie tak, by wytworzyć moc. […] Dzisiejsze przekleństwa i sprośne żarty 

narodziły się z potęgi słowa”429 – pisze van der Leeuw.  

 

Wymysły oddają zwymyślanego we władanie złego czynu lub odrażającej czynności. […] 

Wymyślający „poświęca” swojego przeciwnika owym fatalnym okolicznościom. Klątwa […] raz 

wypowiedziana, działa dalej, ciągle poświęcając swój przedmiot przywołanemu losowi, dopóki jej moc 

nie wyczerpie się. Wie o tym nie tylko świat pierwotny […]430.  

 

W przypadku wypowiedzi antysemickich skojarzenie z magicznymi zabiegami rytualnymi 

przypominającymi obłożenie klątwą wydaje się być uzasadnionym. Mamy tu do czynienia 

zarówno z powtarzaniem (choć rozłożonym w czasie i przestrzeni), jak i skutecznością 

działania bez obecności świadków oraz zaklętym kręgiem wytwarzanym przez klątwę bycia 

„Żydem”. „Żyd” jest bez wątpienia słowem potężnym w polskiej kulturze. 

 

IMIĘ, PRZEZWISKO 

 

Do kategorii słów posiadających ogromną moc zaliczają się także imiona. James 

George Frazer pokazuje, że moc imienia stanowi esencję siły jednostki, która je nosi. Z tego 

powodu niektóre kultury wypracowały system imion tajemnych, których nie można wyjawić, 

ponieważ gdyby ktoś ich użył w niewłaściwy sposób, jego nosiciel mógłby zostać poważnie 

skrzywdzony431. Gerardus van der Leeuw pokazuje zaś proces, który determinuje praktykę 

nadawania imion przez człowieka. Nadaje on mocom istniejącym w jego świecie formę 

poprzez nadanie jej imienia. Imię – pisze – nie jest zabiegiem technicznym tylko duszą danej 

istoty. Posługujemy się nim, by nadać formę istnieniu jakiejś istoty. Nadawanie nazw jest 

																																																								
428 Por. Bronisław Malinowski, Dzieła, t. 5, Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz 
obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Triobranda. Język magii i ogrodnictwa, przeł. Barbara Leś, 
Warszawa 1987, s. 348-359. 
429 Gerardus van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1978, s. 451.  
430 Tamże, s. 451-452. 
431 James George Frazer, Złota gałąź, przeł. Henryk Krzeczkowski, Warszawa 2002, s. 195-205. 



101 

przywilejem człowieka. Robiąc to, tworzy on świat znanych sobie rzeczy. Moc zostaje 

skonstatowana i sprowadzona do imienia – upostaciowana w imieniu432.  

Wszystkie powyższe stwierdzenia dotyczyć mogą zarówno dobrej mocy (boskiej) jak i 

złej (siły nieczystej, diabelskiej…). W tym miejscu godzi się przypomnieć istniejący 

precedens utożsamienia Żydów z szatanem zakorzeniony w długowiecznej historii 

antyjudaizmu, by zrozumiałe stało się, dlaczego te wszystkie cechy charakterystyczne 

obchodzenia się z imieniem mają także zastosowanie w praktykach obchodzenia się z nazwą 

„Żyda”. 

Namnażające się wypowiedzi antysemickie to operacje na imionach własnych. „Tknąć 

imię to tknąć samą osobę czy istotę, do której to imię należy. Znaczy to zaatakować ją, zadać 

gwałt jej osobowości bądź też wywołać ją, zmusić do ukazania się […]”433 – pisze Lucien 

Lévy-Bruhl. Sens tego spostrzeżenia oddaje zwięźle łacińska sentencja „nomem omen”. 

Mimo że „Żyd” nie jest ściśle rzecz biorąc imieniem, to spełnia cechy nazwy własnej, które 

są niezbędne, żeby móc ją włączyć w tryby partycypacji mistycznej i dokonać dzięki niej 

zastępczego unicestwienia. Opis działania mechanizmu nadawania nazwom własnym 

kulturowych cech i funkcji imion znajdujemy np. u Judith Butler. Polega on na tym, że  

 

istnieje ktoś, kto zwraca się ze swą mową do innych, kto zapożycza, tworzy z różnych elementów i 

wykuwa pewne imię, wyprowadza je z dostępnych konwencji językowych i w akcie nazywania 

ustanawia efekt swego działania jako imię własne. […] Chociaż działanie to możemy kojarzyć przede 

wszystkim z aktem nadawania imion własnych, nie musi ono koniecznie przyjmować tej formy. 

Irytująca, a nawet przerażająca władza przezywania wydaje się odwoływać do tej pierwotnej władzy 

imienia434.  

 

Również Joanna Tokarska-Bakir postrzega funkcjonowanie słowa „Żyd” w kulturze polskiej 

jako przezwiska i wymienia rządzące przezwiskami reguły, które w sposób szczególny 

odnoszą się do „Żyda”: 

1. Przezwiska służą do identyfikacji ludzi do siebie podobnych; 

2. Posługują się podwójnym znaczeniem słów, ich grą, ironią, metaforą; 

3. Są narzędziem kontroli społecznej, piętnującym coś, czego społeczność nie 

pochwala, co wyśmiewa, od czego się dystansuje; 

																																																								
432 Gerardus van der Leeuw, Fenomenologia religii, dz. cyt., s. 188-201. 
433 Lucien Lévy-Bruhl, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, przeł. Bella Szwarcman-Czarnota, 
Warszawa 1992, s. 74. 
434 Judith Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. Adam Ostolski, Warszawa 
2010, s. 40. 
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4. Ironia, szyderstwo lub obraza, zawarta w przezwisku jest aktem performatywnym 

par excellence, jest bowiem czynieniem czegoś za pomocą słów (np. ranieniem, 

deprymowaniem, przywoływaniem do porządku, odsuwaniem)435. 

Szczególnie ta ostatnia cecha wpisuje się w myśl Butler. Upraszczające, generalizujące 

przezwiska, będące rodzajem „słów, które ranią” składających się na „mowę szkodliwą”, 

doskonale spełniają swoje zadanie przetwarzania sytuacji i wytwarzania nowych podziałów, a 

określenie „Żyd” i inne „antysemickie słowa klucze/słowa wykluczenia odzwierciedlają 

pragnienie skonsolidowania wspólnoty użytkowników języka, zwłaszcza wspólnoty 

narodowej”436. Chodzi więc o podział – szczególnie ten odróżniający „naród” od tych, 

których wypowiadający do niego nie zalicza. 

Słowo „Żyd” w polskiej przestrzeni publicznej pojawia się nieraz w kontekście 

demaskacji, tak jakby autor przeniknął prawdziwą tożsamość (lub odgadnął sekretne imię, o 

którym pisze Frazer w Złotej gałęzi437) osoby czy podmiotu, o którym się wypowiada i 

wytropił w nim „Żyda”. „Żyd” w tym przypadku staje się jednoznacznym wrogiem, już nie 

tylko inwektywą, ale i magicznym „przejściowym” (statusowym) imieniem-znakiem wroga. 

Imieniem tym może więc zostać określony każdy, kto z jakiegoś powodu został uznany za 

stałego lub chwilowego wroga. „Imię nie jest czymś obojętnym; implikuje ono ciąg 

związków między tym, kto je nosi, a źródłem, z którego pochodzi – pisze Lévy-Bruhl – […] 

Istoty i przedmioty nie pojawiają się w umyśle człowieka pierwotnego bez właściwości 

mistycznych uwikłanych w te relacje. Cechy ich imion pochodzą, jako naturalna 

konsekwencja, od cech tych osób i tych przedmiotów” 438 . Opis ten świetnie oddaje 

mechanizm nadawania imienia „Żyd” różnym podmiotom ze sfery publicznej. Ponieważ w 

wyobraźni nadających to imię funkcjonuje pewna idea Żyda, który posiada pewien określony 

zestaw cech, toteż każdemu, kto również je posiada, można nadać imię Żyda. „Uznanie za 

Żyda skazuje zatem na wieczną tułaczkę po żydowskim losie, zaprojektowanym rzecz jasna 

przez definiujących, a nie definiowanych”439 – podsumowuje Paweł Dobrosielski. 

W przypadku wypowiedzi antysemickich mamy do czynienia z sytuacją „ujawnienia 

imienia”, naruszeniem tabu imion i wiążącą się z nimi magią. Magia ta polega na kulturowym 

mechanizmie utożsamienia imienia z jego nosicielem, jak gdyby imię było częścią ciała, i 

zadawania cierpienia poprzez wymierzenie gestu w imię, co pozbawia mocy ochrzczonego 

																																																								
435 Por. Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 603-604. 
436 Dorota Głowacka, Quo vadis?..., dz. cyt., s. 205. 
437 Zob. James George Frazer, Złota gałąź, dz. cyt., s. 195-205. 
438 Lucien Lévy-Bruhl, Czynności umysłowe…, dz. cyt., s. 74-76. 
439 Paweł Dobrosielski, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., s. 88. 
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nim wroga. Wypowiedzi antysemickie posługujące się słowem „Żyd” są zastępczą egzekucją 

czy unicestwieniem, przeniesieniem agresji na poziom symboliczny. Każda inskrypcja 

antysemicka  „jest zastępczą <<egzekucją>> publiczną, swego rodzaju <<spaleniem kukły>>, 

unicestwieniem <<w zastępstwie>>”440. Mogą też być częścią rytuału przemiany statusu, 

szczególnie degradacji wroga. „Degradujące jest odmienianie imion, czyli wygłaszanie, 

odczytywanie ich na różne sposoby, po prostu pastwienie się nad imionami, a także 

przeklinanie, szydzenie, natrząsanie się i wulgaryzowanie imion”441.  

„Strefa imion własnych to przestrzeń najbardziej radykalnych, skutecznie 

zorganizowanych interwencji w kulturę, obszar jej głębokiego modelowania”442 – pisze Roch 

Sulima. Dotyczy to zarówno kultur typu mityczno-magicznego jak i zamkniętego, a nawet 

współczesnych wspólnot „zamykających się”, w których „wszelkie <<imiennictwo>> […] 

obciążone jest dodatkowymi znaczeniami” 443 . Za takową można uznać społeczność 

antysemitów polskich, a być może także i tę część społeczeństwa, która przyzwala na 

mowę nienawiści.  

Nad kwestią „zamykania się” części polskiego społeczeństwa nie można przejść 

obojętnie. Antysemityzm w przestrzeni publicznej jest bowiem znamieniem – na pierwszy 

rzut oka mało czytelnym, często zaś, szczególnie gdy mowa o inskrypcjach, bagatelizowanym 

– znacznie głębszych procesów społecznych, które doprowadzają do takiej formy artykulacji 

stanu wewnętrznego członków społeczeństwa. Aby zrozumieć diagnozę kondycji psychicznej 

Polaków wynikającą z treści obecnych w naszym codziennym otoczeniu, warto szczegółowo 

pochylić się nad funkcjami inwektyw, które stanowią istotę wypowiedzi antysemickich.  

 

INWEKTYWA 

 

Inwektywa „Żyd” jest „konwencjonalnym wskazaniem na <<obcość>>, które odsłania 

kulturową funkcję przezwisk jako operatorów <<wspólnoty>>”444 – pisze Sulima. Badacz 

pokazuje, że inwektywa ma głębokie skutki psychiczne i jest środkiem do samodzielnego 

opanowania sytuacji drażniących. Jej najdonioślejszy skutek jest taki, że jednostka, która 

upatrywała w czymś problemu, przestaje go odczuwać i nie ma już dalszej potrzeby 

przekształcania świata, który ją otaczał i wywoływał złość lub lęk.  

																																																								
440 Roch Sulima, O imionach widywanych na murach, [w:] tegoż, Antropologia codzienności, Kraków 2000, s. 
77.  
441 Tamże, s. 78. 
442 Tamże, s. 76. 
443 Tamże, s. 76. 
444 Tamże, s. 71. 
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Przeklinający (inwektant) to człowiek „na progu”, burzący – choćby na chwilę – zastany porządek, 

wprowadzający ambiwalencje, kreator lokalnego chaosu, który przemija wraz z przekształceniem się 

sytuacji (transgresje). Przeklinanie, rzucanie inwektyw działa na inwektanta stabilizująco. Przeklinam, 

to znaczy coś osiągam, jestem tożsamy ze swoim „ja”, które uzewnętrzniam, wyzwalam, czyli 

„przeobrażam się”445.  

 

Sulima za Władimirem Żelwisem, rosyjskim kulturoznawcą i lingwistą, stwierdza, że 

inwektywa sprowadza dwie strony (poniżającego i poniżanego) na jedną płaszczyznę – na 

moment hierarchia zanika lub odwraca się – jest więc doskonałym narzędziem symbolicznym 

w wyobrażonej wojnie, dziejącej się w umyśle jednostki (lub w jej codziennych zmaganiach z 

rzeczywistością). Inwektywy i przekleństwa są klasycznym językiem liminalności, który 

powoduje chwilową zmianę układu, przynoszącą inwektantowi katharsis. Wyjaśnia to 

poniekąd atrakcyjność „obrażania kogoś Żydem”, czyli te sytuacje używania słowa „Żyd”, 

najmocniejszej obelgi w polskim repertuarze, w których jest ono wymierzone bezpośrednio w 

inną osobę lub grupę. Jej użycie zdradza także, że problem, z którym mierzy się jednostka, 

jest odczuwany przez nią jako duży, skoro wytacza przeciwko niemu najcięższe działa. 

Inwektywa ma zatem zbawienny wpływ na „ja” inwektanta, ale także niszczycielski 

na „ja” odbiorcy inwektywy, o czym przekonują koncepcje performatyki słów: nazwanie 

kogoś wytwarza jego tożsamość, kształtuje „ja” nazwanego. Ustanawia jednostkę w takiej 

funkcji i pozycji, jaka jest zgodna z intencjami nazywającego. Język bowiem można rozumieć 

jako działanie, postępowanie przynoszące określone skutki, czyli środek służący 

wywoływaniu następstw. „<<Zaistnieć>> można tylko za sprawą owej fundamentalnej 

zależności od wezwania Innego”446 – pisze Judith Butler.  

 

INTERPELACJA 

 

W kontekście wypowiedzi antysemickich w przeważającej części nieskierowanych 

bezpośrednio do drugiej osoby, ponieważ ta najczęściej jest nieobecna, istotne jest także 

spostrzeżenie Butler, że „językowe ustanawianie podmiotu może odbyć się bez jego wiedzy, 

kiedy ktoś jest ustanawiany poza zasięgiem słuchu jako, powiedzmy, ktoś, o kim się mówi w 

trzeciej osobie. Interpelacja może zajść bez <<odwrócenia się>>, bez kogoś, kto powie <<to 

ja>>”447 – pisze Butler rozwijając teorię Althussera i jego interpretację klasycznej scenki z 

																																																								
445 Tamże, s. 74. 
446 Judith Butler, Walczące słowa…, dz. cyt., s. 14. 
447 Tamże, s. 44. 
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policjantem krzyczącym za przechodniem „hej, ty!”. Interpelacja, co ważne, nie służy 

opisowi zastanej rzeczywistości, lecz wywołaniu nowego stanu rzeczy. Nie może więc być 

tylko ani przede wszystkim przejawem jednostkowego oglądu świata, lecz raczej wyrazem 

woli dostosowania go do siebie. Interpelacja pozwala bowiem na ustanowienie podmiotu w 

relacji podległości, czyli na zapanowanie jednostki nad Innym.  

Mowa nienawiści służy przede wszystkim wykluczeniu ze wspólnoty, poprzez 

nazwanie Innego Obcym. „Bycie wezwanym oznacza coś więcej niż bycie uznanym jako to, 

czym się już jest”448, a nadwyżka ta budzi w odbiorcy lęk przed śmiercią (jak określa go 

Butler), ponieważ zawiera w sobie silny komponent groźby. „Jeśli język może podtrzymywać 

ciało, to jest również zdolny zagrozić jego istnieniu”449. Groźba ta, choć jest zawieszona i nie 

jest sama w sobie czynem, który antycypuje, jest jednak innym działaniem: aktem mowy – 

podkreśla Butler. Akt mowy (nienawiści) jest więc wystarczający, by znacząco osłabić 

przeciwnika już na samym początku.  

 

Bycie nazwanym za pomocą jakiegoś słowa nie oznacza po prostu, że ma się przez to utrwaloną 

tożsamość. Człowiek obrzucony raniącym przezwiskiem zostaje zlekceważony i poniżony. […] Być 

zranionym przez mowę to doświadczyć utraty kontekstu, to znaczy nie wiedzieć, gdzie się jest. Może 

być wręcz tak, że właśnie to, co nieoczekiwane w akcie mowy, decyduje o jego mocy krzywdzenia, 

gdyż usuwa odbiorcy grunt spod nóg. […] Bez wątpienia mowa tego rodzaju może „pokazać komuś 

jego miejsce”, ale miejsce to może okazać się brakiem miejsca450.  

 

Jak zauważa Tokarska-Bakir antysemityzm wyznacza Żydom „prawdziwe <<miejsce 

niebezpieczne>>, które w każdej chwili [może] zniknąć z powierzchni ziemi”451, utrzymując 

tym samym „pogrom w stanie możliwości” 452  (gdyż, jak pisze Maria Janion, polski 

antysemityzm symboliczny „zastępuje okazjonalne prześladowanie Żydów stałym” 453 ). 

Zygmunt Bauman zaś dodaje, że „w każdym miejscu Żyd jest nie na miejscu, jeśli to 

<<miejsce>> zdefiniujemy za pomocą <<naszych>> standardów; jest krok dalej i kilka 

kroków z boku” 454, ponieważ kultura zachodnia i chrześcijańska uformowała obraz tego ludu 

jako paradygmatycznie innego, „akosmicznego”, „skąd inąd”, który „nigdy nie będzie stąd”. 
																																																								
448 Tamże, s. 13. 
449 Tamże, s. 14. 
450 Tamże, s. 10-12. 
451 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 149. 
452Tamże, s. 150. 
453 Maria Janion, Do Europy tak…, dz. cyt., s. 131. Jak zauważa Jan Borowicz, „w domach osób ocalałych z 
Zagłady wojna zawsze pozostawała w sferze możliwości”, co pokazuje, że również u powojennej społeczności 
żydowskiej i w tzw. „drugim pokoleniu” znajdujemy doświadczenie „stanu możliwości”. Zob. Jan Borowicz, 
Chleb, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), Ślady Holokaustu…, dz. cyt., s. 
100. Wątek ten rozwija Mikołaj Grynberg w swoich książkach. 
454 Zygmunt Bauman, Wytłumaczyć niewytłumaczalne, dz. cyt. 
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Celem „obrażania Żydem” jest inkluzja do tej kategorii wszystkich podmiotów odczuwanych 

jako wrogie i wywarcie tego samego, wspomnianego przed chwilą, skutku, czyli skazanie ich 

na „żydowski los”, pokazując im „gdzie ich miejsce”. 

Mechanizmy wskazane przez Butler ściśle wiążą się z użyciem słowa „Żyd” w 

wypowiedziach antysemickich w przestrzeni publicznej. Gdy rozważamy przypadki 

„podmiotów w funkcji Żyda”, mamy do czynienia z nazwaniem tym mianem jakiejś osoby 

lub grupy w sposób arbitralny, a więc z wytworzeniem relacji podległości wobec 

nazywającego zgodnie z regułami dotyczącymi interpelacji. Relacja ta pozwala odciąć się, 

zamknąć wspólnotę przed nowo mianowanym „Żydem” poprzez zdominowanie go i poczuć 

się silniejszym od niego – dzięki czemu on nie może zdominować interpelującego. Gdy mowa 

o „realnych” Żydach, intencje są identyczne, choć sytuacje bezpośrednich konfrontacji z 

faktycznymi Żydami i interpelowanie ich za pomocą tego właśnie słowa zdarzają się znacznie 

rzadziej455. Istota wyzwisk zakłada, że można nimi nazwać każdego, kogo chce się wyrzucić 

poza granice wspólnoty, stąd też wybór etykiety „Żyda” jako największego Obcego polskiej 

kultury wydaje się intuicyjny i szczególnie skuteczny w wytykaniu Innemu bycia Obcym, 

który „nie ma swojego miejsca” we wspólnocie.  

W słowie „Żyd” kryje się pułapka, związana z tym, że w toku rozwoju kultury polskiej 

rzeczywiście zostało ono zaliczone między inwektywy. Osoby bezrefleksyjnie sięgające po to 

słowo do wyrażenia czegoś innego korzystają właśnie z owej konwencji językowej. Nie są 

twórcami fenomenu „obrażania Żydem”, czyli dyskursu, który przekazują i bez względu na 

intencje nie panują ostatecznie nad jego znaczeniem. „Podmiot używający mowy nienawiści 

jest bez wątpienia odpowiedzialny za to, co robi, ale rzadko jest autorem tego, co mówi”456 – 

zaznacza Butler.  

Skoro mówiący nie panuje w pełni nad tym, co mówi, źródło i adresat interpelacji 

stają się niejasne. Gdy nie można wyprowadzić znaczenia słowa z samej osoby nadawcy, 

wtedy objawia się kulturowe zakorzenienie owego znaczenia w głębokich strukturach tej 

kultury. Tak jak i samo słowo nosi ślady swoich poprzednich użyć (jak powiedziałby Bachtin) 

– zatopionych i zatrzymanych w tym słowie – tak interpelacja dokonywana przez jednostkę 

nosi znamiona interpelacji dokonywanej przez całą kulturę, a artykułowaną wyłącznie przez 

jej jednostkowych przedstawicieli.  

																																																								
455 Przykładem takiego przypadku może być jednak ten odnotowany w Lelowie w czerwcu 2014: trzech 
mieszkańców miasta obrzuciło wyzwiskami grupę żydowskich pielgrzymów. Sprawcy wykrzykiwali m.in. 
„Wynocha Żydzi”. Zniszczyli też tablicę upamiętniającej lokalną społeczność żydowską oraz cadyka, którego 
grób odwiedzali pielgrzymi, por. Marcin Kornak (red.), Katalog wypadków – Brunatna Księga, dz. cyt. 
456 Judith Butler, Walczące słowa…, dz. cyt., s. 45. 
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Jeśli siłę nazwy ujmujemy jako efekt jej dziejowości, to siła ta nie jest tylko skutkiem zadanego ciosu, 

lecz po części wyrasta z pewnej utrwalonej pamięci lub traumy, która żyje i przenosi się w języku. Siła 

nazwy nie zależy tylko od jej podatności na dalsze powtarzanie, lecz także od wpisanego w nią 

powtórzenia o charakterze traumatycznym, od tego, czego się, ściśle rzecz biorąc, nie pamięta, lecz 

przeżywa na nowo, i to przeżywanie na nowo zachodzi w i poprzez językowe przedstawienie 

traumatycznego zdarzenia457.  

 

O charakterze tej traumy, wynikającej z długowieczności i katastrofalnych skutków polskiego 

antysemityzmu, z którym łączy się wypierane przez dekady poczucie winy w związku z 

postawą Polaków wobec Żydów w czasie Zagłady i tuż po wojnie, pisałam w rozdziale 

pierwszym. We współczesnej mowie nienawiści odzywa się zarówno jej echo, jak i echo 

wszystkich wcześniejszych epok i form styku Polaków i Żydów.  

	
2.6. Wojownicy, czyli cel wojny 

W ten sposób docieramy do zagadnienia postaci wojowników w zdiagnozowanej 

wojnie. Aby zrozumieć kim jest owa wspólnota, konieczne jest zwrócenie uwagi zarówno na 

to, co mówi, jak i na to, w jaki sposób się wypowiada. Interpretację praktyk pozostawiania 

inskrypcji oraz innych wypowiedzi antysemickich jako praktyk grupowych proponuje Roch 

Sulima.  

Wychodząc od kategorii communitas Sulima opisuje mechanizm, który doprowadził 

do rozprzestrzenienia się inskrypcji „Józef Tkaczuk” na murach w całej Polsce pod koniec lat 

osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych XX wieku. Ludzi odpowiedzialnych za 

ten fenomen nazywa communitas po to, by wytłumaczyć sens uwidocznionej praktyki. 

Antysemici będą tu przeze mnie potraktowani jako pod pewnymi względami analogiczna 

communitas. W ujęciu Sulimy jest to specyficzna forma tożsamości zbiorowej, która 

przeciwstawia się strukturze, jest wręcz swoistą antystrukturą.  

 

Communitas to wspólnota konkretnych, pozostających w bezpośrednich stycznościach jednostek, które 

[…] czują się równymi przez poczucie przynależności do tej samej wspólnoty. […] Jest więc dogłębnie 

doświadczanym, a przy tym pożądanym poczuciem wspólnotowości, […] bezpośrednią i zarazem 

potencjalną (hybrydyczną) siecią spontanicznych zależności458.  

 

Są to ludzie i grupy, które szukają idealnych światów w oparciu o idee braterstwa, równości, 

harmonii stosunków ludzkich czy sprawiedliwości – pisze Sulima za Victorem Turnerem – 

																																																								
457 Tamże, s. 48. 
458 Roch Sulima, O imionach widywanych na murach, dz. cyt., s. 59.  
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których wyraźny brak odczuwają w swoim miejscu w strukturze. „Communitas to sfera 

mitów, symboli, wizji, które uobecniają się w rytuale i obrzędzie, należy do Wielkiej 

Teraźniejszości, ale pożądanej Przyszłości dotyczy” 459 . Inskrypcje według Sulimy są 

przejawem rytuałów codziennych, czyli reguł „nieustannego <<ustawiania>> wszystkiego na 

swoim miejscu, codziennego koordynowania różnych poziomów bytu”460, które – według 

Turnera – są sposobem przezwyciężenia napięć i konfliktów w społeczeństwie. W 

Antropologii codzienności pojawia się konceptualizacja pęknięcia, „szczeliny”, która stanowi 

ważne uzupełnienie dla słów Mary Douglas. 

Konflikty owe i potrzeba rytuałów porządkujących wynikają bezpośrednio ze 

stosunków łączących strukturę i communitas: każda struktura bowiem w trakcie swojego 

rozwoju przechodzi przez fazy liminalne, w których na moment staje się własną 

antystrukturą, czyli właśnie communitas. Faza liminalna jest kluczowa dla zrozumienia 

potrzeby porządkowania: jest to bowiem faza przejściowa, „jeszcze nie tam, ale już nie tu”, 

pęknięcie, które jest nieodłącznym etapem na drodze do następnego stadium kultury, który 

znów będzie ustrukturyzowany. Innymi słowy kosmologiczny ład w każdej społeczności co 

jakiś czas przechodzi przez fazę chaosu, który, choć rodzi masę lęków, nie niszczy 

kosmicznej struktury, a wręcz przeciwnie – pozwala jej się odrodzić i wzmacnia ją. Istnieją 

więc momenty liminalne w historii każdej społeczności, ale także grupy i sytuacje, a nawet 

ideologie o charakterze liminoidalnym, jak nazywa je Turner, wewnątrz tej społeczności, w 

które niejako wpisany jest stan przejściowości, niepewności a więc i tęsknota za communitas. 

Fazy liminalne może przechodzić jednostka w trakcie swojego życia oraz społeczeństwo lub 

kultura, w której żyje, na drodze rozwoju historycznego. 

Każda faza liminalna budzi różne związane z nią lęki i poczucie zagubienia. 

Perspektywa makro odsyła nas do historii, linearnego ciągu zdarzeń, w którym w pewnym 

momencie pojawia się wyrwa zmieniająca dalszy bieg dziejów. To perspektywa całych 

dużych grup takich jak np. społeczeństwa. Na wyrwę reaguje cała grupa, która jej 

doświadcza. Sulima podaje przykład roku 1956 w Polsce jako fazę antystruktury w historii 

narodu polskiego, z którą musiało poradzić sobie społeczeństwo jako całość.  

Liminalność może dotyczyć jednak także jednostek lub pomniejszych grup w 

społeczeństwie. Za modelową uchodzi grupa młodzieży opisana właśnie przez Sulimę jako ta, 

której status opiera się na „byciu już nie tu, ale jeszcze nie tam” we własnym życiu. 

Inskrypcje i wypowiedzi antysemickie w przestrzeni publicznej wskazują jednak, że również 

																																																								
459 Tamże, s. 59, 63. 
460 Tamże, s. 58. 
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ich autorów można potraktować jako specyficzny rodzaj liminoidalnej communitas, 

manifestującej swoje miejsce w strukturze całości społeczeństwa. Wiedza na temat 

communitas pozwala na nieco lepszy wgląd w ten konkretny przypadek:  

 

Communitas jako swoista społeczna antystruktura może wyłaniać się w doświadczeniu liminalności 

(„szczeliny” w strukturze), marginalności (obrzeża, peryferie struktury) bądź też przez doświadczenie 

niskiego statusu, a więc poczucia podporządkowania lub outsiderstwa w strukturze. W planie emocji – 

stwierdza Turner – nic nie przynosi takiego zadowolenia czy satysfakcji, jak zachowania ekstremalne 

(antystrukturalne) bądź też czasowo zdjęty zakaz461.  

 

Wydaje się, że z takim właśnie postrzeganiem własnego miejsca w strukturze – 

marginalizacją, niższością, byciem poza – które rodzi tęsknotę i dążenie do communitas (czyli 

doskonałego świata Wielkich Ideałów) – mamy do czynienia w przypadku wypowiedzi 

antysemickich. Antysemityzm w Polsce jest objęty zakazami na różnych poziomach i 

pochodzącymi z różnych porządków, a jego łamanie jest działaniem „antystrukturalnym”, 

które jednak – szczególnie, gdy przybiera formy inskrypcji na murach – często pozostaje 

bezkarne. Takowe wystąpienie przeciwko strukturze  

 

sprowadza się ostatecznie, choć paradoksalnie, do potwierdzenia przez [antysemitów] swojego 

aktualnego miejsca w społeczeństwie, gdyż […] grupa lub kategoria ludzi, którym pozwolono 

zachowywać się tak, jakby to ona zajmowała wyższe strukturalnie pozycje i stąd mogła besztać lub 

atakować ludzi „góry”, w rzeczywistości potwierdza swój niski status, ale wzbogaca się emocjonalnie, a 

przez tworzenie pseudohierarchii quasi-stosunków społecznych odnawia się jako wspólnota462.  

 

Można więc powiedzieć, że postawa antysemicka jest skrajnie reakcyjna.  

Trudno jednak zakładać, że istnieje „communitas antysemitów”. Należałoby raczej 

szukać innych wyróżników ideowych, które łączyłyby osoby sięgające po wypowiedzi 

antysemickie w celu zdobycia akcesu lub potwierdzenia przynależności do jakiejś wspólnoty 

ludzi im podobnych. Zapewne antysemityzm byłby jednym – być może bardzo ważnym – ze 

składników konsolidujących tę grupę.  

 

Z rekonstrukcji materiału wynika, że zadanie zwalczenia zarazy, unicestwienia wroga, 

odparcia oblężenia wzięła na siebie grupa radykalnych wojowników, którzy sami siebie 

podpisują następująco: Aryjska Armia, Łowcy Żydów (lub Łowcy żydowskich napletków), 

																																																								
461 Tamże, s. 62. 
462 Tamże, s. 61. 
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Jude hunters, Anty Jude Front, White power463. „Wbrew pozorom nie są to inwektywy 

rzucane pod adresem przeciwników, lecz dumna autoprezentacja. […] Wszystkie te 

określenia zostały odzyskane w poczet pozytywnej autoidentyfikacji, bo określają stopień 

bezgranicznego oddania sprawie oraz dumy z przynależności do wspólnoty”464 – zauważa 

Anna Zawadzka. Są pośród nich ci, którzy wojują krzyżem i mieczem w imię Wielkiej Polski 

Katolickiej465 , dążący do odzyskania Polski dla Polaków466 , spadkobiercy powstańców 

warszawskich467 oraz tacy, którzy używają innych metod walki (takich jak magia słowa w 

różnych jej wymiarach). Ich zaangażowanie jest bezwarunkowe i absolutne – więcej jeszcze 

niż pełne („JP jebać pejsa 110%”468). Wojownicy deklarują także, że kierują się zasadą „zero 

tolerancji”, jak instruuje naklejka widziana we Wrocławiu469, a ks. Jacek Międlar podczas 

jednej z odprawianych przez siebie w Białymstoku mszy uściśla, że chodzi o „zero tolerancji 

dla żydowskiego tchórzostwa, pasywności i dla tego, co prowadzi do zniewolenia, a wreszcie 

ogarniętej nowotworem złośliwym Polski i Polaków – zero tolerancji dla tego nowotworu”470.  

 

 
Autor: Wojciech Wilczyk©, źródło: Święta wojna, s. 216. 

 

W przypadku inskrypcji antysemickich najważniejszy jest wróg: prawie cała uwaga 

skupia się na nim – na tym kim jest, jaki jest, kto nim jest, czym zawinił – a nie na 
																																																								
463 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 44, 68, 69, 70, 71. 
464 Anna Zawadzka, Polska Walcząca, [w:] Wojciech Wilczyk, Święta wojna, dz. cyt., s. 12. 
465 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 63. 
466 Transparent widoczny podczas pikiety 27.01.2015 r. w Poznaniu głosił „odzyskajmy Polskę dla Polaków, by 
nie być niemiecko-rosyjskim kondominium pod żydowskim zarządem”, zob. 
http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/antysemicka-manifestacja-w-poznaniu-zydzi-protestuja,3261942,artgal,t,id,tm.html, 
dostęp 12.02.2017. Por. http://www.otwarta.org/poznan-antysemicka-demonstracja-w-dniu-ofiar-holokaustu/, dostęp 
16.01.2017. 
467 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 64. 
468 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 65. 
469 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 54. 
470 Ks. Jacek Międlar, Białystok, kwiecień 2016, https://www.youtube.com/watch?v=flODKSBcHUU, dostęp 
15.02.2017. 
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afirmatywnych określeniach grupy własnej i jej przymiotów. Jest to czynnik, który odróżnia 

inskrypcje kibicowskie od antysemickich. Kibice lubią mówić o sobie – co myślą, jaki mają 

światopogląd, kto jest ich autorytetem, jakie wyznają wartości471 – natomiast antysemici tyle 

samo uwagi co kibice samym sobie poświęcają swojemu odwiecznemu wrogowi – Żydowi. Z 

wypowiedzi antysemickich możemy dowiedzieć się bardzo wiele o „Żydach”, a stosunkowo 

mało o antysemitów portrecie własnym. To kolejny dowód na to, jak bardzo głęboko postawa 

antysemicka została w Polsce zepchnięta do krainy społecznej podświadomości i objęta tabu. 

Pod antysemickimi manifestami mało kto chce się podpisywać. Poznanie „Żyda” jest 

konieczne, by poprzez uniwersum, którego jest centralną figurą, zrozumieć polskiego 

antysemitę od podszewki. Jego charakterystykę i cele trzeba wyprowadzać z interpretacji 

gestów i słów, którymi się posługuje. Na podstawie inskrypcji z pewnością można powiedzieć 

jednak, że jest to grupa przywiązana do tradycji, pragnąca czystości etnicznej i wyznaniowej 

Polski wiedzionej przez religię katolicką, charakteryzująca się radykalizmem w dążeniu do 

swoich celów (a przynajmniej głoszonych haseł). Okrzyki „nie przepraszam za Jedwabne”, 

czy „Żydzi cała Polska was się wstydzi” 472  wznoszone jeden po drugim odkrywają fakt, że 

jednak być może wstyd jest im za Jedwabne, choć nadal wypierają się poczucia winy na 

poziomie deklaracyjnym i jako część społeczeństwa noszą w sobie z jego powodu traumę, ale 

przepracowują ją na nienawiść do Żydów.  

Wśród grup utożsamianych przez autorów wypowiedzi z Żydami można zauważyć 

podgrupy wyróżnione ze względu na kategorie wewnątrzpolskie dotyczące aktualnej sytuacji 

politycznej lub poprzedniego systemu ustrojowego, kategorie odnoszące się do podmiotów 

politycznych spoza Polski, kategorie religijne oraz rasowe. Ich wspólnym mianownikiem jest 

być może to, że są to grupy, których autorzy wypowiedzi nie znają dobrze, nie rozumieją, nie 

są w stanie wpisać ich w obraz świata, którego doświadczają na co dzień. Mogą być to także 

grupy, które budzą strach ze względu na odległość (poziomą – terytorialną, pionową – 

stratyfikacyjną i czasową – historyczną, czyli we wszystkich trzech wymiarach) dzielącą ich 

przedstawicieli od autorów wypowiedzi. Pojawiają się także, choć znacznie mniej 

kategorycznie wyrażone, określenia dotyczące grup wykluczonych w opisywanym 

uniwersum, jednak nie zdradzających znamion statusu wrogów: nie ma w nim miejsca dla 

kobiet473, homoseksualistów474, ludzi o innym kolorze skóry niż biała475, nie-katolików476, ani 

																																																								
471 Anna Zawadzka, Polska Walcząca, dz. cyt. 
472 Oba hasła były wykrzykiwane przez uczestników pikiety pod ambasadą Izraela w Warszawie 17.07.2014, 
Zob. Marcin Kornak (red.), Katalog wypadków – Brunatna Księga, dz. cyt. 
473 Zob. Graffiti „Z okazji dnia kobiet pasiastym życzymy dużo gazu” à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 66. 
474 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 43, 61. 
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nawet dla osób biednych477. W obliczu tych wszystkich elementów wykluczonych można 

wysnuć wniosek, że szersza i bardziej jawna czy formalna communitas, do której mogą 

należeć autorzy wypowiedzi antysemickich, to wspólnota „prawdziwych Polaków”. Sami 

siebie postrzegają oni bynajmniej nie jako antystrukturę, lecz jako właściwy ład, a 

przynajmniej jako grupę osób dążących do idealnej struktury. „Polakiem” – który jest więc 

takim samym tworem mentalnym jak „Żyd” – może być wyłącznie biały heteroseksualny 

mężczyzna-katolik (z klasy średniej?), a każdy, kto nie spełnia tych kryteriów, nie należy do 

wspólnoty478.  

 

 
Autor: Wojciech Wilczyk©, źródło: Święta wojna, s. 84. 

	

Ważne jest także to, że oprócz „klasycznego” zestawu przezroczystych elementów 

rozpoznanych przez studia postkolonialne i feministyczne (biały-heteroseksualny-mężczyzna 

jako ten, kto dominuje) pojawia się akcent lokalny – tradycyjny katolicyzm polski 

pochodzący z głęboko zakorzenionej w kulturze ideologii katolicko-narodowej – a także 

rzadziej spotykany akcent uwspółcześniający tę klasyczną identyfikację. Odwołując się do 

cytowanych w podrozdziale „Żydzi” słów Rosalyn Deutsche o konstrukcji przestrzeni 

publicznej we współczesnych miastach jako takiej, w której nie ma miejsca dla bezdomnych, 

można zauważyć, że identyfikacja w opozycji do „biednych” (=„Żydów”) odsyła nas właśnie 

do tej (po)nowoczesnej logiki. Moja hipoteza, że antysemicka autoidentyfikacja jako „nie-

biedny” odsyła tak naprawdę do klasy średniej (a nie np. wyższej), ponownie nawiązuje do 

regionalnej specyfiki. Klasa średnia stała się bowiem celem aspiracji i „ziemią obiecaną” dla 

wielu Polaków po 1989 roku oraz punktem odniesienia dla konstruowania tożsamości w 

																																																																																																																																																																													
475 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 54. 
476 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 47, 51. 
477 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 22. 
478 Zob. Klaus Theweleit, Męskie fantazje, dz. cyt., Warszawa 2015. 
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rzeczywistości potransformacyjnej479. Magda Szcześniak twierdzi wręcz, że klasa średnia jest 

de facto jedyną widoczną klasą w Polsce i za Pierrem Bourdieu zauważa, że zawsze dąży ona 

do upodobnienia się do klasy wyższej, dystansując się tym samym od klas ludowych. W 

Polsce w dobie transformacji problem polegał według niej na tym, że nie było kogo imitować, 

toteż wzorce zostały zaczerpnięte z przedstawień wizualnych klas społeczeństw zachodnich, 

krążących w różnego rodzaju mediach, szczególnie telewizji, kolorowej prasie i poprzez 

reklamy, a celem dążeń stała się dla Polaków „zachodnia normalność”480. Z postrzeganiem 

struktury klasowej w Polsce jako układu identyfikacji opartych na dystynkcji nie zgadza się 

jednak Maciej Gdula. Według jego badań nie we wszystkich wymiarach życia społecznego 

działa przywołany przez Szcześniak mechanizm481. Gdula dostrzega sojusz klasy wyższej i 

średniej (podtrzymywany przez kluczową dyspozycję tej ostatniej, jaką jest nieustanne 

„aspirowanie”), które wspólnie dystansują się od klas najniższych. Badacze mimo tej różnicy 

pozostają zgodni co do tego, co w przywołanej inskrypcji jest kluczowe: pozostałe klasy 

dystansują się od klas ludowych482. W omawianym graffiti widać właśnie owo dystynktywne 

w stosunku do warstwy najniższej kształtowanie tożsamości potransformacyjnego 

„prawdziwego Polaka”, który aspiruje do bycia „nie-biednym”, niezależnie od tego, do jakiej 

klasy przynależy w rzeczywistości. „Biorąc pod uwagę dyspozycje klasy średniej – pisze 

Gdula – nie można lekceważyć potencjału eliminacyjnego, jaki drzemie w skłonności do 

porządku” 483 , która według niego przejawia klasa średnia. Z pragnienia stabilności i 

przejrzystości, szczególnie w czasach kryzysu, wynika według niego np. rosnąca popularność 

partii ksenofobicznych w niektórych krajach Europy Zachodniej. Również antysemityzm, jak 

się wydaje, jest taką właśnie eliminacyjną skłonnością współczesnej polskiej klasy średniej.  

Z tej „ulicznej spowiedzi” wychodzi jeszcze jeden aspekt, o którym wcześniej tylko 

wspomniałam. To odzywające się w nim echo prafaszyzmu, którego cechy zdefiniował 

Umberto Eco. Najważniejsze z nich można podsumować następująco: prafaszyzm cechuje 

kult tradycji, odrzucenie nowoczesności i irracjonalizm (rozumiany jako odrzucenie 

oświeceniowego Racjonalizmu), uznawanie postawy krytycznej i doceniania pluralizmu za 

																																																								
479 Por. Magda Szcześniak, Normy widzialności: tożsamość w czasach transformacji, Warszawa 2016. lub 
Magda Szcześniak, Jakub Majmurek, Fantomowa klasa średnia. Z Magdą Szcześniak rozmawia Jakub 
Majmurek, [w:], Sławomir Sierakowski (red.), Klasa średnia – ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?, „Krytyka 
Polityczna” 42/2015. 
480 Magda Szcześniak, Jakub Majmurek, Fantomowa klasa średnia…, dz. cyt., s. 76. 
481 Maciej Gdula, Odważyć się być średnim. Genealogia i przyszłość polskiej klasy średniej, [w:] Sławomir 
Sierakowski (red.), Klasa średnia…, dz. cyt., s. 51-52. 
482 Powtarzając podział na „pana” i „chama” – zob. Paweł Dobrosielski, Stodoła, dz. cyt. Zob. także à 
GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 8. 
483 Maciej Gdula, Odważyć się być średnim…, dz. cyt., s. 55. 



114 

zdradę, strach przed obcymi i odmiennymi (w tej funkcji we wszystkich ruchach 

faszystowskich w historii szczególnie często stawiani byli Żydzi), frustracja osobista lub 

społeczna jako źródło prafaszyzmu, obsesja spisku, postrzeganie życia jako permanentnej 

wojny, podkreślanie roli bohaterstwa, przedstawianie wroga jako silnego i słabego zarazem, 

tak aby wyznawcy czuli się zarówno upokorzeni jego siłą, jak i zdolni do pokonania go484. 

Część współczesnego społeczeństwa polskiego, do której zaliczają się autorzy 

badanego przeze mnie materiału, wyraża być może nieuświadomioną tęsknotę za faszyzmem 

albo myślenie prafaszystowskie. Przed chwilą nazwałam ją „prawdziwymi Polakami” bazując 

na liście osób wykluczonych z tego grona. Prawdziwy Polak to biały, heteroseksualny 

mężczyzna katolik z klasy średniej. Teraz, w oparciu o esej Eco, można by ją określić jako 

osoby powielające prafaszystowski sposób myślenia, znów dochodząc do tego wniosku 

poprzez listę podmiotów, których grupa ta nie toleruje. Prafaszyzm wyklucza wszakże 

synkretyzm religijny i rasowy, propaguje postawę rasistowską, pogardza słabszymi, co 

objawia się jako wykluczenie biednych, zaś wykluczenie kobiet i homoseksualistów jest 

przejawem „prafaszystowskiego machismo, będącego próbą przeniesienia woli mocy z 

obszaru wojny i heroizmu na sferę seksualną, które wynika z permanentnej envidia penis”485. 

Z cech „prawdziwego Polaka”, które uwidoczniają się poprzez inskrypcje, wynika że jest to 

typ konstrukcji tożsamości zgodny z konstrukcją prafaszystowską, który przenosi nas w obręb 

kompleksów i frustracji. Mamy tu do czynienia z  

 

z bardzo spójną, już nie sub-, ale kulturą, czy raczej emanacją i manifestacją dominującego dyskursu 

kultury polskiej, która jest narodowa, patriotyczna, etniczna, afirmująca siłę, homospołeczna i 

homofobiczna jednocześnie, męskocentryczna, elitarna i zamknięta na obcość. Obcość, której 

uniwersalnym znakiem jest Żyd, a może raczej figura Żyda486  

 

– jak określa ją Anna Zawadzka. Tak powstaje autoportret „prawdziwego Polaka”. 

 

PLEMIĘ ANTYSEMITÓW 

 

Sygnalizowany wcześniej problem związany z kategorią communitas w odniesieniu do 

antysemitów może rozwiązać kategoria plemienia w rozumieniu Michela Maffesoliego, który 

wykorzystał, a przede wszystkim twórczo rozwinął i uwspółcześnił koncepcję communitas. 

Autor odchodzi od samego określenia communitas, a w zamian wprowadza kategorię 

																																																								
484 Por. Umberto Eco, Wieczny faszyzm, [w:] tegoż, Pięć esejów moralnych, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 1999. 
485 Tamże, s. 39. 
486 Cyt. za Kornelia Sobczak, Gaz, dz. cyt., s. 189. 
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neoplemienia, która doskonale dostosowuje kategorię communitas do współczesnych realiów 

– czyli diagnozowanego przez autora przejścia do ery ponowoczesnej. O ile opis communitas 

nie pozwala na zastosowanie tego miana wobec antysemitów bez zastrzeżeń, o tyle plemię 

Maffesoliego zdaje się uzupełniać słabe punkty tej koncepcji w odniesieniu do badanego 

przeze mnie fenomenu i wpisuje je w kontekst jak najbardziej aktualnego stanu kultury. Obie 

te kategorie mogą służyć za teoretyczny punkt odniesienia dla próby zrozumienia, kim są 

antysemici we współczesnej Polsce i co daje im samym postawa antysemicka. 

Maffesoli w swoim opisie ponowoczesności kreśli taką wizję współczesnego świata, 

w której jest on siecią sieci grup i relacji, które przemieszczają się między biegunami. Raz 

bieguny te nazywa „Władzą” (czyli „jak powinno być”) i „Mocą” (tym terminem określa 

„codzienność i jej rytuały, zbiorowe uczucia i namiętności, symbolizowane przez […] 

znaczenie ciała w spektaklu konsumpcyjnej uciechy, [czy] ożywienie współczesnego 

nomadyzmu” 487 ), innym razem „Masą” i „Plemieniem”. Przeciwstawienie „władzy 

zewnętrznej i mocy wewnętrznej” i pojawienie się kategorii Mocy w życiu społecznym są dla 

niego dowodem na kryzys świata wynikający z momentu przejścia ze struktury do 

kontrstruktury na poziomie globalnym: skończyła się według niego cywilizacja 

indywidualistyczna zapoczątkowana przez Rewolucję Francuską, czyli nowoczesność. W 

nowej epoce ponowoczesnej podkreśla rolę plemion, ich witalności i mitów.  

Autor proponuje, by ponowoczesne więzi społeczne opisać za pomocą metafory 

plemienia. Ich istotą jest wspólnotowy wymiar życia społecznego. Neotrybalizm to 

„mgławica małych bytów lokalnych”488, szczególnie mocno wpisana w przestrzeń miejską 

(tak emblematyczną przestrzeń dla ponowoczesności w ogóle). Dzisiejsza kultura mas i 

zanurzonych w nich plemion, oparta jest na zwyczajach i „małych nicościach”, czyli na tym, 

co przeżywane z dnia na dzień w teraźniejszości i wpisane w konkretną przestrzeń. „W 

przeciwieństwie do stabilności, do jakiej prowadził klasyczny trybalizm, neotrybalizm 

charakteryzuje się płynnością, tymczasowymi zrzeszeniami i rozproszeniem”489. „Spektakl” 

ten (Maffesoli używa tego określenia w nawiązaniu do sensu, który nadał mu Debord490) 

pozwala na swobodne przenikanie członków z grupy do grupy.  

Ponowoczesne plemiona to wspólnoty oparte na emocjach, które pozwalają jednostce 

nie rozpłynąć się w masie, czyli nie utracić własnej podmiotowości. Jednostki odgrywają swe 

																																																								
487 Michel Maffesoli Czas plemion…., dz. cyt., s. 3. 
488 Tamże, s. 32. 
489 Tamże, s. 122. 
490 Zob. Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, przeł. Anka Ptaszkowska, współpraca Leszek Brogowski, 
Gdańsk 1998. 
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role w uczuciowych plemionach, a ich partycypacja we wspólnocie ma według Maffesoliego 

znamiona partycypacji mistycznej. Objawia się ona np. poprzez rytuały grupowe i wiarę w 

tworzone przezeń mity. Rzeczywistość społeczna czasu plemion to  

 

już nie historia, którą tworzę w umownym porozumieniu z innymi racjonalnymi jednostkami, lecz mit, 

w którym uczestniczę. Bohaterowie, święci, postaci symboliczne mogą istnieć, są to jednak pewnego 

rodzaju typy idealne, puste „formy”, matryce, które pozwalają każdemu rozpoznać siebie i wejść we 

wspólnotę z innymi491.  

 

Mit służy więc przede wszystkim „Ja”, w tym także „Ja” w grupie. Jest narzędziem 

autoidentyfikacji – prostą do wypełnienia matrycą, np. „prawdziwego Polaka”, której 

rewersem jest matryca „Żyda” (która będąc „nie-My” jest także „nie-Ja”: definicją 

negatywną) – oraz metodą budowania poczucia przynależności do plemienia, czyli 

zapuszczania korzeni przez jednostkę w jakimś fragmencie nieubłaganie płynnej 

rzeczywistości. Maffesoli nazywa te procesy tożsamościowe „dynamicznym 

zakorzenieniem”. To pierwsza ważna cecha: poprzez przynależność do plemion jednostka 

przeciwstawia się masie i nieuchronnie płynnej rzeczywistości, nad którą nie jest w stanie 

zapanować. Znajdując sobie różne punkty zaczepienia, nie rozpływa się w niej.  

Grupy te podtrzymują swoje istnienie poprzez rytuały, które dają im poczucie 

bezpieczeństwa i potęgują „sentyment, którym grupa obdarza samą siebie”492. Określenie 

„rytuał” odnosi się zarówno do form widowiskowych jak i całkowicie pospolitych – np. 

codziennych zwyczajów, które są według Maffesoliego tym, czym ryty i ceremonie dla religii 

– rytuałami codzienności. W przypadku wspólnoty antysemitów pozostawianie inskrypcji i 

palenie kukieł z pewnością może być taką formą rytuału budującego i podtrzymującego 

wspólnotę, czy przypominającego o jej istnieniu, które musi pozostać w niejakim ukryciu ze 

względu na wciąż jeszcze niski poziom społecznej akceptacji dla antysemityzmu w 

przestrzeni publicznej. Etymologia słowa trybalizm: „coś, co stwarza możliwość 

pozostawienia trwałych śladów”493 podpowiada, że rytuały, którymi posługuje się plemię 

antysemitów, są skuteczną bronią przeciwko unicestwieniu „ja” członków oraz grupy jako 

całości. Sama dyskryminacja postawy antysemickiej (która jako praktyka społeczna bliska 

jest temu biegunowi, który Maffesoli nazywa Władzą) nie jest w stanie przekreślić istnienia 

plemienia. Maffesoli pokazuje bowiem, że plemiona nie są to grupy formalne, a 

przynależność do nich nie musi być namacalna, jawna ani wiązać się ze świadomym 

																																																								
491 Michel Maffesoli Czas plemion…, dz. cyt., s. 33. 
492 Tamże, s. 43. 
493 Tamże, s. 3. 



117 

poczuciem przynależności. Według niego nie jest w ogóle istotne, czy związek jednostki z 

plemieniem jest realny, czy fantasmagoryczny494.  

To właśnie jest niewielka, lecz ważna różnica między plemieniem a communitas 

opisaną przez Rocha Sulimę. Trybalizm może być bowiem „doskonale ulotny” i „spełniać się 

w akcie”495. Tak właśnie działa plemię antysemitów i dlatego koncepcja Maffesoliego jest 

pod pewnymi względami bliższa ich aktywności, którą można zaobserwować w Polsce, a 

także pozwala umieścić ją w konkretnym kontekście kulturowym. Nie trzeba mieć wiedzy o 

grupie antysemitów i być w kontakcie z jej członkami, by czuć się jej częścią. Konsolidujące 

jest samo uczucie nienawiści, strachu, czy pogardy do Żydów, a istnienie tej grupy objawia 

się przede wszystkim w różnorodnych aktach (komunikacji) – tworzeniu inskrypcji, 

skandowaniu haseł, niszczeniu przedmiotów posiadających ładunek symboliczny i innych 

rytuałach, które mogą być odprawiane tak w grupie, jak i w pojedynkę. Grupy, jak pisze 

Maffesoli, są tworzone, nawet jeśli przyjmują formę agresji czy konfliktu, a istotą 

przynależności jednostki do plemienia jest, że „nie istnieje się inaczej, niż w ramach 

nieuświadamianego kolektywu”496. Plemię antysemitów wraz z jego praktykami partycypacji 

mistycznej jest tutaj najlepszym przykładem „nieuświadomionego kolektywu”, który koi lęk 

przed unicestwieniem swoich członków dzięki możliwości ekspresji „ja” poprzez rytuały tej 

grupy. 

Ponowoczesne plemię zagospodarowuje nie tylko emocje pozytywne, służące 

afirmacji wspólnoty, ale także te negatywne, służące przede wszystkim wyznaczeniu jej 

granic: strach, nienawiść, pogardę, które przekładają się na wrogość, wykluczanie lub 

stygmatyzację. Negatywne emocje zdają się być budulcem plemienia antysemitów, a w 

dużym stopniu także „prawdziwych Polaków” (do którego, jak się wydaje, należy znaczna 

część członków plemienia antysemitów). Maffesoli pisze, że wrogość do obcych jest 

absolutnym fundamentem trwałości wspólnoty: „każdy, kto pachnie inaczej niż całe stado, 

jest niechybnie odrzucany”497, a „doświadczenie drugiego funduje wspólnotę, choćby nawet 

wspólnotę konfliktu”498. Każdą grupę, jak pisze Maffesoli, cechuje „masowa subiektywność” 

i „grupowy narcyzm”499, które odpowiadają za arbitralne wyznaczanie wrogów i obcych z 

																																																								
494 Tamże, s. 110. 
495 Tamże, s. 207. 
496 Tamże, s. 15. 
497 Tamże, s. 11. 
498 Tamże, s. 117. 
499  Grupowy narcyzm „to nieuzasadnione przekonanie o wielkości własnej grupy, które jest podszyte 
niepewnością, czy tak jest naprawdę. Towarzyszy temu przeświadczenie, że <<oni>> – członkowie innych grup 
– są wobec <<nas>> wrogo nastawieni, usiłują nas zdeprecjonować. Kolektywny narcyzm służy zanegowaniu 
krytyki, utrudnia konfrontację z realnymi wynikami działań grupy, pobudza do agresji. Pojawia się zwłaszcza w 
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jednej strony oraz docenieniu grupy własnej z drugiej strony. Plemienność w tym ujęciu 

należy rozumieć jako tożsamość, gdyż jest na oparta na prostych kategoryzacjach służących 

odcięciu od innych tożsamości. Praktyki takie jak badane przeze mnie wypowiedzi 

antysemickie są metodami oporu służącymi budowaniu tożsamości.  

Kategoria neoplemienia zastosowana do polskich antysemitów pokazuje, że grupa 

może być zbiorem jednostek i przynależność do niej wcale niekoniecznie musi być czymś 

świadomym i afirmowanym, czy przekładającym się na pogłębianie relacji z członkami, zaś  

najważniejszy wniosek płynący z charakterystyki communitas dotyczy przede wszystkim jej 

antystrukturalności i liminalności. Antysemityzm zauważalny w polskiej przestrzeni 

publicznej wydaje się więc być domeną grup liminoidalnych, które swoje położenie 

odczuwają jako bliskie obrzeżom społeczeństwa, swój głos jako marginalny w debacie, a 

siebie jako wyobcowanych i nie mających wpływu na bieg spraw. Próbują to radykalnie 

zmienić, ale polityczna „niedojrzałość”, by odwołać się do Adorno, każe im wybierać środki 

przypisane kulturze młodzieżowej.  

Maffesoli również rozwija wątek oporu wobec tego, co znajduje się w pobliżu bieguna 

„Władzy”. Pokazuje, że przynależność do plemion – w tym także do plemienia antysemitów – 

sama w sobie służy obronie przed różnorodnymi formami autorytarnych dyrektyw i 

przymusów. „Możliwe, że strukturacja społeczeństwa w wiele małych grup działających 

jedne na drugie pozwala na ucieczkę przed instytucjami władzy, a przynajmniej na ich 

relatywizację”500 – pisze. W stwierdzeniu tym kryje się promyk nadziei dla plemienia 

antysemitów w kontekście przywoływanych wcześniej słów Adorno o chęci obalenia 

istniejącego porządku. Walka przeciwko władzy – tak jak i sama przynależność plemienna – 

nie musi być widowiskowa i prowadzona świadomie, czy z premedytacją. Jak bowiem pisze 

Maffesoli, Moc tego, co społeczne już przez samo „wstrzymanie się od głosu, przez ciszę, 

przez unik przeciwstawia się Władzy ekonomiczno-politycznej”501. Strategia ta w pełni 

odpowiada charakterowi aktywności plemienia antysemitów, które pozostaje nieaktywne 

politycznie, zdobywając się jedynie na swoiste widowiskowe „wybuchy” swojej postawy w 

przestrzeni publicznej (które w znakomitej większości są wybuchami „grupowego ja” a nie 

																																																																																																																																																																													
grupach, które zawsze miały wielkie aspiracje, ale nie zawsze wielkie osiągnięcia – były gnębione, okupowane, 
marginalizowane. To jednocześnie postawa pozytywna wobec <<swoich>>, ale i obronna – przekonanie, że 
nasza grupa jest wielka, wybitna, ale że świat tego nie docenia. Że to my górujemy pod względem moralnym 
nad innymi grupami, ale jesteśmy niedoceniani przez zawistnych członków innych zbiorowości…”. Zob. 
Mirosław Kofta, [w:] Tomasz Setta, Miesięcznice smoleńskie okiem psychologa. "Dogmatyczni wyznawcy. 
Czeka ich rozczarowanie", http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,21616289,miesiecznice-
smolenskie-okiem-psychologa-dogmatyczni-wyznawcy.html, dostęp 10.04.2017. 
500 Michel Maffesoli Czas plemion…, dz. cyt., s. 81. 
501 Tamże, s. 24. 



119 

„projektu”), jednak swym istnieniem i formami działalności przeciwstawia się temu, co 

rozumie pod pojęciem „aktualnej (teraźniejszej) rzeczywistości polityczno-gospodarczej” i 

swojego miejsca w niej. Wyraża pragnienie zmiany, ale nie przybliża się do jego realizacji.  

Owe „liminoidalne grupy sprzeciwu” konsolidują się poprzez wspólne używanie 

inwektyw antysemickich w niezgodzie na sytuacje, które w odczuciu autorów wypowiedzi 

ugruntowują ich własną niską pozycję społeczną. Użycie inwektywy, które jest rodzajem 

rytuału, wywiera opisane wcześniej skutki jednostkowe – kształtuje tożsamość inwektanta i 

adresata – i grupowe: wykluczające ze wspólnoty lub konsolidujące ją wewnętrznie. O 

konsolidacyjnej mocy inwektyw pisze Roch Sulima przy użyciu pojęcia echolalii. Mechanizm 

echolalii polega na tym, że „przeklinanie lub powtarzanie za kimś wulgarnego słowa czyni 

bluźniącego kimś <<swoim>> w grupie, nie poprzez ustalanie w niej hierarchii, ale poprzez 

poczucie bliskości fizycznej i emocjonalnej”502. Innymi słowy między przeklinającymi rodzi 

się rodzaj paktu, zawiązuje się wspólnota oparta na tajemnicy łączącej świadków łamania 

tabu („nie wiem, dlaczego krzyczałem. Tłum krzyczał i jak krzyczałem z nim”503 – mówi 

oskarżony w procesie kibiców Legii, którzy podczas meczu z Widzewem krzyczeli „Hamas, 

Hamas, Juden auf den Gas”). „Powtarzanie słowa, napisu, dźwięku, które może uchodzić za 

świadectwo zaburzenia sensownego kontaktu, znaczy tu współbrzmienie czy wtórowanie, a 

więc sposób radykalnej identyfikacji z <<MY>>”504. Owo współbrzmienie działa zespalająco, 

określa granice grupy i wytwarza wspólną tożsamość MY, z którą identyfikować się mogą 

wszyscy wtórujący. Jednocześnie więc zaznacza to, co pozostaje „na zewnątrz”, pozwala 

odciąć się od innych treści, napisów, słów czy dźwięków, czyli innych wspólnot (najczęściej 

formalnych, jak zauważa Sulima). Autorzy nie muszą szukać wyspecjalizowanych narzędzi, 

które pozwoliłyby im się pozbyć „Żyda”, ponieważ najskuteczniejszym z możliwych władają 

biegle, a nauczyło ich tego formowanie do życia w społeczeństwie.  

Dla Maffesoliego „pewne jest, że życie w społeczeństwie nie tworzy się już w oparciu 

o jednostkę potężną i samotną, fundament umowy społecznej, pożądanego obywatelstwa, czy 

demokracji reprezentatywnej, której bronimy dla niej samej. Jest ono przede wszystkim 

emocjonalne, rozproszone, stadne”505. Współczesne plemiona „nic nie zawdzięczają ideologii 

rozwoju, której podstawą jest jednostka będąca panią samej siebie oraz ciągły postęp”506, 

ponieważ stawiają one na grupę, afektywność, teraźniejszość, bliskość i rytualność, niejako 

																																																								
502 Roch Sulima, O imionach widywanych na murach, dz. cyt., s. 82. 
503 Kornelia Sobczak, Gaz, dz. cyt., s. 187. 
504 Roch Sulima, O imionach widywanych na murach, dz. cyt., s. 83. 
505 Michel Maffesoli Czas plemion…, dz. cyt., s. 13. 
506 Tamże, s. 218. 
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na figurę koła (pętli) – a nie osi o jednym wektorze – i na społeczeństwo, które jest siecią 

grup i doświadczeń. To właśnie różnica między nowoczesnością i ponowoczesnością. 

Wzmożona aktywność tych wspólnot doprowadziła Maffesolego do tezy o przejściu do ery 

ponowoczesnej, czyli „czasu plemion”, w którym „doskonałe społeczeństwa nieuchronnie 

pozostają celem inwazji <<małych barbarzyńców>>, w których bez wytchnienia powracają 

wszelkie złe instynkty natury ludzkiej”.  

 

„Mali barbarzyńcy” Le Playa, „małe hordy” Charlesa Fouriera nie są bynajmniej niepodobne do 

naszych miejskich „blokersów” i innych „zdziczałych dzieci”, które uporczywie przypominają nam, że 

na nazwę „miasta” nie zasługuje miejsce, gdzie fakt nieumierania z głodu okupiony jest śmiercią z 

nudy507.  

 

Społeczeństwo polskie, choć zapewne trudno byłoby je nazwać „doskonałym”, bez wątpienia 

jest atakowane przez małe hordy – dziś szczególnie widoczne pod postacią zamieszek 

kibiców, marszy nacjonalistów, wyznawców kultu żołnierzy wyklętych, antysemitów, 

wyznawców teorii „zamachu smoleńskiego”, feministki, grupy pro life i pro choice, 

demonstracji zwolenników partii rządzącej lub opozycji (niezależnie od tego, kto w danym 

momencie dzierży władzę), a także wiele innych, które z punktu widzenia niniejszej pracy 

mają znaczenie trzeciorzędne508. Różnicą między nimi jest głównie wektor i siła agresji (w 

tym słownej) – tego złego instynktu – którą się posługują. Istnienie takiej grupy jak 

współcześni antysemici jest nieuniknione w takiej ponowoczesności, jaką opisuje Maffesoli. 

Sulima odnajduje mechanizm echolalii w sposobie funkcjonowania inskrypcji „JT”. 

Widać go także w inskrypcjach i wypowiedziach antysemickich. Na echolalii opierać się 

mogą całe wspólnoty – np. kibiców piłkarskich na stadionie – ale również plemię autorów 

wypowiedzi antysemickich, jeśli charakteryzuje je powtórzenie. Tak jest w zasadzie w 

każdym z badanych przeze mnie typów sytuacji występowania wypowiedzi antysemickich: 

podczas meczy, demonstracji i marszy, a także w przypadku inskrypcji, które powtarzają 

słowo „Żyd”, choć z przesunięciem czasowym i przestrzennym. Echolalia wspomaga 

wspólnoty typu emocjonalnego, oparte na doznaniu, przeżyciu, czy doświadczeniu. 

„Wspólnoty, czy zjawiska kultury oparte na symptomie echolalii osiągają ostatecznie pewne 

ukierunkowanie na źródłowe słowo, semantyczne centrum, na bohatera mitycznego czy 

patrona. Sam fenomen powtarzania zasadza się na istnieniu ogniwa, czyli słowa lub imienia 

																																																								
507 Tamże, s. 10. 
508 Szerszy katalog współczesnych polskich plemion znaleźć można u Anny Zawadzkiej. Zob. Anna Zawadzka, 
Mimikra. Opowieść ze strzępów, [w:] Joanna Tokarska-Bakir (red.), PL: tożsamość wyobrażona, dz. cyt. 
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<<pierwszego>>, sprzed powtarzania”509 – w tym wypadku słowem tym jest „Żyd”. Pisze 

Anna Zawadzka:  

 

Jeden wszakże znak w tym języku jest uniwersalny. Znak, który jak Polska długa i szeroka każdy 

potrafi odczytać bez pudła: Żyd. […] We wszystkich wariantach Żyd jest odwrotnością swojskości, 

antytezą wszystkiego, co pozytywnie konotowane. Obok „cweli”, „pedałów”, „kurew” i „Cyganów” 

zaludnia najczęściej krainę nie-ludzi510.  

 

To właśnie słowo „Żyd” sprawia, że stojące obok niego znaki uzyskują akces do 

krainy nie-ludzi, do której być może nie dostałyby się bez „Żyda”. To, co znajduje się obok 

„ubij Żyda”, miałoby zupełnie inne znaczenie, gdyby nie owo słowo-klucz. Kraina nie-ludzi 

to w Douglasowskim rozumieniu obrzeża wspólnoty: wszystko, co niebezpieczne, inwazyjne, 

budzące strach. Przekłada się również na piętrowe narracje o obcych, którzy szybko mogą 

stać się częścią mitologii polskiej. 

Pojawienie się obiektów w funkcji Żyda pozwala interpretować je jako elementy 

uniemożliwiające wspólnocie „Polaków” (szerzej „społeczeństwu”) domknięcie. Tym samym 

wskazane zostają konkretne podmioty, których należy się pozbyć, aby stało się ono możliwe. 

Figurę Żyda tworzą oczywiście antysemici, odsłaniając tym samym swoją kondycję 

psychiczną opierającą się na bezsilności wobec świata. Ich niemożność poradzenia sobie z 

zastaną rzeczywistością wyraża się za pomocą antysemityzmu, stąd zasadne jest twierdzenie, 

że antysemityzm jest postawą antysystemową, która obnaża pragnienie obalenia porządku, 

uwierającego antysemitów. Nagromadzenie wyobrażonych wrogów w funkcji Żyda stanowi 

wyraz pragnienia pozbycia się pęknięcia i przebudowania ładu społecznego, w którym 

niesłusznie znajdują oni sobie miejsce. „Zbiorowe złudzenia takie jak antysemityzm 

potwierdzają patologiczny stan jednostki, która pokazuje, że psychicznie nie jest już w stanie 

poradzić sobie z tym światem i w konsekwencji zwraca się w stronę czysto iluzorycznego 

królestwa wewnętrznego”511 – pisze Adorno. 

	

2.7. Mit polsko-antysemicki 

Jak pokazuje Maffesoli, plemiona bazują na mitach. Tak bez wątpienia dzieje się także 

w przypadku antysemitów – wszystkie badane i rekonstruowane przeze mnie ich wypowiedzi 

składają się na mit.  Znikoma ilość informacji o antysemitach i charakter tych, które udaje się 

wydobyć, dowodzi tego, że nie tylko „Żydzi” są symbolami: zwalczający ich wojownicy 

																																																								
509 Roch Sulima, O imionach widywanych na murach, dz. cyt., s. 84. 
510 Anna Zawadzka, Polska Walcząca, dz. cyt., s. 14. 
511 Theodor W. Adorno, What does coming to term with the past mean?, dz. cyt., s.124. 
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również wstępują w sferę mityczną, tym bardziej że im mniej ugruntowanych w jakimś 

stabilnym kontekście informacji tym łatwiej o tworzenie mitu. Tak jak i Żydzi, stają się oni 

znakami, będącymi przewodnikami po micie – czyli po pewnej powoływanej do życia 

rzeczywistości. Dopiero wiedza o wojownikach płynąca z inskrypcji pozwala na pełne 

zrekonstruowanie mitu. Za Rolandem Barthesem odtworzę genealogie mitu antysemickiego, 

który pozwala na wyłonienie się i ugruntowywanie mitu „prawdziwych Polaków”, by 

pokazać jak bardzo są ze sobą splecione. 

 

 

 

 

 

Rys. 2: Trójkąt semiotyczny 

	

	

Każdy system komunikacyjny, jak pisze Barthes, składa się ze znaków, których 

znaczenie rodzi się z relacji ich części składowych: signifiant i signifié. Autor opisuje proces 

tworzenia się mitu (będącego jednym z możliwych systemów komunikacyjnych), mówiąc o 

łańcuchu semiologicznym, którego podstawą jest słowo – znak. Łańcuch semiologiczny, czyli 

proces, w którym wykształca się mit, można opisać jako stopniową zmianę znaczenia znaku, 

który w systemie mitycznym zyskuje nadwyżkę znaczenia w stosunku do tego, które posiadał 

w systemie językowym. 

 

 

 

 

 

Rys. 3: Przejście z systemu językowego do mitycznego 

	

Barthes pokazuje, że w łańcuchu semiologicznym pierwotnie (czyli w systemie 

językowym – na rysunku zaznaczonym na zielono) owo słowo-znak, które jeszcze nie ma 

właściwości mitycznych, jest tylko signifiant (wtedy Barthes mówi o signifiant jako sensie). 

Krokiem przełomowym (czerwony okrąg) jest zaś, gdy znak rozpada się ponownie na swoje 

części składowe i zaczyna być pojęciem innego znaku. Wtedy signifiant jako sens przeradza 

znak 

			pojęcie obraz 

signifié	 signifiant 

 signifiant znak 
redukcja 

sens forma 
przesunięcie 

znaczenie 
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się w wyraz początkowy (znak) systemu mitycznego (niebieska część strzałki), czyli 

signifiant staje się formą. „Punktem wyjścia mitu jest punkt dojścia sensu”512. 

 

 
 

 
Język 

 
 

 
MIT 

 

 
1. signifiant 

 
2. signifié   

 
3. znak 

I. SIGNIFIANT 
 

 
 

II. SIGNIFIÉ 

 
III. ZNAK 

 

       Źródło: Roland Barthes, Mitologie, przeł. Adam Dziadek, Warszawa 2008.	 

 

Warto zauważyć, że jest to kolejna możliwość interpretacji momentu przejścia od 

antyjudaizmu do antysemityzmu. W kodzie antysemickim „Żyd” jest znakiem i nie można go 

pomylić z Żydem-signifiant, który istniał uprzednio wobec znaku. Signifiant jest bowiem w 

tym kodzie puste; tworzy znak tylko w połączeniu z antyżydowskim sentymentem, który 

stanowi signifié. „Żyd” w przypadku mitu antysemickiego jest formą, dlatego można tym 

mianem nazywać dowolne podmioty. Sens jest zaś taki, że Żydzi w historii antyjudaizmu 

stopniowo stali się ucieleśnieniem zła. Gdy w antyjudaizmie dokonało się utożsamienie 

Żydów ze złem (punkt dojścia sensu), wtedy antysemityzm mógł zacząć używać znaku 

„Żyda” (formy) do swoich opowieści mitycznych. Mit jest bowiem słowem, które – jak pisze 

Barthes – określa bardziej jego intencja niż literalność. Forma nie likwiduje sensu. Może go 

zubożyć lub przesunąć, ale go nie wypiera, a wręcz się nim żywi. „Sens będzie dla formy 

jakby podręcznym zapasem historii [...]: trzeba, by bezustannie mogła zapuszczać korzenie w 

sens i znajdować w nim naturalne pożywienie; przede wszystkim zaś trzeba, by się w nim 

mogła ukryć”513. Signifié (czyli ta składowa znaku-mitu, które Barthes określa mianem 

„pojęcia”) jest natomiast intencjonalne i historyczne, to ono uruchamia mowę mitu. Signifié 

jest to ta część znaku, która wyraża emocjonalny stosunek, osobiste zaangażowanie, odbiorcy 

i twórcy mitu w znaczenie znaku.  

Podstawmy elementy do wzoru: znakiem jest słowo Żyd. Jakie składniki tworzą jego 

asocjację? Signifiant – obraz (także akustyczny – czyli słowo) Żyda (pierwotnie wyznawcy 

judaizmu – sens; potem wyraz wszelkiego zła – forma i początek mitu). Signifié w systemie 

																																																								
512 Roland Barthes, Mitologie, dz. cyt., s. 254. 
513 Tamże, s. 249. 
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mitycznym – kondycja społeczeństwa polskiego, czyli „polskość”, jak powiedziałby 

Barthes514. Signifié znaku Żyda w systemie językowym była „żydowskość”. Teraz – w 

systemie mitycznym – signifié jest „polskością”, ponieważ częścią signifiant mitycznego jest 

już żydowskość, która przeszła jako integralna część znaku z systemu językowego i stała się 

składową signifié mitycznego. Signifié mitycznego znaku Żyda można też rozumieć dwojako, 

chociaż oba te rozumienia sprowadzają się koniec końców do tego samego: signifié może być 

„polskość”, gdy znak Żyda służy do opisania jaka „polskość” nie jest.  Ale signifié może być 

też „żydowskość” – wtedy znak Żyda służy do opowieści o złu, które w oczywisty sposób nie 

należy do Wielkiej Polski. Innymi słowy znak Żyda w micie antysemickim może opowiadać 

o „polskości” poprzez negację lub afirmatywnie o „żydowskości”, która jest przeciwieństwem 

„polskości”. Pamiętać należy – podkreśla Barthes – że znak i signifiant nigdy nie są tym 

samym.  

To z tego połączenia – signifiant z signifié – wynika, że „Żydem”-znakiem mogą być 

wszelkie podmioty o cechach Żyda określonych przez signifiant i wywołujące uczucia 

określone przez signifié, dzięki czemu mit antysemicki podtrzymuje pojęcie Wielkiej Polski i 

może także funkcjonować autonomicznie, a jego znaczenie pozostaje czytelne. Wszakże 

„znaczenie jest mitem samym”515. Barthes podkreśla także, że każde medium może być 

nośnikiem mowy mitycznej. „Słowem” (czyli znakiem) jest dla niego każda jednostka 

znaczenia, toteż może on tym mianem nazwać także zdjęcie, film, graffiti, przedmiot (np. 

kukłę), artykuł prasowy, transparent – co sygnalizowałam we wstępie. 

Dla większej klarowności wywodu można porównać dokonane przeze mnie powyżej 

podstawienie do wzoru z tym, którego dokonał sam Barthes analizując obraz salutującego 

Murzyna jako znaku mitu imperializmu francuskiego. Murzyn jest signifiant (jego sensem jest 

historia Murzyna-żołnierza, a formą salutujący-do-flagi-francuskiej-żołnierz-Murzyn), zaś 

signifié jest imperializm francuski. Imperializm francuski (pojęcie) może być też, jak 

przypomina Barthes, wyrażone za pomocą wielu innych obrazów, tym razem jest to 

salutujący Murzyn. Pisze Barthes: „Imperializm francuski zakłóca pewien pierwotny język, 

swoisty dyskurs faktograficzny, który opowiedziałby mi o salucie Murzyna w mundurze. Ale 

to zniekształcenie nie jest zniesieniem. Murzyn pozostaje na miejscu, bo pojęcie go 

potrzebuje [...] – oddaje całą swoją wymowność na usługi pojęcia”516.  

																																																								
514 Na marginesie Barthes przypomina, że jedno signifié może mieć wiele signifiant, tak samo pojęcie mityczne, 
nie tylko więc „Żyd” mówi o „polskości”. 
515 Roland Barthes, Mitologie, dz. cyt., s. 253. 
516 Tamże, s. 254. 
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Tak samo „Żyd”. Signifiant Żyda nie odsyła do prawdziwych Żydów, których historię 

moglibyśmy za jego pomocą poznać. Redukuje je do formy, której wymowność ma służyć 

pojęciu Wielkiej Polski. Wielka Polska, tak jak imperializm francuski, może być i jest 

wyrażana także inaczej niż za pomocą znaku Żyda, jednak to właśnie antysemicki mit Żyda 

wyraża doskonale pojęcie Wielkiej Polski. Relacja łącząca pojęcie mitu z sensem jest 

wszakże relacją zniekształcenia. W micie 

 

zawłaszczenie pojęcia zostaje od razu oddalone przez dosłowność sensu. [...] Imperializm francuski 

[Wielka Polska] skazuje salutującego Murzyna [Żyda] na to, aby był wyłącznie instrumentalnym 

signifiant, ten Murzyn [Żyd] zaczepia mnie w imieniu francuskiego imperializmu [Wielkiej Polski]; ale 

w tej samej chwili salut Murzyna [figura Żyda] gęstnieje [...], ścina się w wieczny motyw, którego 

przeznaczeniem jest uzasadniać francuski imperializm [Wielką Polskę]. [...] Dlatego mit jest słowem 

skradzionym i oddanym. Tylko że słowo oddane nie jest już tym samym słowem, które skradziono517. 

 

Fakt, że słowo „Żyd” nie odsyła już dzisiaj do realnych Żydów, który to fenomen 

interesuje mnie w kontekście polskiego „antysemityzmu bez Żydów”, nie jest bynajmniej 

żadnym paradoksem, gdyż stało się ono już dawno słowem-mitem i działa zgodnie z 

wewnętrzną logiką tegoż. „Przechodząc z sensu w formę obraz (signifiant) traci na wiedzy 

[(przestaje odsyłać od realnie istniejących Żydów) – Z.K.], aby tym łatwiej przyjąć tę, którą 

niesie pojęcie (signifié)”518, czyli by zwiększyć skuteczność mityczną, która potrzebna jest do 

innych celów.  

 

Wiedza zawarta w pojęciu mitycznym jest wiedzą  pomieszaną ,  uksz ta ł towaną  ze  

swobodnych,  n ieograniczonych  skojarzeń  [podkreślenie moje – Z.K.]. Trzeba kłaść duży 

nacisk na ten otwarty charakter pojęcia; nie jest to nigdy jakaś esencja abstrakcyjna, oczyszczona; jest 

to raczej bezksz ta ł tne ,  n ie t rwa łe ,  mę tne  zgęszczenie ,  k tóre  swą  j edność  i  spójność  

czerp ie  przede  wszys tk im z  pe łnionej  funkcj i  [podkreślenie moje – Z.K.]519.  

 

Z perspektywy psychoanalitycznej tworzenie się mitu można rozumieć za Lacanem 

jako przejaw fantazmatu tworzonego przez podmiot wokół pojęcia znaczącego. Za podstawę 

wszystkich znaków Lacan uznaje „znaczące znaczących” i oznacza je znakiem phallus, który 

odsyła do najbardziej podstawowego braku podmiotu. „<<Znaczące phallus>> znaczy NIC 

(oznacza brak) i to wokół niego konstytuuje się wyobrażeniowy fantazmat podmiotu”520. Na 

gruncie języka „znaczące phallus konstytuuje porządek symboliczny w taki sposób, że jest 

																																																								
517 Tamże, s. 257. 
518 Tamże, s. 250. 
519 Tamże, s. 250. 
520 Bogna Choińska, Interpretacje myśli Jacquesa Lacana..., dz. cyt. 
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brakiem <<domagającym się>> dopełnienia przez inne znaczące, a następnie gest ten musi 

być powtórzony przez kolejne znaczące, które mają utworzyć językową strukturę”521. Taka 

jest ścieżka powstawania symboliki i języka antysemickiego, którego punktem dojścia jest 

spójny mit antysemicki – antysemityzm integralny 522  – dający złudzenie doskonałego 

zastąpienia Realnego Wyobrażonym na płaszczyźnie Symbolicznego. Jak poucza Lacan, brak 

da się zapełnić wyłącznie poprzez Wyobrażone, ale jest to tylko kolejna bariera dostępu do 

Realnego, a nie rozwiązanie problemu traumy. Tak ukonstytuowani „Żydzi” to nic innego jak 

figura Wielkiego Innego, do którego porównuje się podmiot, dlatego też wiele mówi ona o 

autorach formujących ją. Mit Żyda i wypowiedzi antysemickie są dyskursem Innego. 

Powyższe uwagi nie tylko doskonale podsumowują rekonstrukcję badanego przeze 

mnie materiału empirycznego, ale także podkreślają wagę skuteczności i funkcji mitu, 

którego forma zanurza się w sens, wypaczając go tak, by mit pomnażał swoją autonomiczną 

Moc523, a ta pozwalała osiągać niewypowiadane cele. „Każdy system semiologiczny jest 

systemem wartości; ale konsument mitu uważa znaczenie za system faktów: mit zaczyna się 

jako system oparty na faktach, podczas gdy jest on tylko systemem semiologicznym”524. W 

dużej mierze znajdujemy tu wytłumaczenie współczesnej funkcji mitu antysemickiego: 

powołuje on do życia i ugruntowuje wyobrażeniową rzeczywistość, w którą wierzą jego 

odbiorcy, natomiast wiarę tę wykorzystują rozmaite siły np. polityczne, choć mogą to być 

także oddolne ruchy „plemienne”, do gospodarowania afektami społecznymi. Mit służy także 

do podtrzymywania więzi między antysemitami, gdyż „wspólnotę buduje się, podtrzymując 

etapy rewolucji, wątki konspiracji albo […] bierny opór […] wobec jakiejś władzy 

(politycznej, państwowej, symbolicznej)”525. Strategia ta jest jednoczesną niezgodą, np. na tak 

często w tym środowisku krytykowaną „poprawność polityczną” oraz biernym oporem wobec 

różnych „kosmopolitycznych” idei wymienianych wcześniej, ale odsłania duże pokłady 

frustracji i okazuje się być w swej istocie reakcyjna. W rozdziale trzecim chciałabym 

przyjrzeć się rozmaitym interpretacjom, czemu współcześnie służy mit antysemicki i słowo 

„Żyd” w polskiej przestrzeni publicznej – jakie wspólnoty wyraża i jakie budują się w oparciu 

o niego, a także jakie skutki polityczno-społeczne mogą mieć te przepływy. Następny rozdział 

będzie poświęcony przede wszystkim postulowanej przez antysemitów rekonstrukcji świata, 

polegającej na oczyszczeniu go z niepożądanych elementów. 

																																																								
521 Tamże. 
522 Zob. Andrzej Mencwel, Antysemityzm bez Żydów, dz. cyt. 
523 Celowo używam tej formy zapisu słowa „moc”, chcąc po raz kolejny nawiązać do zaproponowanej przez 
Maffesoliego kategorii współczesnego „plemienia”.  
524 Roland Barthes, Mitologie, dz. cyt., s. 264. 
525 Michel Maffesoli Czas plemion…, dz. cyt., s. 72. 
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ROZDZIAŁ 3 

Antysemityzm bez Żydów 

 

 

3.1. Rekonstrukcja świata 

W poprzednim rozdziale zrekonstruowałam funkcjonujący dziś w Polsce mit „Żyda” i 

jego historyczne korzenie, wraz z przesłankami, które przełożyły się na jego wytworzenie. 

Mit ten to mieszanka treści kulturowych cyrkulujących w najróżniejszych obiegach przez cały 

okres trwania kultury polskiej, a szerzej chrześcijańskiej w Europie. Dziś w Polsce jako kraju, 

z którego Żydzi zniknęli w wyniku Zagłady, wygnania oraz wymuszonych wyjazdów, jego 

obecność jest wciąż namacalna i doskonale wypełnia lukę po faktycznie zamieszkującej 

niegdyś polskie tereny mniejszości żydowskiej, podtrzymując tym samym i pozwalając 

kwitnąć zjawisku, które nazwane zostało „antysemityzmem bez Żydów”. „Polacy” nadal 

zwalczają „Żydów” – nic się w tej kwestii nie zmieniło mimo tak przełomowego dla całej 

kultury zachodniej wydarzenia jak Holokaust. W niniejszym rozdziale chciałabym przejść do 

interpretacji znaczenia tego zjawiska, desygnowanego przez istnienie i manifestowanie się 

mitu. 

 

Najważniejsze zagadnienie stanowi więc cel scharakteryzowanej w poprzednim 

rozdziale wojny. Jest nim zdiagnozowane już wcześniej pragnienie rekonstrukcji świata w 

celu obrony własnej tożsamości w masie, do której służy słowo „Żyd” jako synonim obcości. 

Według Rocha Sulimy szczególnie prowokującymi do użycia inwektywy (np. antysemickiej) 

sytuacjami są takie, w których nasze „ja” konkuruje z wieloma innymi „ja” na raz i nie może 

udowodnić swojej wyjątkowości i indywidualności.  

 

Sytuacje „zagęszczenia”, anonimowości, tłoku, […] aktywizują potrzebę poczucia „siebie”, zwiększają 

znaczenie operatorów tożsamości. Obelgi, przezwiska, inwektywy to akty indywidualizujące, 

przełamujące anonimowość, eksponujące „ja” inwektanta i adresata inwektywy. [Są to] 

dziś pozostałości po magii słowa oraz głębokich rytuałów „progu”526.  

 

Wspominana już echolalia, polegająca w tym przypadku na powtarzaniu 

wykluczającej inwektywy pełniącej funkcję interpelacji „przynosi bezrefleksyjne wprawdzie 

[…], ale dogłębne poczucie tożsamości, której potrzeba rośnie gwałtownie w momentach 

																																																								
526 Roch Sulima, O imionach widywanych na murach, dz. cyt., s. 73. 
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społecznych przesileń, nadmiernej ingerencji struktury, sytuacjach kryzysu i stresu” 527. 

Echolalia, jak wynika z tekstu Sulimy, organizuje wspólnoty czasu kryzysu.  

Z dotychczasowej analizy wynika z jednej strony diagnoza zakorzenionej w historii 

kultury traumy związanej z relacjami polsko-żydowskimi wyrażanej przez mowę nienawiści 

oraz nakreślone ramy sytuacji sprzyjającej jej artykulacji z drugiej. Ważnym pytaniem jest 

także to, czy rzeczywiście możemy zdiagnozować aktualną kondycję społeczeństwa 

polskiego jako moment kryzysu w historii? Nie odwołuję się tutaj do popularnych w 

publicystyce i języku potocznym podziałów na „Polskę PiS” i „Polskę PO”, lewą i 

prawą stronę Wisły, konserwatystów i liberałów, „prawdziwych patriotów” i „lewaków” 

(itd.), choć w istocie oddają one myślenie o podziale jako o znaku kryzysu, gdyż nadają 

nazwy dwóm różnym „wszechświatom rozmowy”, by użyć określenia George’a H. Meada528. 

Inaczej mówiąc, diagnozują istnienie obozów posługujących się zupełnie innym, 

niezrozumiałym dla drugiej strony językiem i sposobem opisu świata, co ma gruntownie 

Schopenhauerowski rys: rzeczywistość nie istnieje – każdy tworzy swoją. Chciałabym jednak 

podejść do problematyki kryzysu społecznego z perspektywy historycznej i zastanowić się 

nad nim jako nad etapem na drodze rozwoju kulturowego, czyli punktem przechodnim, acz 

niezbędnym do tego, by kultura weszła w następne stadium swojego długiego trwania.  

Sulima zaznacza, że pewne momenty w historii, te które zwiastują lub przynoszą 

znaczącą zmianę, charakteryzują się wysypem nowych zjawisk czy fenomenów. Tak było 

właśnie z „Józefem Tkaczukiem”. Napisy typu „Tkaczuk prezydentem” pojawiały się przede 

wszystkim przed wyborami prezydenckimi w roku 1990, ale nie należy ich rozumieć 

wyłącznie jako komentarzy do tego pojedynczego wydarzenia. Spektrum kontekstów, w 

których pojawiał się Tkaczuk-prezydent, -poseł itp., pokazuje, że inskrypcja ta stanowiła 

reakcję na ogólną zmianę w całym systemie społecznym wynikającą z przemiany ustrojowej 

w 1989 roku. „Najbardziej charakterystycznym przejawem pobudzenia znaczeń są wybory 

prezydenckie w 1990 i parlamentarne w 1993 roku. […] Celem [praktyk związanych z 

inskrypcjami „JT” – Z.K.] był Nowy Ład, a raczej jego chaotyczna faza, jego natarczywa 

ideologizacja i schematyzacja, widoczna w praktyce administracyjnej i symbolicznej”529. O 

ile Tkaczuka wynoszono do godności prezydenta, o tyle inskrypcje antyżydowskie służą 

zrównaniu „prezydenta” (członka elity symbolicznej) z „Żydem”, czyli degradacji. 

																																																								
527 Tamże, s. 83. 
528 Zob. George H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975. 
529 Roch Sulima, O imionach widywanych na murach, dz. cyt., s. 78-79. 
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Sulima pokazuje, że operacje na imionach służą przemianowaniu, czyli niszczeniu 

zastanego świata. Innymi słowy mogą wyrażać niezgodę na dziejącą się wokół zmianę. 

„Inskrypcje <<JT>> trafiły właśnie na czas takiego wielkiego przemianowania” – zmianę 

ustroju. W wypowiedzi antysemickie także wpisany jest ten aspekt. Ich autorzy 

odczuwają dziejącą się wokół nich zmianę i reagują na nią. Sądząc po treści wielu inskrypcji i 

przemówień cezurą, do której się odnoszą, jest wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, czyli 

rok 2004. Wypowiedzi umieszczające dany podmiot w funkcji „Żyda” odnoszą się bowiem 

bardzo często do samej Unii Europejskiej, jej władz i symboli lub do polskiej elity 

symbolicznej, która ten nowy ład sygnuje i podtrzymuje. Ks. Jacek Międlar mówi o tym 

wprost: „żyjemy w okupacji, gdzie wielu Polaków pokochało egipskie represje530  XXI wieku 

[…], gdzie modernistyczne masońskie i paramasońskie maski próbują mieć wpływ na Kościół 

Piotrowy. […] Bo czym jest marksistowska Unia Europejska, jak nie aparatem agresywnym 

wobec Boga, wobec Kościoła, wobec godności człowieka?” 531 . Bożena Keff również 

wskazuje na związek antysemityzmu z postawą antyunijną: „Unia jest postrzegana jako łatwe 

narzędzie władania Polską, swego rodzaju królestwo zła, które przyciąga po to, by zatruć i 

doprowadzić do rozpadu dóbr duchowych, takich jak tradycja oraz obyczaje; i można to 

postrzegać jako nowe wcielenie diabła działającego w sojuszu z Żydami”532.  

„Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to także czas administracyjnej 

ingerencji w zastany system <<imienności>>, ingerencji w urzędowe spisy nazw ulic i 

placów, nazw w książkach telefonicznych, informatorach o centralnych urzędach RP, 

encyklopediach powszechnych, wydawnictwach typu Who is Who” 533 . Gigantyczne 

przemianowanie na poziomie oficjalnym, czyli makrostruktury, wiąże się z koniecznością 

uporządkowania świata na nowo również na poziomie jednostkowym (mikro) – to znaczy z 

zabiegami mającymi na celu „ogarnięcie” (wzrokiem, słowem, umysłem) nowej 

rzeczywistości i znalezienie swojego miejsca w nowej strukturze przysłoniętej początkowo 

chaosem nowych nazw i podmiotów, które stają się nagle jej częścią.  

Taki skutek miało również wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

Niewątpliwie poszerzyło ono spektrum językowego poznania otoczenia, zmusiło do 

uwzględnienia i docenienia osób, instytucji, struktur itp., które we wcześniejszym życiu 

Polaków miały znaczenie drugorzędne (bo Unia jako byt polityczny istniała, ale nie stanowiła 

																																																								
530 Chodzi o niewolę egipską opisaną w Biblii, na której motywie oparte jest całe kazanie. 
531 Zob. Ks. Jacek Międlar, Białystok, kwiecień 2016, https://www.youtube.com/watch?v=flODKSBcHUU, 
dostęp 15.02.2017. 
532 Bożena Keff, Antysemityzm…, dz. cyt., s. 211. 
533 Roch Sulima, O imionach widywanych na murach, dz. cyt., s. 80.  
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ważnego punktu odniesienia na mapie codziennych doświadczeń Polaków). W Polsce zaczęły 

pojawiać się ulice i place Unii Europejskiej, tablice informujące o inwestycjach 

współfinansowanych ze środków unijnych, granatowe flagi z kołem ułożonym z żółtych 

gwiazd m.in. na budynkach urzędów państwowych, medialne doniesienia o bieżącej polityce 

Unii (np. kto jest kim i jakie stanowisko zajmuje), nowy system prawny wymuszający 

dostosowanie prawodawstwa krajowego do unijnego i stawiający dyrektywy unijne ponad 

aktami prawnymi państw członkowskich, pojawiła się instytucja europosła i wyborów do 

Parlamentu Europejskiego, czyli nowe plakaty, hasła i listy wyborcze. Tak jak i przełom lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, tak również okolice roku 2004 to okres „anarchii 

symbolicznej pobudzanej również przez czynniki administracyjne, państwowe i 

samorządowe”534.  

Reakcje na te zmiany widać w wypowiedziach antysemickich. W latach 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych napisy „JT” „antycypowały ziszczenie się Mitu 

Zachodu”535, czyli wyrażały istniejące w społeczeństwie wyczekiwanie nadejścia zmiany. 

Wypowiedzi antysemickie zaś – w ich wymiarze upolitycznionym, czyli w tych przykładach, 

które wprost odnoszą się do realnej, aktualnej polityki – dążą raczej do jego obalenia. Na 

razie są to tylko próby. Podążając jednak za wywodem Sulimy, który pokazuje momenty 

przełomowe z punktu widzenia kształtowania się struktur, antystruktur i kontrstruktur w XX 

wieku w Polsce, można wysunąć hipotezę, że początek XXI wieku również naznaczony jest 

silnie zideologizowanymi momentami, które wpływają na zmianę struktury. Być może więc 

cel obalenia Mitu Zachodu jest osiągalny w przewidywalnej perspektywie czasowej. 

  
Odwołując się do pomysłów Turnera, można powiedzieć w największym skrócie, że struktura (np. 

instytucja czy szerzej „społeczeństwo” w rozumieniu Tönniesa) przechodzi przez fazę liminalną 

(antystrukturę) w strukturę zmodernizowaną. Jeśli taka transformacja nie zachodzi, pojawia się 

kontrstruktura. Rok 1956 w Polsce można uznać za przejaw transformacji (antystruktura), a rok 1980 

będzie już krystalizowaniem się kontrstruktury536.  

 

Analogicznie rok 2004 można uznać za przejaw transformacji (antystruktury), a rok 

2015, po przejęciu władzy przez obóz, który nastawiony jest sceptycznie wobec obecności 

Polski w Unii i poszerza pole przyzwolenia na ekspresję podobnych odczuć (oraz po wejściu 

do Sejmu ugrupowań radykalno-narodowych), za – być może – wczesną fazę tworzenia 

kontrstruktury. Roku 2004 i przełomu z nim związanego nie trzeba koniecznie traktować jako 

																																																								
534 Tamże, s. 80. 
535 Tamże, s. 81. 
536 Tamże, s. 79. 
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czegoś osobnego. Można też odczytywać ten moment jako ciąg dalszy szerszego procesu, 

który zaczął się w roku 1989. Okres tworzenia się kontrstruktury w okolicach roku 2015 

można natomiast opisać przez pryzmat tezy Ireneusza Krzemińskiego dotyczącej 

wytworzenia się ideologii narodowo-katolickiej, która w owym czasie (a wręcz już w 2012 

roku, kiedy Krzemiński kończył swoje badanie stanu antysemityzmu w Polsce) była według 

niego w pełni ukształtowana. Jej genezy, czy też momentu odrodzenia na większą skalę, 

można zapewne dopatrywać się w roku 2010, czyli od czasu katastrofy smoleńskiej. Wtedy 

rok 1989 będzie antystrukturą w stosunku do PRL, rok 2004 strukturą przypieczętowującą 

procesy polityczno-społeczno-ekonomiczne rozpoczęte w roku 1989, 2010 kolejną 

antystrukturą w stosunku do tejże struktury, a 2015 – kontrstrukturą. 

Powstała, czy też odrodzona ideologia narodowo-katolicka, o której pisze Krzemiński, 

zakłada apologetyczny stosunek do własnego narodu, z którym wiąże się umniejszanie jego 

win i uwypuklanie krzywd. Zgodnie z wynikami badań Krzemińskiego poczucie własnej 

wartości narodowej znajduje się w dzisiejszej Polsce na wysokim poziomie. Według badacza 

współczesny antysemityzm stanowi składnik ogólniejszej orientacji mentalnej. Prowadzone 

przez niego badanie pokazało, że duma narodowa, wiara religijna i antysemityzm są wobec 

siebie komplementarne w zbitce ideologicznej. Krzemiński udowadnia, że po upływie ponad 

20 lat demokracji w Polsce przeszło dwukrotnie zwiększyła się liczba osób uważających, że 

Kościół powinien mieć szczególny wpływ na stanowienie prawa, choć nadal pozostają one w 

mniejszości. Należą do niej przede wszystkim osoby starsze, słabo wykształcone, głęboko 

wierzące. Te same osoby odrzucają „Zachód” jako źródło wzorów dla Polski. Antysemityzm 

zaś wyraźnie wiąże się z postrzeganiem Polski „ani jak Zachód, ani jak Wschód”. Zauważony 

wzrost antysemityzmu z wiekiem został wytłumaczony rosnącym nastawieniem 

nacjonalistycznym badanych. W tym ujęciu antysemityzm i nacjonalizm idą nieodłącznie w 

parze i stają się coraz bardziej widoczne z wiekiem. Orientacja ta ma swoją wyraźną 

reprezentację polityczną, przede wszystkim w partii Prawo i Sprawiedliwość. W 2012 roku, 

czyli wtedy, gdy odbywała się ostatnia fala badania, można już było mówić o w pełni 

wykształconej formie tej ideologii, mającej źródła w myśli Romana Dmowskiego, której 

istotnym czynnikiem jest niechęć do Żydów i innych narodowości537.  

W świetle tych ustaleń nie bezzasadne wydawałoby się ponowne bliższe przyjrzenie 

się „zmierzchowi paradygmatu” romantycznego kultury polskiej, który Maria Janion ogłosiła 

jedną z konsekwencji transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku. Dziś, w roku 2017, 

																																																								
537 Cały powyższy akapit streszcza ustalenia zespołu Ireneusza Krzemińskiego. Zob. Ireneusz Krzemiński (red.), 
Żydzi – problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt. 
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wyraźnie widać, że proces społecznego żegnania się z nim i żałoby po nim nie został 

zakończony, w niektórych rejonach społeczeństwa wciąż pozostaje żywy, a od 2010 roku 

objawił się ponownie. Sama autorka diagnozuje powrót paradygmatu romantycznego w 

swoich komentarzach dotyczących bieżących wydarzeń społecznych, szczególnie od czasów 

katastrofy smoleńskiej 538 . O omawianej kontrstrukturze z 2015 roku mówi nam to z 

pewnością chociażby tyle, że paradygmat romantyczny leży u jej podstaw i konsoliduje ją 

ideologicznie. Może być tak, że pytanie o jego aktualność będzie stawało się coraz ważniejsze 

(np. dlatego, że hołdująca mu postawa będzie się rozpowszechniać kwestionując tym samym 

diagnozę zmierzchu coraz bardziej), a może być i tak, że swoisty neo-/post- romantyzm 

polski drugiej dekady XXI wieku jest tylko jękiem agonalnym odchodzącego w 

przeszłość paradygmatu. Niemniej jednak tytuł książki Marii Janion Do Europy tak, ale 

razem z naszymi umarłymi wydanej w 2000 roku wydaje się dziś, po kilkunastu latach 

obecności Polski w Unii Europejskiej i prawie trzydziestu, które upłynęły od transformacji 

ustrojowej, szczególnie znamienny i trafny. W kontekście zarówno tematyki tej książki, która 

w znacznej mierze dotyczy głębokiego zakorzenienia antysemityzmu w polskiej kulturze 

wysokiej, jak i przedmiotu niniejszej pracy, nasuwa się nieodparta chęć dokonania drobnej 

korekty tytułu na „Do Europy tak539, ale razem z naszymi umarłymi i demonami”. 

Jeśli Unia Europejska i środowiska liberalne odbierane są jako „niewola, okupacja” – 

a tak wszakże opisują je wypowiedzi antysemickie – i wiąże się z tym „agresja symboliczna, 

polityczna, ideologiczna [która] wyzwala konflikt imion”, to „mamy wówczas nierównowagę 

systemu, albo jego równowagę negatywną, czyli kontrstrukturę w stosunku do struktury”540. 

To właśnie rok 2015 i 2016 są rekordowymi od wielu lat okresami pod względem ilości 

przestępstw motywowanych nienawiścią religijną, rasową, czy etniczną – jak podaje 

Prokuratura Krajowa w raporcie z października 2016 roku przygotowanym dla Ministerstwa 

																																																								
538 Por. Maria Janion, List do Kongresu Kultury 6-7 października 2016, http://www.kongreskultury2016.pl/wp-
content/uploads/2016/08/prof-kongres-kultury-6-7-pa%C5%BAdziernika-2016.pdf, dostęp 29.03.2017.  
Oraz Justyna Sobolewska, Romantycy prawicy, „Polityka”, 27.09.2016, 
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1676778,1,w-literaturze-powraca-nurt-patriotyczno-
bohaterski.read, dostęp 4.04.2017. 
539 Konsensus co do pozostania Polski w Unii wciąż jest niezachwiany, choć na uwagę zasługuje 15% poparcia 
dla wyjścia Polski z Unii wśród grupy ludzi młodych i 22% odpowiedzi, że Unia Europejska jest dla Polski 
„raczej czymś złym” w tej samej grupie badanych. Por. Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Akceptacja, 
reforma, rozstanie? Młodzież z sześciu państw członkowskich unii europejskiej wobec integracji europejskiej, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/527207176.pdf, dostęp 
27.03.2017. 
540 Roch Sulima, O imionach widywanych na murach, dz. cyt., s. 79. 
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Spraw Wewnętrznych541. Jest to czas, kiedy polska władza odmówiła przyjęcia uchodźców 

wojennych z Syrii, mimo że obowiązek taki nałożyła na nią Unia Europejska, a fala 

manifestacji społecznych wyrażających sprzeciw wobec udzielania im schronienia w Polsce 

przetoczyła się przez wszystkie miasta (warto przypomnieć szczególnie tę we Wrocławiu, 

podczas której Piotr Rybak spalił kukłę Żyda – George’a Sorosa – trzymającego flagę Unii 

Europejskiej objawiając, że uchodźcy to też „Żydzi”). Jest to czas ogólnego zwrotu w 

dyskursie publicznym w stronę polskości, historii, wartości narodowych, nacjonalizmu. 

Innymi słowy kontr-kurs w stosunku do tego nadanego przez okolice roku 2004 – 

kontrstruktura.  

„Wraz ze zmianami sytuacji geopolitycznej oraz rosnącą wśród emigrantów i 

uchodźców atrakcyjnością Polski jako miejsca do życia nasilają się problemy, z którymi 

nigdy wcześniej na taką skalę nie mieliśmy do czynienia”542 – pisze Dominik Wasilewski 

powołując się na informacje Urzędu ds. Cudzoziemców, z których wynika, że do grudnia 

2013 r. przyjęto ok. 15 tysięcy wniosków o nadanie statusu uchodźcy w RP, czyli najwięcej w 

dotychczasowej historii. Wielość obcych wpływów w Polsce skutkuje wielością wydarzeń o 

charakterze sprzeciwu wobec nich, które świetnie wpisują się lub wręcz wypełniają treścią 

zarysowaną ramami ideologii katolicko-narodowej kont-strukturę. Na tę woltę składają się 

działania o wyraźnym komponencie ideologicznym, stojącym w kontrze do wartości 

ponadnarodowej wspólnoty bez względu na wyznanie, kolor skóry, pochodzenie, jaką wyraża 

sobą Unia Europejska i myśl liberalna oraz wiele procesów globalizacyjnych mających 

wpływ na ludzi w Polsce. Już na poziomie deklaracyjnym zwrot ten w dzisiejszym wydaniu 

skierowany jest przeciwko tak zwanym w środowisku zwolenników kontr-kursu „lewakom”, 

którzy utożsamiają idee tolerancji i kosmopolityzmu543.  

Antysemityzm w kraju, na terenie którego dokonała się Zagłada, a aktualna populacja 

Żydów jest bardzo nieliczna (7353 osoby według Spisu Powszechnego z 2011 roku, choć 

często spotkać się można z zaokrągleniem tej liczby do 10 000 osób; rzeczywista liczba jest 

zaś nieznana i waha się nawet między 20 000 a 100 000 w zależności od tego, kogo liczący 

																																																								
541  Zob. Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, Wyciąg ze sprawozdania 
dotyczącego spraw o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich…, dz. cyt.   lub   Adam Bodnar, 
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji…, dz. cyt. 
542 Dominik Wasilewski, Frustracja i gniew a atrakcyjność skrajnej ideologii. Społeczne źródła aktów przemocy 
wobec imigrantów oraz agresji słownej wobec znanych postaci życia publicznego w oczach studentów [w:] 
Ireneusz Krzemiński (red.), Żydzi – problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt., s. 162. 
543 …oraz wartości takich jak: liberalizm, konsumpcjonizm, kosmopolityzm, relatywizm, a nawet „modernizm”, 
por. Ks. Jacek Międlar, Białystok, kwiecień 2016: „Wyzwolicielem jest żywy Chrystus, a nie zaś jakaś pusta 
idea, nie liberalizm, nie konsumpcjonizm, nie kosmopolityzm, relatywizm, czy modernizm”, 
https://www.youtube.com/watch?v=flODKSBcHUU, dostęp 12.02.2017. 
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uważają za Żyda544 ), na pierwszy rzut oka wydaje się co najmniej zupełnie zbędny, 

nieuzasadniony i przez to wręcz zakrawający o absurd. A jednak ma swoje funkcje i to nie 

byle jakiej wagi. Odpowiedź na pytanie „dlaczego istnieje dziś w Polsce antysemityzm, mimo 

że prawie wcale nie ma w niej Żydów” oraz w jaki sposób wiąże się on z opisaną powyżej 

rekonstrukcją świata, będzie podstawowym celem dalszej części tego rozdziału. Postaram się 

umieścić współczesny polski antysemityzm w szerokim kontekście i pokazać, dlaczego jest 

on nie tylko trwałym konstruktem kulturowym, ale wręcz dlaczego jest dziś tak bardzo – 

niestety – nieunikniony i wewnętrznie logiczny.  

Odpowiedzią na to pytanie rządzą dwie perspektywy. Z jednej strony ogólnoświatowe 

tendencje, takie jak globalizacja czy płynna nowoczesność, których cechy sprawiają, że 

wrogie postawy wobec wszelkich „obcych” i wszystkich, którzy wywołują lęk, są 

nieodłączną częścią świata, w którym żyjemy. Z drugiej strony w odniesieniu do gruntu 

wyłącznie polskiego niezwykłą wagę ma historia stosunków polsko-żydowskich, a 

szczególnie XX-wieczne wydarzenia związane z Zagładą, pogromami i wygnaniem Żydów w 

1968 roku. Dzisiejszy antysemityzm jest wypadkową wszystkich tych czynników, a raczej 

skutków, jakie z nich wynikają dla społeczeństwa na poziomie codziennego bytowania. 

	

3.2. Globalizacja 

Antysemityzm w tej funkcji, jaką pełni teraz, jest niejako dzieckiem swoich czasów, 

mimo wszystkich historycznych uwarunkowań i przemian oraz kontekstów lokalnych. 

Charakterystykę tych czasów chciałabym zarysować za pomocą pojęcia globalizacji, po której 

przewodnikiem będzie Arjun Appadurai. 

Według Appaduraia globalizacja ma swój początek na przełomie lat 80 i 90. Badacz 

definiuje ją jako  

 

zbiór utopijnych możliwości i projektów, które pojawiły się, obejmując wiele krajów, państw i sfer 

publicznych po zakończeniu zimnej wojny. Możliwości te ujmowano w sporej liczbie wzajemnie 

powiązanych ze sobą doktryn otwartych rynków i wolnego handlu, rozpowszechniania się instytucji 

demokratycznych i liberalnych konstytucji oraz ogromnych możliwości internetu (i zbliżonych 

technologii informatycznych) w zakresie łagodzenia nierówności wewnątrz społeczeństw i pomiędzy 

nimi, a także zwiększania wolności, przejrzystości i dobrego zarządzania nawet w najbiedniejszych i 

najbardziej izolowanych krajach545. 

 

																																																								
544 Zob. Justyna Kowalska-Leder, Szafa, dz. cyt., s. 402. 
545 Arjun Appadurai, Strach przed mniejszościami: esej o geografii gniewu, przeł. Marta Bucholc, Warszawa 
2009, s. 12. 
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Globalizacja, której najdonioślejszym skutkiem i samym sednem jest integracja 

rynków światowych, ogólnoświatowy obrót kapitału, odejście od gospodarek narodowych i 

umowy wielostronne, spowodowała też zmiany w polityce na różnych jej poziomach – np. 

wymusiła otwartość na najróżniejsze elementy przybywające z najróżniejszych stron świata. 

Sprawiła tym samym, że „obecnie sferą, w której można odgrywać fantazje o czystości, 

autentyczności, granicach i bezpieczeństwie, jest przede wszystkim pole kulturowe”546. 

W zglobalizowanym świecie mamy do czynienia z nowymi lękami, które zostały 

wytworzone przez ogromną szybkość i natężenie, z jakim krążą dziś ponad granicami państw 

„elementy materialne i ideologiczne”. Przemieszczenia te powodują niemożność „policzenia 

się” – ustalenia, z jakich podgrup składa się „nasze” społeczeństwo 547 . Trudno jest 

zdefiniować skład grup, ponieważ ich członkowie z wielką swobodą przemieszczają się 

między wspólnotami i terytoriami, nieoczekiwanie porzucają przynależność do jednych grup, 

a dołączają do innych, zaś na ich miejsce przychodzą nieznajomi inni. Wszystko to dzieje się 

szybko, płynnie i przy ograniczonej dostępności informacji o jednostkach i ich ruchach. 

Niepewność rodzi też tożsamość nieznających się ludzi, czyli niemożność weryfikacji, czy 

dana osoba jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje lub kim wydaje się być. Te lęki 

przekładają się dalej na niepewność statusu wielu osób pod względem przysługujących im ze 

strony państwa dóbr i przywilejów. „Każdy rodzaj niepewności zyskuje na sile wówczas, gdy 

pojawiają się ruchy ludnościowe na wielką skalę, kiedy nowe nagrody lub ryzyko wiążą się z 

wielkimi tożsamościami etnicznymi”548, np. tak jak w przypadku kryzysu migracyjnego 

związanego z wojną w Syrii trwającego w Europie od 2015 roku. Jak pisze Appadurai „świat 

ewidentnie jest współcześnie opleciony licznymi obiegami, w których pieniądze, wiadomości, 

ludzie i idee przepływają, spotykają się, zbiegają i znowu rozpraszają” 549 . Wizje 

współczesnego świata Appaduraia i Maffesoliego są do siebie bardzo podobne. 

Główną różnicą między badaczami w przywoływanych przeze mnie tekstach jest tak 

naprawdę optyka: Maffesoli mówi to samo o poziomie mikro (np. wnętrzu jednego 

społeczeństwa a nawet jednego miasta), co Appadurai mówi o poziomie makro – globalnym.  

Appadurai wyznacza wyraźną cezurę, jaką stanowi atak na World Trade Center i 

Pentagon 11 września 2001. Od tego momentu pewne prawdy, które do tej pory wydawały się 

stałe i niezmienne, stały się bezużyteczne: np. takie przekonania jak to, że ład społeczny w 

																																																								
546 Tamże, s. 30. 
547 O identyfikowaniu społeczeństwa jako „naszego” ze względu na przynależność narodową pisze Tim Edensor. 
Zob. tegoż, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. Agata Sadza, Kraków 2004. 
548 Arjun Appadurai, Strach przed mniejszościami…, dz. cyt., s. 16. 
549 Tamże, s. 32. 
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życiu codziennym jest stanem domyślnym, że wojna wewnątrz społeczeństw i pomiędzy 

społeczeństwami to dwie diametralnie różne sytuacje, że nowoczesne państwo narodowe jest 

jedynym podmiotem uprawnionym do podejmowania decyzji o wojnie i pokoju. Świat po 11 

września jest według Appaduraia raczej światem cyklicznych „wybuchów pokoju”, a nie 

wojny. Terroryzm i dyskurs wokół niego zatarł granicę między wojną w państwie i między 

państwami. Atak na WTC odsłonił zupełnie nowe oblicze wojny: to „wojna bez autora”, 

zdefiniowana wyłącznie poprzez wroga. Nie znamy sprawcy, znamy tylko ofiarę. Dodatkowo 

motywacja sprawców jest nieodgadniona – nie ma wszakże nic wspólnego z tradycyjną wojną 

uwikłaną w państwo: służącą założeniu państwa, obaleniu państwa czy zmiany stosunków 

między państwami. To jeden z motorów współczesnych strachów – nie wiemy, skąd 

nadejdzie zagrożenie, więc zakładamy, że potencjalnie może nas spotkać wszędzie i ze strony 

kogokolwiek.  

Globalizacja ma też to do siebie, że pogłębia podziały. Grupy już wcześniej 

wykluczone, praktycznie nie mają szans na zmianę statusu. Appadurai pokazuje, że w 

zglobalizowanym świecie widać wyraźny wzrost przemocy wobec wszelkiego rodzaju 

mniejszości: liczebnościowych, kulturowych, politycznych, nieposiadających własnej 

etniczności lub odpowiedniej dokumentacji oraz takich, które stanowią widoczne 

ucieleśnienie jakiejś historii wzajemnej przemocy lub nadużyć – ten ostatni przypadek to 

Żydzi we współczesnej Polsce. „Zarówno mniejszości jak i większości są wytworem 

specyficznie nowoczesnego świata statystyk, spisów, map ludnościowych i innych narzędzi 

państwa, tworzonych szczególnie od XVII wieku” 550 . Są więc nowymi kategoriami 

społecznymi i demograficznymi. Kategoria mniejszości, która szczególnie dobrze przyjęła się 

tam, gdzie rewolucje demokratyczne XVIII wieku miały doniosłe znaczenie i skutki, pociąga 

za sobą pytania o obowiązki państwa wobec swoich obywateli i zakres przysługiwania praw 

człowieka. Jak zauważa Appadurai, „zmartwienie grup zmarginalizowanych, jak zawsze w 

dziejach ludzkości, jest zmartwieniem elit” 551 . Mniejszości są, według niego, tak 

problematyczne dla państw narodowych, ponieważ „mieszczą się w niedookreślonych 

szarych strefach pomiędzy obywatelami w ścisłym sensie słowa a ludzkością w ogóle”552. To 

usytuowanie społeczne i polityczne staje się powodem licznych nadużyć wobec mniejszości 

tak ze strony państwa, jak i obywateli. Mniejszości – znów powracam do tego porównania – 

to swoisty Agambenowski homo sacer nowoczesnych państw narodowych.  

																																																								
550 Tamże, s. 47. 
551 Tamże, s. 41. 
552 Tamże, s. 48. 
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Appadurai dostrzega odmienną sytuację mniejszości w zglobalizowanym świecie w 

stosunku do wcześniejszych epok:  

 

zważywszy na systemowe ustępstwa ze strony narodowej suwerenności, wbudowane w logikę 

globalizacji i na związaną z tym rosnącą presję na państwa, które mają się zachowywać jak powiernicy 

interesów terytorialnie zdefiniowanego i ograniczonego „ludu”, wiele państw właśnie na 

mniejszościach wyładowuje swoje niepokoje związane z własną (rzeczywistą lub wyimaginowaną) 

mniejszościowością czy marginalnością w świecie kilku megapaństw, bezładnych przepływów 

ekonomicznych i skompromitowanych suwerenności553.  

 

Jest to więc sytuacja, w której kondycja mniejszości wynika ze stopnia obiektywnej 

lub subiektywnie odczuwanej marginalizacji państwa narodowego na arenie 

międzynarodowej, w ponadnarodowej polityce i konkurencji ekonomicznej. Appadurai 

podkreśla też, że czynnikiem sprzyjającym wzrostowi agresji jest połączenie społecznej 

niepewności z doktrynalną pewnością, czyli sytuacja, gdy ideologia czy szeroka narracja 

(zwykle pochodząca od państwa lub innej wielkiej, dobrze zorganizowanej siły politycznej – 

np. dużych organizacji nacjonalistycznych, których aktywność w Polsce jest bardzo 

wzmożona) przekonuje o specyficznych – zwykle negatywnych – cechach mniejszości i pada 

na podatny grunt niepewności społecznej.  

W Polsce tendencję tę mniej widać na poziomie oficjalnym (władzy państwowej), ale 

wyraźnie wyczuwalna i namacalna jest ona w społeczeństwie: chodzi nie tylko o przemoc 

symboliczną w postaci inskrypcji na murach i innych obraźliwych słów kierowanych pod 

adresem zamieszkujących Polskę mniejszości lub potencjalnie mających w niej zamieszkać 

uchodźców, ale także o akty fizycznej przemocy, których ofiarą padają szczególnie 

przedstawiciele mniejszości o innym kolorze skóry, a zwłaszcza wyznawcy islamu lub ludzie 

symbolicznie z nim powiązani554.  

Każdy przypadek wewnętrznej przemocy skierowanej przeciwko mniejszościom lub 

jej pojedynczym przedstawicielom ma swój kontekst i własne źródła. Appadurai uważa 

jednak, że wszystkie one sprowadzają się do tego, że ich wystąpienie i przebieg „wynika z 

uzasadnionego strachu, że prawdziwa światowa rozgrywka wymknęła się już z sieci 

suwerenności państwowej i międzypaństwowej dyplomacji. […] Mniejszości są punktem 

zapalnym wielu niepewności, które pośredniczą między życiem codziennym a jego szybko 

																																																								
553 Tamże, s. 48. 
554  Zob. Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, Wyciąg ze sprawozdania 
dotyczącego spraw o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich…, dz. cyt.   lub   Adam Bodnar, 
Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji…, dz. cyt. 
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zmieniającym się globalnym tłem. Przez swój mieszany status wytwarzają one niepewność 

dotyczącą narodowego ja i narodowego obywatelstwa” 555 . Między wieloma innymi 

przykładami problemów generowanych przez dwuznaczny status mniejszości (które są 

zarazem tutejsze i nietutejsze) Appadurai wymienia właśnie rozpoznanie, że mniejszości 

etniczne zacierają granice narodowości, ponieważ nie wpisują się w ideę czystości i 

przezwyciężają tłumienie pamięci o wielości, które jest wpisane w niemal wszystkie idee 

narodu, utrudniając tym samym proces identyfikowania się z tożsamością, jaką proponuje 

kategoria „narodu”. O wadze tej identyfikacji była już mowa w odniesieniu do Maffesoliego. 

 
STRACH PRZED MAŁYMI LICZBAMI 

 
Najważniejszą dla mojego wywodu częścią eseju Appaduraia jest ta, w której 

przechodzi on do wyjaśnienia mechanizmów, które powodują, że w zglobalizowanym świecie 

mniejszości etniczne padają ofiarą aktów agresji na różną skalę, aż po ludobójstwo. Na 

odpowiedź składają się dwa czynniki.  

Po pierwsze „istnieje fundamentalna i niebezpieczna idea, która stoi za samą 

koncepcją nowoczesnego państwa narodowego, a mianowicie idea <<narodowego 

ethnosu>>”556. Narodowy ethnos to przekonanie istniejące w mniejszym lub większym 

stopniu w każdym państwie, że jego suwerenność opiera się na pewnym „duchu etnicznym”. 

Idea narodowego ethnosu, którego zanieczyszczenie jest niepożądane, „została wytworzona i 

znaturalizowana wielkim kosztem” 557  i jest niczym innym jak mitem. Mit ten jednak 

przyczynia się do przesunięcia ideału jednolitości narodu w samo centrum zainteresowania 

większości. Obsesyjne skupienie na typie idealnym powoduje zaś, że mniejszości, 

pozostające w relacji symetrycznej z „większościami”, wywołują u większości tzw. „lęk 

przed niezupełnością”, czyli przed niemożliwością osiągnięcia pełni czystości etnicznej. 

Znów mamy tu do czynienia z opisem „pęknięcia”, które nie pozwala na domknięcie 

społeczeństwa, o jakim pisał m.in. Žižek. Mniejszość – tak jak bezdomny w ponowoczesnym 

mieście i Żydzi w faszyzmie – wcielają fantazje o jednolitości, która musi zostać odzyskana, a 

której jednocześnie nie da się odzyskać po prostu eliminując nieczystość.  

Po drugie, jak pisze Appadurai, słabość wywołuje strach. Mniejszości, jako słabe 

(liczebnie, militarnie), budzą lęk właśnie z uwagi na tę ich cechę. Tożsamości „my”, czyli 

																																																								
555 Arjun Appadurai, Strach przed mniejszościami…, dz. cyt., s. 49-50. 
556 Tamże, s. 13. 
557 Tamże, s. 15. 
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dotyczące grupy większościowej, niekiedy mogą w stosunku do mniejszości przyjmować 

postać „drapieżczą”. Tożsamości drapieżcze to według Appaduraia takie, których  

 

społeczne tworzenie i mobilizacja wymagają zagłady innych, zbliżonych kategorii społecznych, 

zdefiniowanych jako zagrożenia dla samego istnienia grupy określonej jako my. [...] Wyłaniają się z 

napięcia między tożsamościami większościowymi a tożsamościami narodowymi. Tożsamości można 

określić jako „większościowe” nie wówczas, gdy powołuje się na nie po prostu obiektywnie większa 

grupa we wspólnocie narodowej, lecz wówczas, gdy dążą one do zlikwidowania luki między 

większością a czystością narodowej całości558.  

 

Znaczy to, że tożsamości drapieżcze przemawiają w imieniu większości.  

„Większości liczebne mogą stać się drapieżcze i etnobójcze wobec małych liczb w 

dokładnie tym samym momencie, gdy niektóre mniejszości (i ich małe liczby) przypominają 

owym większościom o niewielkiej luce pomiędzy ich kondycją jako większości a horyzontem 

nieskalanej narodowej całości, czystego i nieskażonego narodowego ethnosu”559 – czyli na 

skutek tzw. narcyzmu małych różnic. Ten Freudowski mechanizm określa „tendencję do 

wyolbrzymiania różnic właśnie w związku z podobieństwem i zagrożeniem, jakie stwarza ono 

dla poczucia odrębności”560. Jak pisze René Girard 

  
to nie ich własną inność wyrzuca się mniejszościom religijnym, etnicznym, narodowym, lecz fakt, że 

nie różnią się, jak trzeba, a w krańcowym przypadku nie różnią się wcale, (…) to nie różnica staje się 

przyczyną obsesji prześladowców, lecz jest nią właśnie jej przemilczane przeciwieństwo: zatarcie 

się różnicy561.  

 

Do ludobójstwa dochodzi jednak jedynie wtedy, kiedy lęk przed niezupełnością i 

nieakceptowane poziomy niepewności osiągają punkt krytyczny. Poniżej tego poziomu nie 

mamy do czynienia z ludobójstwem, lecz na przykład z incydentami przemocy, czy 

szerzeniem się form przemocy zastępczej, takich jak mowa nienawiści. Niemniej jednak 

mowa nienawiści antycypuje potencjalne demony drzemiące wewnątrz społeczeństwa, 

dlatego należy ją traktować co najmniej jako drogowskaz dla badaczy społeczeństw lub 

ostrzeżenie dla elit symbolicznych, przywódców i dysydentów. Według Appaduraia „droga 

od ducha narodowego do totalnej kosmologii świętego narodu, dalej zaś do czystości 

etnicznej i czystki, jest stosunkowo prosta”562. W obliczu poruszanych przeze mnie wątków 

																																																								
558 Tamże, s. 57-58. 
559 Tamże, s. 18. 
560 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 585. 
561 Rene Girard, cyt. za: Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 589. 
562 Arjun Appadurai, Strach przed mniejszościami…, dz. cyt., s. 14. 
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dotyczących aktualnej sytuacji w Polsce (od 2015 r.) jest to ważne spostrzeżenie. Warto więc 

przyjrzeć się sytuacji mniejszości w Polsce przez pryzmat twierdzeń Appaduraia. 

Grupy większościowe według Appaduraia odczuwają „strach przed niezupełnością”, 

co przejawia się w ich dyskursie wobec mniejszości. „Dyskurs tych zmobilizowanych 

większości często zawiera ideę, jakoby większość taka mogła stać się mniejszością, o ile nie 

zniknie inna mniejszość”563 – a z takim właśnie postrzeganiem obecności Żydów wśród 

Polaków mamy do czynienia w badanych materiale564.  

 

Tożsamości drapieżcze wyłaniają się okresowo z par tożsamości […], które mają długą historię bliskich 

kontaktów, mieszania się i pewnego poziomu wzajemnej stereotypizacji [jak Polacy-Żydzi – przyp. 

Z.K.]. […] Zawsze obecny jest pewien stopień identyfikacji poprzez różnicowanie. Jedna tożsamość w 

tej parze czy zbiorze [w tym wypadku Polacy – Z.K.] często okazuje się drapieżcza wskutek mobilizacji 

postrzegania samej siebie jako zagrożonej większości565.  

 

W takiej sytuacji już samo bycie większością rodzi wielką frustrację, bowiem 

kategoria ta jasno mówi, że ideał czystego ethnosu nie jest realizowany. Im mniejsza jest 

liczebność mniejszości, która zanieczyszcza ethnos, tym większą paradoksalnie żądzę 

oczyszczenia wzbudza. „Im mniejsza liczba i im słabsza mniejszość, tym głębszy gniew o to, 

iż większość czuje się zaledwie większością, nie zaś pełnym i niekwestionowanym 

ethnosem”566. To dobre podsumowanie, dlaczego mała mniejszość żydowska w Polsce nadal 

jest przedmiotem ataków antysemickich, nawet jeśli „tylko” symbolicznych i dlaczego 

narodowcy noszą na sztandarach hasła „precz z uchodźcami” (wyrażonymi w bardziej 

brutalnych i niecenzuralnych słowach), których przecież państwo polskie nie przyjęło, a ci 

którzy są, stanowią garstkę. Przykłady można by mnożyć, bo wszystkie mniejszości w Polsce 

są słabe liczebnie, a mowy nienawiści i fizycznej przemocy wobec nich jest bardzo dużo. 

Badane przeze mnie wypowiedzi antysemickie w sposób dosłowny wiążą kwestie 

nacjonalistycznej tożsamości narodowej opartej na „duchu etnicznym”, postulowanej 

(pożądanej) czystości etnicznej i antysemityzmu jako obrony przed zmarginalizowaniem. Ich 

autorów można więc uznać za plemię o tożsamości drapieżczej.  

Małe liczby budzą też strach z innych powodów: kojarzą się np. z elitami i tyraniami, 

czyli zawłaszczeniem przywilejów i dóbr oraz ze spiskiem, konspiracją, szpiegami i 

zdrajcami, czyli inwazją sfery prywatnej w publiczną, partykularnymi interesami, 

																																																								
563 Tamże, s. 58. 
564 Zob. à GALERIA ŹRÓDEŁ, zdjęcie 33. 
565 Arjun Appadurai, Strach przed mniejszościami…, dz. cyt., s. 57. 
566 Tamże, s. 59. 
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nepotyzmem, intrygami przewrotu i oszustwa, które bazują na tajności i prywatności. 

Praktycznie wszystkie te wątki wyłaniają się z antysemickich wypowiedzi w przestrzeni 

publicznej: o wszystkie te „występki” oskarżani są „Żydzi”, co po raz kolejny dowodzi 

strachu przed ich małą liczbą. Appadurai tłumaczy te oskarżenia jako reakcję na ten kluczowy 

aspekt globalizacji, jakim jest ogólnoświatowy przepływ kapitału, który znacząco wpływa na 

postawę wrogości wobec mniejszości. „Szybkie, często niewidoczne, a nierzadko bezprawne 

ruchy pieniężne ponad granicami państwowymi uważa się powszechnie […] za źródło 

narzędzi, przy użyciu których dzisiejsza mniejszość staje się jutrzejszą większością”567. 

Czynniki te mogą potęgować niepewność społeczną, a ta przekłada się na 

agresję wyładowywaną na mniejszościach.  

Jak pisze Appadurai, w erze globalizacji „trudno dociec, kto wyłoni się jako docelowa 

mniejszość, nieszczęsny obcy [który stanie się ofiarą wystraszonej większości – Z.K.]. W 

pewnych wypadkach jest to oczywiste, w innych mniej. A to dlatego, że – historycznie rzecz 

biorąc – mniejszości nie rodzą się same, lecz są tworzone”568. To ich dyskursywny obraz 

(mit) tworzony w aktach komunikacji społecznej jest decydujący. W Polsce największym 

uniwersalnym Obcym są Żydzi. Od roku 2015 wraz z kryzysem migracyjnym „konkurencją” 

dla nich stali się „islamiści”, czyli zaklasyfikowani do jednolitej kategorii wszyscy 

przedstawiciele świata arabskiego i islamu, terroryści, imigranci i uchodźcy. Nie da się 

rozstrzygnąć w tym momencie, czy mają oni szansę stać się nowym polskim obcym na dłużej, 

mimo że dyskurs odnoszący się do nich jest równie nienawistny i agresywny. Niemniej 

jednak trudno wyobrazić sobie, by wyparli na dobre Żydów z pozycji wiodącego wroga w 

polskim imaginarium, ponieważ jego pozycja ma historię tak długą jak styczność Polaków i 

Żydów i jest zakorzeniona tak głęboko, że nie potrzeba Żydów, by antysemityzm oparty na 

micie i symbolach kwitł. Oczywiście, przedstawicieli „islamistów” w Polsce też jest niewielu 

– dlatego zresztą są „islamistami” a nie osobnymi grupami „Arabów”, „muzułmanów”, 

„uchodźców”, „Turków”, „Syryjczyków”, itd., czyli dlatego z łatwością tworzony jest ich 

mit, którego nie można sprawdzić empirycznie569. „Islamista” to wyznawca islamu, w 

domniemaniu podążający za nakazem prowadzenia dżihadu, czyli terrorysta, kolorem skóry 

odpowiadający Arabom. Znaleźć go można we wszystkich państwach Bliskiego Wschodu i 

Afryki Północnej, a bez wątpienia wśród uchodźców. Wydaje się, że to właśnie kryzys 

																																																								
567 Tamże, s. 86. 
568 Tamże, s. 51. 
569 Badania pokazują, że osoby, które miały styczność z np. imigrantem czy uchodźcą znacznie rzadziej 
prezentują wrogie wobec nich postawy i uprzedzenia. Por. Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Akceptacja, 
reforma, rozstanie?..., dz. cyt. 
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migracyjny, w sprawie którego prawdziwy alarm został podniesiony jesienią 2015 roku, i 

zamachy terrorystyczne we Francji czy Belgii w 2015 i 2016 roku stały się katalizatorem 

powstania tego złożonego mitu. Odsłania on konstrukt Europy (i – znów – Polski) jako 

„oblężonej twierdzy” (której Polska jest bastionem, tak jak za czasów odsieczy wiedeńskiej –

przekonują hasła głoszone podczas Marszu Niepodległości 2015,16,17).  Jak pisze Paweł 

Dobrosielski za Anną Zawadzką, „traktowanie danej społeczności w sposób monolityczny 

stanowi niezbędny aspekt w sekwencji zjawisk prowadzących do wybuchu przemocy”570. 

Można wysunąć hipotezę, że muzułmanie w najnowszym powszechnym dyskursie 

zyskali wiele sprawdzonych historycznie cech wyobrażonych Żydów571. Sprzeciw wobec 

przyjęcia uchodźców wynikał zaś właśnie z tego, że zostali oni całkowicie utożsamieni z 

muzułmanami. Podobieństwo do Żydów widać także w wielości odwołań do Zagłady. Jak 

zauważa Kornelia Sobczak, „przez swoją jawną przemocowość, Holokaust i antysemityzm 

wykorzystywane są do wyrażania nienawiści wobec muzułmańskich uchodźców”572, a kryzys 

migracyjny porównywany jest (szczególnie w publicystyce) do Shoah 573 . Skoro więc 

muzułmanin(-terrorysta) = „Żyd”, a uchodźca = muzułmanin, to nietrudno zrozumieć brak 

społecznej zgody na udzielenie azylu w Polsce osobom uciekającym przed wojną w Syrii.  

Być może bitwę o pierwsze miejsce w rankingu „obcych” wygra właśnie ta grupa, 

która będzie mniej liczna, a przez to bardziej drażniąca (nie)czystość narodowego ethnosu. 

„To poprzez określone wybory i strategie [np. sprzeciw wobec koncepcji przyjęcia 

uchodźców z Syrii w Polsce – Z.K.], często podejmowane przez elity rządzących państwami, 

poszczególne grupy, które pozostawały niewidzialne [np. tureccy sprzedawcy kebabów 

pracujący w Polsce – Z.K.] stają się widzialne jako mniejszości, przeciw którym można 

rozpętać kampanię oszczerstw” 574 . Za przykład może służyć wypowiedź Jarosława 

Kaczyńskiego, że uchodźcy przenoszą zarazki i choroby575. Podobny dyskurs, który jest 

zresztą w dużej mierze kalką z antysemickiego dyskursu lat 30. XX wieku576, rozwinął się na 

																																																								
570 Paweł Dobrosielski, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., s. 67. 
571 Wątek ten poruszają także autorzy esejów Gaz, Mur, Papiery w książce Ślady Holokaustu… oraz autorzy 
artykułów numeru 121 i 125 „Kultury Liberalnej” (Polski strach przed Arabem wyobrażonym? cz. I i II). 
Problematyka ta nadal czeka na całościowe opracowanie. 
572 Kornelia Sobczak, Gaz, dz. cyt., s. 194. 
573 Agnieszka Pajączkowska, Jan Borowicz, Papiery, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. 
Szpakowska (red.), Ślady Holokaustu…, dz. cyt., s. 327. 
574 Arjun Appadurai, Strach przed mniejszościami…, dz. cyt., s. 51. 
575 Por. http://www.pap.pl/aktualnosci/news,418454,kaczynski-domagamy-sie-dokladnych-informacji-ws-
uchodzcow.html, dostęp 09.04.2017. 
576 Por. Anna Landau-Czajka, W jednym stali domu. Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce 
polskiej lat 1933-1939, Warszawa 1998. 
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ulicach polskich miast i we wszystkich innych mediach komunikacji, powodując ataki na 

przedstawicieli mniejszości należących do wyobrażonego uniwersum „islamistów”.  

Plemię polskich antysemitów bez wątpienia jest przykładem tożsamości drapieżczej, 

ponieważ gorąco postuluje pozbycie się na różne sposoby wszystkich „Żydów”, których 

istnienie zagraża „Polakom”. Polscy nacjonaliści również są „drapieżczy”, szczególnie w 

odniesieniu do „islamistów” i mniejszości seksualnych. Jest wysoce prawdopodobne, że wielu 

członków należy do obu tych plemion na raz, choć jest to zagadnienie godne osobnego 

badania.  

Appadurai proponuje także ciekawe wyjaśnienie „incydentów”, mających miejsce 

szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat, takich jak zaatakowanie gazem pieprzowym 

doktoranta z Nigerii w Warszawie (grudzień 2016), pobicie w tramwaju profesora, który 

rozmawiał po niemiecku (Warszawa, wrzesień 2016), zamieszki w barze z kebabem w Ełku 

(styczeń 2017), czy ostrzeżenia wydane przez władze Politechniki Białostockiej studentom 

(przede wszystkim tureckim) przebywającym na tej uczelni w ramach unijnej wymiany 

studenckiej „Erasmus”, by „nie wychodzili ze swoich pokoi” w dniu obchodów 82. rocznicy 

powstania Obozu Narodowo-Radykalnego (kwiecień 2016). Appadurai pisze o tych aktach 

przemocy jako o zjawisku ucieleśnienia w fizycznym ciele „obcego” obaw przed tym, co 

globalne – a więc niemożliwe do skontrolowania, szczególnie ze zmarginalizowanych 

pozycji. Próba unicestwienia obcego ciała jest „próbą spowolnienia wirowania globalności i 

pozornego ogromu jej zasięgu [która] polega w części na utrzymywaniu jej w bezruchu, 

pomniejszeniu jej w ciele członka mniejszości, który jest obiektem przemocy”577. Inaczej 

mówiąc jest to objaw przytłoczenia światem, bezsilności wobec władających nim sił, lęku, 

jaki wywołuje własne upośledzenie, odbijające się w postaci agresji skierowanej ku tym, 

którzy najlepiej nadają się do ucieleśnienia tego, czym jest globalizacja. Przemoc wobec 

mniejszości może być więc rozumiana jako unicestwianie globalizacji.  

Opisane przez Appaduraia warunki są dziś w Europie ponownie widoczne, a 

brutalność haseł w analizowanych przeze mnie wypowiedziach (w tym bezpośrednie 

odwołania do holokaustowych metod zabijania Żydów i inne przykłady nawoływania do 

czynnej przemocy) oraz badania prowadzone np. przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami 

Uniwersytetu Warszawskiego, sugerują, że w Polsce unaocznił się poważny problem ze 

stosunkiem Polaków do mniejszości. Stały się one – przynajmniej w środowiskach 

nacjonalistycznych – tymi, które nie pozwalają osiągnąć pełni narodowego ethnosu. Badane 

																																																								
577 Arjun Appadurai, Strach przed mniejszościami…, dz. cyt., s. 53. 
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przeze mnie wypowiedzi antysemickie (i inne ksenofobiczne, homofobiczne itp.) oraz 

przypadki napaści na przedstawicieli mniejszości są, jak to nazywa Appadurai, „ekscesami”, 

które wynikają z frustracji spowodowanej bezowocnymi próbami walki o wyeliminowanie 

różnic, która w świecie bardzo głębokich połączeń i przemieszań skazana jest na porażkę. 

Agresja, którą widzimy dziś na polskich ulicach – nie tylko na jedynie „szepczących” 

murach, ale przede wszystkim na rozwrzeszczanych pochodach organizowanych przez 

organizacje nacjonalistyczne, manifestacjach antyimigranckich, aż wreszcie w formie 

faktycznych, fizycznych aktów przemocy – nie jest zjawiskiem odosobnionym, lokalnie 

polskim, czy ujawniającym specyfikę wyłącznie polskiej kultury. Świadczy ona także o 

„momencie kulturowym”, w którym znajduje się Polska i cały świat, czyli o erze globalizacji, 

w którą agresja ta jest niechybnie wpisana chociażby jako „efekt uboczny” – choć, jak pisze 

Appadurai, być może ma w sobie znacznie więcej z esencji tych czasów, niż chcielibyśmy 

przyznać.  

Podsumowując, strach przed niezupełnością, te narcystyczne rany odpowiedzialne za 

powstawanie tożsamości drapieżczych, wiążą się z globalizacją, ponieważ „naturalność, do 

której dążą i pretendują wszelkie tożsamości grupowe, jest nieustannie zagrożona 

abstrakcyjną bliskością samych kategorii mniejszości i większości” 578 , np. z powodu 

nieustannych migracji. „Globalny przepływ przekazywanych przez media masowe, niekiedy 

utowarowionych wizerunków ja i innego wytwarza rosnące wciąż archiwum hybryd, które 

naruszają wyraźne kontury wyznaczające krawędzie wielkoskalowych tożsamości” 579 . 

Mniejszości są konstruktem powstałym na potrzeby większości i państwa narodowego.  

 

Wytwarza się je w określonych warunkach każdego narodu i każdego nacjonalizmu. Często są one 

nośnikiem niechcianych wspomnień aktów przemocy, które stworzyły istniejące obecnie państwa. […] 

Mniejszości przypominają też o niepowodzeniach rozmaitych projektów państwa […]. Są symbolem 

klęski i przymusu. Stanowią zaburzenie wszelkich wspieranych przez państwo wizji czystości narodu i 

sprawiedliwości państwa. Są więc kozłami ofiarnymi w klasycznym sensie tego terminu580.  

 

Stąd bierze się współczesny mit Żyda w Polsce, który jest jednym z motorów aktów 

agresji – fizycznej, słownej i symbolicznej – mającej na celu ochronę lub artykulację 

własnego przestraszonego światem „ja”. Zważywszy na kondycję państwa narodowego w 

erze globalizacji oraz na wynikającą z niej frustrację wobec marginalizacji w globalnej 

rozgrywce, przemoc wobec mniejszości można w tym przypadku postrzegać jako próbę 

																																																								
578 Tamże, s. 86. 
579 Tamże, s. 86. 
580 Tamże, s. 48. 
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„unicestwianie globalizacji”, czyli realiów, nad którymi się nie panuje. Nacjonalistyczny 

kolektywny narcyzm odbija się narcyzmem małych różnic na mniejszościach. 

 

POLSKI NACJONALIZM A ANTYSEMITYZM 

 

Wątek, który porusza Ireneusz Krzemiński, pisząc, że antysemityzm jest składnikiem 

szerszej orientacji mentalnej, jest ważny i wart rozwinięcia. Antysemityzm bowiem – co 

można zobaczyć na przykładzie „antysemitingu”581, przemówień Jacka Międlara, wielu 

inskrypcji z galerii itd. – pojawia się bardzo często w kontekście haseł nacjonalistycznych i 

symboli narodowych. Ta „szersza orientacja mentalna”, która nie jest ściśle rzecz biorąc 

tematem mojej pracy, więc nie będę wnikać głęboko w jej szczegóły, również manifestuje się 

w przestrzeni publicznej i również posługuje się rytuałami: pochodami, demonstracjami, 

marszami, okrzykami, eksponowaniem odpowiednich symboli (głównie barw narodowych i 

godła), atakami, także fizycznymi, na osoby spoza wspólnoty oraz poprzez inskrypcje. To 

właśnie tu uwidacznia się mitologia „prawdziwych Polaków”, której mit antysemicki jest 

częścią. Polski nacjonalizm może służyć jako ilustracja tego, co pisze Appadurai o 

globalizacji. Wpisany jest on w logikę ponowoczesności i globalizacji i wyraża pragnienie 

rekonstrukcji świata, które manifestuje się w formie agresji w stosunku do wielu mniejszości 

(narodowych i nie tylko) – w tym także antysemityzmem.  

Na choćby powierzchowną uwagę zasługuje Marsz Niepodległości, największe 

zgromadzenie publiczne w Polsce, które z roku na rok zyskuje na frekwencji (w 2016 roku 

szacowanej przez policję na 75 000 uczestników) i stało się największym świętem wartości 

narodowych czy patriotycznych dla jednych, a nacjonalistycznych dla drugich. Marsz 

Niepodległości jest to społeczny rytuał plemienia narodowców, którzy roszczą sobie prawo 

do przemawiania w imieniu całej wspólnoty Polaków („Polaków”?) wyznaczając jej granice 

w oparciu o ideę „ducha etnicznego”. Nosi on wszelkie znamiona świątecznej reaktualizacji 

mitycznego, kosmogonicznego wydarzenia „z początku”, którą opisał Mircea Eliade, dzięki 

której dokonuje się symboliczne, cykliczne odradzanie się wspólnoty582. 

W dzień 11 listopada, czyli w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przez 

ulice największych miast przechodzi pochód odtwarzający mityczną scenę Narodzin Narodu. 

Marsz poprzedza msza święta i odczytanie (przynajmniej było tak w 2015 i 2016 roku w 

																																																								
581 Zob. Antysemiting palenie i topienie b’żyduli nad Wisłą 2017, http://m.cda.pl/video/132563197, dostęp 
29.04.2017. Film opublikowany przez „Sumienie narodu TV”. 
582 Mircea Eliade, Czas święty i mity, [w:] Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, red. Marcin Czerwiński, przeł. 
Anna Tatarkiewicz, Warszawa 1993, s. 89-124. 
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Warszawie) listu, którego nadawcą jest prezydent, symboliczny Ojciec Narodu, głowa i 

gwarant jedności i trwałości państwa, czyli symboliczne włączenie najwyższych 

zwierzchników w ceremonię poprzez objęcie przez nich swoistego nad nią patronatu. Pochód 

rusza. Na jego czele kroczy husaria – duma polskiej armii583 , odegrana przez grupy 

rekonstrukcyjne. Uczestnicy ubrani w patriotyczną odzież z orłami niosą biało-czerwone 

flagi, śpiewają hymn, skandują hasła wyrażające wierność Narodowi (spośród których „Bóg, 

Honor, Ojczyzna” jest najważniejsze), zobowiązanie do obrony go przed wrogami i intruzami 

oraz niezgodę na szarganie jego dobrego imienia i dumy.  

Marsze z lat 2011, 2013 i 2014 przeszły do historii jako te, których uczestnicy 

faktycznie odegrali mityczną scenę obrazującą wyzwolenie się spod jarzma ciemiężycieli i 

odzyskanie niepodległości przez Polskę: moment założycielski. Inne edycje, nawet jeśli nie 

dochodziło podczas nich do eskalacji fizycznych aktów agresji wobec różnych podmiotów, 

które zostawały obsadzane w roli „wroga” lub miały go symbolizować (policji, 

kontrmanifestujących, mieszkańców skłotu, budki strażniczej ambasady Rosji, instalacji 

artystycznej „Tęcza”, z których każdy odnosi się do odpowiedniej symboliki grup 

wykluczonych), także nawiązywały do sceny batalistycznej np. poprzez użycie rac, świec 

dymnych, petard, a czasem niebezpiecznych narzędzi w rękach uczestników (kostki 

brukowej, wyrwanych drzew oraz innych elementów architektury miejskiej…). Mniejsze lub 

większe zamieszki, mające oddawać atmosferę bitwy o wolność, odnotowywane były co 

roku.  

Czas Marszu to czas święty, moment ponownych narodzin wspólnoty, ogromnego 

zagęszczenia symbolicznego związanego z wejściem w nowy cykl – aż do 11 listopada 

następnego roku. Jest to wielka manifestacja „ducha”, która wyraża „głód świętości i tęsknotę 

ontologiczną”, podczas której „historia staje się znów historią świętą”584. Organizowany jest 

on notabene od roku 2010, co tylko pokazuje, jaką wyrwą dla tego typu afektów okazała się 

katastrofa smoleńska i jak mocno przywołała ona romantycznego, mesjańskiego, 

martyrologicznego ducha – tego samego, który według Janion towarzyszył pierwszej 

dwudziestowiecznej kulminacji tej postawy pod koniec I wojny światowej (właśnie w 

momencie odzyskania niepodległości) i w dwudziestoleciu międzywojennym.  

Wspominam o tym z dwóch powodów. 

Po pierwsze, ponieważ manifestacje antysemityzmu w przestrzeni publicznej są dzisiaj 

częścią procesu rekonstrukcji wspólnoty. Podczas samego Marszu Niepodległości 

																																																								
583 Por. https://marszniepodleglosci.pl/husaria/, data dostępu 12.03.2017. 
584 Mircea Eliade, Czas święty i mity, dz. cyt., s. 119, 123. 
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odnotowałam incydent antysemicki w postaci przemówienia Jacka Międlara. Pojawiły się one 

także przy innych podobnych, niejako satelickich wobec Marszu, wydarzeniach 

organizowanych przez środowiska nacjonalistyczne: w trakcie manifestacji antyimigranckiej 

we Wrocławiu w listopadzie 2015 roku (spalenie kukły Żyda trzymającego flagę Unii 

Europejskiej) i podczas demonstracji zwolenników Prawa i Sprawiedliwości w grudniu 2015 

roku w Warszawie (transparent „domagamy się od rządu likwidacji masomerii żydowskiej w 

Polsce. Zagrażają Polakom” 585 ). Można zauważyć, że dyskursy te (antyimigrancki, 

antysemicki, nacjonalistyczny – ogólnie dyskursy prawicowe) przeplatają się. Dyskurs 

nacjonalistyczny posługuje się hasłami antyimigranckimi i antyislamskimi, a te niejako 

rehabilitują skompromitowany dyskurs antyżydowski, robiąc mu więcej miejsca w sferze 

publicznej. „Żyd” pojawia się często jako jeden z wrogów czy zagrożeń, gdy grupa, o której 

mowa, zaczyna ich jednym tchem wymieniać („islamiści”, masoneria, „lewactwo”, 

„pedalstwo”, komuna, Żydzi, okazjonalnie inne narody – szczególnie Niemcy i Rosjanie, 

itd.). W ten sposób antysemityzm staje się jednym z narzędzi procesu rekonstrukcji 

wspólnoty. Proces ten dąży właśnie w stronę określoną przez mit celebrowany podczas święta 

11 listopada. Głównym z projektowanych celów jest odzyskanie ideału czystości narodowego 

ethnosu określonego przez „ducha etnicznego” (to właśnie mit „polskości” sam w sobie), 

który zakłada brak jakichkolwiek mniejszości, inności i odstępstw od wzorca.  

Według Appaduraia w erze globalizacji państwo narodowe w obliczu zacieśniania 

się różnych form gospodarczej współpracy międzynarodowej „było stale redukowane do 

fikcji swojego ethnosu jako ostatniego zasobu kulturowego, dzięki któremu może sprawować 

pełną dominację”586. (Na marginesie warto jednak wspomnieć, że inne teorie podchodzą do 

tego zagadnienia mniej kategorycznie: np. Tim Edensor skłonny jest uważać, że globalizacji i 

państwa narodowego nie należy postrzegać jako kategorii binarnych). Taka sytuacja 

widoczna jest w Polsce np. teraz, gdy krzyki dotyczące narodowego ethnosu są bardzo głośne, 

ale jednocześnie ich siła sprawcza jest bardzo ograniczona przez globalizacyjne realia 

gospodarczo-polityczne. Od 2010 roku widoczny jest „ferment” (antystruktura), jak nazywa 

go Maffesoli, który potęguje nakierowanie na kategorie narodu i nieprzychylną postawę 

wobec obcych. Rok 2015 stanowi punkt zwrotny w post-transformacyjnej kulturze polskiej – 

kontrstrukturę, gdyż od tego czasu podobne treści manifestują się w przestrzeni publicznej ze 

wzmożoną siłą. Jak pisze Maffesoli,  

 

																																																								
585 Pisownia oryginalna. 
586 Arjun Appadurai, Strach przed mniejszościami…, dz. cyt., s. 30. 
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uwiąd kultury w cywilizację zwykle sprzyja wycofywaniu się w jedność i pobudza lęk przed Obcym. 

[…] Fermentowi, którego źródłem są osoby trzecie, towarzyszy wzrost znaczenia ludu. Wzmacnia się 

on dzięki rozgrywaniu różnicy, wiedząc, że jest ona dla wszystkich korzystna [od 2015 – Z.K.]. […] To 

właśnie on [lud] a nie klasa dominująca, jest nośnikiem poczucia narodowego. […] W kręgach 

ludowych dostrzegamy pewną „nieustępliwość”. Czują się one szczególnie odpowiedzialne za 

„ojczyznę”, rozumiejąc ten termin w najprostszym jego sensie: jako terytorium ojców587.  

 

Połączenie ogólnej tendencji nacjonalistycznej i przeświadczenia, że Polska padła (może paść 

lub nieustannie pada) ofiarą ataku – a taki dyskurs wytworzyła katastrofa smoleńska – oraz 

czynników, jakimi są kryzys imigracyjny związany z wojną w Syrii oraz ataki terrorystyczne 

w Europie – cała ta mieszanka przełożyła się na kontrstrukturę nakreśloną przez rok 2015 

polegającą na wzmożonym nacjonalizmie wrogo nastawionym do wszystkich obcych, który 

manifestuje się przede wszystkim wewnątrz społeczeństwa i składających się na nie grup-

plemion. „Obcy pozwala zapoczątkować nową kulturę”588 – pisze Maffesoli. 

Włączanie nowych bytów do grona wrogów i odszczepieńców nie pasujących do 

wzorca i wykorzystywanie ich w kontekście nacjonalistycznym jest reakcją na zmieniające 

się wokół realia społeczno-polityczno-ekonomiczne. „Jednostki muszą nieprzerwanie 

odtwarzać ustalone symbole, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami. Jest to proces 

dynamiczny, wymagający ciągłej pracy nad identyfikacją z takimi symbolami w celu ochrony 

znaczenia”589, który – jak podkreśla Tim Edensor – jest tak domeną elit, jak niższych warstw 

społecznych i poszczególnych grup. Uszczegółowienie tego projektu rekonstrukcji i 

dostosowanie go do bieżących problemów wyraża się w treściach inskrypcji i innych 

wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Mówi o nim również sama sylwetka zwolennika 

takowej rekonstrukcji, która została zbadana przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami 

Uniwersytetu Warszawskiego podczas Marszu Niepodległości 2016 w Warszawie590.  

Uczestnicy Marszu określali się jako zdecydowanie konserwatywni. Cechowała ich 

też znacznie niższa akceptacja dla mniejszości etnicznych (i seksualnych) niż ogół Polaków. 

Postrzegali swoją sytuację i Polaków ogólnie jako gorszą niż innych narodów, ale nie czuli 

się „gorszą częścią społeczeństwa polskiego”. „Badanie wykazało, że to hierarchiczność i 

postrzeganie świata jako dżungli (w której silniejsze grupy podporządkowują sobie słabsze) 

wymagającej ciągłej walki o przetrwanie, a nie autorytarne poglądy, wyróżnia uczestników 

																																																								
587 Michel Maffesoli, Czas plemion…, dz. cyt., s. 181-187. 
588 Tamże, s. 166. 
589 Tim Edensor, Tożsamość narodowa…, dz. cyt., s. 18. 
590 Zob. Katarzyna Malinowska, Mikołaj Winiewski, Paulina Górska, „Polska dla Polaków, Polacy dla Polski”. 
Przekonania i preferencje uczestników Marszu Niepodległości 2015, Centrum Badań nad Uprzedzeniami 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016. 
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Marszu na tle innych Polaków”591. Można założyć więc, że cechy te mówią nam o obszarach 

pragnień i frustracji społecznych, które przekładają się na oczekiwania wobec projektu 

rekonstrukcji i które projekt ów zaspokaja. Marsz Niepodległości jest jednym z największych 

zgromadzeń publicznych, toteż nie można go lekceważyć, ponieważ już sama liczebność 

świadczy o popularności głoszonych wśród jego uczestników postaw i haseł w 

społeczeństwie polskim.  

Proklamowana wspólnota jest wspólnotą wyobrażoną, czyli konstruktem mającym 

odzwierciedlenie tylko w sferze życzeń i projektów, ewentualnie nieweryfikowalnych 

deklaracji. Podstawowymi jej składnikami są „polskość” – o czym świadczy coroczne 

ponowne jej ustanawianie podczas rytuału Marszu Niepodległości – i katolicyzm 

postrzegany jako nieodłączny element „ducha etnicznego”, czyli „polskości”. Stanowi on 

zarazem jeden z wiodących argumentów przeciwko muzułmanom, a także Żydom, a jego 

podstawą jest przekonanie o niemożliwości pokojowego współżycia dwóch cywilizacji 

(cywilizacji, czyli „trwałych i niezmiennych konstruktów kulturowo-religijnych, 

warunkujących etykę i postępowanie jednostek niezależnie od ich woli”592) , jak określa to 

Feliks Koneczny, którym inspirują się narodowcy 593 . Motorem napędowym aktywnego 

działania na rzecz rekonstrukcji owej wspólnoty jest zaś specyficznie rozumiany patriotyzm 

o charakterze nacjonalistycznym, posiadający wiele cech nawiązujących do etosu 

romantycznego, globalizacyjne zagrożenia dla państwa narodowego i ponowoczesny lęk 

wobec nieznanego kształtu codziennego i przyszłego życia. 

Polscy współcześni antysemici stanowią przykład grupy społecznej, która w sposób 

empiryczny potwierdza powyższe rozpoznania dotyczące chęci rekonstrukcji świata w 

oparciu o emocje, które do niego żywi – przede wszystkim lęku i niepewności, a także 

kompleksów i poczucia traumy związanej z relacją z mniejszością. Skoro wraz z wejściem 

Polski do Unii Europejskiej tyle nowych bytów wtargnęło do polskiej przestrzeni publicznej, 

a otwarte granice przestały być przeszkodą dla niezliczonej grupy kolejnych, logicznym staje 

się poczucie konkurencji innych „ja” wobec własnego „ja” jednostki. Jest to bowiem sytuacja 

„<<zagęszczenia>>, anonimowości, tłoku, […] [która] aktywizuje potrzebę poczucia 

<<siebie>>”594 w obliczu konieczności rywalizacji i obawie o własną pozycję społeczną. 

Istotne, że w dzisiejszym społeczeństwie polskim odnajdujemy grupę ludzi, którzy explicite 

potwierdzają taką interpretację wypowiedzi antysemickich, według której są one wynikiem 

																																																								
591 Por. Tamże. 
592 Por. Alina Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., dz. cyt., s. 335. 
593 Por. Tamże, s. 335-337. 
594 Roch Sulima, O imionach widywanych na murach, dz. cyt., s. 73. 
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gniewu i strachu przed obcymi, poczucia zagrożenia marginalizacją, frustracji, skrajnych 

poglądów politycznych, a czasami nawet nudy i bezmyślności ich autorów595.  

Do takich wniosków doszli badacze Wojciech Ogrodnik i Łukasz Jurczyszyn z 

zespołu Ireneusza Krzemińskiego prowadzący badania focusowe dotyczące źródeł aktów 

przemocy wobec imigrantów. W badaniu wzięli udział młodzi ludzie z Białegostoku i 

Wrocławia, głównie będący aktywnymi działaczami organizacji prawicowych i kibicowskich. 

Przeprowadzone z nimi wywiady pokazują, że istotnie wysoki poziom niepewności „gruntu 

pod nogami”, przyszłości, własnej pozycji w społeczeństwie i samooceny przekłada się na 

przestępstwa na tle rasowym i dotyczące mowy nienawiści. Wielość i intensywność zmian w 

najnowszej polityce polskiej, które powodują, że trudno jest objąć umysłem ich zasady 

działania i zakres, może stanowić wyjaśnienie dla tego „samopoczucia” społecznego. Za 

przykład mogą służyć zmiany ekipy rządzącej przy okazji niemalże każdych kolejnych 

wyborów, wciąż stosunkowo świeżo wprowadzona gospodarka kapitalistyczna, oddająca 

odpowiedzialność za poziom bytowania inicjatywie jednostkowej, wstąpienie Polski do 

organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, globalizacja, kryzysy finansowe 

(rok 2008) itd. Syndrom ukazujący się poprzez te zmiany można nazwać za Rochem 

Sulimą „fazą liminalną polskiej kultury” lub „typową niepewnością ponowoczesną” za 

Zygmuntem Baumanem czy Michelem Maffesolim, w każdym razie jest to okres, który 

charakteryzuje duży niepokój, a ten powoduje konieczność „poszukiwania siebie” przez 

jednostki go doświadczające. W takim wypadku teza Ireneusza Krzemińskiego postawiona w 

latach dziewięćdziesiątych, że „aktywizacja niechęci do obcych oraz uogólnionej postawy 

ksenofobii będzie tym silniejsza, im gorsza będzie sytuacja życiowa ludzi i im bardziej będą 

odczuwać oni zagrożenie, niejasność reguł działania instytucji i osób oraz im więcej będą 

mieli kłopotów z określeniem własnej tożsamości” 596  byłaby w pełni odpowiadająca 

powyższym konstatacjom.  

Odpowiedź na pytanie, kto ulega owym lękom, która miałaby przybliżyć również 

sylwetkę współczesnego polskiego antysemity, jest dużym wyzwaniem, tematem na osobne 

omówienie i być może zagadnieniem odpowiedniejszym dla socjologii lub psychologii 

społecznej. Niemniej jednak pewne ogólne wskazówki, które zostały umieszczone w 

cytowanych przeze mnie do tej pory badaniach, wydają się ważne i – pamiętając o założeniu, 

że antysemityzm jest częścią szerszej orientacji mentalnej – warte przytoczenia.  

																																																								
595 Zob. Dominik Wasilewski, Frustracja i gniew a atrakcyjność skrajnej ideologii…, dz. cyt., s. 182. 
596 Ireneusz Krzemiński, Wprowadzenie, [w:] Czy Polacy są antysemitami…, dz. cyt., s. 17. 
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„Niektórzy badacze już dawno zauważyli, że aktów przemocy czy wandalizmu o 

podłożu rasistowskim dopuszczają się po pierwsze młodzi ludzie o niskim poczuciu własnej 

wartości, zagrożeni marginalizacją społeczną, przejawiający postawy ksenofobiczne, tzw. 

biali biedni”, o których w ślad za Michelem Wieviorką wspomina Łukasz Jurczyszyn597. 

Charakterystyka ta od razu przypomina słowa Adorno o niedojrzałych politycznie 

jednostkach, które uciekają w utopię ego kolektywnego, by zniwelować poczucie bezsilności 

wobec otaczającego ich świata. Badani przez Jurczyszyna studenci uznali, że podobne 

wybuchy agresji są autorstwa „małolatów”, czyli osób młodych i/lub niedojrzałych. „Badani 

sami naszkicowali portret Polaka, zgodnie z którym chce on bronić godności i dobrego 

imienia swojego narodu, a jednocześnie jest pełen kompleksów i uprzedzeń wobec 

obcych”598.  

 

Dzięki temu stają się oni [tak opisani „małolaci” – Z.K.] członkami wspólnoty, która ich 

dowartościowuje i w dodatku daje im poczucie misji poprzez propagowanie haseł i wartości 

wypływających z ideologii, w tym przypadku skrajnie nacjonalistycznej i rasistowskiej. […] Aktów 

przemocy dopuszczają się także młodzi ludzie z dobrze sytuowanych rodzin, często dobrze 

wykształceni, którzy potrzebują silniejszych wrażeń, szukają po prostu sposobu na nudę i 

dowartościowanie siebie jako kogoś silnego. Ideologiczna podbudowa oferowana przez 

ultranacjonalistyczne ugrupowania jest dla nich w związku z tym atrakcyjna599.  

 

Ideologii stawiającej naród w centrum zainteresowania szczególnie chętnie, według 

Jurczyszyna, ulegają ludzie młodzi, gdyż daje im ona poczucie misji i zmniejsza przez to 

poziom frustracji czy strachu związanego z niepewnością własnej sytuacji. Według badacza 

widać dziś zjawisko poszukiwania przez młodych ludzi dróg identyfikacji z narodem jako 

ważną dla nich wartością oraz potrzebę przynależności do grup odniesienia, które dają 

poczucie wspólnoty w codziennym życiu. 

 Nie należy jednak dać się złapać w pułapkę obarczania winą wyłącznie „młodych”, 

ponieważ badania empirycznych nauk społecznych, zapisy wizualne, czy obserwacja różnych 

manifestacji w przestrzeni publicznej, a także dostępne informacje policji o „zatrzymanych” 

podczas tych zgromadzeń, wskazują, że przekrój wiekowy w grupie antysemitów jest 

																																																								
597 Dominik Wasilewski, Frustracja i gniew a atrakcyjność skrajnej ideologii…, dz. cyt., s. 186. 
598 Tamże, s. 177. 
599 Tamże, s. 186. 
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znacznie szerszy600. W kontekście budowania siły politycznej, która miałaby wpłynąć na 

zmianę strukturalną w Polsce pamiętać też należy, że  

 

dobrze ugruntowany w świadomości społecznej dzięki programom nauczania języka polskiego i historii 

w szkołach […] etos romantycznej walki o wolność z obcym najeźdźcą może zostać z łatwością 

wykorzystany przez różne siły polityczne w celu zagospodarowania gniewu społecznego i frustracji 

wielu […] ludzi601.   

 

Zarówno młodych jak i znajdujących się w stanie frustracji z innych powodów, np. 

wynikających z samej charakterystyki dzisiejszego „społeczeństwa aktywności”602, które 

Zygmunt Bauman opisuje jako układ „indywidualnych działań oraz indywidualizmu z 

gatunku <<wóz albo przewóz>>, gdzie życie codzienne ulega prekaryzacji, zmuszając 

jednostkę do bycia <<w stanie ciągłej gotowości>>”603. Dominującą kategorią społeczną jest 

w tym modelu prekariat, czyli „ludzie, którzy boją się utraty swoich cennych i godnych 

zazdrości osiągnięć, majątku i pozycji społecznej”604.  

 

Widmo krążące nad społeczeństwem niedoszłych aktywistów z przymusu [jednostkami w 

społeczeństwie aktywności – Z.K.] to przerażenie, że okażemy się ułomni – niewydolni lub 

nieskuteczni – a także strach przed bezpośrednimi konsekwencjami – utratą poczucia własnej wartości i 

jej potencjalnymi następstwami, to jest ostracyzmem, marginalizacją, wykluczeniem605.  

 

To jasne, że zanurzenie w tego typu systemie może prowadzić do frustracji. Podatność 

na frustrację i co za tym, w części przypadków, idzie, działanie ideologii nacjonalistycznej nie 

jest więc zależna od wieku, lecz od treści socjalizacji w szkołach i innych instytucjach oraz 

zmiennych indywidualnych, a więc odnosić się może do przeróżnych grup i jednostek w 

społeczeństwie. Potencjał do przyswojenia sobie idei zawartych w etosie romantycznym tkwi 

we wszystkich pokoleniach, które przeszły opartą na nim socjalizację (a on sam, jak twierdzi 

jego wybitna znawczyni Maria Janion, pokutował w Polsce nie tylko w XIX wieku, lecz i 

przez cały XX wiek, a wręcz przejawia się do dziś). 

 Powyższe przesłanki, mówiące o przestępstwach rasistowskich jako o efekcie 

kompleksów, niedojrzałości politycznej, przyswojenia mniej lub bardziej nacjonalistycznych 

																																																								
600 Zob. Np. http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/antysemicka-manifestacja-w-poznaniu-zydzi-
protestuja,3261942,artgal,14114966,t,id,tm,zid.html, dostęp 15.02.2017. Por. http://www.otwarta.org/poznan-
antysemicka-demonstracja-w-dniu-ofiar-holokaustu/, dostęp 16.01.2017. 
601 Dominik Wasilewski, Frustracja i gniew a atrakcyjność skrajnej ideologii…, dz. cyt., s. 186. 
602 Koncepcja zaczerpnięta przez Baumana od Byung-Chul Hana. Por. Zygmunt Bauman, Obcy u naszych drzwi, 
dz. cyt., s. 67-69. 
603 Tamże, s. 68. 
604 Tamże, s. 22. 
605 Tamże, s. 69. 
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ideologii, mają znaczenie także w odniesieniu do samego antysemityzmu. „Antysemityzm 

może być często nieuświadamiany [przypomnijmy słowa Maffesoliego – przyp. Z.K.], 

traktowany raczej jako jeden ze sposobów budowania poczucia własnej wartości przez ludzi 

zagrożonych marginalizacją lub po prostu urozmaicających sobie w ten sposób życie”606. 

Antysemityzm ma także istotne powiązania historyczne z ruchami prawicowymi i 

nacjonalistycznymi, które wprzęgły go w tryby ideologii nacjonalistycznej opartej na 

mitycznej wizji narodu.  

 

Po klęsce ostatniego powstania dziewiętnastowiecznego; w toku szybkiego rozwoju kapitalizmu, a w 

tym zwiększenia roli Niemców i Żydów; w skutek artykulacji odrębnych aspiracji narodowych (na 

przykład Litwinów), jak dowodzi [Andrzej] Walicki, zaczął się formować nacjonalizm integralny. 

Głównymi ideologami polskiego etnonacjonalizmu stali się Narodowi Demokraci. […] W Drugiej 

Rzeczpospolitej rozwinęli oni swą koncepcję Narodu Polskiego jako panującego i Polaka-katolika jako 

jedynego reprezentanta polskości, rozumianej jako wspólnota etniczno-religijna. […] Rysowano wizję 

Wielkiej Polski, wypowiadając bezpardonową walkę „zażydzeniu” Polski i kultury polskiej. „Obcych 

włóczęgów” należało gnać precz, bez fałszywej litości607.  

 

Tak powstał mit Wielkiej Polski.  

 

Antysemityzm nowoczesny był zawarty w ideologii i modernizacyjnej myśli narodowej Romana 

Dmowskiego – ojca ruchu narodowego, który uczynił antysemityzm jedną z zasad programowych i 

którego współczesne polskie ruchy nacjonalistyczne wybrały na swojego patrona. […] Ideologia 

polityczna, jaką stworzył Dmowski, budowała model patriotyzmu Polaka-katolika, antyżydowsko 

nastawionego z założenia. Podobnie było ze stosunkiem do europejskich idei liberalnych, które 

indywidualizm i prawa jednostek stawiały ponad prawami narodowego kolektywu. Stąd zresztą idea 

„narodowej” demokracji. Demokracja nie tylko miała być „narodowa”, ale z całą pewnością 

kolektywistyczna: obywatele powinni z powodów patriotycznych podporządkować się interesom i woli 

narodu608.  

 

Dzisiaj obserwujemy powrót takiej koncepcji narodu i miejsca, jakie zajmuje w niej 

antysemityzm. 

Odwoływałam się do Marszu Niepodległości także ze względu na dalszą część tezy 

Krzemińskiego, która mówi, że wspominana orientacja mentalna ma swoją reprezentację 

polityczną. To prawda, obserwujemy dziś w Polsce różnych aktorów politycznych i 

społecznych, którzy potrafią zagospodarować ulokowane w omawianym plemieniu afekty. 

Polityka ta polega na podsycaniu mitów bazujących na emocjach – dzięki którym przecież 
																																																								
606 Dominik Wasilewski, Frustracja i gniew a atrakcyjność skrajnej ideologii…, dz. cyt., s. 186. 
607 Maria Janion, Do Europy tak…, dz. cyt., s. 158. 
608 Ireneusz Krzemiński (red.), Żydzi – problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt., s. 18. 
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współczesne plemiona wielkomiejskie żyją i którymi się żywią – czyli podsycaniu samych 

afektów i sterowaniu nimi. Nie chodzi tylko o gospodarowanie gniewem. Manipulacji mogą 

bowiem ulegać także nostalgia, poczucie straty, tęsknota za czymś, lęk, a także prawdziwa 

duma i miłość. Jak pokazuje Maffesoli, „powstawanie alternatywnych wartości następuje 

dzięki temu, co można by nazwać logiką sieci. Chodzi o coś, co wzmaga żar uczuć albo 

przynajmniej pokazuje, że zajmuje on szczególne miejsce w strukturze czy celu 

społecznym”609. Obserwujemy to wszystko od czasu katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. Od 

wtedy właśnie afekty istniejące w społeczeństwie pobudzają wzmożoną produkcję i 

reprodukcję mitu „polskości”.  

 

Paradygmat sieciowy można […] rozumieć jako odnowienie pradawnego mitu wspólnoty. Mitu w tym 

sensie, w jakim coś, co nigdy nie mogło istnieć, w danej chwili działa skutecznie na wyobrażenia. Stąd 

istnienie tych małych plemion, tymczasowych w swych aktualizacjach, które wytwarzają jednak pewien 

stan ducha, któremu, jak się wydaje, pisana jest trwałość610.  

 

Dodać można, że polityczni beneficjenci opisanych afektów stosują praktykę 

przechwytywania mitu opisaną przez Barthesa: rozbudowują i podtrzymują mitologię, by 

wykorzystywać jej treści (desygnujące afekty, bo to o nie chodzi) do celów politycznych. 

Innymi słowy przekuwają treści mitu w programy polityczne 611 . Podsycanie i 

rozbudowywanie mitologii odbywa się zgodnie z logiką mitu. „Mit nie jest ani kłamstwem, 

ani wyzwaniem: jest naginaniem [...] Przyczyna, która spowodowała wypowiedzenie słowa 

mitycznego, jest w pełni uchwytna, ale jest ona natychmiast przesunięta na poziom natury – 

nie zostaje w nim odczytany motyw tylko uzasadnienie” 612 . Mit odrzuca historię, by 

wytworzyć przekonanie, że jego treść jest „naturalna”. Ma opróżnić rzeczywistość z historii i 

wypełnić naturą. Z tego powodu rzadko demaskowani są ci, którzy wykorzystują mity do 

własnych celów, gdyż on sam od razu naturalizuje dyskurs przesuwając uwagę z przyczyny 

czy celu wypowiadania słowa mitycznego na samą jego treść i płynące z niej skutki. Nie tylko 

jednak dlatego. Ważne jest również, co podkreśla Edensor, że „elity rekonstruują raczej język 

pojęciowy, w ramach którego członkowie wcześniej istniejących wspólnot etnicznych, 

językowych lub politycznych mogą wyrażać poczucie bycia wspólnotowego”613, czyli nie 

generują nowych narracji i nie starają się narzucić ich odgórnie, tylko przetwarzają to, z czym 

																																																								
609 Michel Maffesoli, Czas plemion…, dz. cyt., s. 137. 
610 Tamże, s. 220. 
611 Patrz: Kukiz’15, Ruch Narodowy, KORWIN, część decyzji politycznych Prawa i Sprawiedliwości. 
612 Roland Barthes, Mitologie, dz. cyt., s. 261-262. 
613 Tim Edensor, Tożsamość narodowa…, dz. cyt., s. 22. 
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część Polaków i tak już się identyfikuje i co funkcjonuje w społeczeństwie jako treści 

zinternalizowane. W ten sposób można opisać kondycję społeczną i polityczną 

współczesnego społeczeństwa polskiego sterowanego przez mity, jeśli zgodzić się, że 

zawitała do niego ponowoczesność (czas plemion), w której płynności każdy próbuje 

się zakorzenić (lub stworzyć sobie iluzję zakorzenienia).  

Samo plemię antysemitów (które jest częścią orientacji mentalnej opisanej powyżej) 

działa zgodnie z tą samą zasadą. Przyswoiło mit antysemicki stworzony w oderwaniu od 

wszelkiej historii, posługując się nim jakby jego treści i wnioski były czymś naturalnym, a to 

wszystko po to, by podtrzymywać własne wewnątrzgrupowe więzi niczym ogień w osadzie, 

ponieważ to one pozwalają jego członkom nie rozpłynąć się w masie i nie zatracić poczucia 

„ja”. Plemię antysemitów, jak dowodziłam wcześniej, jest jednak przykładem plemienia 

liminalnego w tym sensie, że wyraźniej w nim niż w innych plemionach widać tu walkę o 

„ja” i trudności z wykrzesaniem dowartościowującego poczucia skuteczności zabiegów 

podtrzymujących bytowanie jednostek w sieci. Rys frustracji i marginalizacji wybija się tu 

bardziej niż gdzieindziej.  

 

Nic więc dziwnego, że antysemicki topos rozkwitł ponownie w postkomunistycznej Polsce: gdy 

sowiecki okupant zniknął z horyzontu, wyimaginowany Żyd służy określaniu i scalaniu tożsamości 

narodowej wobec zalewającej nas fali globalizacji oraz zmian wynikających z przynależności do Unii 

Europejskiej. W rozmaitych swych reinkarnacjach język antysemityzmu nieodłącznie idzie w parze z 

nostalgią za „prawdziwą Polską” […]. Antysemityzm jest interpretowany jako wyraz patriotyzmu i 

obrony polskich wartości i interesów narodowych614. […] Bez odniesienia do owego wroga polskie 

społeczeństwo nacjonal-katolickie albo by się rozpadło, albo zostałoby zmarginalizowane615.  

	

3.3. Polska: antysemityzm bez Żydów jako konsekwencja historii 

Inną odpowiedź na pytanie, dlaczego dziś w Polsce „potrzebny” jest antysemityzm, 

proponuje Joanna Tokarska-Bakir. Jest to optyka skierowana przede wszystkim na 

problematykę polskiej pamięci o Holokauście. Motywy odnoszące się do Zagłady, która 

zrządzeniem historii jest podstawą do zrozumienia zjawiska współczesnego polskiego 

antysemityzmu bez Żydów rozwijającego się od II wojny światowej przez następne 70 lat, 

																																																								
614 Por. Piotr Rybak: „Będziemy walczyć o to, żeby Polska była Polską poprzez różne działania – między innymi 
takie działanie, jak spalenie kukły George’a Sorosa, finansjera amerykańskiego, który działa przeciwko całemu 
światu i działa przeciwko Polsce, przeciwko chrześcijaństwu. Na pewno narodowcy, na pewno nacjonaliści, na 
pewno patrioci polscy nie ugną się w działaniach w walce o Polskę. Polska jest tutaj i my tutaj jesteśmy 
gospodarzami, a nie gojami. I to my tutaj będziemy rządzić w naszej Polsce. To nie inne nacje będą nam rządzić 
i mówić, co my mamy robić we własnej ojczyźnie. Czołem Wielkiej Polsce! […]”, 
https://www.youtube.com/watch?v=SVoC3tVZB6Y, dostęp 12.04.2017. 
615 Dorota Głowacka, Quo vadis?..., dz. cyt., s. 206. 
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pojawiają się także w badanym przeze mnie materiale. „W kraju, w którym przez co najmniej 

siedem stuleci Żydzi i Polacy żyli obok siebie, w przyjaźni lub swarach, ale na sąsiadujących 

ze sobą podwórkach, na całkowite zniknięcie jednego z tych podwórek (tj. Żydów niemal 

zupełnie wymordowanych w wyniku Zagłady) zareagowano z jednej strony jawną ulgą, z 

drugiej jednak ukrytym, przemieszczonym niepokojem”616 – twierdzi Joanna Tokarska-

Bakir.  

 

Niepokój, o którym mowa, w istocie został wywołany Zagładą, i wydaje się, że to właśnie ona, a w 

rezultacie katastrofalna homogenizacja społeczeństwa przyzwyczajonego do różnicy, uruchamia 

następujące dziś w Polsce gwałtowne reklasyfikacje, wyrażające się m.in. w „liście Żydów”. Nie chcąc 

tej pierwotnej katastrofy przyjąć do wiadomości, Polacy zaprzeczają zniknięciu Żydów, przedstawiając 

je jako oszustwo, jednolitość etniczną zaś, która pojawiła się w rezultacie Szoah, prezentują jako fałsz, 

spowodowany ukrywaniem się Żydów617.  

 

Tokarska-Bakir odnosi się tu do wszystkich tych praktyk, które opisywałam w podrozdziale 

„Żydzi”, czyli demaskowania pochodzenia żydowskiego różnych postaci życia publicznego i 

ogólnego przeświadczenia, że Żydzi są wszędzie i ogarniają każdy sektor codziennego życia 

Polaków.  

Innymi słowy dochodzi dziś do wielopiętrowego odwrócenia logiki. „Żyd” pozostaje 

„abstrakcyjnym symbolem ujemnym”, który jednak zaczyna być jednocześnie pożądany jako 

coś, co paradoksalnie przynosi ukojenie dla traumy i jest gwarantem „normalności” oraz 

stałości stanu rzeczy. Tworzy iluzję, że skutki Zagłady nigdy nie miały miejsca. 

Antysemityzm polski jest zjawiskiem wyjątkowo paradoksalnym, bo z jednej strony zionie 

nienawiścią i pogardą do Żydów, a z drugiej strony ich pragnie i za nimi tęskni. Jest 

oderwanym od zdrowej logiki sposobem na poradzenie sobie z traumą II wojny światowej i 

Zagłady. Trauma ta została obłożona różnego rodzaju tabu na wielu poziomach, co tylko 

utrudnia przepracowanie jej. Zmowa milczenia, tabuizacja, czy eufemizacja doświadczenia 

historycznego powodują, że społeczeństwo polskie praktykuje antysemityzm w sposób nieco 

psychotyczny i utrudniający przezwyciężenie powodowanego przez traumę społeczną 

kryzysu. W diagnozie tej dokonuje się spełnienie przepowiedni Leona Poliakova: „wszystko 

wskazuje na to, że po śmierci fizycznej w czasie Szoah, symbolicznej w momencie wygnania 

w 1968 roku i metaforycznej po upadku komunizmu Żydzi, lub przynajmniej ich prochy, 

																																																								
616 Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi…, dz. cyt., s. 632. 
617 Tamże, s. 632. 
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zostaną włączone do panteonu kultury polskiej”618. Jak pokazuje Joanna Tokarska-Bakir, 

Żydzi w dzisiejszej Polsce „są wszędzie” – pod postacią figurek, spisów polityków 

ukrywających pochodzenie, czy przekonania, że panują oni nad wszystkimi sferami życia 

publicznego w Polsce. Obnażają one „powrót Realnego”, w którym – według Bakir – tkwi 

potencjał do „inicjacji moralnej” polskiej świadomości zbiorowej619. 

Polska kultura wciąż wraca do Żydów i wprzęga ich w nowe narracje. Obserwując 

współczesny dyskurs i praktyki społeczne dotyczące Żydów wielu badaczy stwierdziło, że 

trwające stereotypy (zarówno negatywne jak i pozytywne) i pojawiające się wciąż nowe 

oskarżenia wobec Żydów znacznie więcej mówią o Polakach jako twórcach tych treści niż o 

Żydach, żydach, czy nawet „Żydach”. Z antysemityzmu można wywnioskować o wiele 

więcej o tożsamości Polaków niż Żydów, gdyż  

 

„obcy”, którego zazwyczaj postrzegamy jako zagrożenie, a w najlepszym wypadku jako egzotyczną 

osobliwość, to w rzeczywistości ukryta twarz naszej własnej tożsamości. […] W sensie 

psychoanalitycznym nasz strach przed „obcym” to symptom wypartego odczucia wyalienowania z 

własnej tożsamości, skutkującego kateksją na postać „innego” podświadomych impulsów, których 

nasza psychika nie zdołała opanować (powiązać). Obawa przed innością jest więc reakcją obronną, 

objawiającą się uczuciem strachu lub niepohamowanego gniewu620.  

 

Ów potencjał inicjacji moralnej, o którym pisze Tokarska-Bakir, mógłby zyskać 

wymiar praktyczny wyłącznie w sytuacji, gdyby Polacy zdecydowali się skonfrontować ze 

swoją historią, dokonać „społecznej psychoanalizy” (nie wyłącznie „ulicznej spowiedzi”) i 

rozliczyć się z historii polsko-żydowskiej, gdyż to jest właśnie ta część społecznego „ja”, 

którą odrzucamy, której nie akceptujemy u samych siebie i która stanowi pęknięcie. Innymi 

słowy jest to ta część, która alienuje nas z własnej tożsamości. Jak pisze Dorota Głowacka 

odwołując się do Julii Kristevy, „jedynie zaakceptowanie innego zamieszkującego pokłady 

własnej podświadomości może nas poprowadzić w stronę <<wspólnego bytowania tych 

innych, za których i my się uważamy”621.  

Stereotypy i fantazmaty antysemickie (obrazy odmienności) są rodzajem lustra, w 

którym przeglądają się Polacy, by zobaczyć jacy „nie są”. Negatywne treści stereotypu mówią 

o pozytywnych cechach Polaków, a pozytywne treści o tym, czego Polakom brakuje. Np. 

„fantazmat żydowskiej solidarności funkcjonuje jako powód i usprawiedliwienie 

																																																								
618 Leon Poliakov, cyt. za: Joanna Tokarska-Bakir, Żyd z pieniążkiem, [w:] tejże, PL: tożsamość wyobrażona, dz. 
cyt., s. 16. 
619 Joanna Tokarska-Bakir, Żyd z pieniążkiem, dz. cyt., s. 31. 
620 Dorota Głowacka, Quo vadis?…, dz. cyt., s. 210-211. 
621 Tamże, s. 213. 
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sprzymierzania się większości przeciw Żydom”622, stereotyp „dobrego Żyda” ma za zadanie 

„wystawianie Polakom świadectwa moralności, rozgrzeszanie ich, zaprzeczanie oskarżeniom 

o antysemityzm i jednoczesne wyrażanie zgody na antysemickie zachowania” 623 , zaś 

stereotyp Żydów jako obcych, którzy przynoszą obcą i wrogą Polakom ideologię 

(przekształcony następnie w mit żydokomuny i inne) „służy przede wszystkim do 

legitymizacji idei nacjonalistycznie rozumianego narodu i reprezentującej go prawicy jako 

jedynej prawomocnej władzy w polskim państwie”624 – piszą Elżbieta Janicka i Tomasz 

Żukowski. Żydzi są „jednocześnie <<lepsi i gorsi>>, <<ucieleśniają ekstrema, do których my 

aspirujemy, nigdy ich nie osiągając. Żyd jest nami, kiedy wykraczamy poza siebie...>>”625 – 

dodaje Zygmunt Bauman. 

Według Janickiej i Żakowskiego w imaginarium kultury polskiej fantazmat 

antysemicki został tak głęboko zinternalizowany, znaturalizowany i wtopiony w krajobraz 

społeczny, że nawet to, co pozytywnego mają do powiedzenia Polacy o Żydach często 

przekształca się w przemoc filosemicką (która w istocie też jest właściwie antysemicka, 

ponieważ jest p r z e m o c ą ). Szczególnie dotyczy to poruszania tematu pamięci o Zagładzie, 

ponieważ „w świecie polskiej pamięci nie ma języka, którym można powiedzieć o 

prześladowaniu Żydów z zewnątrz antysemickiego stereotypu”626. To samo spostrzeżenie, jak 

pokazują wszystkie przykłady przywołane w tej pracy, odnosi się do dekad powojennych aż 

do dzisiaj, choć od czasu ukazania się eseju Błońskiego, a później książek Grossa, część 

Polaków stara się przepracować ten problem.  

 

„Pozytywny” obraz „Żyda” […] stanowi rewers, a więc część antysemickiej kliszy. Podziw nie jest tu 

afirmacją inności, lecz gotowym do użycia uzasadnieniem obrony, czyli de facto – usprawiedliwieniem 

przemocy i wykluczenia Żydów jako obcych z przestrzeni zarezerwowanej dla Polaków627.  

 

Istota obcego objawia się w sferze legend (mitów), które na jego temat tworzy wspólnota, 

gdyż „obraz mniejszości jest przede wszystkim funkcją praktyk i przekonań grupy 

dominującej. Świadomość większości dysponuje nim tak, żeby nie mącił jej dobrego 

																																																								
622 Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski, Przemoc filosemicka, dz. cyt., s. 67. 
623 Tamże, s. 75. 
624 Tamże, s. 74. Zob. Rozprawa apelacyjna Piotra Rybaka, https://www.youtube.com/watch?v=SVoC3tVZB6Y 
lub http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,21589241,rybak-straszy-sad-a-jego-towarzysze-skanduja-tu-
jest-polska.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Wroclaw_Wyborcza, 
dostęp 12.04.2017. 
625 Zygmunt Bauman, Wytłumaczyć niewytłumaczalne, dz. cyt. 
626 Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski, Przemoc filosemicka, dz. cyt., s. 70. 
627 Tamże, s. 67. 
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mniemania o sobie oraz w razie potrzeby uzasadniał i usprawiedliwiał przemoc”628. Stereotyp 

w swej istocie „nie jest ani prawdziwy, ani fałszywy – podobnie jak mit; cechuje się za to 

performatywną skutecznością”629. 

Podsumowując: „dostrzeżenie praktyk [będących przedmiotem refleksji Janickiej i 

Żukowskiego oraz mojego badania] uświadamia, że tam, gdzie w grę wchodzi utrwalona w 

kulturze i długotrwała przemoc wobec mniejszości, przepracowanie i odrzucenie wzorców 

powielających i utrwalających dyskryminację okazuje się niezwykle trudne”630. Jak widać 

dzisiaj, wystarczy odpowiednia dawka strachu czy niepewności i praktyki te odżywają z pełną 

siłą. Mimo że większość członków społeczeństwa polskiego nie ma już statusu „świadków 

Zagłady”, a sama ta kategoria została wielokrotnie poddana pod wątpliwość631, przesuwając 

jej ciężar w stronę „obserwacji uczestniczącej”632, kultura wciąż transmituje treści i postawy, 

które spowodowało ludobójstwo, umacniając tylko rolę symbolu i odrywając dyskurs 

antysemicki jeszcze bardziej od doświadczenia życia codziennego.  

Kategoria traumy świadków, jaką proponował Błoński i kontynuatorzy jego myśli, 

wymaga namysłu w odniesieniu do najmłodszych żyjących dziś pokoleń, gdyż 

skonceptualizowana została ona właśnie wokół statusu „świadka Zagłady” i jego moralnych 

konsekwencji. Ludzie, którzy pamiętają wojnę i rzeczywiście dotyczy ich kategoria 

„świadka” (a tym bardziej „obserwatora uczestniczącego”) oraz wynikająca z niej trauma, to 

najstarsze żyjące dziś pokolenie. Młodsze generacje znają wojnę, Zagładę i tę traumę w 

sposób zapośredniczony, jedynie z opowieści i ze szkół, ale nie z własnego doświadczenia. 

Nie mają faktycznego statusu świadków, choć także nauczyły się milczeć. Pokolenia 

urodzone po wojnie to świadkowie Marca ’68 lub wyjazdu Żydów w latach osiemdziesiątych. 

Ładunku symbolicznego i skutków tych wydarzeń nie da się jednak porównywać z 

wydarzeniami na „obrzeżach Zagłady”. Trauma pamięci o Zagładzie jest nieporównywalna z 

wydarzeniami powojennymi, czyli nikt nie ma takiego statusu świadków jak pokolenie 

dzisiejszych seniorów. Generacje urodzone po ostatecznym opuszczeniu Polski przez Żydów 

nie mają już statusu świadków w ogóle. Tylko przechodzące na nie językowe skamieliny są 

świadectwem, że w polskiej podświadomości społecznej pamięć o traumie jest 

transmitowana.  
																																																								
628 Tamże, s. 66. 
629 Paweł Dobrosielski, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., s. 90. 
630 Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski, Przemoc filosemicka, dz. cyt., s. 34. 
631 Por. J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), Ślady Holokaustu…, dz. cyt.;  
Elżbieta Janicka, Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy 
zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka, 
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2015.009, dostęp 07.05.2017. 
632 Elżbieta Janicka, Pamięć przyswojona…, dz. cyt. 
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Dziś, kiedy porusza się tematy związane z relacjami polsko-żydowskimi, każde 

pokolenie odnosi się do trochę innej pamięci i innych punktów w historii, a to najmłodsze, 

które nie ma do czego się odnosić we własnym doświadczeniu, opiera się przede wszystkim 

na micie „polskości”, na który składa się też idealistyczna wizja cnót chroniących przed 

splamieniem moralnym i zapewniających Polakom status ludzi niewinnych. Takie 

wyobrażenie wiąże się z wyparciem wiedzy o antysemityzmie Polaków i ich postawach 

wobec Żydów w czasie wojny i po niej oraz generuje oskarżenia o „antypolskość”. 

Najlepszym przykładem jest recepcja książek Jana Tomasza Grossa wśród młodych ludzi, 

którzy zabierają głos w tej sprawie633, która wpisuje się w ogólną tendencję opisaną w 

rozdziale pierwszym niniejszej pracy. Drugą obserwowaną strategią w tym kontekście jest 

natomiast odwoływanie się do mitu żydokomuny (zapewne nieświadome, gdyż mit ten także 

został znaturalizowany), który służy do usprawiedliwiania postępowania Polaków na 

obrzeżach Zagłady jako mniejszego zła zwalczającego większe634. „Wiara w żydokomunę to 

poznawcze zabezpieczenie się przed przyjęciem do wiadomości nie tylko dokonywanych 

przez Polaków aktów antysemityzmu, ale także tego, że większość komunistów i 

funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa w Polsce była <<pochodzenia polskiego>>”635. 

Jak wynika z badań zespołu Ireneusza Krzemińskiego, po ponad dziesięciu latach od 

debaty o świadomości historycznej i wizji historii narodowej, jaką wywołali Sąsiedzi, wielu 

Polaków albo nadal nie ma zdania na temat postawy rodaków podczas Zagłady albo nie 

zmieniło swoich poglądów. W społeczeństwie polskim przeważają opinie, które składają się 

na reprezentację odrzucenia prawdy o Jedwabnem lub reprezentację czynników 

wewnętrznych (czyli obarczania winą za zbrodnię w Jedwabnem i inne „marginesu 

społecznego”). Negacjonizm w odniesieniu do polskich win dotyczy przede wszystkim 

właśnie ludzi młodych (18-24 lata) – w tej grupie respondentów procent odpowiedzi 

odrzucających fakty historyczne był najwyższy spośród wszystkich kategorii wiekowych636. 

Jowita Wiśniewska – autorka raportu z tego badania – szuka przyczyn nie tylko w pomijaniu 

tematu relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej na szkolnych lekcjach historii, 

ale także w rosnącej popularności wśród młodzieży ruchów skrajnie prawicowych, które 

tworzą negatywny obraz relacji polsko-żydowskich637. Jak zauważa Agnieszka Pajączkowska, 

pokoleniową przemianę recepcji faktów związanych z Holokaustem i pamięcią o nim można 

																																																								
633 Por. Jowita Wiśniewska, Opinie na temat mordu w Jedwabnem. Społeczne reperkusje książki Jana Tomasza 
Grossa Sąsiedzi, [w:] Ireneusz Krzemiński (red.), Żydzi – problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt. 
634 Paweł Dobrosielski, Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa…, dz. cyt., s. 83-84. 
635 Tamże, s. 86. 
636 Ireneusz Krzemiński (red.), Żydzi – problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt, s. 9. 
637 Jowita Wiśniewska, Opinie na temat mordu w Jedwabnem…, dz. cyt., s. 95-121. 
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zauważyć też w muzeach powstałych na terenie byłych obozów zagłady. „Doświadczenie 

wizyty w byłym obozie dla osób z młodego pokolenia niekoniecznie różni się od 

doświadczenia wizyty w innych miejscach historyczno-turystycznych”638 – pisze autorka 

przywołując m.in. przykład fotografii, która wywołała wielki skandal: zdjęcie przedstawiało 

polską gimnazjalistkę siedzącą wewnątrz pieca krematoryjnego w muzeum na Majdanku, a  

zrobione zostało przez jej koleżankę podczas wycieczki szkolnej.  

 Pamięć protetyczna 639  najmłodszych pokoleń jest zbudowana głównie na micie 

polskim, często z wyłączeniem tematu relacji polsko-żydowskich. Postawa negacjonizmu w 

odniesieniu do polskich win jest reakcją na ich niezgodność z treścią polskiego mitu, 

przykrywającego ustalenia historyczne. Są one albo negowane jako błędne i nieprawdziwe 

albo wiedza na ich temat nie przedostaje się do szerszego obiegu. Ponadto badanie 

przeprowadzone przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego 

pokazuje, że dzisiaj Polacy czują do Żydów przede wszystkim pogardę, a szczególnie dotyczy 

to ludzi młodych, zaś „odczuwanie pogardy wobec innej osoby lub grupy społecznej 

prowadzi do zaniku współczucia, poczucia winy czy wstydu, uruchamia za to gniew i 

wstręt”640. W kontekście omawianego tu zagadnienia trwałości problemu traumy, fakt, że 

pogarda prowadzi do zaniku poczucia winy, zdaje się potwierdzać hipotezę, że być może 

poczucie winy, jakie wiąże się ze statusem świadka Zagłady, nie dotyczy już młodego 

pokolenia. Być może deklarowana pogarda wskazuje, że Polacy nie mają już dziś wobec 

Żydów poczucia winy, jak mogło być jeszcze za czasów eseju Błońskiego, a właśnie 

wyłącznie gniew i wstręt. 

 

Wydaje się, że treści antysemickie, mimo że zawierają odniesienia do Zagłady, 

częściej stanowią dzisiaj reakcję na globalizacyjne zjawiska wymykające się jednostkowej, a 

nawet państwowej kontroli oraz na inne bieżące zagrożenia niż kontynuację wątku traumy 

związanej z historią relacji polsko-żydowskich. Treści traumatyczne bowiem zostały 

obłożone tabu, co pozwoliło na rozwinięcie symbolu Żyda i mitu antysemickiego w 

oderwaniu od doświadczenia i na uniwersalne wykorzystywanie go w innych kontekstach.  

																																																								
638 Agnieszka Pajączkowska, Zdjęcie, [w:] J. Kowalska-Leder, P. Dobrosielski, I. Kurz, M. Szpakowska (red.), 
Ślady Holokaustu…, dz. cyt., s. 492. 
639  Termin Alison Landsberg – jej zdaniem pamięć o przeszłości może zostać doczepiona następnym 
pokoleniom niczym proteza, w wyniku czego cudza pamięć zostaje przyjęta jako własna. Jest to pamięć nadana 
w procesie uczestnictwa w życiu publicznym. Por. Paweł Dobrosielski, Polska recepcja…, dz. cyt., s. 21. 
640 Mikołaj Winiewski, Karolina Hansen, Michał Bilewicz, Wiktor Soral, Aleksandra Świderska, Dominika 
Bulska, Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych, 
Fundacja im. Stefana Batorego, Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2017, s. 149. 
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Spostrzeżenie takie może być jednak spowodowane charakterem wybranego przeze 

mnie materiału badawczego. W jego przypadku zmienną, która wpływa na taki rozkład 

akcentów, może być przede wszystkim medium, jakim są inskrypcje na murach miejskich i 

manifestacje mające miejsce w mieście. Miasto to przecież ikona nowoczesności, czy wręcz 

ponowoczesności (w przeciwieństwie do figury wsi i tego, co ludowe), toteż logiczne wydaje 

się, że w takiej przestrzeni i za pomocą takich mediów wyrażane są przede wszystkim treści 

antyglobalizacje i „antymodernizacyjne” oraz dotyczące związanych z nimi bieżących obaw 

politycznych.  

Powiedziałabym, że wątek traumy jest obecny we współczesnych wypowiedziach 

antysemickich poprzez formę – to znaczy poprzez sam fakt, że „Żydzi” w Polsce są oderwani 

od codziennego doświadczenia, przemienieni w symbole i dopiero jako takie służą 

przeciwstawianiu się wszystkiemu co obce, inne, nieznane, budzące lęk. Forma ta świadczy 

jednocześnie o historycznej trwałości niechęci Polaków do Żydów oraz o traumie po ich 

zniknięciu, która wynika tak z ogromu zmiany samej w sobie, jak z problemu 

nieprzepracowanej postawy Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Na 

poziomie treści badanego przeze mnie materiału wątek polskiej pamięci o Zagładzie (a tym 

bardziej o poprzedzających ją i następujących po niej wydarzeniach takich jak pogromy, 

grabieże mienia, zabójstwa, bojkot ekonomiczny, getto ławkowe itd.) jest praktycznie 

nieobecny. Wynikać to może z wysokiego prawdopodobieństwa, że autorami tych 

wypowiedzi są głównie ludzie stosunkowo młodzi, pozbawieni statusu świadka Zagłady, 

którzy – jak pisałam powyżej – najpewniej w sposób specyficzny i odmienny od faktycznych 

świadków odnoszą się do postaw Polaków wobec Żydów w owym czasie. Poziom agresji 

słownej i symbolicznej sugeruje natomiast, że nauka z doświadczenia świadków pokolenia 

pamiętającego wojnę została raczej puszczona w niepamięć, zaś „Gross” nie przyniósł wcale 

długotrwałego czy dalekosiężnego „oczyszczenia moralnego”.  

To, co również nie napawa optymizmem, to absolutna plaga, jaką jest 

rozprzestrzenianie się mowy nienawiści w Polsce. Badania pokazują, że w ciągu dwóch lat 

pomiarów (2014-2016) zasięg mowy nienawiści znacząco wzrósł641.  

Badacze dostrzegli szczególnie niebezpieczny mechanizm: im większa ekspozycja na 

mowę nienawiści, tym większa akceptacja dla jej użycia, a im większa akceptacja tym wyższa 

skłonność do używania. Jest to błędne koło, które stawia niebezpieczną diagnozę dla 

mniejszości zamieszkujących Polskę, w tym Żydów, ponieważ, jak również wynika z raportu, 

																																																								
641 Tamże. 
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używanie mowy nienawiści i znieczulenie na nią zwiększa akceptację dla łamania innych 

norm społecznych. Autorzy raportu ostrzegają, że powszechność mowy nienawiści ma 

zgubne skutki nie tylko dla mniejszości padających jej ofiarą, ale też i dla całego 

społeczeństwa, ponieważ obserwowanie jak ktoś inny łamie normy powoduje, że jednostka 

jest również bardziej skłonna je lekceważyć oraz że występowanie przeciwko jednej normie 

zwiększa akceptację dla łamania innych642.  

Szczególna znieczulica na nienawistne treści panuje wśród młodzieży, co jest 

niepokojące, ponieważ dzisiejsi młodzi są jutrzejszymi dorosłymi. Oznaczać to może tyle, że 

do życia społecznego i politycznego – jeśli tendencja się nie odwróci, a tego przewidzieć się 

nie da – będą wchodzić pokolenia, które nie sprzeciwiają się mowie nienawiści i aktom 

agresji wobec osób odmiennych niż jedyny słuszny wzorzec, które – w ramach opisanego 

błędnego koła – mowa nienawiści może za sobą pociągać. Przez pryzmat obecnych 

„przyszłych dorosłych”, którzy będą mieć wpływ na rozwój społeczeństwa, w tym na 

przykład na jego relacje z innymi grupami (np. państwami) i sytuację mniejszości różnego 

typu wewnątrz społeczeństwa, można z pewnymi marginesami błędu mówić o kierunku 

zmian społecznych w Polsce: pogardzie i niechęci do mniejszości, zamykaniu się 

społeczeństwa, narastającej ksenofobii i królującej mowie nienawiści w stosunku do każdego, 

kto nie należy do plemienia Polaków. Jak podkreślają autorzy raportu, „w wypadku 

młodzieży – w większym stopniu niż dorosłych – częste odbieranie mowy nienawiści 

przekłada się na niechęć do zaakceptowania mniejszości w otoczeniu”643.  

Szczególną desentycyzację (zjawisko spadku uznawania przykładów nienawistnej 

mowy za obraźliwą) odnotowano w przypadku takich wypowiedzi pod adresem Żydów i 

muzułmanów. Tendencja ta wiąże się z faktem, że na stosunek do różnych grup społecznych 

ma wpływ ich obraz funkcjonujący w kulturze – a, jak dowodziłam w niniejszej pracy, obraz 

Żyda w kulturze polskiej jest jednoznacznie, nieporównywalnie z innymi, negatywny. 

Wizerunek muzułmanina nie pozostaje daleko w tyle. Niektóre obrazy, według autorów 

raportu, „prowokują” do mowy nienawiści lub usprawiedliwiają ją.  

 

Biorąc pod uwagę, że jako mniej obraźliwe postrzegane są głównie wypowiedzi względem 

muzułmanów i Żydów, można postawić tezę, że zjawisko to jest odzwierciedleniem zmian w debacie 

politycznej. W przypadku stosunku do muzułmanów istnieje tu najprawdopodobniej związek z 

antyislamskim dyskursem wokół kryzysu migracyjnego w Europie; odnośnie Żydów – z powrotem 

antysemickich treści głoszonych przez prawicowe partie czy ruchy. Popularność tych ostatnich wzrosła 

																																																								
642 Por. Tamże, s. 130-131. 
643 Tamże, s. 128. 
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wraz z potęgującymi się nastrojami antyimigranckimi, a przedstawiciele prawicowych partii decyzją 

wyborców powrócili do głównego nurtu polskiej polityki w 2015 roku644.  

 

Według autorów badania „wybory prezydenckie oraz parlamentarne z roku 2015 i idące za 

tym zmiany polityczne, podobnie jak kryzys migracyjny w Europie, pociągnęły za sobą 

istotne przemiany w debacie publicznej i to zarówno na poziomie treści jak i formy”645. Od 

roku 2015 stopień przyzwolenia na mowę nienawiści wzrasta, toteż ekspozycja na nią jest 

większa, a w konsekwencji jej przybywa. W ten sposób koło się domyka. Nawiązując do 

postawionej wcześniej hipotezy o przechodzeniu społeczeństwa polskiego do fazy pewnej 

kontrstruktury, należy tu dodać komentarz, że jeśli nawet nie da się udowodnić, że już teraz 

jest ono w trakcie procesu zmiany społeczno-kulturowej, to na pewno można powiedzieć, jaki 

byłby jej kierunek i cel.  

Jeśli chodzi o sam antysemityzm, to właśnie młodzież spośród wszystkich mniejszości 

za największe zagrożenie uważa Żydów, dorośli skupiają się na Ukraińcach. Można 

domniemywać, że starsi badani w swojej ocenie zastosowali kryterium ekonomiczne, a 

młodzież – symboliczne. Mowa nienawiści wobec Żydów jest postrzegana jako jedna z 

najmniej obraźliwych w porównaniu z mową nienawiści kierowaną do innych mniejszości 

(etnicznych i seksualnych), szczególnie przez ludzi młodych. Te dwie przesłanki mogą 

prowadzić do wniosku, że do mowy nienawiści wobec Żydów Polacy są bardziej 

przyzwyczajeni niż do innych typów i dlatego zwraca ona mniejszą uwagę i przyzwolenie na 

nią jest większe. Mechanizm ten dotyczy szczególnie ludzi młodych.  

Spostrzeżenie to koresponduje z ustaleniami zespołu Ireneusza Krzemińskiego. 

Badacze zauważyli bowiem uznanie i przyzwolenie na symboliczne działania antysemickie, 

przy jednoczesnej krytyce sposobu ich wyrażania poprzez przemoc fizyczną (która stanowi 

warunek konieczny dla antysemityzmu zdaniem respondentów). Badani definiowali 

antysemityzm jako agresywną postawę wobec Żydów przede wszystkim z użyciem słownej 

lub fizycznej przemocy. Zaliczyli do niego także takie akty jak malowanie antyżydowskich 

napisów w przestrzeni publicznej, ale uznali je za „robienie Żydom przykrości”, a nie realne 

zagrożenie. Istnienia negatywnego stereotypu Żydów nie uznali za przejaw antysemityzmu.  

 

W opiniach badanych […] antysemityzmem nie jest samo nielubienie Żydów czy też używanie w 

języku potocznym zwrotów typu: „Ty Żydzie”, „żydzić” itp. Aby można było mówić o antysemityzmie, 

konieczna jest agresja słowna lub fizyczna. W innym przypadku „nielubienie Żydów” wpisuje się w 

ogólne „nielubienie” pewnych narodów przez Polaków bądź też w dominujące w polskim 

																																																								
644 Tamże, s. 61. 
645 Tamże, s. 10. 



165 

społeczeństwie nieufne nastawienie do obcych, wynikające, jak zauważył jeden z badanych, z polskich 

kompleksów646.  

 

Z raportu Centrum Badań nad Uprzedzeniami wynika, że mowy nienawiści znacznie 

częściej używają mężczyźni niż kobiety, w większym stopniu używanie jej dotyczy osób 

młodych niż starszych i częściej osób o poglądach prawicowych niż lewicowych lub 

centrowych. Wielkość miejsca zamieszkania, wykształcenie ani religia nie wpływają na 

skłonność do używania mowy nienawiści.  

 

Analizy poglądów społeczno-politycznych wykazały, że stosowanie mowy nienawiści jest szczególnie 

związane z preferencją dla hierarchicznego porządku społecznego. Dotychczasowe badania dotyczące 

tej preferencji sugerowały, że przejawia się ona u osób postrzegających świat jako społeczną dżunglę, w 

której wszystkie grupy (np. bogaci vs. biedni, mężczyźni vs. kobiety, biali vs. osoby o innych kolorach 

skóry) rywalizują o dominację nad innymi647.  

 

Zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży zauważono większą skłonność do stosowania 

mowy nienawiści przez osoby o niższej samoocenie. Wcześniejsze badania zaś pokazywały, 

że przemoc i uprzedzenia mogą być formą odzyskania poczucia własnej wartości lub 

zdobycia pewności co do obrazu siebie.  

Oprócz tego, że statystycznie użytkownikiem mowy nienawiści jest młody mężczyzna 

o poglądach prawicowych, to, co wydaje się szczególnie ważne, to wizja świata 

użytkowników mowy nienawiści – pragnienie stabilnej hierarchii zamiast darwinistycznej 

konkurencji – oraz podłoże, z którego ona wynika, czyli kompleksy, brak pewności siebie, 

strach. Do użycia mowy nienawiści przyczyniają się konkretne uczucia. Według raportu w 

odniesieniu do Żydów młodzież czuje pogardę, a dorośli nienawiść. To pogarda – poczucie, 

że oponent jest słabszy lub gorszy, nie należy mu się szacunek – jak wynika z raportu, jest 

uczuciem, które sprzyja mowie nienawiści/pogardy.  

Pocieszające jest jednak to, że nie ma pełnej zgody społecznej na antysemityzm i 

można ją odczytać nawet z badanego przeze mnie materiału. Tak jak Płot nienawiści – 

instalacja artystyczna Huberta Czerepoka – był przykrywany i odkrywany przez okolicznych 

mieszkańców lub przechodniów648, tak też niektóre z tych graffiti jest zamazywane – i to nie 

tylko przez Akcję HejtStop, Kolorową Tolerancję, Pogromców Bazgrołów, czy inne podobne 

																																																								
646 Zob. Dominik Wasilewski, Frustracja i gniew a atrakcyjność skrajnej ideologii…, dz. cyt., s. 178. 
647 M. Winiewski, K. Hansen, M. Bilewicz, W. Soral, A. Świderska, D. Bulska, Mowa nienawiści, mowa 
pogardy…, dz. cyt., s. 146. 
648 Zob. http://www.polin.pl/pl/wydarzenie/plot-nienawisci-projekt-artystyczny-huberta-czerepoka, 
http://culture.pl/pl/dzielo/hubert-czerepok-plot-nienawisci, dostęp 19.05.2017. 



166 

zorganizowane przeciw-działania, lecz również przez mieszkańców otagowanej okolicy oraz 

z inicjatywy oddolnej przez innych użytkowników puszek z farbami w sprayu. Incydenty 

palenia kukieł, ataków fizycznych, przemówienia antysemickie, czy inne przykłady mowy 

nienawiści zgłaszane są zaś do prokuratury. Reakcje te odsłaniają dialog wewnątrzspołeczny, 

który pokazuje, że tożsamość narodowa wciąż jest negocjowana, że antysemityzm jest jej 

częścią, ale jego status nie jest przypieczętowany. Pokazują także napięcie między tym, co 

widzialne i niewidzialne w sferze publicznej, jakie treści społeczeństwo chce dopuszczać, a 

jakich chce się pozbyć ze swojej przestrzeni życia codziennego. Innym pytaniem jest to, do 

jakiego stopnia praktyki te są skuteczne. Może być wszakże tak, że są to akty, które tylko 

potwierdzają i powtarzają gest nałożenia tabu i usuwają skutki, nie przyczyniając się do 

faktycznej zmiany postaw. Jest to jednak kwestia nieoczywista, bo jak pokazało badanie 

Krzemińskiego, w ciągu 20 lat widoczny jest stały wzrost postaw anty-antysemickich649 

(niechęci wobec postawy wrogości do Żydów) i dotyczy to wszystkich grup najmłodszych 

badanych. Równolegle zaś odnotowano spadek reprezentacji postawy antysemickiej wśród 

Polaków. To, co widzimy w przestrzeni publicznej polskich miast, niewątpliwie pokazuje 

jednak walkę o tożsamość, która toczy się w tle codziennego życia dostosowując się do 

bieżących realiów kulturowych, politycznych, ekonomicznych i społecznych w Polsce i na 

świecie.  

 

Zakończenie 

Dlaczego antysemityzm bez Żydów trwa a nienawistne wypowiedzi antysemickie są 

wciąż powtarzane, przez co mit „Żyda” kwitnie? Po obszernym komentarzu w odniesieniu do 

Appaduraia, Maffesoliego i Baumana najprostsza nasuwająca się odpowiedź powinna być 

zrozumiała: ponieważ żyjemy w epoce ponowoczesnej, erze globalizacji, systemie wspólnot 

ponadnarodowych i społeczeństwie aktywności, w którym dominującą rolę odgrywa 

prekariat. Właściwości tych formacji, czy też momentów kulturowych, w jasny sposób 

odpowiadają za trwałość i niezbędność antysemityzmu oraz innych wrogich postaw w 

świecie, którego ładem jest wojna, a stanem codziennym – niepokój i „ogólnoświatowy stan 

niebezpieczeństwa”, wynikający z tego, że już nic nie jest stałe, lecz płynne. Treści 

antyunijne itp. doskonale pokazują obecność strachu przed globalizacją w Polsce. Historia 

dowodzi, że niezależnie od kondycji nowoczesnego państwa narodowego – czy jest w 

																																																								
649  Badanie zespołu Krzemińskiego wykazało około 45% anty-antysemitów tradycyjnych i 21% anty-
antysemitów nowoczesnych w całym społeczeństwie w 2012 roku, zaś wśród młodzieży 46,2% anty-
antysemitów tradycyjnych i 31,2% anty-antysemitów nowoczesnych w tym samym roku. Zob. Ireneusz 
Krzemiński (red.), Żydzi – problem prawdziwego Polaka…, dz. cyt., s. 24, 29. 
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szczytowej fazie rozwoju (np. nazistowskie Niemcy), czy w kryzysie (według Appaduraia 

obserwujemy to dzisiaj np. w Europie) – antysemityzm i inne formy nienawiści do małych 

liczb są tak samo obecne, a więc silnie związane z ideą państwa narodowego jako taką, co 

skłania do postawienia diagnozy o konieczności głębokiego przekształcenia strukturalnego, 

aby problem ten został rozwiązany. Jak pisze Dominick LaCapra, „obraz Innego, który jest 

elementem zanieczyszczającym, to fantazmatyczna, wywołana fobią projekcja związana z 

własnymi lękami, lecz osoby wyznające takie poglądy są często całkiem <<normalne>> i 

dobrze przystosowane społecznie, a nawet cenione, uprzedzenia są bowiem uprawomocnione 

w społeczeństwie i wzmocnione przez instytucje”650. Przechodząc z poziomu państwowego i 

międzynarodowego na poziom jednostki i społeczeństwa, „krytyka tego obrazu musi zatem 

mieć charakter etyczny i polityczny, unikający psychoanalizy w wąskim znaczeniu 

psychologicznym”651. Według Baumana możliwe jest uniknięcie „powszechnej dla ludzi 

tendencji do ustanawiania ograniczeń co do tego, jakie zbiory ludzkich istnień tej moralnej 

odpowiedzialności podlegają, innymi słowy: tendencji do wyłączania pewnych kategorii ludzi 

ze sfery moralności”652 i – jak postuluje – „należy stanowczo o to zadbać”. 

 

Antysemityzm w dzisiejszej Polsce to zastępcza forma tożsamościowej manifestacji 

kompleksów, strachu przed marginalizacją (jednostkową lub grupową – np. narodową), 

własnej niskiej pozycji (jednostki w społeczeństwie lub narodu na arenie międzynarodowej), 

objawiająca się agresją słowną lub fizyczną, która ma przynieść poczucie bezpieczeństwa we 

wspólnocie. Mechanizm ten zasygnalizowany został już w koncepcji allosemityzmu, 

ostrzegając jednocześnie przed błędnym kołem, w które wpada ten, kto strach przed światem 

leczy strachem przed Żydem. Operuje językiem, który świadczy o wyparciu Realnego i 

zastąpieniu go przez Wyobrażone, które objawia się poprzez mitologię i symbole 

przywoływane w zastępstwie za odnoszenie się do doświadczenia. Wynika to albo z braku 

styku z realnie żyjącymi Żydami i zerowej wiedzy empirycznej o nich lub z przemilczania 

doświadczenia historycznego i odsyłania społecznej traumy relacji polsko-żydowskich w 

głęboką społeczną niepamięć – lub po prostu z upływu czasu i coraz większej ilości Polaków, 

którzy nie mają statusu świadka Zagłady. Jak słusznie pisze Kornelia Sobczak, „mobilizacja i 

mitologia antysemicka okazały się trwalsze niż fizyczna obecność obiektów nienawiści. 

																																																								
650 Dominick LaCapra, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, przeł. Magdalena Zapędowska, [w:] Ewa 
Domańska (red.), Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. 
Antologia przekładów, Poznań 2002, s. 137. 
651 Tamże, s. 137. 
652 Zygmunt Bauman, Obcy u naszych drzwi, dz. cyt., s. 93. 
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Antysemityzm pozostał jako atmosfera, jako powietrze, jako gaz zatruwający polską pamięć o 

Zagładzie, zagęszczający jej atmosferę, a jednocześnie obnażający paradoksy tej pamięci. 

Odwrotną stroną jawnej, nagiej przemocy są niedomówienia, elipsa, aluzja, sugestia i 

peryfraza”653.  

Czynniki demograficzne, choć wskazują statystycznego antysemitę, nie są idealnym 

narzędziem do zakreślania pola, na którym należałoby ich szukać, gdyż antysemitów znaleźć 

można w każdej grupie wiekowej, z każdym rodzajem wykształcenia, wśród kobiet i 

mężczyzn, ubogich i dobrze sytuowanych, osób młodych, dorosłych i w podeszłym wieku, 

mieszkańców wsi i miast, wyznawców katolicyzmu lub innej religii oraz ateistów.	 Dziś 

antysemici w Polsce to „ot tacy sobie, całkiem zwykli ludzie”654 – tak samo jak w każdej 

poprzedniej epoce; „normalni”655, „łagodni i dobrzy”656, „skądinąd mili i ciepli”657. To 

bowiem przepływ treści mitów w środkach komunikacji i socjalizacji szkolnej, rodzinnej, 

kościelnej i w innych kręgach społecznych, który przekłada się na cały bagaż stanowiący 

podstawę każdej pojedynczej interpelacji, tworzy kulturę, w której antysemityzm jest postawą 

głęboko zakorzenioną i potępianą, gdy stawką jest Polaków portret własny, w innych 

przypadkach zaś ignorowany lub niezauważany, nie zwracający uwagi. W związku z tym 

każda jednostka jest potencjalnie narażona na przyswojenie sobie mniej lub bardziej wrogiej 

postawy wobec Żydów. Uaktywnienie jej zależy wyłącznie od gruntu, na który owe treści 

padają, czyli od jednostkowej podatności na lęk, zdolności do rozpoznawania prawideł 

rządzących układem społeczno-ekonomicznym, w którym jednostka żyje i poziomu zdolności 

do niezależnego poruszania się po świecie, a także wynikającej z tego skłonności do 

przyswajania prostych wzorców i kategoryzacji, które mają przynosić poczucie 

bezpieczeństwa i ochrony przed zglobalizowanym, ponowoczesnym światem zewnętrznym. 

Więcej informacji o antysemitach znaleźć można śledząc związek tej postawy np. z 

nacjonalizmem, który powraca jako ważny czynnik we wszystkich badaniach niż poprzez 

procentowe odwzorowywanie rozkładu tej postawy w społeczeństwie za pomocą zmiennych 

demograficznych.  

Dzisiaj w Polsce można bez trudu odnaleźć siły polityczne i społeczne potrafiące 

precyzyjnie diagnozować i gospodarować strachem i kompleksami w społeczeństwie, tworząc 

tym samym zaplecze dla ideologii katolicko-narodowej, nawiązującej do „ducha etnicznego”, 

																																																								
653 Kornelia Sobczak, Gaz, dz. cyt., s. 190. 
654 Maria Janion, Do Europy tak…, dz. cyt., s. 150. Wyrażenie to autorka zapożyczyła z Sąsiadów Jana Tomasza 
Grossa, tamże, s. 9. 
655 Dominick LaCapra, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny…, dz. cyt., s. 137. 
656 Kornelia Sobczak, Gaz, dz. cyt., s. 193. 
657 Justyna Kowalska-Leder, Szafa, dz. cyt., s.  396. 
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której istotnym składnikiem jest zamykający nacjonalizm. Antysemityzm zaś, jako 

sprawdzone historycznie narzędzie, jest doskonałym wyrazicielem całej tej mieszanki – 

obnaża zarówno strach jak i cel postulowanej zmiany oraz środki do jej osiągnięcia. 

„Antysemityzm bez Żydów” z jednej strony odsyła do małej liczebności mniejszości 

żydowskiej we współczesnej Polsce, która ze względu na to, że jest mała, szczególnie drażni 

narcystyczne dążenie do czystości narodowego ethnosu i podsyca lęk przed niezupełnością. Z 

drugiej strony znaczenie tego określenia ulega przesunięciu, ponieważ polska kultura 

wypracowała niezawodny sposób powoływania „Żydów zastępczych”, na których wylewa 

się czystą ludzką nienawiść, która koniec końców okazuje się nienawiścią jednostki do samej 

siebie. Nienawiścią za przymioty, których jednostce tej według niej samej – w sposób 

uświadomiony bądź nie – brakuje. Brak ten przekształca się w fantazmat chroniący ją przed 

szybko wirującym światem i płynną rzeczywistością. 

 

* 

 

Niniejsza praca poświęcona była stanowi zastanemu polskiego antysemityzmu, jego 

znaczeniu dla życia codziennego oraz odniesieniom do najbardziej bieżących problemów 

społecznych, które wyłoniły się z semiotycznej analizy treści zebranego materiału. Nie 

wyczerpała z pewnością wszystkich wątków, które w trakcie badania okazały się istotne. 

Pozostawia pole i tematy do dalszych prac badawczych takie jak np. sposób, w jaki 

paradygmat romantyczny wpływa na kształtowanie się postawy oraz imaginarium 

antysemickiego w szeroko rozumianym społeczeństwie polskim (to znaczy niezależnie od 

podziału klasowego, gdyż ten nie reguluje rozkładu występowania omawianej postawy, choć 

ma przełożenie na pamięć o Zagładzie658). Szczegółowym badaniom warto również poddać 

wpływ nacjonalizmu i ideologii radykalno-narodowych na skłonność do internalizowania i 

wyrażania negatywnych afektów w stosunku do Żydów oraz przenoszenie skojarzeń z 

holokaustowymi metodami eksterminacji Żydów na inne grupy i podmioty. W tym celu 

przydatna byłaby głęboka analiza współczesnej wersji ideologii katolicko-narodowej 

inspirowanej jej poprzedniczką sprzed dokładnie wieku (w tym celu pomocne mogłoby się 

okazać bardziej szczegółowe badanie Marszu Niepodległości jako święta nacjonalizmu) oraz 

badanie przeplatania się dyskursów antyimigranckiego, antysemickiego, nacjonalistycznego – 

ogólnie prawicowych, by dowiedzieć się, w jakiej relacji do siebie pozostają, w jaki sposób 

																																																								
658 Joanna Krakowska, Obóz, dz. cyt., s. 307. 
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rehabilitowany zostaje dyskurs antyżydowski. Na końcu należałoby się przyjrzeć kwestii 

przynależności do plemienia antysemitów i narodowców – zbadać ich strefy wspólne i 

oddzielne i znaleźć odpowiedź na pytanie o to, co warunkuje przynależność jednostki do obu 

tych wspólnot, a co do tylko jednej z nich.  

Ciekawym byłoby prześledzenie ewolucji zjawiska list Żydów od wojennych list 

proskrypcyjnych, przez krążące szczególnie na prowincji listy polityków o domniemanych 

korzeniach żydowskich, do list podmiotów określanych mianem Żyda w celu wykluczenia ich 

z życia społecznego. Niezagospodarowany, nowym i szczególnie moim zdaniem 

interesującym polem badań jest zaś z pewnością kwestia aktualizowania mitów i przenoszenia 

ich sprawdzonych historycznie elementów na inne grupy społeczne, które poddawane są 

wykluczeniu: przede wszystkim sposobu, w jaki w dzisiejszej Polsce „Żydami“ stają się 

muzułmanie, uchodźcy oraz imigranci, szczególnie ci pochodzący z Bliskiego Wschodu i 

Afryki Północnej oraz inni, którzy wyznają lub przypisane zostaje im wyznawanie islamu. 

Warto przyjrzeć się wpływowi globalizacji na kondycję życia codziennego przedstawicieli 

mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i innych w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem wpływu, jaki globalizacja wywiera na grupę większościową w kontekście 

obecności mniejszości w kraju. 
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