List pasterski biskupów polskich, który nie ucieszył Polaków,
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poświęcony sprawie stosunku do
Naroóu ż|dowskiego i'religii mojźeszowej będzie odczytany z ambon tóSciołOw katolickichlw Polscę w dńlu
20 stycznia br, Polacy dowiedzieli się kilta tygodni.wczęśniej. informowała o tym od kilku tY.godni w entuzjastycznym tonie, ddowska propaganda. Środowiska żydowskie
zńaia bowiem treśćtego listu od'dawna; wspominał o niej,
i *iirrirn uznaniem, Żyd, który wypowiadał się w TVP,
w ramach'programów związan|ch ze Świętami Boźeg9
Narodzenia (ściślej,w ramach wypowiedzi na temat; jak
ludzie innych wlzńań obchodzą lub pzeź!ry,iaią.te ś.wję:
ta?); niedawno (piszę te słow.a!1- stycznia. a.więc jeden
dzień po opublikówaniu omawianego listu} był realizowaO tym, źe list pasterski

nv nr*iąiuiący do treścitego'listu !l,do.yeki, program
piopaganao-ń; w gazecie.. ,.9ltęnnir - Lubdlski"
i a:zó.r, l sgl''r. L. Gzeja opulikowal artykuł'pt.,)żvdzi
iJudaizm", w którym omawia, w duchu pełnej aprobaty,

taeśćli§tu w powiązaniu z krótkim przedstawieniem książki

pt. ,.Żyazi ijudaiń w dokumeńtach Kościoła_i_nauczaniu
Jana Pawłó'll (1 965-1S89), wydanej przez.ATK. W dniu
opublikowania omaŃianego lislv, radośćz powodu iego

ńgci *Yraził (pginformowił otym dziennik,.Wiadońości
Wieczorne") Światowy Kongres Żydów.

Ta tak *cŹesna znajomośćw środo_wiskch żydowskich

(takża za granicąl) zarówno treści,jak i dati bdczytania
listu biskuńów pÓIstict usprawiedliwia postawienie hipotezy, że treśćtego listu była,konsultowana z odpowiednimi
kołami UVdowsłimi (nie jest wykluczone, że koła te inspirowaĘ omawiane wystąpienie biskr.jpów polskich),
Fłiootezata pozwala zrozumieć, dlaczego treśćomawianego-|i.tu tak bardzo Żydom odpowiadp i tak bardzo ich
Ji""*. A iak odebraIi io posłanle jego adresaci - polscy
'[.tóri"vl bsoUy, z którymi rozmawiałem wyrażalizlylie;
,nie, niesmaŁ obuzenie (ńawet księża mówili. żę biskupi
i,,przesadziii"l}; niektózy ludzie wychodliti. 4 ko.śpioła
lw tiałcie czytinii tistu pasterskiego (jest 19 chyba pierw1
iszy tego rodzaiu przypadek w dziejach Kościoław Po:
ile!'Ńń;;biE"iÓ'ii*t t"n sprawił ogro.ną pirykiość;
po.raz pierwszyw życiu przeżyłem konfliktdwócłr postaw:
przywĘzania do Polski czyli patriotyźmu iprzywiązania d.o
koŚci*b. Nigdy oczywiście z żadnej z tych postarł nie
zrerygnuję, lecz właśniedlatrigo muszę,wyrazić żal z powodu obrary moich uczuć Polaka patrioł}, i katolika,

Moie onvwiazanie do Kościota

-

a

sądzę, że podobnie

*"". iię # ń Ózypadku wszystkich. myślącychi_głęboko
;i"*ą..ycń kaioliibw polskich - §ozostaje w i§tolnym

zwiazku 26 szczelym umiłowaniem wartoścj,stosunek do
ttórłch decvduie o godności czło3rviela; do prawdy i dobra

;.Jńifi;;

tid;ń-najważniejszym składnikiem jest spra*i"Oti*óSe. Zwią]zek ien wyraża się w pzekonaniu wiepolaków, że Kościółjest
ńcVctr (i chybi nie tylkol)
i
fr;iitv;j"v, reprezentintem szermierzem tych *,1.ości,że są one nie tylko treś§ią Jegó,stownego nauczanla,
bezwzględnymi zasa,
i przede wsrystkim
recz tatle
dami Jego akt|wności praktycznej. Mówiąc krotko, darry,
sr."u nki'em ze względ u na Jego wielki

ńrilśóńńt[i*

-

autorytet moralny,

PATRloclW SUTANNACH

,

Ważnym izynn ikiem determin ującym pzywiązdnie_Fo1
laków dó KośĆio|a iest przekonanie o wielkim patriotyźmie
oolŚri.n kapłanów i polskich biskupów, |zekonanie to,
*vrat.ią""'się w twierdzeniu, że Kościółiest ostoją
ińaiti-tii"*'pórtós9i zasadza się na budującym udziałe
polskich ksićży W sprawach dla naszego Narodu najważ-'

ń iego dramatlcznych doświadO*O"n Śtuleci. Od kilku wieków spoty"iJniJ"n]o.titni"n
r"*V iiięł'wśródnajbardziej wybitnych i najbardziej
."iri*""ń nauczyciel i §atriotyzmu i mąd rościpo litycznej,
ivtród'uczących'koc hać Ojczyznę. pzewidywać grożące
i, zapgUiegie tym n iebezpieczeństi"i
'*tr.
"i"U"+,,i.Ćzeństwa
CńireUnvmi pnyktidamitych postaw w czasach
ari"jÓ* są ks. P,iotr"Skarga'i obrońca
a"*"l"n
"i*v"'t,
'Jasnei Góry
ks. Augustyn Kordecki. Ą9ml za§tępy palw śutannaitr. iłórzy uczestńiózyli. w walkach
Ó-pŃbpO*e reformy oraz w pracach pny,gotowujących
i rlrńriii".uch te reiormy; znamy nie tylko pojedyńcza
oroUv, i'"iió jit<: rs. G. Piramowicz, ks, H, Kołłątai, ks, S,
ń. §i. rrieciat<, lecz takżs całe zgromadzenie
ksieżv zaanqażowane w pracę dla dobia Ojczyzny: księł
ńiiiń*, ksńł Bazylianów, księĄ Benedykt_ynów,i inne,
niepodległbść,k§ięża
PÓinlei, gav Potstj u§aciła'swoją ,szeregach
najbardziej
pienłszych
Ii;i"*"ń;,a'zwłaszcza

ł;dń
Śil;;;

poń"v'.iuli:rli się w

bojowników w walce o i§tnienie Narodu,
o iego iotsamóść oraz rozwój. Ostoją polskości stały się

I[tńnv"t

ambony pol§kich kościołówjako mieisca polskiego sł,owa
oraz zawaftĄ w tym sło\rvie nauki rnoralnej i patri-otycznej
zachęty do wytrwania. Ośrodkami polskości były seminaria duchowne k§ztałcące polskich księży, pols'kie zakony,
szkoły prowadzone przez księży izakonników. Znany jeŚi

wybitny wklad polskich księży w zwycięstwo Poliiów
w rozpętanei przez Bismarka w zaborze pruskim Kulturfakmpf, i w eałbj ponad stulełniej walce z ger*.ni.u"ją
tego obszaru. Mieli też k§ięża zrraczący i ńielostronńy

udzial w zbrojnych zrywach na§ząo, Narodu, w tym także

udział z_bronią w ręku, jak świadizą o tlm przykfady
księdza §. Bnóski i księdza A. Mackiewicza w Powstaniu

Styczniowym, ks. Skorupki w wojnie z sowietami w 1920
Woźniaka w powstaniach śląskich.Pnykłady te
reprezentują oczywiście nje tylko tych żolnien|-kapłanów. których nazwiska zipisała spiawiedliwie ńisto*ografia naszych dziejów, Iecz także tysiące
Ęch bohaterów,
których pamięć nie została w ten sposbb utrwalona. choć
zaslużyli swoją ofiarną pracą, często takźe ofiarą
1la |ią
krwi, na frontach, w szpitalach woiskowych, na poligo-'
nach, w obozach jenieckich i w miejscach ła:ńi taiich,lak
r. i księdza

ks

Katyński.

Wrogowie Polski
zaborcy i okupanci _. doskonale
rgzumieli jak wielką- przeszkodę w realizacji ich celów:
opanowywania zagrabionych terenów naszej Ojczyzny
oraz wynarddawiania Polaków stanowiła mądra pitribtyczna praca polskich ksĘy, dlatego usiłowali tę pzeszkoóę

zniszczyć, pneśladując Kościoł.Miało to miejsce zwlaszqza 1ęborach pruskim i rosyjskim, gdzie próby wynaradawiania (german izacj i i ruŚyf ikacj ) bvły n ajsi n iejsze, lecz
gdzie zarazem próby te §potkal! się z -najsilniejszym
oporem, któtego istotnyrn składnikiem była §atdot}cŹna
postawa polskich księży.
Swiadomość patriotycznej więzi między Kościołem
_ _
N.arodep Polskiń została istotnie pogłębiona w następs_
!
twie tragiczn|ch wspólnyeh doświadĆzLńczasu obtainiej
wojny oraz w powojennych dziejach naszej Ojczpny. TÓ
nieprawda, pro§zę Waszych Eminencji i Wałrvtn'rrc_
jak to czytamy (wprawdzie nie expressris
celencji. że
i

l

- chyba jest ihtencja przytoczen ia f ragmeń ver b is, lecz taka
tu pzemówienia papieża, zawieĘącego słowa: ,,Tę-s{rasziiwią ofiarę wyniszczenia ponieśliściewy, można powiedzieć, poniś]iścieza innych, ktOzy takZe mieli byĆ wyniszczeni") w lVtszym liściepasterskim * Nierncy załóZyli

taką.kolejność
39ładv Narodów, iż najpierw ńi"ri Uie
wyniszczeni Zydzj, a po nich dopiero Polacy, że zatem
Zydzi stanowili w jakimś poważnym stopniu czasową
osłonę polaków. Niemcy nie zakładali takiego kalendarium zbrodni, według której Zydzi mieli być -pierwszą jei

tota'ną ofiarą i faktycznie nie oni pierwsi staii si'ę tatą otiaę

.hitlxowskiego ludobójstwa. Hitleroyvskie pliny ÓtstermlnacyJne byty inne w odniesieniu do Zydów niż w odniesieniu do Polaków (o1bz
później
innych podbitych Narodów

słowiańskich):

- zaplanowano
dla Żvdaw

|omRlelne zagładę, eksterminacja Polików 1póZniej tatte
innych Narodów słowiańskłch} miala natomiaŚt potegać
na redukcji do takiej liczby. która zapewniałaby Nierncóm
dostatek niewolniczej siĘ roboczej. Tak więc Żydzi mieli
być wytępienicałkowicio, Polacy zaS {póZńiei iakże inni
§łowianie) mieli być częściowo zachowani 1tub
-cnyUa
ściślej* zachowywani, ponieważ czas icń
biłby
łcia
prawdopodobnie ogran|czany stopnień zdolno3ci do
Ę1
konywania ciężkiej pracy fizycznej) jako pozbawieni

wszelkich praw robotnicy-niewolnńy
nów.

niemieckich pa-

ToTALNE zNtszczENlE PoLsKlEJ INTEL|G ENcJl
Wb,rew.pozorom i rozpowszechnionej opinii hitlerowcy
rozpoczęli swoje ludobójcze dzia}ania w Polsce. nie od
eksterminacji Żydów,leci od realizacji drugielo z wymie-

nionych dopiero co ce]ów, tj, od działań zmierzającyeh do
przekształcenia podbitego Narodu Polskiego w plemię,
którego funkcją miało być wyłącznie dostarLanie Niemcom niewolników do pracy fizycznej. Do osiągnięcia tego
celu nie wystarczało samo militarne pokonanie PolJki
i okupacja jej terytorium: Treeba było jeszcze Naród
Polski
obezwładn ić przez zniszczen ie jego nteligencji. Prograń
i

ten ujmowała lapidarnie brutalna formuła For§tera:,.Ńaleł vłrvtęp,ć w tym Narodzie wszystkich potencliln}cn
prrywódców, ręsłę, o ile się do tego nadaje, zimienie

w

bydło robocze". Niemcy rozpoJzęli reaiizaclę tego
programu od zabijania polskiej inteligencji na terenaĆh
włączonych do Rzeszy, głównie Wiel[opolski, Pomorza,
Sląska, północnej częściMazowsza itd. Skrupulatnie pnygororyany plan (dysponujący dokładnie opracowanymi
listami przyszłych ofiar) i błyskawiczne uderzenie wykonineprawie natychmiast po zajęciu Ęch terenów pnyniosĘ
hitlerowcom p|awie pełne powodzenie. zbrodnia tyła talt
szeroko zakrgjona i zealizowana, ze liczne jej elementy
mogłem obserwować i zapamiętać z perspei<tywv Ń.
'ptzy(Gulbiny w powiecie_ Rypińskń), o
|itiej' mówi
jest desĘami zabita, czyli prjwie izolowańa
9łowie, źe
od
świata. Zbrodnia te bowiem działa sĘ w bliskim otoczeniu
każdego skrawka tamtych ziem. Jak wielki rnusiał być jej
rozmiar, skoro zostaly nią objęte liczne osoby, z ktarvmi
ią,
maływiejski chłopieą miałem bezpośredni, i'na*et uc.u9j9wy związek: został zamordowany rnój nauczyciel (pan
Wawrzyniec Pecherek, który prowadzit Óxerooódziałową
wiejską, szkołę powszechną. zginął ksiąde*proboszcz pa-'
raf|i Trąbin (wieś sąsiednia), który mnie-ucz}ł t<atecńiziiu.

zginęli wtzy_s9y księża. Rypina
paratii, do której
1
należaławieś{Starorypin), w której mieszkaliśmy poprżednio fieszcze dwa lata przed opiiywanymi trąicznymi

) ; sędziwy proboszcz l dzieka n ryp-i ński' ks.
Gogolewski zabity przez gestapowców kijami ni podwóĘu pned domem. którego piwnice były jesienią'1939 r.
miejscem kaźni setek osób z całego powiitu (w iąsiedxwie tego domu mieszkałem po wojnie jako uczeń
rypińskiego gimnazjum), ksiądz Lissowski {ńrat kolegi mÓ;"go
prefekt szkół rypińskich oraz inicjatoi budbwy
ojca)
gimanzjum {które rozpoczgło
rypińskiego
iracę w o§tanich. latąch przed wybuchem wójny). obaj wikariusze
rypińskiej parafii: ks. Szczepkowski-i i<s, ręaiich, których
zapamięiałem z powodu świętychobrazków, jakie od nich

wydarzeniami

9tlavlałem podczas kolejnych wizyt dŁłsipasterskich.
Zginął biskup.(ks. bp.. Leon Wetmański). z którego rąk
otriymałem sakrament bierzmowania latem 1939

r.iostił

on zamordowany wraz ze swoim sędziwvrn oraynuiiu-sr"rn
arcybiskupem .Ą,ntonim Jutianem Nowowiejsńi* * wię-

zieniu niemieckirn w Działdowie (aresztońani w tutym
1940 r. zmarli
na skutek torlur -* * ń"ju i Słl ,.l.'
-

_ W9ałej okolicy

nie ocalał anijeden nauczYciel, ani jeden
Ęją_dr, zginęła większośćsędziów, adwoi<atóq uzędników państwowych (mordowane były nawet urzędniizki
pocztgwe, te pnysłowiorre,,panienki z okienka.l często
z siedmioklasową szkołą powszechną), ginęli studenci
i alumni seminariów duchownych,"mórdbwani byli
uczniowie szkół średnich, aktywiści różnych organizaÓli
społecznych itd. Tak było na większości obszarów Ziemi
Pomorskiej, Wielkopolski, półnócnej częściMazowsza.
lnteligencja g9lsla tych obszarów'uleiła w znacznej

częścizagładzie już w pierwszych miesiącach woiny

i okupacji; częśćjej
najezęściejrowniei
- aresztowana
w pierwszych miesiącach
okupacji ._.ginęła wniemiii-

kich więzieniach i obozach końsentńcyinyctr. Ocaleli
nięliczni z p9§ród tvch. któny, ostneżeń'o'dpowiedpio

wcześnie, zdołali się ukryć.
Egzekucje, najczęściej, ma.sory_e, odbywały się zwykle
w.pobliżu miejsc zamieszkania ofiar. najczęściei na terenie
jakiegoś lasu. Zapamiętajmy, że pierwsiymi'rnl"iscańi
1asowej kaźni Polaków byĘ nie obozy toncentracvjne.
lecz polskie lasy. zwłaszcza lasy Pomorza i Wielkonil'i'i.;'

Lasy te §ą wielkimi cmentaraami \Iyjąqy.i §etki; a może
'iĘsiące masovrych grobów polskich męczenników. Są to
'groby podobne do tych, kłóre czcimy w okólicach Palmir.

frtko'mniej od tych ostatniĆh znane i nieporównanie od

nich licznielsze. Jest wysoce niesprawiedliwe, że grtibyte.
miejsca kaźni i cmentarze nie zaimują w narodowei, pamię,ci. w historiografii, w literaturue tlle miejsca, co obozy
koncentracyine. Najwyższy pr.eto czaą by należną im

pamięć i,cześćożywić i ciągle ią zasaczepiać w polskiej
młodzieży.

Takźe na innych okupowanych terenach Polski
' ludoMlcze uderzenia niemieckie bVł w pierwszei kolej-

nościwymienone w polską inteligencię. Wprawdzie nie
byĘ one tak totalne, jak te; które objęĘ Pomorze,

Wiólkopolskę, §ląsk i północn{ częśćMazowsza, lecz
podobniejak tamte zaczę§ się wraz z niemiecką okupacją
' i podobnie jak tamte były obliczone -,- docelowo na
, totalne zniszczenie pqlsklei inteligerlcji i całej-społecznie aktywnej częścinaszego Narodu. Te eksterminacyjne_działania (a nie ograniczaĘ s!ę one bynajmniej do
niszczenia polskiej inteligoncji;stanowlły także systemat|czną realizację zaplanowanej redukcji liczebności naszego Narodu, przez wykorzystywanie różnych preteksróżne s|§temy ,,kar", branie i likwidowanie
tów mordu
sposobi.r jego realizacji) trwał
zakladników- itp.
- oraz d u żym,- natężen iem pr.zez cały
lecz zawsze
z r óżnyń
- i były'całkowicie niezależne (z iednym
, czas okupacji
wYiątkiem, którym było mordopanie Polaków za pomoc
udłLlaną żydoml) od zbrodni dokonywanej na żydach.
Ta ostatnia pnybrała , masowy charakter ludobó|stwa

,

znacznie później. niż zbrodnia ludobójstwa dqkonywana

na,Narodzie Polskim, Także wcześniej, niż żł7dowskie,
rozpoczęĘ się polskie transporty do obozów koncentracyinych. Wcześniej też,niż gena (nie mówię ocrywiście
o czaŚie ich fowstani a, lecz o czasie, w którym zaczęĘ
uczestniczyó jako narzędzia masowego ludobójstwa)
rozpocz,ęly swoią ludobóiczą działalność.wymierzone
prawie wyłącznie w Polak§w. takie katownie, jak Pawiak.

Można zresztą mówić także o polskich gettach lub

przynajmniej o antypolskich (zialaniach podobnych do

,' tworuenia gettl Mam na myślima§ow9 wysiedlanie
ludności polskiei z zlem włączonych do Rzeszy lrrb

pzeznaczonych do zasiedlanid Niemcami. Proces ten
zaczął się na początku okupacji i trwał - z różnym
do pęełomu lat 1943-1944. Ludność
nasileniem

,

wysiedlana z- terenów włączonych do Rzesry była wywożona bddźdo Generalnei G.uberni, która §tawałą się w ten

sposób wielkim gettem Polaków, bądź była,wysyłana
najbardziej sprawni fizycznie - na roboty do
-,ludzie
, Niemiec, Później, gdy plan zasiedlenia Niemcami objął
częśćziem Generalnego Gubdrnatorstwa, wysied' także
lano ńasowo także ludnośćtych ?iem. Najbardziej tragibznym pzykładem tej zblodni iest Zamoiszcryzna, której
,

straąil w zabitych na miejscu (w ramachtzw. pacyfikacji),

w wywiezionych do obozu koncentracyjnego-Ma|danek

,ti,do Niemiec (nie tylko na roboty) pnekraczają sto

, dziesięĆ tysięcy

osób. lrlajbardziej tragicznymi ofiarami

tej zbrodni były dzieci, które

odebrane rodżicom
btdź zostaty wymordowane,,bądź zmarły w transpor, ta-ch lz żimna i głodu), bądź (grupa wyselekcjonowana)
i'iłłiv.vieziona ao' Niemiec w, celach germa'ńiżacijnych
":(dódaimy. że teh ostatni rodzaj zbrodni obeińował praj'łi,ie wyłąclnie dzieci polskie). zbrodnieza akcja wysied.
,':lBńcza na Żamojszczyź.nie trwała'p{ lisłopada 1942 do
żadlipca 19ltit r. Jei przerwanie nie- miało oczywiście
'policyjnych
= nbso związku i zajęciem niemieckich sił
._ąl."ią eksterminacji Żydów lecz zo§ało wymuszone ener'.gicznymi działaniami obronno-odwetowymi oddziałów
;"Ęh i AK.
'

o

Nie jest zatem prąwdą, że eksterminaćja Zydów była

w iakimśstopniu'czaŚołą osloną Polaków, gdyż: po

pierwsze, to właśniePolacy, a nie Żydzi zostali najwcześńiei dotknięci zbrodnią ludobójstwa; po drugie, realizowana ,y"t"*itycznie od początku,l§42 roku zbrodnia zagłady Żydów (zauważmy w nawiasie, że byli oni §to§un-

iowo mało klopotliwymi ofiaiami tej zbrodni. ponieważ
naiczęściej biernie iei rilegali, Powstanie w Gettcie Warw końcowej fazie jego istnienia, należv {o
"ra*ikim,
bardzo nielieznych ziraczących wyjątków) nie przyhamowała w żadnym stopniu realizacji eksterminacyjnych pla-

nów niemieckich w-zględom:,Polaków. Obie ludobójcze

realizowane be: * w zasadzie
- wzajemnych powiązań i dla każdei z nich (jak mówiłem już o tym
wrłęj) był założony. w hitlerowskich planach; inny cel,
w crysto
Ten brak jakiejkolwiek pozytyr,vńej
-oczywiści.e
nii-,
zydów,
holocaustu
funkcji
materialnym wymirine
i całkiem przypadkową,
wet tej, że stanowił czasówą
zbrcidnie

bly

osłonę Polaków. oraz innych.narodoŃości,'powiększa
istotnie tragizm tej zbrodni. Fakt ten po{waia iednakże
zasadnośćtzw, iroblemu wdzięcznościPolaków dla Zydow oraz tzw, problem odpowiedzialności Polaków za
holocaust tych o5tatnich,,
. Eksterminacja Polaków była realizowana §y§tematycznie w takim, w zasadzie. tempie

i

w takiej skali, jakie

zostĄ

zalożone w.hitlerowskich-planach i na ,iakie pozwalĄ
okoliczności wojny. Zgodnie z założeniamiołupantórł
ginęła w pierwszyń rzę§zie polska-inteligencja, a w je!
lroni" - polscy lisięża i polscy zakonnicy, Byli więzieni
i ginęli w wielotysięcznei liczbie pglscy kapłani. byti
więzieni i ginęli męczeńską śmiercią polscy biskupi, był
r. '- Prymaś Polski kardynał
umierali, nie dlatego, że ,byli
kapłanami, lecz dlatego, że byli polskimi patriotami, źe byii

uwięziony-od wiosny 1944
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i

prawdziwie polsklmi kapłanami (dowodem na_to; że racią
mordowańia"polskich księży była ich -polskość,bvło !nsńlowanie w wielu osieroconych kościołachksięży niemieĆkich'l;. To współcierpienie polskiego Kościołai Pol:
skiego Narodu pogłębiałow istoinym stopniu wzaiemną
więi, a pnede w§zy§tkim pogłębiłoprzekonanie Polaków
o patriotyźmie pótstich księłi polskich biskupów. Uwa,
żam, że prz,eko.nanie to, ugruntowana pftez powojenną
patiiotyczną postawę polskich kapłanów (doku mentowa ną jakże cz§sto cierpienięm, a nawet. męczeństwem) za
najbardziej islotną przyczynę przywiązania i zaufania Polaiów do kościoła;uważam. że pzekonanie polaków
o pątriotyźmie polskidh ,kapłanów jest po prostu fundamentem moralnego autorftetu Kościoław łąszei Oiczyźnie, fundainentem przekonania, żę Kościółjest ?uten
tyctnym i bezkompromisowym oodm!9teryl _nalwyższych
waltości. |akimi są. prawda i sprawiedliwość.
Sądzę. że podsumowaniem,.moich dotychczasowych
rozważiń, może być twierdzenie, iż pzekonanie Polaków
,o patriotyźmie polskich -kapłanów] i biskupów, będące
w|nikiem dramarycznygh doświadczeń wspólnei historii

Kościołai Nbrodu Folskiegb, spaja obie te §ub§tancje
swoistą jedność.potęgującą ry9ralną i fizyczną siłę
. każdego ze swoich składników. Otóż muszę z ogromną
przytńScią stwierdzić. że omawiany, list pasterski bisi<upów pońricn podważa tę jednośćNarodu i Kościoła,
pńieważ naiusza najbardziej istotqy fundament. autoryteiu Kościoław Polsce: wiarę Polaków w p.atriotrzm
polskiego duchowieństwa, a zwłaszcza Polskiego Epiikopatu. Tak, list ten niestety nie jest, delikatnie m!wia9,
dokumentem polskiego patriotyzmu. Naiusza także, tak
pzecież podkreślane pzez Kościołitak bardzo szanowane
lprzez Naiód Polski..zasady prawdy isprawiedliwości, Te
tak bardzo bolesne dla Polaka-katolika zalzuty po§taram

,w

się teraz uzasadnić.

List pasterski nie jest po§łaniem prawdy

O jednej nieprawdzie wyczytanej w liściebiskupów

.mieszkaiących z nami na naszej Ziemi nigdy nie łączył
współpatriotyzm. Nasz stosunek do Polskiei Ziemi różnit
się boiviern (i różni nadal i chyba tak będzie zawsze!}
diametralnie d stosunku reprezentowanego przez rnieszkających z nami na tej Ziemi ż}cOw. Ci oJtatni -wbrew
temu, co piszą w swoim liściepolscy biskupi
nigdy nie
traktowali Polski (mówię oczywiście o ogóleZydów,
czyli

polskich już mówiłem. Nie jest to niestety jedyna niepraw-

da zawarta w tym liście.Są jeszcze inne. Jedna z nich

zawiera się w słowach: .,Z Narodem żydowskim łączą nas

'szczególne więzy i to już od pierwszych stuleci naszych

dziejów. Polska stała się dla wielu Źydów drugą Ojczyzną,
Większośćżydów żyjących obecnie w świec]e, ńŃoOii
się z terenów dawnej i obecnej Rzeczypospolitej" (§tr.z}.
Tylko ostatnie zdanie tego cytatu jest prawdziwe. Pierwsze
dwa są niestety fałszywe i nie weryfikują ich nawet słtrwa

papieża, n'a które list się powołuje: ,,Ten Naród żyłz nami
przez pokolenia, ramię w ramię, na tei samej ziemi, która
stała się jakby nową ojcąrzną jego rozprosienia". Serce
papieża, podobnie jak Seice Tego, którego iest Namiestnikiem, pragnie miłościmiędzy ludźmi i między Narodami:
Ojciec Swięty pragnie, aby ,Jegb własny Naród, był

i przedmiotem ńiłości,pragnie by milość
zwłaszcza
te grupy narodowe, które zamieszkują
|ecłła
Ziemię Polską, także by była węzłem łączącym Polaków
i Zydów. Cytowana wypowiedź jest właśniewyrazem tego
pragnienia, Adresowana do Polaków miała na celu obupodmiotem

dzić lub utrwalić w nich gotowość do takiei miłości.
Niestety. przyiaźń taka między Pqlakamj iZydami nigdy nie

zaistniała i pewnie nigdy nie zaistnieje, choć Polacy

wciąż są (choć jestto coraz bardziej
- ichybanarastania
trudne z poWodu
żydowskich antypol§kich
nieprawości)
do niej gotowi, Nie wiązała ona nigdy
i pewnie nigdy- nie zwiąże naszych Nąrodów z wyłącznej
winy Żydów!
Kochaiące serce papieża nie pozwoli mu tej prawdy
uznać (a tym bardziej iej głosić), a wprost przeciwnie.
nakazuje mu ono usiłować pow§trzymyiĄrać tych, któny
obeimują ją swoim przekonaniem. Hozumiem i bórrdzo
szanuję tę postawę; jest bliska moim dążeniorn i pragnienioin (bardzo bym chciał, by wszystkie Narody dazył
się wzajemnie przyiaźnią, także -- by miłośći prtviaźń
łączyĘ Naród Polski i Naród Zydowskil), lecz zgodnie ze
§tarożytną ?a§adą: Amicus Plata, sed magis amica Veiltas
nie mogę nie pnyjąć prawdy, naw'et;eżeli jest ona nierniła
moim Przyjaciołom imniesarneńu. Prawdą jest, żeĄliśmy
przez wieki zŻydami na 1ej samej Ziemi, lecz niestety nie
jest prawdą, że żyliśmyz nimi na tei §arnei Ziemi ramię
w ramię, że mieliśmy z nimi wspólną historię. Wspólni
zawsze byli

zamieszkiwanie dwóch plemion na tej samej ziemi,
naw€t najbardziej długie, nia jest rruystarczającym
warunkiem posiadania przoz te plemiona wspólnej

historii. Nikt rozsądny nie Ędzie twierdził, że mieliśmy
wspólną historię z Prusakami. Austiiakami i Rosjanami,
mimo, że znaczne grupy tych nacji mieszkały z nami przez
ponad 1O0 lat na terenach odpowiednich zaborów. Mamy
natomiast kilka stuleci wspólnej histori! z Litwinami iczęś-

cią Rusinów.

,

po§tawae

w ich

spoleczeństwie dominującej,

a

nie

Najważniejsza w tym żydowskim patriotyźmie była
tro§ka o zachowanie spójności i toźsamościnarodowej.

Konsekwencją tej troski była maksymalna izolacja od
.społecznościpolsliei mająca zabezpieczać Żvdów płzed
polonizowan iem się2. N ajbardziej istotnym skład n i kiem ( i
zarazem dowodem} tei izolaćji było unikanie języka pol-

skiego. Dokumentem tej postawy jest wyznanie Juliana
Stryikowskiego wyrażone we fragmencie iego tekstu zatytułowanąo .,Jestem" opublikowanym (zupełnie nie mogę pojąć w jakim cełul) w pierwszymeeszycie wydawanego ptzez ln§tytut Jana Pawła ll w KUL kwartalnika
.,Ethos". W tym biograficznym tekście Autor informuje, że
jego ojciec, posylając go, jako sześcioletniąo chłopca po
raz pierwszy do szkoĘ, prłykazał mu. by na wywołanie

jego nazwiska prz6z nauczyciela odpowiadał ,.jestem";

było to pierwsże polskie §owo, jakiego się naucrył w ciągu sześciulat swego życia, mimo że urodzil się i przeżyłte
lata w Polsce,Żydzltak bardzo btonili się pżed polonizacją, że zamiast uczyć się jęyka polskiego, woleli
nie
znająć zarazem jężyka hebrajskiego
Łultywować- p:aly-

- wygnania, zniewieziony ze sobą, z krajów ostatniego
kształcony język nierniecki zwany źydowskim (idisch).
Tak, żydzi zyjący w Polsce przez kilka stuleii nie znaii,
w swojej masie" języka polskiego nawet na przeciętnym
poziomie niewyksdałconych Polaków. Ta nieznajomość
języka polskiego lub
* znajomości jego sWoix- raczej
cie zniekształconej formy
stanowiła jedno z najbardziej
istotnych utrud_nień w ratowaniu polskich Ądów pned
holocaustem, Źydzi izotując się od Polaków ,oraz ich
patriotyzmu traktowali Polskę nie jak swoją Ojczyznę,
choćby tylko drugą lub zastępczą, lecz jako wzgtędnie

-

wygodną i bezpieczną przechowalnię dla swojego Narodł
lub:z biegiem czasu
kolonią w której się
-jakoswoistą
posiadać i powiększać majątek :
mieszka, w której można
przez odpowiednią jej eksploatacją lecz której dobro nie,
jest pnedmiotem żadnej poważnej troski. Żydzi nie łączylł
s,woich-celów z polityeznymi problemarni polaków za,.
wyjątkiem tych prżypadków, kiedy zagrożenia Polski
,oznaczaĘ istotne niebezpieczeń§two
dla nich samyeh.
A. zdarzaĘ sie takźie zagrożeriia śmieńelne. Jednak i w tych ,:
paypadkach, kiedy konystali z milharnej obrony Polakówh
nie,włączalisię do poważnego współdziałania z nimi. Tał(jf
, było np, w czasie oblężenia,Lwowa'przez woj§ka kozackie,;
i tatarskie jesienią 1648 r. Nikt nie miał wątpliwŃci, jaki;.
będzie los mieszkańców miasta, jeślizostanie ono.zajęfu
pnez oblegających. Ą Lwów nie był prżygotowany do,ą
gbrony i z trudem odpierał kolejne szturmy niepzyjaciólt,;,,
Mimo to, gdy Chmielnicki zażądał wydania Żydów, tra*płr;
tuiąc to żądanie |ako warunek odstąpienia od obĘżeniat',li
,

NlE lsTNlEJE WSPÓLNA HlsToRlA

PoLsKo-zYDoWsKA l

Dwa różne plemiona żyjące odpowiednio długo w tym
kĘu mają wspólną historię wtedy i tylko wtedy,
gdyztym wspólnym ich mieszkaniem wiążesię ich istotnie
wspólny patriotyzm, Polega on na tym, że oba Narbdy
traktują kraj. w którym wspólnie żyją, jako wspólną
Ojczyznę: oba ten kraj podobnie kochają i szanują, oba tak
samo się troszczą o jego rozwój i pomnażanie iego dóbr,
oba podejmują równie rzetelne wysiłki dla zapewnienia
mu bezpieczeństwa oraz
gdy zachodżi potrzeba
- walczą równie ofiarnie w jego- obronie. Otóż Polaków iŻydów
§amym

o

wyiątkach!) jako swojej Ojczyzny. Mieli oni i kuĘńrowali,
mieszkając ha Polskiei Zierni; swói własny patriotrrm.
poleqający główirie na tro§6e o zachowanie spójności
i tożsamoŚci własnego społeczeństrya, na trosce o zabezpieczenie temu społeczeństwu możliwie najlepsrych warunków bytu i rozwoju, bez żadłegońzględu na dobro
Nalodu Polskiego, którf ich na bwoją Zemię przyłąl
i zapewnił im
- w miarę swoich sił - bezpieczeństwo
i spokój.

,

_ł

spoikał sĘ z kat€goryczną odmqwą?. Tak, Żydzi wiedzieli,
i! Pol""v'Uęaą icń Uionić, gdy njdzie potrzeba i kozystali
z zapewnijnego im bezpieczeństwał, nie zmieniło to
iednik w naińiejszym stoBnir,l ich postaw izolacionistycz_nych,
'-'Wy*o*nyń.dowodem

antysemityzmu. Nie tylko nam zresztą świadczą
zartutem
'swą
nieprzyiaźń; z żadnym chyba Narodemświatarw ciągu
pzyiaźni,
całd; swoiiiaług iej histori i nie łli w prawdziwei

-

PROPAGANDA FAŁSZU

n|
w iaXiS istoini jpbsób, swoich celów z poliłcznYmi

to, że Żydzi nie łączyli,

Twierdzenie o szczególnych związkach historycznych
łączących zekomo Polakoiv'i Żydów nle je$ oczfwiście
jddńą ;rieprawdą. jaką można wyczytać w liście pasterskińUii[up'O* poisiicrr. lnna istotna nieprawda, a pr,yr.,a.l-.
mniej poparcie .- wieizę, że nie zamierzole ; dla takiej
niepńwdy, znajduje'się w miejscu, które już było pnedmioteni mojggo prolestu, mianowicię w mieJscu zawlera_
iąćym odnuCone prz€ze mnie twierdzenie, że wynisz&"ni" ŻyOO* było czasową osłgną Narodu. Polskiego,
Mieiscem'tym iest cytat z przemówienia papieskiego do
Żvdów w Waiszawie w 1987 r. ldzie mi o zawane w rym
cltacie słowa: ,,Wasze zagrożenie b,yło i naszym zagłozeni"*rTo nasze nie zrealilowało się.w,.takiej miórze. nie
zdażvło sie zrealizować w takiej mieęe"; Rozumiem. że
pupi*"t"i"ł wyrazićŻydorn, do których przemawiał, swój
żaiz powodu ogromu zbrodni; jaka została popełniona na
ich Ńarodzie niPolst<ie; Ziemi, a końcowe słowa zacytowanego zdania miaĘ zapewne znaczyć to, ż9 !!ar!! Polski
nie ulógł tak daleko sięgającej zagładzie, jak Naród Zydo-_

oroblemami, Poiaków iest ich stosunek do,sprawy nieoodleqłościPolski, utraconei w następ§twie rozbiorów,
bOv Ółazbło się, że ,mogą,realizować swoie cele pod
władzą zaborców równie dobrze. jak to robili w wolnej
Rzecąlpospolitój; sprawa odzyskania przez Polskę nie,
podbóiości pr!Ńtała ich interesować. Srybko §tali się
lsiilni*i poddanymi nowych władców. izolując się od

ni'epŃtegigśqiory|ch dążeń'Polaków (mówię oczywiś-- pódkieślam to kolejny raz - o postawie ogółu
ży;dów', nie laś§ wyiątkaphl). Niezadko też maniles,
towali postawy antypolskie, zwłaszcza w zaboze pruskim. Nie brali'też praktycanie'udziału w polskich po_
wslaniach zbrginych, ani, w woinach, wyzwoleńczo -obronnych, ZdąrzaĘ siĆ natbmiast postaw]y wrogie,,Na
większą skalę poiawily się on9 w_ trakcie wojny polsrÓ-bolszewickiei w latach 191$-1920: w czasie cofania sie armi i polskiej u prawi'ali. bnergicznie probolszewic-

,cie

rą prbpagańaę. szórzyli defetyzm w§ód ludńościs, na-

ń"ri' ińvi bowiem oO- te-Ób Óstatniego _dziesięciokrotnie
ń"ini"iÓl, Ńie podejzeóał zapewne Ojciec święty,że
leqo Śłoóa zac|towane w.liściepaster§kim bisktipów
jednoznaczne.go,'
i.iS'r.i"i,.'"i;'uióą ńiułv sensu już tak1
W miejscu, w itOrym zostały zacytowane,można je bowiem irozumieć równoznacznie z natrętnie głoszonym
pnez Żydów fałszem że polskie ófiary hitlerowskiego
ierioru są nieporównywalne.z żydowskimi także w licz-

stiinii

Ńtali,rałlośnie wojska bolszewickie; wskazywali
kióiunki odejściiiwojsk pglskich, gościli naiaźdźców,
otwierali przód nimi sklepy; pomagali w organizowaniu
bolszewickiei władzy itd. Pówracające po żwycięskich
bitwach wo;Śka polskie też wprawdzie witali, lecz,zarazem cale masy (tys!ącel) Żydów usilowały uciec wraz
z wycofującyńi się bolszewikami- Dla sprawiedliwości
dod;ć tE;L;, źe byli także łdzi, którry zdecydowani9
opowiadali się po polskioi stronie, były to jednak pzypadi<i bardzo nieliczne w porównaniu z liczbą spnyiajacych
bolszewikom;9

absólutnych. Pnykładem tej żydowśkiejpropaga_ndy
słowi popnedniego-ambasadora lzraąla w Warfałszu są-wypowiedzióne
w trakcie jednego. z ięso yszawie,
swoje wJpowle(pan
ambasador
stapień w TVP
|gn9rył
dzi do Polakówsłowem..słalom"): ,,W obozach koncentracyjnych na terenie Polski zginęĘ miliony Zvd6w, a także
tY"Ę"v Polaków or9z innych narodowości'],,WyĘo:
"e*i
vriiedź'ta-budzi odrazę z dwóch powodów: po pierwśze
dlatąo, że jex świadbmą propagandą felszu; pd drugie
aUtdo, ie iist cynicznyrn lekceważeniem obu.rzenia tych,

''ł": #'h"n T§"i.i n R zeczypospo itei po c h za ęc i u
prze?;Armię Czerwoną we wrześniu 1939 r. Sprawłe tej
poświęcę parĆ zdań w innym miejscu.tego protestul
' Wnibsilń tych rozwźań iest prosty ijasny nie isłnieje
wspólna hisioria polsko-żydowska. Żyliśmyrazem na tei
samei Ziemi, lecz nie mamy wspólnej historii, ponieważ
nigd| nie mieliśńy wspólnego patriotyzmu. Twierdzenie
biskupów'polśkich zawańe w ich liściepasterskim,.że
z.,Naiodem łitówskim łącząnaśPolaków szczególne
l

j

i

dla kiórycń fałsz,ten oraz związana ź nim intencia, są
oczYwiśić:iudzi mojego pokolenia oraz starszYch ode

mnie; tj, tych. któzy byli świadkami prawdy, tych, którzy tę

pr"wió p"mięt"ią

Ziemi niąwniosło do historii Polaków

żadńych ist-otnie ważnych wartości;rdczej pzeciwnie,
w tei histońi czynnikiem hamu.iącym
i wciąŻ iest
bvło
,nie jest jednak bynajmniej
i bestrukcyinń.'Związek ten

symetryczny: Żydzi nie umieli i nie chcieli Wspóftworryć
z',Potikami wsPólnego domu i wspólnego dobra, umie]i

nłomiast ko.łstaC z wa ru nkórrr stwoaonych

preez Pola,

t<ćirł i z oolskieqo dorobku. Dla Żydów to vlłspóŁamieszkiwanie'z namimiało ogromnie doniosłe znaczenie, Pozwoliło im nie_ tylko pzótnłaó i ocalić kulturę, lecz także
roz,
:..,tńimo traiiedii;'iałą pzyniosła. ostatnia wojna
wiiać się, riiei,uzónii bistupow polskich, że więkśzość
Żfuw 2yiącycĘ obecnie w świeciepochodzi.z terenów
,

,

dirflń§i i ob6§ngj' Polski jesi

już pokreślałem

9czy-

-,co
wi&ie-prawdziwę. Co więcej; gdyby nie wjelowiekowa
_

potska gościna prawdopodobnie ńie powslałoby państwo

,

jat<Ó

Swiadomirrczestnicy i obserwato-

lY tamtYctl tragicinycn wydaneń. Kłamstwo to lekcewa#S*i.dtO* pńwdy inie dla nich jest przeźnaczone, Jego
ju.t mało or'ientująca się młodzieżofz nrzysĘ
""ląrn
poróleńia. ldzie,o to by w świadomościtych pnyszĘch
ookoleń zaszczepić i utrwalić pzekonanie, że ofiarą hit-

więzy i to od pierwsrych stuleci naszych dziejów jest
orzeto fatszywe. Jest ono falsrywe oczywiście w tym
iensie, że zamie§zkiwanie Żydów z Polakami przez wiele
stulerci na tej Śam€i

.

bac}r

Naibardziej masowy i najbardziej tragiczny'w skutkach
' ' ' dów dd,pole*ów miał miejsce na

ffi

,

.

izinel, iak, db Żydów oraz ich historii współmieszkanie
z fiolakami miało,bardzo doniosłe znaczenie, To wielki
porivfu do wdzięczności, lecz Źydzi nie potrafią Ęyć
wdzięczni, Z wielkim natomiast talentem i zaangażowaniein świadczą niep.nyiąźń; Ćzego dowodem jest wciąż
tiwźriąca ofensywa antypolskiei propagandy, szermująca

'

jemu
ieiowsriego ludobójstwa był tylkó Naród żydowski (i
współczucie),
oraz
nieóstanny'hołd
!ato:
Vk, ""r"ł się
miaststrat| pońiesione przez inne Narody {Nąrody -pw,
glądające się obojętnie zagładzii Zydów') byĘ stosun[Ńo hałć, i" Uvłiio propórcja, miliony Zyd6w do.- być
może - saek tybięcy osób wszystkich innych n9rodoy.v9ści.A pzecież sańych tylko polskich ofigr woiny. z Nieńcami'i hitlerowskiego ludobóistwa było ponad cztery
miliony, zaś'razem z ofiarami .żydowsko-stalinowskiego
ponad sześćmilionów, a więc wręcej niż
ludoŃixwa
(tak panie ambąsadoze. sztlo1n_!)., .
;ń;
- łdŃskich
Ó tv*,że przytbczona dopiero co wypoWieilź byłeg9
arnbaŚadora izraela nie była przyp9dkowa, lecz stanowi
element, planowego działania żydowskiej propdgandy,
jest
świadcry'fakt, że kłamstwo, którego.ta wypowiedź
tej
aktów
wyrazem. iest powtarzane w §zeregu. innych
jest
artytuł
przykładem
tego
il;;Ó,ir. Viyro*nyrn
ni"iuki"qo'Jacka Andórsoni opublikówany niedawno
w irasiJ amerykańskiej pt, ,,Poland's antisemityzm lives
on; (,.Antys"ńityrm pólsłi naOat żyie"}. Oto początkowy
.

fragment tego tekstu: ..Auschwitz, Pcłska.* Horror Holocau§tu tak widoczny tutaj, w krematorium, które §tało §ię
muzeum, nie dotknęło duszy polskĘ, Mimo, że g5 proceni
uśmierconych tutaj ludai ĘłoZydami. to słowo ,,Żyd.' nie

pojawia się na tablicach infotrnacyjnych tego obozu

śmierci.,GłosEą onę natomiast. że ,,Tucztery mitióny ludzi
cierpiało izginęło z rąk hitlerowskich morderców''!
Zydzi gwałtownie spłzeciwili się budowaniu klasztoru

Karmelitanek naprzeciw murów Auschwitz w 1989 r.,
obawiając się. że .,iest to jeszcze jedna próba schrystianizowania tego miejsce i wytarcia pamięci o Zydach,
jacy tu zginęli" 7. Zwtóć uwagę Szanowny Czytelniku ile
. moralnego cynizmu wyraża teł kiótki tekst. Jego autor
śmie twierćzić, że Polacy podejrnowali próbę schrystianizowania obszaru obozu lćoncentfacyjnego w O§więcimiu w.celu zatarcia pamięci o po*oróówinych w tym
obozie żydach, wypowiediiawsiy przedtem'kłamstwo.

którego celem jest wlaśnie zatarcie pamięci o .pomordowanych w Oświęcimiuosobach inrych narodowości,
w tyn także o Polakach. Przecież twlerdzenie, że 95

,prqcent ofiar Oświęcimia stanowili Żydzi jest kłamstwem,
którego celem iest zaszczepirlnie w świadomościAmerykanów pnekonania. że Auschwitz był obozem; w kórym
uśmierca no prawie wyłączn ie Zydów. Prawdą jest oczylpi przybliżeniu
ście,że na
dwa miliony ofiar iego
- w bo około 7O- pfocent,
obozu większość,
stanowili ŻydŻi,
jednak 70 procent, to nie to §amo, co 95 procent, Ohydne
kłamstwo J, Andersona urąga czci i pamięci nie tylko tych

ofiar oświęcimskiego obozu, których pamięć usiluje.za-

trzeć, lecz takżeczei i pamięci pomordowanych tu Ż!dów;

, nie oddaje się czci jednym ofiarom tefroru drogą próby
,zatarcia pamięci o innych ofiarach tego telroru. Powiedz-

my to i podkreślmy:kłamstwem nie wyraża się czci dla
ryarłyc| i nie buduje się o nich pamięci; poniewaź pamięć
i cześćdla zmarłych oznaczają święt§ść,a kłamstwo jako
nieńoralne, jedynie obrażil świętość.

,,ZMARŁYCH NlE WoLNo DzlELlĆ,,
Zaprzeczaląckłamstwu Jacka Andersona dodajmy jesz. choć każdy Polaktbwie-że niktw Polsce niełąży
do zatarcia pamięci o Ędow§kich ofiarach holocausiu.
Wprowst przeciwnie, każdy uczciwy obserwator na§zego
życia stwierdzi, że pamięć € jest pieczołowicie kultywlwana i napewno nie będzie ona zaniedbywana w p_rzyszłych pokoleniach naszego Narodu. Budujemytę pami€
w literaturze, w §ztuce, w pomnikach ofiar, w ietcjaóh
szkolnt'ch. §toimy. przy tym na stanowiiku, że'wszystkie
ofiary ludobójstwa mają prawo do takiei samej pamięci,
niezłleżnie od ich narodowej przynależności. iJważamy
żeżzarazem, że szacunek do ofiar tej samej masowej
sprzeciwia się wszelkim licytacjom liczbowym,
lłodni
Ktoś mądrze powiedźial. że zmarłych'nie wolho dzielić.
Oczywiście, że Źydów (mówiąc o Zydach mam na myśti
ludzi o okłeślonej'narodowości,a niewyunawców judaizrnu; wiadomo pnecież, że nie wszyscyŻydzi, którzy zginęli
w 0święcimiu byli wyznawcami judaizmu. crróe tyJtl
ostatnieh było niewątpliwie najwięcei; wśród tych. którły
nie byJi wyznawcami judaizmu byli także chrzescijanie,
których Zydzi Ępu Jack Anderson tak bórdzo nienawidzą;
największą solą w oku tych fanatyków jest nieviłątpliwió
wyniesienie_,na katolickie oftarze Edyty Stein; Święta
Zydowska Ofiara Oświęcimia. to przecież nie do zniesienia. to gorsze niż klasztor karmelitanek) zginęło w Oświę-cimiu nieporównanie więcei niż np. Cyganów. Stało się
tak jednak chyba głównie dlatego, że tych ostatnich byłó
pó ppltu mało. Raeja śrnierci jednych i drugich b}ta
pzecież ta sama: dysponująca prz€mocą rozpasana nienawiść.Dlatego słuszne bylo umieszczenie na każdej narcdowej tablicy ołiwięcimskiego pomnika jedynie ogólnej
liczby ofiar tego oboeu, Jack A*derson w omawianyni
antypolskim paszkwilu oburaa się na zastosowanie tą

cze

'zasady

i domaga się ukaz3nia liczbowej przewagi żydowsofial na innyrni. Uważam tę pretensję za wyraz braku
wrażliwości maralnej.
. Omówiony dopieio co cytat z przemówienia papies-

kich,

kiego ,eawarty w.liście biskupów polskich jest popraedzony następującym zwrotem: ,,7aś w czasie historycz.nego §potkania w roku 1987, z nielicznymi źyjącyrni
w Polsce Źydami, w Warsząwie Oiciec Święiy powieaział
(,,.

)

".

N

iesteą nawet

t§n krótki tekst stanowi wsparcie

d

la

żydowskiej propagandy fatszu. Wyraża on mianowicie,
w słowachi ,.z nielicznyrni żyjącymi w Polsce Żydami.',
głoszone natrętnie przez tę propagłndę twierdzenie, że
Zyd6w w Polsce jest niewielu, że ich prawie nie ma, że
istnieje łlko po|ski antysemityzm. który, pónieważ jsst
bezpzedmiotowy, należy uznać za przejaw paranoidalnych urojeń Polaków. Podawane są pruy tyrn różne liczby

tych,,nielicznych" polskich Ż3dów: pan A, Szczypiorski
(w programie TVP pt. ,,sto pytań do") ogłupiałzebranych

na sali oraz widzów cgĘdających program liczbą
ą590--3000 osób; autor opublikowanego w ubiegłym
roku na'łamach Washington Post, a na§tępnie pnedruko.

waneg9 przez prawie wszystkie dzienniki amerykańskie

aĘkułu pt,,.Anti-semiti§m eiupting in Poland. New brand

9! lisotry against Jews who aren't there" podaie liczbę
100CI0 Zydów zyjących aktualnie w Polste, zaśJacli
Anderson, w cytou/anym wyżej paszkwilu stwierdza, że
w Polsce żyie mniej niż 700O niedobitków holocaustu.
Otóź prawdziwa jast'liczba 10000 {ściślej:.prawie
1 0 000), leez jest to iczba zarejestrowa nych. w rel ig ij nych
gminach Ędowskich, wyznawców judaizmu, a nie. iiczba
żyjących w Polsce Żydów. Utożsamianie tych dwóch
liczebności jest właśniekłarfl§twem łdowskiej propagandy, którą wspiera niestety list pasterski biskupów pob[ich,
Liiłzba zyjących w Polsce Zydów jest wielokrotnie wyższa
(ile razy, to trudno dziśuslalić) od liczby mieszkających
z nami wyznawców judaizmu (zwanych ,,starozalionnyl
l

mi"}.

W 1ych ostatnich nie dopatrujemy się bezpośrednich
zagrożeń polskiei racji stanu, Wprost przeciwnie. uważa-,
jako ujawnieni zasfugują oni na polską tolerań§ję.
Ty, i9
Zagrożeniestanowią natomiast kryptożydzi (oi, nie wotn-o
jak twierdzi w cytovyanym wyżej
tak mówić, bo
pa§źkwilu Jack Anderson
jes1 to nowY prłejaw pol- Śtanowią
skiego antysemitrżmuli, któny
znaczną część
tzw. polskiej inteligencji i występując w roli szczerych
Polaków opanowali (i dalej opanowują) wiele ważnych
stanowisk w państwie , zdominowali szereg waźnych,
z punktu widzenia dobra Narodu i pafistwa dzńdzin ż}cia,
takich, jak np. twórczość kulturalno-ańystyczna (aktozy,
reżysezy, pisane}, środkimasowego pzekazu, a zwłaszcza prasa (od katolickiego .,Tygodnika Powszechnego'.
po po§tkomunistyczną ,,Politykę"}, wysokie urzędy administracji państwowej odpowiedzialne za gospodarkę
narodową. powiązania międzynarodows, w znacznei mier!.etakże za wymiar sprawiedliwości. nauk§, oświaięitd.
Zydowskie zagęszczenie w tych tak ważnych dla iycia
Narodu miejscach §tanowi zagrożenie dla polskiej iacji
. stalu, ponieważ rniejsca te tracą pol§ki aharakter i przestaią §łułć dbbru Narodu Polskiego. Podejrzenie, że
obywatele polscy źydowskiego pochodzenia nie reprezentują polskiego patriotyzmu i
- tym. samym
- troski
o polską raeję §tanu jest usprawiedtiwione
wieloma
faktami. Przede wszystkim trudno jest uwierąlć, że to.żydolyskie zagęszczenie w ważnych dla życia Narodu miejscach
jest przypadkowe: nie ulega dla mnie wątpliwości, ie jest
oąo efektem planowych działań. a tym samym, że służy
interesom zbiorowości,która. to zagęszczenie. tworzy.
Trudno jest też' uwierryć, żeby Żydzi potomkowie wrogów
Narodu Polskiego sprawujących władzę w Polsce z moskiewskiej łaski reprezentowali postawy charakterystyczne
dla polskiego patriotyźmu {owszem, żeby odwrócić uwagę od zbrodni, iakich dokonali ich olcowie pod koniec
.

liwościwyąądzonych pzez pow9ienne_ ządy komunis;'it.Ę;ń ;;r"jini".vli tańe. ludzie;pnh.9dzeli9
musimy. że źródłgm ln-było
łdowstiego. Prulznać jednak

wbiny iw pianlvszych lgtach po wojnie, napiętnują z wiel,
ką'pósją wydazónia 'okresu stln.u ryojelnego,. chcąc

'ń;;

wrażenie; że to ten włóśnieokrss jest głównym
nasąei powojennoj hixorii),

.pir"iii i"iiaziałańia

"twiziĆ
składnikiem drarnatu

Nie ma zatem problemu stosunków międry.Wyzn8w-

camidwóćh religii: między liczącą trrydzieści kilka milio-

nóiv maą polskich lętolików

i

niewielką, b9

i

r, W przypadkowej
-łaowstie rozmowie z pan€m A,
n3dy w Polsce W pień".Jnt"ra"* osra*fień

_

listopada,1990

latach po woinie o liczne zbrodnie popałnione na
rwszvch
'l,ilii-ri"i"iś;iil.
i.^. nozenfóld usiłowai zbić to.moje, :
atguminteń:,.T9 1ie byl iżYdzi,
i,r-iJJl^i J
-CińUrbiskupi
polscy konsgltowaii
"".iipllą"v,
komuniścitl;
ń ńili
żydem Rozeińfenem
(którv notabene Uez ZaJnego Jażenowania oczemia Pola-

i,x?'l*id' li.il pil;iióó, ż
il;';-il;ictr

ańiają zaioZone tu ptekonanie, że ży67i wchodzący

*;ńńa

niestety znak zapytania ńad możliwościąskoaystania

z tego oparcia.

rialahatyczna (we własnej Oiczyźniel) |vt9acia Pola-

kfw iako Ńaroilu, nie oznacza 9ęvryi§cje.Ęlpitulacji,
ponieważ Naród, Polgki posia{a

iiitizvcznyih i moralnych, by się ocalić. Walka ta nie
oąnacza b}najmniej antysemityzmu (czy - ściślej- antvżvdrzmu), Ńie idzie o to, aby żydów bezpodstawnie
zwilcząC, ani-tym bardziej J by ich krzywdzić (do !9g9
nie wolno dopuścić).lecz o to, by ich sprowadzić do rangi
zvwkłvch (ponieważ obecnie są pzesadnie uprzywileio*airi);Ln.iakich samych jak Polacy obywateli. a pzede
Wszystkim ot9, by maksymalnie ogranicryć ich wpływ_na
Josv Polski. Pierwszym zadaniem będzie pzekonanie, Pow wyborach do Parlamentu nie poparli kan-,
laków, by-łdowŚtióg
aoSC

aóbu*ciC (swoją większościągłosów w {emokratycznych
,yyy6orachi mńiePzoŚci do nądów, J€§t,,to postulat ze
wszech miar spriwiedliwy, ponieważ odpowiedzialność

"

porri i polskiego.spo,bzsńshila spoczywa

na
(których
narodowych
na
mniejszo§ciach
ziś
nie
PÓlakach,

,za lo,sY

;bopulacia waha sĘ wokół trzech procent ogółu obywateii;.'tvty nie głosimy-wbrew propagandzie panów Geb&tów (w Polsce) i-panów ,Ander§onów (w §tanach Zjed.noczónych) hasła: Polska tylko dla Polaków; wiemy
,natomiast, ie nie mogłoby byŁ Polski bez Polaków, choó
rirnogłaby być Folska bez mniejszości narodowych (np, bez

,źYdbw);

'.';J".
.,,,,ro
li4l:,

r,rle BYLi ŻYDzl,

] ,

]

To BYL| KoMUNlścl

,

,ł,.Jeden z fałszów naibardziej przykrych .dla po]s[iego
polskich zawieia
.; t}żytelnika listu pasterskiego biskuŃw
,

SiB w sofizmacie; ,,Jesteśmy świadomi, że u

wielu naszych

rńbatow żywa jest.ciągle parBięć knywd i niesprawied-

w Polsce byli

szczerymi

,iczeJniczyli iakże) żydzi? Wszystko to tluma""oi""e
czY się chyba tylko w jeden sposób: motywami. zbrodńilrY"i, ari"łań'ówczesńych żydowskich,ządów Uvł; 1 l

pro,yvadzió,

o pochodzen ia, To nie iest antysemi -

powojennych raądów

*1on"*""mi komunistycznej ideologii, bo chyba tyl[o
inspirować ich
*'łń przvpadku ideoiogia, tą mogła_by.
zbrodniCze'dziatania? A czym Wasze Eminencje iWas19
rtr""i"""i"-ńłumaczą fakt, ze to właśnieżydzi byli,
prawie w|łącznie ,,apostc}łami" tej nowej stalinowskiej
i"ńrv * ńoio", iitte to, ;e w ówczesńych ńładzach
jak raczyliście
"
wyłącznie (a nie
w Polsce bvli orawie
-

insńucją uyi dia nas Kościól Katolicki. List.,biskupów
potŚticń * prożydowski i de facto an$ypolski .* stawia

Ńm aniańtyaeńotńcja. świadoma swoich praw iswojej
siły więtszośćnąrodowa ma prawo i obowiązek nie

Xłamliwvih wyvviadach)? Nie ma tu

opzwViście stosunku .wynikania, ponieważ identyczność
argumentacji w obd pnypadkach może być. całklem przypa]d,kowa, 1ym nie mniej dziwne jest to, że poziom.arjak. poziom
srń"nt.Óii ,t"ięł biskubów Fs! łlt9 19ki,
błędno{ć
ujawnić
żeby
irsumentócji Rbienfelda.
i n:!ynolć t"| argurbntacji pozwolę sdbie na postawienie kilku
pytań, ĆzYń Waszó Emineilcje iWasze Ekscelencie uza§a-

w tei walce o potŚtoŚC i dobro naszej Oiczyzny. Dotąd taką

dydatów

ani pochodzenió,

,,czarować" ąłresatów .sw6go posłania podkreśleniem
Ółiiłaiącej siĘ sprawczei zla, jaką była ideolog ia komu n stvc.ni. rół się-słłeaa.ie poznałem ten sofizmat zanim
ÓńuWiunv list.ństerski został zredagowany, tzn, pzed 3O

żydowskie antypol§kie dratlsttvol)" Nia ma poza tym
źadnej dostatiznie silnej i cieszącej się odpowiednim
autoritetem instytucji. na której możnaby było się opze{

Walki tpeba

zap€wne

musimy" czcióodni Auiozy listu pasterskiego _usiluią

lięlc3

zaledwie diiesię{ tysięcy osób, grupą,obywateli polskich
: Ędących wyłnawcami iudaizmu. tslnieie natomiast pro,
Uleń ńrvptołdowskich zagiożeń dla Polski i dla Narodu
PolskieóÓ, ńgrożenia te obeimuią nie tylkg dziedziny
'gospodirki i pótWii, lecz także godą w polsĘ tożsamość
ńarodową. Walka z tymi zagrożeniami je§t tak samo
trudna, iak iest konieczna..Trudności yv.likaie główni9
z dwócń pówodów: po iienłsze stąd, żć społeczność
pol§ka nig ma dostrtecznej świadomościtych zagrożeń,
głównie dlatego, iż nie dysponule dol9t9cznQ liczbe kadv
iatriotvcznei Tnteligencii istutii dzialań Ęirle,i€ i Stalina
zmierzających do obeewładnienia Narodu Polskiego pnez
iryniszczeńie jego inteligencji są wciąż widoczne; dodat;
kowe osłabieńie-oUecnei inteligencji polskiei wyniką z fal.1tu, że znaczna jei częśćjest żydowskiego pochodzenia);
pó drug ie; wszólkie'próby patriotycznych przeciwdziałań
Żydowskim zagroŻeniom są p9rowane zarzutem anty§emltfzmu (zazut ten fun|cjónuje,jako szcze§ó_lnio niemoralna
fórma,łantażu oraz barwa ochronna osłaniająca każde

nie

a'nit"j religia, ale ideologia komunistyczna, od któr.ei sami
Żydzi zresńą zazna l i wiele n ie§prawied l iwości ", Po{izmat
1gnljest pt-zfkry nie tylko ze względu na fałsz, który 3ię
* nim zbwiera, lecz iakże ze względu na to, iż zakłada
naiwnośćswego odbiorc,y. Począwszy od sł{lv: ,,Przyznać

iiii"l*isĆ- ao rol"tO* braz'ich kultury_ (do, świętości
i;;ńió;; * tv- także do Kościóła);2) dążenie do
poOoUania się Moskwie. :ldeologia komunistyczna była
zwvczainie tvm motyworn podpoządkowana iako stwooone Óoe.Żydów. nazędzie ich dłiałania, D_owodzi tego
f"t,i;;fiyń;ialy inne wiatry.gdy poiawiĘ sig kolejne
wy,znawcy komu n izmu zaczęli zmie-

,,Óa*iitÓ"':iaowsiv

'

ńióe iaeolosii g: naj piorw,,ref ormowal il socia l izm, nastep
(gdy
potem
do
,,reformy",
nie pzecno'aiili.od ,,reformy"
iui iiusieri to uczynić) uznali, że jest to sy§tem niereformdwalny, a obecnie zaimuią się ściganiem i napiętnowa_ni"ń ,,ellmentów postkomunistycznych". Często ci sami,

itółzv' tudowali statinowski socjalizm (i to zarówno
aieiSĆi, np. łaam Schaff, jak ikatolicy. np, T, Mazowiecki),
,
dzisiaj ,,!udują demokracię"|

SŁoWo;STAŁo'slĘ-łDEM.,'.,
Komentowóne wyźej rniejsca listu pasterskieg9 Piskuoów polskich wspieraią propagandę falszów historycz,
iu"r,.'Ńi" iest to -w
iednakże iedYny rodzai{ałszów, jakie ten

nim bowleń twierdzenia wątpliwei
lńi zawieia, Są
ł.rtoSci nie 1ylio z historycznqgo, lecz.także z teologicznóo punrtu'widzenia. Jednyń 1 !9tl i.est trfilerdzenic

,Ń."r,. -XoS"iOł ńozeniony iest
"u
iw wieze ŻydQw pzede w§zystw'Ńarodzie łdowskim
wedle ciała wywodzi się
Chrystus
pzez'faki
że
Jenu.
kim
i tego Narodu. To centralne historiozbawcze wydane9ie
byłdod §amego początku zamiezone pnez Boga w,Jego
Ódwiecznym ;plinie zbawienia". l(omentarz do tąo twi6-

wypowiedzian"

rdpli9 rozpocznę od przytoczenia bardziej śmiałąoi bardziej lapidarnego jego sformulowania, które zńalazłem
w bałwochwalczo judeofilskim artykule Siostry Kingi Strzeleckiej pt. .,Obraz Niewidzialnego", zamieszczonyńw pier-

ryszym nume}ze kwartalnika,,Ethos" (ss. 146*155), wyd9wanym pzez lnstytutJana Pawła ll KUL (wychodziod
'l 988 r.). Siostra K. Strzelecka pisze
tak dosłownie: ,,Słowo
stało się Żydem, Nie abstrakc|inym, uniwersalnym; pozacza§owym i pozaprzestżennym człowiekiem, ale człowiekiem konkretnym, wtopionym W tę oto rodzinę. Naród,
kulturę, jęryk, mentalność". Siostra Stzelecka poprawia tu
wfraźnie, Ducha Świ6e9o, ponieważ natchniony przez
niego Ewangelista Jańnie napisal,,Slowo stało się Żydem''
lecz,,Slowó stało się ciałem" (Ewang, śwJaną 1,. 14).
Wiezę ocrywiście świętemuJanowi, gdyż Duch Święty sĘ
nie myli proszę;robożnej Siostry._ Nie muszę się jejnai
powoĘwać aż nd autorytet Ducha świętego,żóby uinać za
wątpliwe żydowsko-pobożne życzenie Autorki omawianej
,,,poprawki"
w PiśmieŚwiętym. Sądzę, iż wystarczy na tę
,,poprawkg" spojzeć okiem szczeze wierzącego chześciianina, który gĘboko wierzy, że Jezus jest Chrystusem,
Synem Boga, zarówno jako Bóg, jak i jako człowiek s. Otóż,
ył świetletej wiary nie mogą uznać twierdzenia, że Jezus był
|ydem, ja! te§o pragnie pobożna Żydówka Siostra Kinga
Stzelecka, Skoro bowiem wiezę, że O.icem Jezusa, któł
jest Chrystusem, Bogiem-Człowiekiem jest Bóg Ojciec
(czemu,. jeślisię nie mylą nie pneczy także ta poUbina
niewiaista), to'w nailepsryin (dla Siostry Strzeleckiej, gdyż

dld mnie jest tb już przypadek najgorszll) povpjaiu

móglbym się zgodzić, że Jezus jest pół-Żydem. eOg bjciec
nie_jest pneci9ż żydem. Wprawdzie według żydońsńego

nsizmu matkó jest wyst€rczającym kryterium okreśbńej

raę"). czyli, że jest się np. Żydem, gdy
matka jest żydó.wką, jednaĘ obiektywnii ńi" ii"t .i,ibi
obojętne, czy m8 się tylko mi*ę żyaOwtę, czy ież Zydimi
są__oŁoię rorlzibe. Twierdzę zatem. że JezuŚ był'co najwyżej
pół-Zydeni (azatem, że pobożna sioslra Kinga miała prawó
stwierdzić. że Słowo stało się pół-Źydem), un. że był on
pół-Żydem, jeżóli Jego tvlatiaj NajSwiętsia Maria Panna
była Zydówką. Jestem jednakźe przekonany, że równiez ito
nieprawda; Fn. tni6rdźę, że f$atka Jezuśitakże nie była
Zydóyvk1. To moje pzekónanie opieram ńa *i".""i i^i"Ę.
retacji dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (wvi<łaa iei
interpń.tacji w tym miejscu bylby zbytnim oU'ejŚciem oti
tematu);
Żydostwo Jezusa nie vrfnika również z tego, co stwierdza autorka w końcowych słowach pzytoczónego cytatu,
En, stąd, źe był On konkretnym człowiekiem, fiopionym
|a§y (;;matka ciągnie

Jako Osoba będąca pełnią Człowieczeństwa i zarazem
wcieleniem Boga Jezus nie podlegał żadnym ograniczeniom, czyli nie dotyczyły Go żadne determinacji istotne
dla innych ludzi: rodzinne, narodowe, kulturowÓ, rasowe
itd. Jakże niedorzeczne i śmieszne są dla chześcijanina
rozumieiącego wyznawaną doktrynę podkreślenii tych
determinacji Osoby Jezusa zawańe-w końcowyeń Śłowach (i rozwijane w_ dalszym toku wywodów Autorki)
przytoczonegowyźej fragmentu artykutu Siosty K. Stzeleckiej, a_ zwłaszcza w ostatnim z Ęch słów (w słowie
;,mentalność"),które sugeruje, ni mniej, ni więcej, że
Jezus miał żydowską mentalność(być może Uvł póaÓ'bny
pod tym względern do Siosty
, , Dla ludzi niewierzących, dlaKingiŹ).
Żyd6w, dta żydowskich
pseudochneścijan, dli wyznawcOń relióii niecńneScłirt skich jest rreczą oczywistą, że Jezus UyiZyaem 9. Chrieścijanie netomia§t nie mu§eą tej tezy prryjmować,
a Wprow§t pzeciwnie, powinni ją stanowczo odęucaĆ.
, List pastefski biskupów polskich, który tę tezę popiera,
popiera tym samym postawy niechrześcijaństie, a ńawei
,antychneścijańskie. Być może także, iż to stanowisko
biskupów polskich jest odzewem na pos{ulat pewn69o
Zydą,,który w zapale walk| z .,szalejącym polskim a-ntysemltyzmem" powiedział niedawno w rVir, ża naliży
domagać się od biskupów, by nakazaliksiężom uzupełńiaó
słowem -Żyd" pozdrowienie chneścijansme,,ruiecn U|dzie_pochwalony Jezus Chrystus''. W głębokiej trosóe
o dóbro Kościoław Polsce gorąco odradzim wprowadzenia t'ego uzupelnienia,
Powołanie się na żydowskie. pochodzenie (,,co do
.
ciała") Jezusa stanowiło główne uzasadnienie póatreSlanąo pzeą biskupów twiBrdzenia, ie Kościól jóst zakorzenibn}

w

Narodzie'żydówskim

Z twierdzeniem tym nie

i w.wieżÓ' Żviió

wolno się zgodzić, Kościółnie jest

w religii Żydów, czyli w judaiźmie, ńcz
w §tarym Testamencie, Nie wolno chyba tych pojęć
zakorzeniony

utoźsamiać. StaryTestiment (nota bene jest to okreŚlenie
chześcijańskie itylko dla chrześcijan poŚiiOa ono okreś-

lony sens) to dla chrzdścijan zapowiedź i * rJv pewnym
pr.ygotowanie Nowego Testamentu. itOry
stopniu
iist
zarazeń -kltjczem do właściwegoodczytania

,w;ńm.(tir w St:iryą restam'inĆie) p".ł*ir. "a*artógo
Oń-ł;ó";
teksty, które my nazywamy Starym Testamentem zawierają

ą autonomicznym jego przekażem
qamodzielną i ostateczną podŚtawę' ich rel igi i.
!rj9
,łlóznice
są zasadnicze: indczej się bowiem odczytuje te
księgi jako Stary Testament. a więc w świetle'Ewanielii,
a inaczej bez Ewangelii, czyli iako autonomiczny i ońtew tę oto. rodzinę. Naród, itp. To oczywiścieirrawaa
czny
Objawieriia. Chrześcijaństwo i judaizm to
_. zatem plzek9z
(banalna prawda), że Jezus byt konkretnyń człowiekiem, :'
mimo związków historycznych
istotnie
źe płzyŚzedł na świat w określonyrn miejscu i czasie, ale to
- rpligie. Hóżnice są wręcz pzePastne
..się różniące
- dwiezarówno
nieprawda. że musiał pzynaleźećdo określonego Narodu.
w zakresiedogmatyki, jak inauki moratnej. Przecież nawet
czy określonej rasy. Był.konkr9rną, in{ywidułną fudzką . , Dekalog odczytywany jest inaczej pnezŻydów,
a inaczej
osobą, leczzarazem Osobą, która
jako wcielenie Bóst-'
chneścijan. .Poza- tym chneścijaństwo jest religią
?vez,
,.
wa
Człowiekiem doskonałym, pełnią Człońieczeń: powsz€Ghną, judaizm zaśjest religią jednej rasy, eks- byla
stwa,
Był zatem Jezus prawdziwym objawieniem pełni ' "., kluz|wną religią w zasadzie t/ko
Ńaiodu iyaowii<iego.
człowieczeństwa i wtym sensie-miqp że był konkŃną
" . ,,Zakęneńianie1' czy ,,zanurzanie'' Kościoław judaiźńie
lgdzką osoĘą
uniwersalnfm, cżłowie-'
jest fałszowaniern chrześcijaństwa (zwłaszcza katoticyz- był człoWiekiem
kiem ucieleśniającym
Czł,owieczeńslwo. Prawda ta posia:
mu),_ podważaniem jego autorytetu i atrakcyjności. bo
da różne i liczne wylazy na kartach EŃangelii, Pnede
tego właśniezmierza żydowska antychrzećcijaitita aywewsrystkim Jezus sam nazywa siebie wielokrótnie Synem
rsja.
Człowigczym,,(interesujące jest; że nigdzie nie nazywa
Siebie Zydeml), np. gdy mówi:.Judaszu (ten był Żyłem
KONCPECJA WYBRAŃSTWA
napewno), pocałunkiem zdraćzasz Syna Czlowi€czego
(Łukasz, 22,48), Wyrazeń tej prawdy są także słońa
Wsparciem dla żydowskiej propagandy fałszu są także te
..
.Piłatą: ,,Oto człowiek" (Jan, 19,5) wypowiedziene do
historyczno-teologis:ne rozważania w liścienńkupow.
tłumu domagającego się wyroku śmiercina Jezusa. Piłat
które kończą się konkluzją:;,Bó9 więc nie cofnąt Narodowi
nie wiedział ani tego, że jego słowa nie zostały wypowie,Ądowskiemu swegołvy_brania. ale dalej darry gó miłością'',
dziane pzypadkowo, ani
tym bardzieJ
Jakiego wybrania Bóg Żydom nie cofńął? Cz} tąo. które
- rozumiał,
- lai"wielką
wyrażają one prawdę: nie
że tymi
słowami
żydzi sobie uroili, czyli:'że są wyOrani jń umiłowana
pnedstawia ślepeńu jak on §am *tlurnowi Cztowieka,
rasa, której Bóg odda panowanie nad wŚrystkimi innymi
będącego wcieleniem- pełni Człowieczeństwa.
Narodami; że są wybrani w takim.
pełnię Objawienia,
n.o_*ją

.

nawat sensie, że

Bógie§ttylkoich Bogiem, a więc niejako Bogiem narodowym? Tak preecież przedstawia się w streszczeniu żydow-

ska koncepcja wybraństwa, koncepcja determinująca

w

istotnym stopniu żydowską etykę, która wyraża się

w rnegalomanii fieślinie w pogardziel) względem osób
innych narodowości oraz względem innych Narodów
{przykładem może być stosunek lzraela do Narodów
,Ąrabskich)t Biskupi nie precyzuią pojęcia wybraństwa

w odriiesieniu do Narodu żydowskiego, a ponieważ Żydzi

nie dopuszczają innei koncepcji teg§ wybraństwa niż
dopiero co przedstawiona '0. pzeto maią prawo potraktować omawiane słowa listu pasterskiego jako chłześcijańskie potwierdzenie swoiego statusu' Narodu wybłanego zgodnie z własnym pojmowaniem tego slatusu.
Jest neczą ocrywistą, że Bóg nie cofnął Zydom tak
pojmowanego wybrania, ponieważ nigdy ich nim nie
obdarzył. Na czym polegało prawdziwe wybranie Narodu
żydowskiego wyjaśniła,na u ka Chrystusa. Z tekstów Ewan.geiii wynika jasno, że Naród ten zostałwybrany na miejsce,
v1l którym Syn Boł miał prryjśćna świat, bydokonać Dzieła
Zbawienia ludzkości.stary Te§tament je§t zapisem historii
przygotowań tego miejsca. Z chześciiańskiego punktu
widzenia ta.funkcja Narodu żydowskiąo skończyła się
z chwilą, gdy Chrystus rozpoczął swoją Zbawczą Misię.
okazało się wtedry-czega7ydzi nie pzyjęli i nie przyjmują
złoźonaim obietnica przysłania M_esjasza byla
dotąd
- ż€ nie wyłącznie
adresowana
do nich, lecz dó wszystkich ludzi
i wszyxkich Narodów. Tak przecież wyraźnie określiłzasięg
słłojeiMisii i-tym samym
Misji swego Kościola Jezus
- do,
Ghrystus, gdy zwracaiąc się
Aposłołów powiedzial:
,,ldźcię więc i nauczajcie wszystkie Narody. Chncdcie je
w imię Ojca i.Syna'i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem" {Mateusz, 28,
19-20), A więc Ludem Bożym, wybranym pnez Boga
praedmiotem Jego miłości,lzraelem, do którego i dla

którego preyszedł obiecany fiuż,Ądamowi po jego upadku,

a nie dopiero Żydomt) llesiasz był cały ród ludzki, czyli
wsrystkie Narody, nie zaśjeden tylka Naród żydowski.
było *

Takie
że się posłużęparafrazą jednego ze zdań listu
biskupów
zamierzenie Boga w Jego odwiecznym ptanie
zbawienia.- Naród żydowski jest oczywiścietym planem
objęty, cayli jest przedmiotem milościBoga, lecz tak jak
inne, jak wszlstkie Narody, a nie na specialnych prawach.

W}nika §tąd, ż€ nie ma żadnych podstaw, by mówić
o specjalnym wybraństwie Narodu żydowskiego, że jest
(lub był) pzedmiotem szczególnej miłościBoga, aniże jest

to Naród szczególny. Twierdzenia takie nie tylko są fal-

§zywe, lecz ponadto ich głoszenie prowadzi do bardzo zĘch

skutków; podsyca pychę Zydów. rani dumę innych Narodów, inspiruje bardzo niebezpi{pzne koncepcje polilyczne;
nie zapbminajmy. że żydowska koncepcia wybraństwa
zainspirowała hitlerowską koncepcję wyższej rasy, która
legła u podstaw holocau§tul Popieranie takich koncepcii
jest więc nie tylko niemoralne, lecz takźe niebezpieczne.
Sądzę. że szczególnie nie wypada tego czynić biskupom
KościołaKato]ickiegol Nie ma Narodów wybranych w żydowskim znaczeniu tego słowa, nie istnieją też żadne
szczegóIne misje, kóre wynosiłyby pewne Narody ponad
inne, Tych, kórzy, mówią (takich, jak np. pseudopolski
pisaz Jerzy Kosiński!) o szczególnych misjach jakiegoś
Narodu lub Narodów powinno §ę napiętnować jako niebezpiecznych siewców zamętu. W§zy§tkie Narody mają taki
sam obowiązek szanować się wzajemnią ponieważ wsrystkie oĘęte są tym,§arnym odkupieniem i tą §amą miłością
Boga!

. Biskupi usiłują przekonać adresatów swego listu, czyli
polskich katolików
powołując
prry
na Deklera- Aetate *sięże nietymnależy
"cję Soborową Nostra
winić
współczesnych Zydów za śmierćChrystusa; prłypominają
|:zarazęm, że i ci Zydzi. którzy wołali na dziedzińcu przed
domem Pilata, domagając się wyroku skazuiacego: ,,Krew
,,.l}ego na nas i

na,dzieci nasze", też otrzymali rozgzeszenie

od Chrystusa. który pzecież modlił się za nich na krryiu
słowami: ,,ajcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią".
Nasuwa się pytanie; co skłoniłoAutorów listu do tego
wywodu? Kornu |est on potzebny? Czyżby biskupi naprawdę sądzili, że polscy katollcy obarcźają Żydów wszystkich pokoleń, a więc także Żydów wspó}czesnych, winą
za śmierćChrystusa i że to płzeświadczenie Polaków jest
iednym z istotnych źródeł ich antysemickich postaw?
Przepraszam bardzo za o§tre słowa. ale nie umiem się
dopatrzeć-w tej argurneńtaiii ehoćby odrobiny powagi
i dlatego omawiany wywód uważam za oburzający. Popiera on de facto fikcję służącąw żydowskiej propagandzie do wyśmiewania ,,polskiej mentalności", Mentalność,która preyjmowałaby taki motyw anrypatii do Żydów
byłaby zeczywiście poźałowaniagodna. Być może prrypadki takie zdątzaĘ się ,ieszcze §{ó lat temu w środowis.kach o siczególnie niskiej kultuze umysłowej, Dziś posfurgiwanie się taką argumentacją je§t wyrazem cynicznego, _ponieważ oczywistegą kłamstwa. Jsko element
cynicznej antypolskiai propagandy Źydów ktamstwo to
nie może być godnym pzedmiotem racjonalnej dyskusji;
jedyną właściwąformą riposty jes.t w tym pnypadku
napiętnowanie pogardą i obreydzeniem. Poparcie tego
fałszu w liściebiskupów polskich. jakkolwiek tylko fakjak mam nadzieję
(ehoć
tyczne, czlli
- niezamierzone
brak rozumienia tei
dziwny ,musi- się wydać. tak duży
sprawy u osób reprezentująeych tak wysoki poziom wy-

ksłałcenia!) nie może jednak być pozostawione bez
komentaza. Dlatego, choć z wielkim bólem, pi§zę te
słowa.

czY RZEcZYWlŚclE UPRZEDZENIA \łrYZNANIoWE?
Autoay listu pósterskiego zakładają. że źródłem konflik-

tów w stosunkach między Polakami a Zydami Ę antagonizmy oraz uprzedzenia, rrv}rznaniowe. Z założeniem
tym wiąże się, w sposób oczywisty, przekondnie, że
właściwą---

1ub

nawet jedyną właściwą* drogą elimina-

cji tych'konfliktów je§t dialog retigijny, który mógłby

wykązać katolikom-PoJakom bezzasadność ich uprzedzeń
do wyanawców judaizmu, zaś.tym ostatnim prłbliłć
chześcijaństwo. Uważim te założenia za zdecydowanie
falszyvVe. ponieważ; 1) dialog religijny nie przynlesie
żadnych istornig ważnych rezultatów; 2} nieufnośćPolaków do Żydów posiada zwłaszcza wyłącznie poza-religijne podstawy,
' 1) Dialog religijny nie przyniesie żadnyćb istotnych
rozstrrygnięć, ponieważ z górywiadomo, żeżadnazestron
nie przyjmie stanowiska drugiej. Różne są $iż postawy
każdej z€ §tron w gtosunku do religii, erłenlualnego
partnora dialogu, Katolic!, a przynajmniej polscy katolicy
zajmują trrzględem judaizmu postawę tolerancyin o : neu tralną, Żydzi natomiast zajmują w stosunku do chrześciiaństwa (zwłaszcza do katolicyzmu!) postawg zdecydowanie wrogą. Nic tu nie pornoże wyciąganie chrześcijańskiej ręki do zgody. naWet gdy jest to ręka papieża, Biskupi
,ńiszą,
że ,,(,.;) Jan Paweł ll, który-po św,Pią.lze jako
pienłsry z Jego Nasępców odwieilził synagogę, przemawiająe w synagodze rrymskiej 13 kwietnia 1986 r, mógł
zwrócić się do Żydów iako do ,,naszych starczych braci':
w wierzd'. l1 co, pro§zę Waszych Eminencji i Waszych
Ekscelencji. fakt ten zmienił w postawie Żydów względem
chneśc§ań7 Cay ten rabin, którego papieź uściskalodwiedziłiakąśkatólibką świątynięi zwrócił się do shrzecijan
i.ako do ,jydowskich młodszych braci w wierze"? Cay
7ydń p Ę wiłycie papieża w ich świątynidaną jego
§amc§o sraz Kościółktórego jest Zwierzchnikiem większym szacunkiem i większą sympatią7 Wprost przeciwnie,
gdyż jtiz po wspomnianej wirycie w synagodze Ojciec
§,xigty b!ł wielokrotnie napiętnoweny przez Żydów zarzritsm anry§emit}umu, jak np. po pnyjęciu.prezydenta
Atłs:tlii lftłńa waldheima (wtym przypądku wśród protes-

tuiacvch bvli nawet kardynałowie łdowskiego pochoaónia: kaidynal Llbnu i kardynał ?aryżę; wido.cznie
rasowi, rew krwi bierŹe górę'nad braterstwem tł,iaryl), czy
po w}powiedziach w obronie praw Narodu Paldstyń_s.
ki"go'(to nawet zabawne być nazwanym antysemiĘ
i'oÓ*oi" wystąpienia w obiohie Semitów, gdyż _ jesli
się nie mytd, to- Patestylicłcy też Ę ,- jako fuabowie
2) Główną podstawąnieufności Pojaków doŹydów jest
świad

omośó'ng óżęf natu ry pol ityczłtej, ekonomiczne|

W.?nacznym
moralne|. związanych z dążeniem Zydów
stopniu już zrealizowanym -- do opanowywanla narwaznieiszycń dla łcia nasz€go Narodu, społeczeństwa i państuJaŚano*isń. instytucjToraz dziedzin pracy. Ewentualne
a istnieje uzas9dnione podepowodzenie tej eksp.ansji
i

-

irzenie, że obejmuje ona zasięgiem swoich planów takżu
'hierarchię
róścietną oraz najważniejsze instytucje kościelpołiczone z ai<tywności{ międzynarodowlch strukng
tur i orgańizacji ż|dor,vskich, zógrażą polskiei racii §tanu.

Żydóm boqiem, prrynajmniei ogrońnei ich w!ększości.
nawet dw. ,,zasYmilowańyń" fiak poke4ljĘ !o pnykla{y
J. iurowicza..Ą- Schaffi.,A. Michnika. B. Geremka itd,)

obce są idee o6z normy polskiego patriotrumu. lntencjq
ŹYaOw wiaoćzńe są zreśaąw ich jawnie wrogich antypiolsńich działaniach. tąiich jak oszeńrcza propaganda,
w kraiu i poza jego granicami. tzw. polskiego antysómitrz'
mu, fak-więc ńCłpwa kgnfliktów po|sko-łdowskich
ni6 nbleży {o płgszczfzny religijpei.' Ęvn"iltają one. ze
*woŻoriycń i weiąż tworzon!€h przazżydów zagrożeń
dló ąarodow|ch celów Polaków. Sprawie tei nal€żałoby
poświęcić osobny tek§t.

List biskupów potskich nie jest posłaniem sprawiedliwym.
Niesorawiedliwośćzawiera się niewątpliwie w każdą

nieprawdzie jeślita nieprawda dotyczy losów człowieka lub

społeczeństwa. Niesprawiedliwy charakter poslania biskupów polskich zosuł juŁ tym samym, pośrednio ujawniony w dopiero co zakończonym punkcie moiego p1ote§tu.
Pozwala mi to obecny puńkt tsi mojei smutnei refleksji
ograniczyćdo skomentowania tego miejsca listu biskuŃvl,
ktbre wydaje mi się najbardziej niezgodne z regułą sprawie-

posiada sens bardio skomplikowiny, Śmiem twierdzić
pewnib wbrbw sądom prześwietnych Autorów listu

-pasterękiego

że każda odmowa pomo.cy Zydołn w tym
- mą gow9żle prgwo. dom;igać się roztragicznym czasie

dliwośći.7scznę jednakże od uwagi charakterpuiąĘ
omawiany dokument jako całość.Oóż jest on adresowany
do polskich katotików, jednak troska którą wyraźa doĘcry
nie ich, leczŻyd6w, Upomina i poucza Polaków. nie ma

Żydoml
natomias1 nic
- do zazucenia
- miejscu usprawiedliwia
polską paniięć
gdy w iednym
ińwa, io zarazem usiłuje pokazać, że jest ona źle adresc,
wana (,.To nie Żydąi, to komuniści"l); sq w innym (też
dosłownie jednym) miejscuiobi wymówkę Zydom z powodu'nadużywania pojęcia ,,pplski anty§emiiy.m1'. to |obi to
w formie tak delikatnej, jakby pzepraszał za tę wymówkę.
W sumie intencia listu biskupólv pozwala się streścićtak:
polscy katolicy zrobili Żydom wiele krrywd; powinn| s|ę
pop'rawić i więcej ŻYdów nie krrywdzić; dobre stosunli
z Żydami zaleĘ wy}ącznie lu b. prawie,w}lącznie _od. właś-

kiemu,'to. praktycznie mógł być pewien, że ten. gdyby
dobroczyńcy, nawet
poddany najwięksrym tońurom; Żyd ._ jak pokazylyało
bizykre doświadczenie tamtych la! - nie dawał nie§lety
takicń gwarancii), Jest rreczą ocz)^ł/istą, że §amo prawo
do tego by się bać, .iako takie. nie usprawiedliwia powstrzymywania się od działania (źołnier: na froncieteż ma

został schwytany, nie zóradzi sl/y€go

tub prawie nic

prawo się bać, a 1necież nie możg.odrnówić udziału
' w waice), musi być jednakże brana pbd uwagę istota

zagrożeń. będąc|ch moty;rvem strachu. musi być uwzględ.
niona ikala zagr,o,źeń. Jeżeli udzielenie pómocy Zydowi
zagra?alo realnie t!,lko życ_iu tego, ktg miał pomocy udzielić, to ten o§-tatni miał prawo (choć nie miał obowiązku} to
ryzyko poriieść,, a po$ęcie tego ryzyka było niewątpliwie

ciryych po§taw Poląków., Uważam to §tanowiskg za zdąy_

dowanie fałszywe i

:-

tym samym

-

za zdecydowanie

Ża,najbardziłłniJŚpiiwieaiiwe ńiqŚCe

w

tiS"ie nisku§ów polskich uważam {ragment kończący się słowami:
,,Mimo tak licznych hproicznych prrykładów pomocy ze
strony chrześcijan Polaków byli i tacy, któzy pozo§ta}i
obojętni na tę' niepojętą tragedię.,Szczególnie boleiemy
n,ad'tymi spośiód katolików; któny w'jakikolwiek sposób
przycrynili-się do śmierciŻydów. Pozostaną oni na zawsze
wyrzutem sumienia także w wymiarze społecznym. ChoćĘ tylko jeden chrześcijalrln.mógł pomóc, a nie pgdął
,pomocnei ręki Źydowi w czasie zagrożenia lub pnycrynił
się do iego śmierci, każe to nań prosić naszych Sióstr

i ilraci ŻiOów o pzebaczenie". Słowa te ą nie tylko

łiesprawiedliwe, lecżtakże obrażają polaków, a jeżeli nie
wolno obrażać poŚzczególnych osób,, to chyba ,Ęm bardziej nie wolno obrażać Narodu; nie wolno,!Ęo czyłić
narŃet biskupom i nawet warunkowo..Przyirzyimy się
jednak bliżej zagadnieniu, którego ten tek§t :dojyczy:
Najpierw §prawa: ,,mógł pomóc, a nie podał pomocnei
rękii', SłowÓ,,mógł'] proszę Waszych Eminencji i Waszych

Ekscelencji, odniesione

do tamtego tragicznego czasu

'

gzeszenia, ponieważ każdy Polak miał wtedy moralne
ńrąwo bać się udzielić pomocy Żydowi i to w każdej
sytuacji; ostategznie bowiem miał zaw§ze prawo bać się,
żeŻyd; któremu udzieli pomocy zdradżi go. jeżeli zostanie
schwytany przez Niemców. Przecież wielu pomagających
Żydom Polaków stało się ofiarami takiei ądrady (jeżeli
Polak pomagał np. zbiegłemu z obozu jeńcowi radzjeg-

,

postawą chwalebną (często nawet bohaterską). Jeżeli.
natomiast udzielenie Zydowi pomocy mogło realnie zagroziónietylko temu, ktg miałby tej pom?c,y udzielić, lecz
także innym osobom,'np, jego żonie, rodzinie, maleńkim
dzieciom, to podejmujący,decrzję miał obowiązek 4a,

,

st,anowić się nadtym, ciy nie przekracza granic możiiwości
moralnych. Biskupi piszą łaskawie w swoim liściel,,,Setki,

jeślinie łsiąćeprzypłaciło tę pomoc własnym zycićm

iżyciem swoich najbliżsrych". Twierd;ę, źe w łń drugim
przypadku ołia rni dobroczyńc| przekrocz|l i g ranice mora,
irlygh powinności, choć wolno nam mieć nadłieję, żę Bóg,
;ń;ą;l"Ę ;obę'wolę,okazał,im swoje miłosń}dzie,
Tak wię, proszę Waszych Eminencji,i Waszych EksĆelencji możliwośćniesienia pomocy Zydom pzez Pola,
ków w czńsie tamtego zagrożeąią i tamĘ zbrodni nie była
"
oczYwista w dosłownie żadnym przypadku, z czego wyąi- ,
ka, ia Polac! nie mają tu za co żydów przepraszać nawbt
. wartlnkowo, tym bardziej, że sami byli ofiarami żbrodni
ludobójstwa i żyli w p€rmanentnym zagrożeniu. Prosić
o wybaczenie potłinni Żydzi amerykańscy, których oicowie. ryjąc za oceangm w bezpiecznym dobrobycie, nie
\

raczyli §ię nawet zaintere§owaĆ plynącymi Z Europy infor-

ciami ułatwiającymi zbrodnię dziatał bardziej aktywnie niż
w czasach normalnych, Żydzi bywali niewątpliwie ofiarami tej zbrodniczej działalnośei,lecz przecież nie tylko oni.
Polacy też ginęli z rąk polskich morderców, pćdobnie iak
giną teraz, w czasie pokoju, tylko że częstośćtych zbrodni
była wówezas większa, Pnestępczy margines jest,zawsze
uciążliwym problemem danego społeczeństwa, a nie powodem do wyzutów sumienia. Każdy Naród posiada taki

maciarni o tragicznyrn losie ich braci {nie mówiąc już
o tym. że nawet palcem nie kiwnęli w ich obronie!)

Sprawa tych ,, (.,.) którzy pożo§tali obojętni na tę niepojętą tragedię" oraz tych ,,(...}, któzy w jakikolwiek sposób
pnyczynili się do śmiaciŻydów", Jeśliidzie o pienłszych,
to prżyznać trzeba, że biskupi ujmują swój wyaut pod
adresem Polaków ostrożniej. niż robią to np. Żydzi
- zAteksander Rozenfeld. czy ks, §tanisław Musiał. Pierwszy
nich

uciążliwy problem, Śmiem twiardzić, że ma go również

wygła§źa (w jednym ze swciich kawiarnianych ,,wywiadów") swój sąd w formie ogólnej i kategorycznej: Polacy
mieli obojętny stosunek do hitlerowskiej zagłady Żydów.
Opinię Ę jeszcze zradykalizoła| w wywiadzie w Polskim
Badio (12.X.199Or,, BozgłośniaLubelska, program poranny), mówiąc: ,,(.,.) nie należy winić wszystkich Polaków za
holocaust Zydów w Polsce" {por. mój arq&uł pt. ,,Nowa
ofensr/wa antypolskiei propagandy" w; ,,MyślNarodowa

Naród izraelski i że mieli go taĘe Żydzi w tym najbardziej
tragicznym dla nich"izasie; nle ulega dlamnie wątpliwościj
żp wśród zabójców Zydów byli także Żydzi (szczególnie

gorliwa w spełnianiu ,,obowiązków" policja żydowska

w gettach nie byta §amotnym wyjątkiem!}, nie rnówię już
otych pnypadkach, kiedy Żyd móg} pomóc Żydowi, a nie
podał pomocnej ręki!

Na drugie z postawionych wyzej pytań odpowiedź

Polska" nr 1 (5), styczeń 1991 . s. 8}- Ks, S, Musiał natomiast
powiedział Jackowi Andersonowi (cytuję wg wymienione9o wyżej antypolskiego paszkwilu pt, ,,Antysemityam
polski żyje.nadal"): .,A jednak nie'ma tu {idaie o Oświęcim
dzisiaj żadnego odczucia pustki. Mogę wam nawet
-TK}
powiedzieć, że nię było żadnego żalu". Księza biskupi.
chcę to jeszcze raz podkreślić uimują swoją opinię

również jest prosta: społeczeństwo polskie nie tylko potępialo zbrodnie popełniane pzez polskich przestępców na

-ostrożniej, niż ich

(jak podejrzewam!}
konsultanci. Po
pierwsże, nie sugerują wielkiej liczebnościtych obojętnych; po drugie. stwierdzają is-tnienie Polaków obojętnych
na tragedię Żydów warunkowo. Nasuwa śiętylko pftanie,

pe co w ogóle o-tym mówią? Jest przecież aeczą

oczywistą, żę zawut obojętności względem tragedii Ży_
dów może doty§z,t/ć jedynie iakiegoś marginesu społecz. nęgo. Czy zatem przepraszanie za istnienie marginesu
społecznego (który pzecież posiada każdy Naród, śmiem
twierdzić, że także żydowski) jest aktern licuiącym z powagą przepraszaiących?
Na bardziej poważną wygląda §prawa tych ,,(..,} kłórzy
w jakikolwiek sposób przyczynili sĘ do śmierciŻydów".
Dowiedziałem się niedawno, że pewne organizacje żydowskie w U§A zajmują się skrupulatnie rejestracją i dokumentacją tych zbrodni. Poinlormował mnie o tym jeden
z moich uniwersyteckich kolegóą któryiest przekonanym
judeofilem i dobrym katolikiem. UsiłuĘc mi udowodnić, że
,;mamy paważne winy wobec Zydów" powołał się na
informacje innego iudeofila {profesora historii w KUL,
za,imującego obecnie poważne stanowisko spclecane},
któremu Żydzi w USA pokazaii c|pkurnenty potwierdzaiące
ponłd dwieście praypadków zabójstwa Zydów przez Polaków. ltlie mam zarnłaru twierdzić, że podana liczba
żydowskich cfier. do śnlierci których payczyni i się Polacy
jesł zawyżona, Nie.mam także powcdów wątpić w prawdziwośćdokumęrłtów., krór,vch pokazanie wstrząsnęło
historykiern, klóry i§ s§ląd ał'oraz. moim kolegą, który mi
o tyrn opawiada}. Trvierdrę jedynie. źe dokumenty te
pokazują tylko jedną stronę prawdy (tylko sam fakt zabójstwa lub uczestnictwa w zabóistwie} 1 dziwię się. że ani
oglądający je hixoryk, ani opowiadający mi o tyrn mój
l

kolega nie zwrócili uwagi na tę ich jednosronność.
A praecież aż się proszą, by je postawić, następujące
pYtania;kim byli ci mordercy lub uczestniczący w morderstwach Zydów? Jaki był do nich sto§unek społecr-eństwa
polskiego, a zwlaszcza władz poclziemnych Polski?

Na pienvsze z tych pytań odpowiedź jest aż nadto

pro§ta: byii to na ogół ludzie z pftestepczęgo marginesu

społecznego, którzy przecież w okresach wielkich kryzysów. gdy załamrłją§ię in§tylucja hańujące dzjałalność
prze§tępczą, a Mra§ta liczba sytuacji ułatwiających przestęp§two i zbrodnie,'uaktł7w*nią się i poszerząi lleż to ofiar
pzynosi społeczeństwu działalnośćprzć§tępcąego mafiginesu w czasie pokoju! W caasie wojny, zwłaszcza
w kraju pod obcą okupacją ofiar tych jest nieporówrianie
. więcei. Tak było vi czasie okupacii hitlerow§ki€i
w Polsce:
. Pzestępczy ńargines społeczny, zachęcony okolicznoś-

.

obywatelach (Zydach i nie-Źydach) okupowanego kraju,
lecz także ąwalczalo, na miarę swoich możliwości,pzestępcry margines. W zwalczaniu zbrodniarey-i zdrajców
uczestniczyĘ przede wszy§tkim ,qrgany ścigania Polski
Podziemnej. Zydzi skzętnie notriją zbrodnie popełnione
na ich braciach przćz polskich przestępców lub przy
udziale polskich przestepców. O tym natomiast ile wyroków na tych prue§tępców wydaĘ i wykonały organy
§cigania Polski Podziemnei {a to jest pnecież najbardziej
właściwywyraz postawy Polaków wz§lędem omawianych zbrodni|| Żydzi nió wiedzą lub nie chcą wiedzieć
(trudniej by im bowiem było, gdyby to wiedzieli, mówić
o.,polskim antysemityźmie"). Ta jednostronność żydows_
ka nie dziwi oozywiście znających żydowskie intencie,
Dziwi natomiast fakt, że nie jest ona dostrzegalna dla
Polaków o wysokim poziomie inte|ektualnym, takich, iak
wspomnianywyżej mój wsp,ółrozmówca oraz jego przyiaprofesor historii vi KUL (nie podaję nazwisk,
ciel
- prźytoczone
ponieważ
opinie t|ch panów.nie były wypowiedziahe publieznie}. CzyżĘ judeofilizm aż tak oślepiał?
Polska Podziemna, kóra przez caĘ czas wojny prcwadziła dramatyczną walkę z okupantem. zwalczała też
i karała, tak energicznie jak. to było możliwe, zdrajców
i pzestępczy margines społeczny, w tym takźe pru€stępców, którzy dopu§zczali się zbrodni na Żydach. Czy zatam
Naród Polski ma za co Żyd6w pzepraszać? Czy zatem
warunkowa prośba o wybaczenie, adresowana przez Wasze Eminencje iWa§Ee Ekscelencjedo §ióstr i Braci Źydów
jest. mówiąc dglikatni€, nietaktem vrrzględem Narodu
1ie
, Polskłego!!

PcLAcY'NlE MAJĄ zA co ŻYDÓW PRZEPRA§ZAC
Polacy nie mają za co Źydów pE epraszać, mają natomiast

co wybaczać, Jak Wasaym §minencjom i Waszym Ekseelencjom zapewne wiadomo. Niemcy nie byli jedynym

wrogim okupantem Polski. Drugi okupant sowiecko-żydq_
wski był względem Narodu Polskiego nie mniej wrogi i nie

mniej okrutny, Palitykę ludobójśtwa oraz depolońizacji
okupowanych terenów realizował z nie mni*jszym rozńachern niż czynili to Niemcy w swojej strefie okupacyjnej.
l tu, celem uderzeń, jdnym z pierwszych i.głównych była
polska inteligencja, chodziłobowiem w pierwszym rzędzie
o obezwładnienie Narodu, Zbrodnia miała różne tormy
i rożny preebieg. Naipieru były to zbrodnie popełniane
preez wkraczającą na polskie tereny wschodnie almię
radziecką i towazysaących jej ddowskich funkcjonariusry
NKWD. Były popełniane zarówno na poddających się
żc*nielzach i ofieerach Wojska Polskiego. iak i na ludirości

ińiorowe aidomasowych aezi
włącmie. Potem były ma§owe aresztowania, więienia,
egzekucje i masowe depońacje w słąb Z§RR, zwłasacza
na Syberię. skąd tylko niewielu udało .się pr.eżyq,,
cr7wilnej, były pojedyńcze

pośpiesznema§oieszcze mniei powrócić. Było wreszcie
ich
*i *orOo*"hie więźniów w obayie, że nie zdąży się
zaś,
ci
niemieckich,
woisk
pzed'przy1§9iem
u*utuo*"e
którvch oróbowano ew-akuować; umierali - zabijani lub
Poi Uritu sił ,:- w dro ze. Jak informuje Władysław
iis-M;i;"*ski.;,ogOem w ciągu 20 miesięcy pieryvĘ1
a

kresy'polskie straci!,99 naimniej

iu irup""ii

"owieckńii 1. Strał o.beiniowaĘi główni'e lłd i}ńińbuv*atelil'
;;ść;;ff; póńtą, ct oC Uili *ioo tych ofiar. również
nil'ońlni obvwate lL Polski:

Ukrai ńcy, B iałorusi ni,
W sprawstwie tei tragedii Polaków-oraz lojalnych oby*"t"ii:Por.k nnyóh', nirodowości; pzeważający udział
*ńi'.,aclonaliści' i złoczyńcy ąd9W99y, Jack Anderson
wyiej- paŚzkwilu:- ł,Jederi a |i:tóy
nupi""Ń
"wowanym
nazYwał żvdów;,strażĘpnednią bezboż*
o*ńu* Poiski
niĆtwa. ruchu bolszewjków"". Nie wiem,,rzy ówczesny
pŃ;; Pohki,zamieścił,takie twierdżónie w którymś ae
swoich listó\Ą,, pewne jest natomiast. że potwierdżiło się
in

i

ono tragicznie' po wkroczeniu wojsk .sowieckich na
*."i,ÓJii" ziemie Rzeczypospolitej Polskiej, .żydzi włą,
czyli się bowiem nat|chmiast do bolszewickich aktów

zbrodni i nie był to tylko udział przestępczego m3rglne§u
lecz udział me§owy i nie polegał * jak to się
"oJ"".n"oo;
u.iłowało l ibszcze niekiedy usiłuje wmówić społeczeństna deklaratlwnrlm popargiu dla włar{z
wu polskiemu
i wolsk sowieckich, np. plz€z organizowaąie'uroczystych
powitań tych wojsk. lećz był realnym udzialem wewlogich
działaniach okupantów, z udziałem w dokon}rwanej na,
Polakach zbrodni ludobójstwa włącznie.
Oto kilka bzykładów pokazuiących ,anrypolskie. postawy Zydów podczas krótkiej obecnóści (upamiętnionej
szeregiem zbrodni polegających głównie na,mordowaniu
Ń.Oiv oraz rannyc,h tołnieŻy;,uOziałw zbrodniach.miaĘ
*i"i""o*" mnieiszościnarodowe, w łm,główn i,e Żvazi'l
*olrX,o*i""kich na lubelszcryźnie w 1939 r, Postawy te
wviażafu sie w lóżnych formach. Do najbardziej łagodnych
njl"żało uroczyste i entuzjastyczne witanie Armii Czerwonei chlebem i solą. przy ipecjalńie do tego celu
wzniesionych bramach powitalnych. Tak było w Łęcznej.
Chelmie; Krasnymstawie, Nie doszło (z powodu zrnian
w uzgodnionyjn między Hitlerem i Stalinem plailie podziałri Polsti; natomiast do takiego powita.nia w Lublinie
w pierwszych dniach paździórnika. Ggdny zwrócenia

uwagi jest'za to fakt. że niecałe dwa t}godnie pi"ed

niedószłym powitaniBm Armii Czerwónej gmina żydowska
Lubiina witałb na Placu Wladysława Łokietka wkraczajądo Lublina NiemtLów 1ź.
cych
-'
Bardzo uciążliwą forrnę antypolskiej tlziałalnościŹydów, l
stanowiła Ęw. milicia' qpa9kow_9, ltóra,yvslueinała się
"

władzom sówieckim ie' sŻcle§,Hńł gońiwŃcią,'Jedeń,
zówczŃnych mieszkańców Chełma Jan Michalczuk pisze
w srłoich wspomnieniach. że widzial. iak na podjeździe d9
§tacji koleiowej Chełm ŻYdżiw oiidśkach, użbroieli.w tlarabińy pilnowali grupę około 150 jeńców , ofic_erów
potskicn. Au[or §isze-z wielkim ,oLurzeniem, że Żydżi
pm7znęcali się moralnie nad tymi oficerami (:apewne
13).
kaźni
innych
szłvmi ofiirami Katynia,lub
ł oto przyklad zbrodni. w której uczestniczyli Żydzi,
W Grabowcu'koló Zamościa byt-szpitat polowy, zor, ginizowany w,budynku miejscowej szkoły. 24 (lub 23)
ilześnia weszły do Grabowca dwa szwadrony'kawalerii, '
Oprócz tego znajdowała się tam, ,Ędąca w'stadium
organizacii, kompania piechoty, Nąstępneg'o dnia do ąsiei*ego Grabowca-Góry weszĘ odĘi9Ę Armii Czerwonej. tvlieiscowi Żyazi powitali je chlebem i solą oraz
poinfórmowali o znajdujących ęię y.G_lą!,qyc9 €d{3i?,
; łach polskich, Żydowska zdrada doprowadżiławkłółcedo
tragedii. SoWięci zaczęli ostnellya§ Grabowiec, P9laqy
zaśw}konali kontratak, lecz poniósłszy §traty musieli się
wycofać, Rozwścieczeni Sowieci, po zajęciu Grabowca
rozpoczęli ,,poiowanie': na ukrywajacych się żołnierzy
i schwńnych (przeważnię rannych) natychmiast mor-

dowali,Wymordońali także wszystkich ranly!Ę maidują-, ,
;V;ir-;ig w _szpitalu potoyvym (ponad 20. żółnierzy} 9Iaż
iego szpitala, w tym dwóch lekarzy-ofice_
"ł"'o"Lon"l
,ó.", Ń; cmentńu w Grabowcu spocrywa 42 żolnieruy
Ólrri"t,. ivltil.g z nich poległ-o 1wilce, Pbąostali Ę
mordula,
ofiaiami
-'Ńłwięr*"
polskie trsgedie, których sprawcą.był rydop""t ńschodni miaĘ oczlw iściemiei *;il ;;ili".ń
,

"X"
$;";;;;";ir;-iió,;

;rąt nu ,tił", pierws:{

falę

owałtOw i zbłodni wniosła ze sobą wkraczająca na te
,-"ilnu Armia Czerwona. Dokonywała onq masowych
,i"iJb*.*ł"szcza w Ęcłmiejscach, gdzie Wojsko Pol,
mordó*ł byli
;ii;-;il;6 zbrojny opól, Oiiarami t|chpolsey,
któ,y9.!
błiórowig i żołniine
roz§trzeli
pojedy
ńczo,
rnordowano
ili" rirłiJi.*" ^",
gdzie zbr@nie. te- osiągnęĘ
;;" J;rńi,. Mieiscpmi,
.i"iegór ń i*'wieik ie iozmiary. blĘ; T9lno_no l, Chodorów,
Żi*iÓ*, StrU.',§ainy; Kosółiv Poleski,,GrodJra i NgwoÓtiir,'ńi zbrodni byli oczywKcie nie tylko wojs"iOJał.
także ludnośćcywilna (zwłaszcza ziemianie,
t"".
ioń,
uaiaii"i zamożni mieszczanie iid.),' Nlekiedy zbrodnia
;;fi;;?"6 ,oimiary zezi. Tak było np, w Bochatynie
gdzie ieź.tlwa\ caĘ dzień,
.;-;a
'ń".o,iu";i""isławowskim,
miejscą:Tięd3y lnlvlni,
ńjały
*pray
i
swałty
w Ćńnie", Wołkowvsku, §rr,isłoc,y, Oszmianie,i Mołode-

ffiilil;;ęaii"

,
cznie'5,
"-ń:zlioaniach
,

bezpotych braĘ bardzo często udział
,(np.
mniejszości
pnez
donos)
pośredni
SreOni luU
narodowe. zwłaszcza Ukraińczy iZydzi, Jaskrawym oł.zy,
kil"ń zbiodniczej działalnościtych ostatnich są tregicz-

.- -

ńaaoenia w drodnią.gdzie broniące miasta oddziaĘ
potrń" ,ort"Ę zaatakowane od wewnąF .Ęr"= .{gi:
n"

zorqanizowane grupy uzbrojonych Żydów, Zydźi wystąpili
iu ń iori podobne.i'dote!, iiką miała spe}ryić,hitlerowska

r.iiriii.l-vlr*J--,iJńd*. * pi"*:rych dlra9!
il[eśni" * evagoszczy. W ten sposób grodzieńscy źydzi
pomogli czerwonoarmistom
piąń xofuńna
-"ońe"ka
zdobyć miasio,-a następnie uczestnicryli al{tywnie w akciliuil

]

jacn -odwetowych" t}th osłatnich oomasaiac - międry
* *vłapywaniu i mordowaniu ukmlvbjącYch się
innvńi

watce żołnieny.wśióś
po'ar"r"tv"znei
-Grodno
jedynyń
"k!óv,cĘ,bvłq
nie było oczywiście
Lielu rannych.
mie.iscern, gdzie w zórodni dokonanej na Polakach ucz€§t-

bbzpośrednio lub pośrednio=,Zydzi,

nicivli

Po'f'ali zbrodni i gwałtu nieiionej pnez wkraczajace na

wschodnie ziemie-,ńzecarpospolitej Polskiej wojska so-

wiec ki e rozpoczęla systematycińą działal ńoś! depol oni
,zacyjną na.tych:terenach NKWD, W istoin}m 1orliu:

aziańt

n

oSe ta, pole gała na wy niszcza

n

i

u zam r.ę_qkuiącei.t9,

zń*Gluoilosci Ńisriej. W tej wielkiei zbrodni,|!dzi milli
swój znaczący udział, jaĘo: funkcjolalius19 stalinowskiego, policfjnego aparatu pr.emo_cy; naigorliwsi i najbar,

l6, ci, któay sŹczególnie
gorliwie służyli za przykiad ,,sowieckiego paqiotnly", ]1
inecia forma udzia}u żydów w antypolski.ćj duiałalności,,
brł, wbrew pozorom - 1ie mniej grroźna niź,dwie "
- Polegaia ona głównie na własnow"olnym pgy!- ::,
pi"*"...

aziJi liczni ińtońator.v NKWD

ilowa_n

iu sowieckiego óbtłłvatetstwa,, qo bylo

dywersią,:^

obór PolarOw. którzy gróiniqlh ie odmawiali,

' ńmiónonąw
pŹyi*o*ańia tego

§by\A/atelsh]va, rlimo ii b|ło im ońo
iariicane siłą. ż}dowska dywersja stwarzała dodatkową
;Ń;;ie, di r,.lrirw"g o r,ópres; !n9wa nią. stawiają§fch

,

::

.;

ooOi oroĆesowisowietrjaciil Skutkiem tych r€presii były
dalsze, wieloĘsięczne ofiary. Należy podkreślió. że prawig 1
**rv""v pqtscv, Żydli órłiali dobrowolnie sowieckig:i;
oUńat'elstwo, iakże ci, których tysiące napĘnęĘ z oku- ,,
powanej pńez Niemiów Polski Zachodłriej (między in-,2
nvmi ci, którzy wy.emigrowali z Lubelszczyzny wraz z wy_"
,

cofuiącą się Armią Czerwoną)."Ci sprauldzeni ry:t9rł,,

braliaciele łali nawskiego Zwiąeku B adzieckie§g r 1
"oo"ó'b
pOrili"i
* znacznej liczbie -repatriowani" do Polski,i;,
ivti
w charakterze .;polskich patriotów" z rekomendacią dgin

zaimowahia ważnych i najważnieiszych stanowisk
w naszym krajul7, ilnaczna częśćtych dysponentów

kom antysemityzm!) prłez Zydów. ponieważ stanowi

zastonę ictr udziału w zbrodni, która pochłonęła

-łącznie
ponad dwa
ofiarami deportacji i zsyłek
rniliony
polskich ofiar. Podjęcia odpowiednich
prac dokumen-

z

władzy w Polsee kontynuowała. (idzie plo§zę Waszym

Eminencji

i

Waszych Ekscelencji

o tych, o

których

jak pcdejrzewam
raczycie mówić za
Rozenfel- A.antypolską
dem: ,,to nie Zydzi,- to komuniści"}swoją
ludobóiczą działalnośćjeszcze przez szereg lat, po wojriie, powiększając liczbę polskich ofiar o dalsze dziesiątki tysięcy rłajlepszych polskich patriotów, nie mówiąc
o dywersii gospodarczej, politycznej, kulturalnej, edu-

ta§yinyoh w tej sprawie domąga się po prostu sprawiedliwość.Nie idzie oczywiście o saukanie zerrnty, lecz o to by
utrwalić pamięć o tych tragicznych ofiaracti, o tą by nie
zgubić ważnego obszaru historycznej prawdy oraz o to. by

jeśli

-Tlililr"?§łl,:'-§i;

Emi n encj i i Waszyc h ekscel e ncj :
Polacy nie mają za co Żydów przepraszać. maią natomiast
co Zydom wybaczać,
. Mogłem tu przytoczyć tylko przykłady uczestnictwa
i

Zydów w stalinowskich zbrodniach dokonywanych n8
Narodzie Polskim i ęformułować ogólną opinię o tych
żydowskich aktach nieprzyjaźni względern Polski i Pola-kód; Nie posiildamy bowiem opracowanei dokumentacji
przeciwnie niż Żydzi
tych zbrodni, Polacy bowiern
w stosunku do,nich
nie spisywali
i nie dokonywali
dokumentacji swoich -krzywd poniesionych z rąk Żydów.
Problem zbrodni popełnionych na Polakach przez reżym
Stalina był zresztą dotąd tabu, nie wolno było się nim
zajmować. Zakaz ten był
- ijest - energicznie popierany
fiego wsparciem je§t także propagadna zarzucająca Pola-

jevcze

okaźe się
możliwe
napiętnować
-moralnie tokonkletnych
sprawców zbrodni.-Dlategg apeluię
do polskieh historyków, by
się na Żydach,
- wzorując
którzy tek skrzętnie gromadzą
dokumenty ujawnĘące
i potwierdzające ich tr4ywdy ponie§ione z rąk polskich

18

(czytaj; z rąk ściganegoprżez polskie władze polskiego
podięli wysiłek udokumenmarginesu pźe§tępczego)

,

- pełnego, udziału Źydów
towania. możliwie najbardziej
w zbrodniach popełnionych na Polakach. Apeluję do
ży!ących świadków tych zbrodni, do rodzin ofiar iwszystkich ludzi,.którzy mogą pomóc historykom w óieraniu
potrzebnyeh materiałów. by im tej pomocy udzielili w mo-

żliwie największym wymiarze. Praca ta powinna ujawnić

prawdziwy obraz prawdy historycznej, dążenie do którei.
iako dążenie do prawdy nie może być krępowane żadnymi
wzgĘdami, nawet vrrzględami na dobre stosunki między
Narodami. Prryjaźń, której przeszkadza dążeniedo prawdy
nie może być paecież prawdziwą przyiaźnią,

List biskupów polskich nie jest po§łaniem patriotyzmu
Listten nie jest p,o§aniem patriotycznym. poniewaŻ jest
dokumentem popierającym nieprłyiaciół Polski i Narodu
Polskiego. Poparcie to polega między innymi na tym, źe
biskupi potwierdzają swoim autorytetem t9 fikcję, która
jest lundament€m antypolskiej propagandy Żydóq mianowicie istnienie antys§mit}arnu iako zjawiska mającego
w Polsce wymiar społeczny. Wprawdzie biskupi delikatnie
prote§tują przeciwko określaniu polskiego antysemityzmu

jako szczególnie ostĘ i groźnei iąo fcrmy, nie mniej
jedoak pryznają że istnieje ar.rtysemityzm polski jako
eiąwisko sb§eczns, Łtóre należy zwalczać, Taka jest
prrecigź główna intencia-ich posłania do katolików pol-

skich, odczytarłego z ambon ko§eielnych 20 stycznia br.
A na czyrn, pf*§zę Waszych Eminencji i Wasrych Ekscelencji ten poł§Łi antysernityzrn polaga? Pozwolę sobie
udzielić Waszyrn Eminencjom i Wasrym Ekscelencjom
własnej odpowiedzi na to pytanie, Otóż antysemityzm
polski polega zapewne na dużym aagęszczeniu obywateli
polskich żydowskiego pochodzenia w najwyższych władzach Rzticzypospolitei Polskiej. Polega on także na Ęlm,
że obywatele polscy żydowskiego pochodzenia opanowali w istotnym stopniu'polskie środkima§owego pnekazu: telewizję. radio i najważniejsee wydawnictwa prasowe
(takżB katolickiel). §ąd tak wielkie nasycenie programów
teldwizyjnych i radiowych treściamiĄdowskimi {og ląda iąc programy TVP odnosi §ię czę§to wrażenie, że kĘ nasz
nie jest iuż Polską lecz jakąśJudeapolonią!), w tym także
afrtypolsĘ propagandą w po§-taci np. ureądzania szabasów pt ,,foksal 89", czy pokazywania jednego z najwięk-

i
tym samym
polskiej kultury, Adama Schaffa, w cyklu-programowym
-,,Polacy". a więc jako wzorcowego Polaka, który uzysi<ał
M$ ,,Homo politicus" {bardziej wlaściwe byłoby tu
określenie.,horror politicu§"). Polski anty§Bmityzm polega
pi€,ttąIpliwie także na tym, że obywatele polscy 47dowsszych dewastatorów polskiej filozofii

kiego pochodzenia zdominowali

*

lub są bliscy tego celu

życie gospodarcze Pols*i, a także

,jest

dla
-tożsamościnarodowej Polaków nieporównanie
- co bardeiej
groźne
życie kulturalne \ń, na§zym kraju. Dowodem
- antysemityzmu
je§t też faĘ że Pomnik Popolskiego

wstańców Getta.powstał z€ terdziBści kilka lat wcześniej
niż Pomnik Powstańcółv Werczawy. Dowódzą i§tnisnia

tego zjawiska także takie instytucje, jak PaństwowyTeatr

Ż}dowski (Zyd.Jack Anderson dopatrzył się przeiawu

anty§emitr.mu w ,,obscenicznym napisie" na muze tego
teafiu; intere§uiąge jest dlacaego nie dopatnyl się przeja-

wu antysemityżrnu w istnieniu samego tea§u, gdyż to
powin no się chyba bardziei rzucać w ocry?), czy Zydowski

lnstytut Histofyczny. kórego pracownicy dali

koNcenrowy poKAz ANwpoLsKlcH posTAW
podczas polsko-żydowskiego seminarium zorganizowan€go y KUL w dniach 2ł-21 stycznia br.
Seczegółnie polakożercąe byĘ wystąpienia dr Aliny
Całej, pracownika naukowego tego żybowskiego in§tytutu. Zawlerały oną między innymi, takie oto antypolskie
i antychneścijańskie,.rewelacja": u pod§,taw anty§emit}zmu leĄ religia chrześcijańska; chrześcłańskie prawodawstwo średniowiecene czyniło z Żydów wyrzutki spole-.
czeństwa: Narodowa Demokracja tv$ofąlła spoleczeństwo §tanu wojennego, którego spoidłem miał być an-

tysemiĘzm. Zyd W tym.społeczeństwie odgrywał rolę
diabła w §acrum narodowym, ponieważ Żyd to bogobój§a, to personifikacja zla; dla Polaka Zyd to wiśielec,którzy
urwał się z postronka. Dowodem na to są liczne pogromy

Zydów ocalałych,po wojnią np. pogromy.kieleckie e.
Wszędłip po wcjnie mgrdowano Źydów (domyślamy się,
że ,,wszędzie" znacly ,,wszędzie w Polsce"
TK).
Antypolonizm jest odpowiedzią na antysemityzm. -Zjawisk

.,
jl

n ie rnożna zresztĄ porównywać .,? n:acteż żadgn Ży d
nie dokonywał pogrglnu Pslaków, a Polaćy róbili, po-

tyc h

gromy żydów (musimy,7ateĘ nrzvieć, że Polacy na
ńr"ni" okupacji sowieckiej rlĘier,ali z nadmiaru ży{owskich pieszczot. FodŃnie,było w,-więeieniach UB po
TK); PoJlka jesl krajem, gdzie umarłp kgltu_ra
wojniel

Cry Wasze Eminencje i Wasze Ekscelencje wierzą w to;
że w Polsce istnieje antysemityzm, jako §roźne zjawisko

Śpoleczne,:którę ńafeł',a,iłąlciaći pzęd którym należy
:Żlldów.bronió? Sami Zydzi - jestem 9 rym słęĘ9"lao

żydOw aszkenazylit<ictr,i

|B§t to wina lolaków. Wpodobnyrn duchu wypowiadali się inni żydowscy uczestnicy
,kulówskiego spotkania, l .tak,inp, p. Rafał Żebrowski
i podobno absolwent, KU L-,u } z żydowskie_go,l nstytutu
H irtory".nugo powiedział miódzy innymi: Rozmawiając
o antysemityźmią musimy roąmawiać o polskiej megalomariii. która jest pochodną ptyłkościrefleksji Polęków.

ptęt<oneny

iliaraC

w to'nie wieżą poniev,vaż nie potra{iliby

i"dn"go żyda, któremu dzieje się w naszym

sprawy z tego, jakim postawom udzielają poparcia swoim
ii'łeń?ast*"kim? PrzEcież żydzi pośługująsię zarzuteń
' antlseńityzmu
jóko narzędziem szantażu i,barwą ochrqn-.
ma
iń
zapewnić nietykalnośćniezależnie od
która
ną,
,
póstaw, jakie ąjrnuią oraz czynów. których są sprawcami,
§ą dóskonale śrłiadomimocy tego zarżgtu; wiedzą. że po
holocauśiie 6ą gn pymiar nie tylko ńóralny, lecz tbkże
politfczny. Ludzid boj3 się podejmówóć,ryatkę.z Zydami,
nawet w obronib ważnych'wańbści,boją się bowiem

któryń Żydzi s4af ują pe.z .ża_O i,vit, trimutióworora nych, A pzecież są' wartości, które
rnu§zą zostać obronionó, ,takie iak: własna narodowa
piętną- ;;ańtys€mityzmu",'

.

l

normi patriotyąńu' (nawiasem ńów|ąc Żydzi szydzą z polskiej normy patriotrzmu mówiąc, że jest ,nbogoojcą{źl' niana"); ńarodowy kształtowany przez długą rradyćję
charakier kultury; włdsna narodowa idea,niepódległośći,
własne, narodowe prawo norrrowania stosunków społeoi"v"n, nuaowi i iozwijania gosdodarki narodow.ej, itd.
iąrartości.
Polacy mają
'oneprawo i obowiązek bronić,tych
Ńarodu. o.,jego
ponieważ
decydują o tożśamości
istopie. Żydzi.ocrywiscie dązą do zniszczenia polskich
wańości (p, K, Gebert cieszy się np. w jednym ze sw,oich
artykułów, że demokracja.rozluźnia więry narodowe. mając'ocrywiście
nd myśli Polskę), i do ,,urządzania" Pola-kbw
ora. Polski w€dług własnych norm. Polacy, którzy
, usiłują łłalczaćte dążenia są szantażowani_ i napiętnowa n i właśnie za r.utem anysemityzm u wśpomaganym
zarzutem nbcjonalizmu. (a ńwet rasizmu), SŃierdzam
zprzerażeniern, że list biskupów polskich staiąowi pqpąrcie
, ,,
dla tei właśniepostawy.
których
ulotek;
się
z
treściądwóch
mi
kolarzy
Fakt
ten
,
kserokopie * podrzucone mi przed kilkunastoma dnia:
lelą w tej chwili 'paede mną'na ,moim biurku.
mi
Jedna z niih posiada formę.listu (a możć iest kopią listu)
adresowanego do księdza kardynała Prym'asa_ Polski, Ma
ona tytuł; ,,Szqrzeńie się herezji w Kościele Katolickim"

nili nietakt, że nie_ uinarli; ahtysemitrzń w Polsce ma

cechy rasizm u.Znalazłasię także wypowiedź kwestionuiąca suwerennć prawa Narodu Polskiego do częściwłas,
nlgo teryiqrium (podobną pretensję wygło§if lat€m 1989

_;

r, rabin Weiss po awantuze na dziedzińcu klasatoru
§ióstr Karmelitanek w Óświęcimiu}. Wygłosił,ją niejaki
Jerzy Tomaszewski z UW: Aby usunąć to, co ciąży nad
stosunkami nolsko-żydowskimi, polacy powinni, podo-

bnie jak to uczynili kiedyśbiskupi zwracaiąc się do
biskupów niemieckich, wystosować list do Narodu ż|do;
wskiego. pisząc: ,,prosimy o przebaczenie i Przebac:amy" (biskupi polscy uznali. żó stosowna.jest użycietylko
pierwszej częścitej.formuły: tylko poprosili o przebaczenie

-

"ńi tylko z tĘo powodu, że iest Zydeml Czy
klajÓ.krzywda
Wasże Erninencje i W6sże Fkscelencje nib ą&ają sobie

1

Antysemityzm jest faktem zakozenionym w du'szach
wszystkich Polaków (warto zauważyć, że pan,ten d.oT"..
gał się zdjęcia ch,rzóścilańSkich symbołi z'sali. w której
wvstępują Żydzi, a więc - w t*m preypadku --:- z auli
rcUl-u j.'ńOwnie interesuiące Ę y\łypowiedzi p. S. Krajewskiego; który'zaczilna coraz częśęiei'poiawiać śiętakże
w TVP w programach katolickich fieślisię nie mylę, to on
pierwszy poinformował telewidzó{1 że w kościolach
Fobki zosianie odczytany list bisku'pów polsĘiih, który
żydzi pęylmą z szacunkiem). Oio niektóre z nich: ZVdzi
pot*"y poryraialącypo wojnie dosv.voich domfry popeł-

] zARzUT.ĄNTYSEM|TYZMU
, lŃnńzEozierrł§ZANTAzU -

Jednocześnie powinni się zgo§zić na io, bbY
eksterytorialńym, pod za-

-TK), stał sĘ miejscem
Oświęcim
rządem lzreale (sicl).

Wrażiiwy Poiak, słuchając tak bózczelnyóh oSwiaaczeń, ma prawo]postawić pytanie: któly z dwóch,władszkoców polskich wyrządził'swemu Naródowi większą-Polski
dę: czy 'Konrad Mazowie_cl(i sprowddzając do
rizyżai<ów, czy Kazimierz Wielki, który zezwolil Żydom .
'na osiedlanie s|ę w Polsce. Szahówny Czftelnik zechce
łaskawie sam udzielić sribie odpowiedzi na to Ńtanie.Ja
rwrócę natomiast uwagę nadwa inne pvtania, które siętu
narzucają: po pierwsze, jak to jest możliwe, żqby Rząd
utrzymyFlzeczypospolitei Polskiei tolerowdł
- więc.el:
,wał '-instytuiję taką, jakŻydbwski lns§Ąut
Historyć_zny,
w której się rodzą i rorwiiają tak antypolskie po§talJyy? l to
pytania pozostawiam bez odpowiedzi. Po drugie. jak tc
jest możliwe. żeby z mównic Katolickiego Uniwer§ytetu
lubelskiego, §zczycącego się niegdyś,zasłużonąsławą
kuźni polskiego patiiotlzmu (sam korzystąłem ze skarbca
tej'kuźni jako jej,w|chowanek, za co jestem wdzięczny
i z czego jestóm dumny!) mogły padać wypowiedzi tak
antypoiskie'i,tak antykatolickie? Gdzie są te czasy, kiedy
rektor:KUL, dziśiuż §więtei pamięci, ks. Prof. A. Słemkowski.pokazywał awanturującym się w auli U_n,_Ę"
§ytetu,,naslanym,z zewnątrz, ai<tywistom ZMP (terż Źydom) napis na ścia_nió sali: Deus patiens quia aetgrnus
(Bóg jest cierp|iWy, póniewaŁie§t_wieczny). Dziś,te,
słowa powinno się pokazywać wszystkim uprawiającym
cyniczną antypolską i antychześcijańską propagandę.
Powinni to czynić prcede wszystkim polscy biskupi,
którzy zamiast tego bopidrają tę łdowską propagandę
swoim listem pąsierskim.

_

i jesi opatrzona u góry i u dołu pieczątla .IĘopią
, pieczątki) Głównego Komitetu Pamięci Ofiar §talinizmu
;. P;i;;; ip."ar"v, jest też adie" ń W"r"ruwie) oia3,

nieczytelnym podpisem w3';irzewodniczącego. Druga
uloika nosi tytuł ,,Siewcy zamętu", Jest niepodpisana.
(w miejscu. podpis,u posiąda n a.d,ru Ę ., Katol icka Agencj 9
Płasowa". Pierwsza' z tych ulotek, posiada datę 30
listopada 1990 r, (a więc zbieżną z datą wydania listu
datę 11
pasterskiego biskupólv polskich), druga

-

Główną tezą gbu ulgtek jest twieldzenie o głębokiej
igrqźnej penetracji żydówskiej kleru i Kościoław Polsce.
ruie cnciaiU!ń.dawić ńiary tóńu, co tp ulotki głoszą, nie
mogę jednak. wóbęc faktu wydapia przel biskupów polskich pro=żydowskiego listu pastersRiego, _pominąć icb
milczeniem, tym bardziej, że istnieje wiele faktów, które
* i"tótnvm stbpn;u pońierdzaią opinie w tfch teĘtąćll.
zawań€. Opinie te dot}czą ,konkretnych osób, których
nażwiska w'obti ulot}cach się powtanają (co również iest
formą poŃierdzenia tych opinii), Opinie te charakterrzuią
szereg osób jako skrajnych judeofilów przenoszących jtłż
nie tylko dobro Źydów, lecz także źydowskie pretensje

'

-

ponad dobro Polaków. Wśród ocenianych osób znajduj,ą,
.się biskupi, w tym kardynał F, Macharski. Opinię ulotek
.o tym dygnitarzu Kościołapotwierdza niestety jego udz'lął

w spisku oświęcimskim, Jerzy Turowicz w telewizyjnych
,,lnterpelacjach" opowiadał. że nie jest masonem, lóóz'Uył
jeden raz w Szwajcarii, lOzie z kardynałem Macharskim.
kardynałem Lustigierem i jeszcze dwoma kardynałami

Czajkowskim, o księdzu Jacku Salijuzr, araz §zerggu
innych duchownych iświeckich panich. Sądzę, że ńe
warto się tu nimi zajmować. Sądzę też, Ze Zydowsta
penetracja Kościołanie sięga głęboko i nió gzyska
założonych celów. Wierzę. że patriotyzm polskici ńapłanów, tych prawdziwyćh synów Narodu irolskiego jost
gwarant€rn zjednoczenia Kościołaz Narodem" ńiórzę
wresecie, że Ductr §więty, który kocha Naród Polski,
§pt lri" że na kapłanOw i Uistripów Sweto Kościoła
w Polsce Ędą powołani wyłącznie prawdziwi synowie

(nazwisk
liex"v nie pamiętam) reprezentoń;i ;ń;
chześcijańską w_ rozm,owach z Żydami na temat ,,problemu" (cudrystów mói
Znamy
- TK)onąoświęcimskiego.
owoce tych rozmów. Pokazują
że chrześcijan ie iŻydzi
mogą się porozumieć. zwłaszcza w takich pzypadkach,
kiedy chtzdcijanie też są Żydami. W tyń prłypadku
porozurnieli się kosztem i za plecami Pola(ów
ittbby się
fatygolryal pytać tych ostatnich o zdanie!). Oświęcim jesi

na§zego Narodu,

. Li§t pasterski
kościelnych

oczvwiś9ie nie mniej miejscem świętym dla Pohków'niż
dlaZydów,lece Polacy,.przeciwnie niż żydzi nie Uęai iii
awanturować o to. gdzie i jaka ma stanąć świątvhia,
bowiem zmarĘch. swoich i obcycir. i nie incą
=T.luju_ spokoiu
zakłócać
w miejscu ich męczóńskiej śmierci
i wiecznego spoczynku, §ądzę jednak, iLkardynai
Macharski nje gnejdzie do historii Kościoław Polsce w takiei
chwalą jaĘ posiada i zawsze Ędzie posiadał w Polskirn
|ar9dzl9, Książę Kardynał Adam'Sapietral iałrv potwierd:aja także sze.r9g innvch opinii zawinych w ornawianyeh
ulotkacfi: o biskupie Muszyńskim {podobno wszedł
w sklad komisji do zwalczania antysemityzmu, powołanej
przy prezydencie BPl). o księdzu Musiale (por, cytowany
wyżej antypolski paszkwil Jacka A,ndersona), o-księdzu

Przypisy

'

prawl.ale nadko_(w niektórych kŃciolach raz na dńó
lub kilka
tygodni). Były tgż pr.ypadki odkładania ślubów i chrłów na cza§
Jal<.mówlon!
chodziło oczywiście o to. by nie
-.no volnie;ppysłarlych
posfug
pŻez wrogOw rólski.
|aptanów
l9p,stać.1
:1t1! Jyjg,,r:l wyraza i nawet obawę ( byłem w e o kro.-tn e ja ko
tozmów), czy posłu ga (Ślu b.
llaf_
_cIł9ĘlT :,świadkiem tałich
cnrze§t)
jest

-

l

z rąk

i

kkiego kapłana

l

i

-

waŻna.

Salija.
1 płry r!_.tr]ność
ię iednvm z powodów zamykańia się
polską byĘ wrogie lub zlośliwe akty zó
1ll:.y^j]ro$:tntą

ł" Jacka

Ęt--

-

tendenclina
.
llajdelikatniej mówiąc
Zamykanie się Zydów Ęlo z góry prryj-eto irvqorvsŃÓz|tle ĘĘe§IrżĘaną, niezależnie od zachowania siC Pdta(O:w. iaŚaaa
tę zasadą czyli ,,otwieraf. się dla gojów
cd
J_.]_ll Ęo_1l?*+
racą zdarźało.się nadko
byl pzez swoją sńłeczńoŚć surowo
napĘmowany). l§tni8ła natomiast raleŻnośĆ odwtotna: to her-

i:l?lY_łł
l lał§zywa.

-

-

nletyczność,sp{eczeństwa żydowskiąo, onanuiąóa raód<alna

9T:Tj.1!epn9ry i ryr.T9śśprowokowała rezerwi i nieprzljaznd

p::lll!_ ||glgści polsĘ9j. Ks,Jacek
napĘmowala Zydów,
nosą^u^wazam

Ę

Salij pisze, że [uanoŚC ibrcd
różnymi formami złośliwości
za ich odmienopinięza gĘ.boki tałsz; prłyczyną polskiej irytacji

ftT znowu .częstej ani powaŻnej
;ćyoow
,nje
lcn manile§towana uryniosła.-

bllo izolowóni'e sń

obcość, ,,odmienni.'.

y_lŁ?ąl9l$w byli nie Ęlko Żydzi.Żyli pze",tZl.yją;;;m
z naml, odmienni od nas Cyganie, Tatarrf i ińni, którycń p'ż€cież
nikt za ieh odmienność nidilapiętnowrt'tcłsihiil lo naivwżei

Łil.fr ,,#f fi }ł,IąTfr 3yń:,iHf; ll}i*E,l*tl*tl,i1-1l:
,,Ethos", KUL, nr 1 (1988), s.-134'i nn, . -- -'-
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Por._J_anusz Kaczmarczyk,.Bohdan Chemilnicki.
wyd. Ossoli-

,!w*głf,,#Tixił

ffi łć{:,*łTiT3-.ńIi#ji:tfl
-:9y1 lr1_9lrych.(o.§tatecznio niewiele znaczących i ńyb{o zaka-

na takie po§tawy PÓlaków'względem
1?.1t?lł:.T._.T,óol_uwagi
.yqow
W dawnych
czasach,

1 Jam, odzie UezpieczeJistwo to nie opierałoiię na społeczeństwie

zoomlnowanym przez Polaków, okazyralo si{ onoiawodne.
Tai

1

991

r.

jest oczywistym błędem,

31 lrtórv biskupi powinni preeprosić N-aróO Polski, Nie

idzie oczywiścieo słowną forńutę, która miałabv bvć,
podobnie jak list pasterski, odczytana z ambon. Nió iaiia
t9,_bv bisltupi powiedzieli: ,.Przepraszamyt'' ldzie o to.
9
by biskupi pneprosili Naród Polskiw formie najbardziej
poważąej i najbardziej gtębakiej. Mogłaby -nią byĆ
wspól nie_ odprawiona, np. w Jasńogórsiim Llaszion'e.
Msza Swięta w intencji tych wszystkich Polaków. którz}
w niesieniu Zydom pomocy plzekroczyli graniia moralnych możliwości,sprowadzając śmierćniswoje własne
rodziny.

TADEUSZ KWlATKoWsKl

aneksy

-

Ludność polska nie danyła Ęch kapłanów zaufaniem widzac

w nich _ słusznie
grótnyih nieirzvjacifi. }ńkńńrj.;;
ń.t**;l
Uyłalfot
+qĘnło]M.o ńń;-iii#;ą tsvł óiló-"d:

biskupów polskich odczwany z ambon

20 stycznia

np,

miasto Homel, obląane mniej więcej w tym samym czasie co

LWoW,. M,ydato oblegającym Wsuystkich

7vdów, którrv słukali

scłlronlenia za.|ego murami (por, Janusz KaczmarczyĘ dp, cit.,
s,
cyr. Fakt zg.Kozacy i óuntowani chlopi wschodnictl obszalów
domagali się od obleganych miast wydawania
|.19pp9sP9l,!ej
Lyoow,. traxtu1ąc to Jako warunek od. odsąpienia od ÓOlężenia.
upoważnia do postawienia.pytania;
jui * tJrtvcń-ciaiiliri
wzlęla_ $ę u llusinów tak wielka nienawiść do Żydów?
Nie sadze.lą a,w4łu.ma.cłć tvm, it n uińi, Ji ko ;ń#Ś"frffi
;
t!y_ 91l
cnclell
slę mśclćna Zydach za zamordowanie Chrystusa. .

sĘ

r

5
Oto charakterystyczny fragment anonimowego raportu z tamtego czasu z powiatu biłgoraj§kiąo: Rusinów w-powiecie Oo
i 5ji.
na pozór spokojnie. lecz rnarzą o'bolszewikach, są
f:_19y,1l,ą_:|9
w
wlelKle1 przylażil z Zydami, i wrogo usposobieni dla Polaków.

Lyd1l 11 yodaą.lrvPly,,v ich na ludnośćpnechodzi wszelkie
y._o_oj?zs|]ą Uo lyd powie.. to święte,TIzeba im prrpnać, że
o w§zystklm wied73 pi€rwsi i mają wiadomości z fńniu barbzo

*I',ff ł&ł'?"*,j$§f; :'FJill",l'",Ł"#T,,r,ffi ",ff ,Ł:ffi

r#;

o zwyci?§twie mowy być nie moŹe (..). Cvtuję
j_r]_ t9y9nd.owski,, luóelszcz yJna w _ cza s i e w Ój ńy l'9Ź(i,
ii,._
wooac zagrozenia, wi Nowe Rela$e, nr 12190, s, 10,

3TuTf_J, T§,Ta, 3

.8

Lewandowski w artyltule Lubelszczyzna w czasie wojtly
9. żydzi {Nowe'neuclą ńii §iób,'Śl r łi--iii
i,ióei ió
Je§l lednomacznie okąslić stanowisko Żvdófr'wońec
wgjrly. pol§ko-bolszewickiej, ponieważ
.nie aisponhiemy oapÓ_J_a1

!!1!r
truono ę|y:

:il|

ifl

_d,"!" 1n9rya

m

i

próńen

ie n

cłi łd gilsijeJ T; wewfl ątn

wiadomo, że środowiska ddowskń
Ęłypolrtyizne qngz n iego do ku me nty 6ęiJÓce ńp i ljŁpTi
:.j9_1!,.Przytoczo
§em oDserwacJi ,.zewnętrżnej" pokazują jednak ,,irvńźriie,
iakie
DFy proporcle odpowiednich sympatii, oto niektÓ-re fraom'entv
pnytoczonych pnez J, Lewandoivskiego dokumeńŃ,--W
ń;;1
l1ryellglycn wypadkach (idzie o informacje o radosnń wita'nid
.

ll?111l!1p]l9

Y*ńi'nT#l?ł,r;#J#,J,t',"l,i:r,r?"'iJj'lY.3łT
oĘ§kg intel g ntn iej sza, l kto Ńiet tyłi
l^":"jl..T ]!dl9ś_q
1yd
względem
bolszewików pĘchylńie i życzliwie,
i^-f_T|!l"t1
fióilfi :łiffi i,:ffi fłłifi.,,trii§sńijlŁ", j,,fi J.lfr fi frj
i8ifiJfl

i

Wojewódzkiąo Komitetu Obiony

e

a

MŃÓń.j'*

LuHinie na

Dowiat lukowski); ,,Z powiatu łukowskiego oraz miasta Źele;

;ńóń; oŃi;iu

ójińóti,łrtie§o ucieklo ót<oło z0oo żydów,

którzy pb drodze ństawali się ńp. łłSiedlcach. Obecnie jest ich
znacJn'a l.iczba aresztowana iivsadzona do więzienia. Po spraw-

dzeniu osobislości władze wojskowe przesyłają, ich pod
eskorta oartiami

do mieisca zamieszkania..Nie uszli z bol-

szewikińi dlatego, że bdlszewicy nłe chcieli ich blać z sobą,

wptost bili ich iŚtrzelali. zmuszaiąc tą drogą do pozostania na
mieiscu" (z tego samego r,aportu). lnfomacja,z Wolynia z poczaików ńrześ-nia1 920 r., kiedy teron ten był jeszcze w rękach
bols-zewickich:,,lstotnie podatnym elementem dIa bol§zpwików
okazali sie ŻvdzLZ Kowia przeszło 400 wstąpiło do wojska na
ochotnika, z'inhych miast iównież dużo, oni to tworzą milicję
mieiską, oni zaiiadają w rewkomach _(.:..)1'. Ma. się pokusę
oońieo'ziec iuż w Ńń mieiscu, że 19 lat późniei będą się

iacnowywai podobńie, tyllio w większym

i

bardziej.zbrod-

niczym wymiaize.
Autor cytowanego artykulu przedstawia jako przeciwwagę tych
faktów, pizypadki udziału poiedyńczych Żydów lub niewielkich
ich zesooló,i w powiatowych KON, wspomniany w tekście
ouławski Żvdowski Komitet Pomocy Ojczyźnie, z Chaimem Adierem. 48 Żvdówek w Komitecie Współdziałania z Wojewódzkim
KON w Ludlini€. Proporcie ą więc widoczne!
7 Aneks l: osoba, która przyslala kserokopię tego artykułu.nie
oodała niestetv ieqo dokładnych dąnych bibliograficznych, wiem
łlto, ie aftykJllÓstał wydrukowany (lub przedrufow..qly z.jakieo'ośdziennika oqólnoamerykańskiegoi w,,The Herald" (najwiękŚza gazeta hrabitwa Monterey) w listopadzie lub grudniu 1.990 r.
łw iekścieiest mowa o ak|ji przygótowawczei do wyborów
jest typowym
irezydenta ń P ). W związku z t!m, żo omawiany tekst
bokómentem o'szczerczbj żydowskiej anłpolskiej propagandy na
terenie USA, uważam za beiowe pz|toczyć tu kilka ,,celniejsłch"
ieoo fraqmenów z krótkim komentarzemi ,,Polska była kiedyś
iańm dló Żvdów. Okolo 3,5 miliona iyło ich tu na początku ll
wbiny świaiowej.Dzisiaj jest ich mniej niż 7000. y_ ryiększości
staiców, którzy pizeżyli hólócaust, lch śledniwiekto 70,.Zydowscy
onvwódcv rozńażaió ostateczną ewakuację tych niedobitków dla
ich'wlasn'ego bezpieczeństwa". A więc Polska była.rajem dla
źvdów mim-o anwsemityzmu polaków, klóry poilobno jixt wiecz_
nv iodwiecznv, Widoczńie ten polski antysemityzm był (a napewnó jest ) żydówską rózrywką Zauważ Szanowny Czytelniku,.źe
o§tatnie dwa zdania przytocżonego fragmentu suge|ują, ze tyll(o
nieliczni,Żydzi polscV pnełli holocaust i że_na dodatek tym
niedobitkoin groią w Pólsce r'óżne niebezpieczeństwa. To o§tatnie
twierdzenie z-ostałb wyraźnie wypowiedziane w kolejnym fragmencie oaszkwilu Jacka Andelsóna: ,,Polska jest nadal miejsceń
niebezpiecznym dla Żydów. Żydowskie cmBntarze zaniedĘane od
dawna. sa pókrvwanb swastyliami. Na murach warszawskiego
oaństwoweio Teatru Żydowskiego pojawiają się obsceniczne
Polska jest krajem, w któryf.n
Ślogany: ,,Żidzi ao gazu", A więc
-niech
więc opuvcą nasz kraj;
Zvd"zi ńie'cźuia sie Eezpiecznie;
ni'ech to iedn'a'k ućzvnii nie ci, których Jaqk Anderson naliczyl
ZOOO, leci wszyscy,,ioiscy patrioci'' żydo:łskiegopochqdzenia.
jtbnŚeŃacjó seiek łóońskicń crnen,
PÓńiv ńaia sistro'szizye
'w
USA byĆ ńóŻe ich za to pochwalą.
tanY, a u'obaĆi zyazi
Óń'..ńitrni" antyłdowskie dogóny na murach pochodzą oczywiścieod Narodu P. olskiego jakocalości i dlatego Jack Anderson
uińił to za przeiew polsk]edo antysemityzmul .,Ksiądz katolicki,
oiciec StaniŚlaw M UŚial (ńie,ivątpliwie,,pblśki patriota'" ĘdorĘ:
TK) jesiczołowym ekspertem kościelnym
kiego pochodzenia

Wypowiadal się
w iońwach stosunków-Óolsko-łdowskich,

szczerze i krytycznie w tej iprawie, kiedy spotkaliśmy§ię ostatn.io
Wyobopowiedział,
ood Krakoweń". To byla itraszna rzecz
iaźmv sobie 10 oroceni ludnościAmeryki wymordowanej w ciagu
nocv'(czvżbv Ńiemci wymordowali 10% żydów w ciągu jednej
nocv?'-'TK). A iedirak'nie ma dzisiai żadn9go uczucia pustki.
Moóe wam ńawei powiedzieć, że nie bylo żadnego żalu, Bylo tak
dtatÓlo, że ryliśmy'nie razem. iecz osobno". (..,) Musiał uważa, że
Fłiti-i aaui ńotneUule moralnego oczyszćzenia się. ze swoich
antvsem ickich' konen i i od holocaustu. Oiciec M usiał plryznal, ża
onóz stulecia ważne osoby,kościelne rozgłaszaly ohydne opowiadania o Żydach. Najbardziej popularne głosilo, żeZydzi, porywali
izabiiali (atolickie ózieci uirlwaiąc ich knpi do paygotowywania
mac.' Olbavmie malowidłó pi.' ,;Dzieciobójstwo'ł nadal _wisi
* i7-ń6iń"ń roŚcietJ ń'śandómienu j bokazujo, jak żydzi
ćwiartuią dziebi chrześcijańskie". Pozostawiam ten fragment be_z

-

-

łomentita. Zwracam jółiynie uwagę na księdza.Mu\iała. ,,W
latach 1960-tvch polski ząd komunistyczny poparł antysemicką
kampanię oskóźajic Zydów o dolegliwości kraju i usuwaiąc ich, ze
stanbwisk ząaońiir", Dodajmy. żć ten nąd w dalvym ciągu był

w pneważającym procencie żydowski.

a ten

popierany przez niego

ie' czymśi n nym n iż antysemitrżme.m-ińŃieńińi"' byl zupełn
oonieważ orawdziwe reple§ie (realitowane z rydowslq paqą)

botknełv P'Ólatów: studentów, kolejne roczniki kandydatów na
studia, mlodych pracowników nauki itd.
TX) nio jost zaskoeony widząc,
,,Oióiec Mlsiał (pnowu onl
iak ańosemickie hasła szvbko się poiawiĘ w obecnej kampanll
'orezvdónckiei, któla zakóńczy sig w niedzielę. Bardzo latwo

-

iońiedzieć. ió żvdzi sa ukrvtą śiłąńosiadającą ukfie plany i że to

bni

łuinowalikrii- pówirńŻial".

Nie proszę księdza. Zydzi nie są

kómunistyczna ideologia, zresztą idowska,
zmusiła ich do'antvpolskich działań.
,Jeślinie ma Źvda', którego Polacy mogą obwinić za plagi swego
łrilu. to antvsemici wvmyŚb ,,ukrytego żyda" (który, gdy się go
óa[ńie, to irl nie iest ukiw, jak np, A, Michnik, czy Br, Gelemekl
dźńU.idmo tar, by móglzdobyć jakieś
stano*ńió aaią'ce-właazę. Laureat nagrody Nobla, ,,polski" poeta
Czesław MiłoÓ'zauważy|, że polski duch bohaterski69o patriotyz,
ńrl ;.ńń da się oddzieliĆ od innych, mniej atrakcyjnych polskich
ieińl Etnoceniryczna Polska zamknięta Ń sobie i .wrog9 yv9bec
. óU.ucŃ' iest fjktem historycznymT,-Premier lzraela lcchak Szahir. ńOrv Śam urodzil się w Polsce,jak ł inni lzraelczycy (ich liczĘ
szacuie Śie na 350 000) przedstawił to śmielej:Polacy wyssali
anwsómitńm z mlekiem'swoich matek", Obaj wymienieni w tym
patrioci" i lcchak Szamil i Czeslaw Miloszwyssali
"ńi.ń. -Ó"ir""odtiiotrzm" z mlekiem swoich matek. lcchaka Szami,
",irai,_óólsti
;;';'Ói".r';6bi" poOu,ŃuĆ. Ważne jest, by Polacy dowiedzieli
sL, tJĆ..'ntłósz,'mówiąc delikatnie, hie jesl pnyjacielem Polski
(sidze. że nie usteouie lcĆhakowi Szamilowil). Jako pnykład jego
..'obtsiieoo oatrióir/mu" nisch posłułuzasadnienie odmowy,
i,itiiłu * sbsii naukowej na temat: .,Wilno-Wileńszcyzna jako
iraiJUńz iSrodowisko widlu kultur", zorganizowanej pzez doc, dr

ńii.cńu winni, tb

::ińii,iiiil.#ii;r*d

ńJń.Tńoiete Feliksiak (z UW) w dniach 21_24 lX 1989

r.

w giałymstoku. O odmowie poinformowała zebranych Orgenizator

Seiii- baczvtuiac lilazem fragmenty listu. w którym Cz. Miłosz
ż'e ,,nje interesują go imprery kultywujące resentymenty
Fo-iattOw'Ori'Wilna" omz,'żó czuje się,,obywatelem Wielkiego
XŚlisnła Litewskiego" i z tego teź powodu nie wyraża zgody 19

stwierdza,

jło wT.rszy w*pnygótowywalej. .(_z. otazjj .s99j!)
ińtoiooii'ot] .."robie Wiłńo, łniolóóia poótycka" (BiaĘstok 1989,
rtllióta Feliksiak. Marta Skorko i Paweł Waszak, ss, 128),
ióa,
'-Wńo
prtińńi.ją

ńói.

*-ń*i.aiió

pnvóómnieC tu zdanie Cz. Miłosza wypowiedziane
lud'zielonvm Jezemu Turowiczowi (też,,polski

Datriotr"l), onublikowahym w,,Tygodniku Powszechnym" 18
itvcznia i Sai r., pt. .,Pamięć ran", To, charakterysĘczne dla
..Óolskieoo patriotyzmu" Cz. Miłosza żdanie brzmi: ,,Ludzle mopÓbb"ió"ńilńńii Owóiam sto§unek do Dmowskiego, to.znaczy

nim, albo'uważali go za jednąo z najwiĘkszych
szkodników, jacy pojawili się w Polsce. Należałem do .tych
il;ńń;'. Oołaimv, Źe ,,ci diudzy" byli najczęściej, jeżeli nie
ńńinie. żvOa'mi, Zaliczanie jednego z twórców niepodległego
id,tŚŃi Poiskiego, zalazem l"Onpós z najbardziej wybitnych
PÓiaiOń naszeqd Śtutecia, wiólkiegó patliotę, jakim był Roman

;ńó nii zi

Dmowski do naiwiększych szkodnikł5w, jacy pojawili się w Polscc
dowodzi, Że pattiotyzm polski Cz. Milosza jest r.eczywlścle orygl,
on Czesł'aw Miłosz,,fałszywa pórła polskiej kultury jest

".in"itóz najwiękvych szkodników i nieprryjaciół Nalodu Poljednim
skiego!

B'Muszę przvzńać, że jest mi bardzo trudno prowadzić te rozwaiania'oiaz'uimować ie w słowa. Boję się bowiem, jako wiezqcy

róń sio*, n ie za'6,rzńiały bl uźń ierczo,. choć
wiem, żó Bós nie dopatrzy się bluźnierstwa w moim sercu l.mam
ń;Ó;ńń ie ńi te wńoOy ora) ujmujące je słowa w|bacry (Deus
propitńjs esto mihi peccatori|).
.'n',łiilr'iiir'h, iii-

9 W podreczniku szkoln|m historii czytamy: .,W pienruszej połgyle
r ń. f,.e, ,bipóCząl swoji działalność'jako'wędrowny kaznodzieja
jezus, syn cieśli z Na;zaretu, miejscowości
i iiuĆzvciei'rnaaróści

w Rrainie -zwanei GŹlileą", (Maria Koczerska i Ewa
""ł"iońói ł,i{oria, świat'pned wieka'ni, Warszawa 1991 r, s,
WipńĆii,
jJŚi]o stan owisko chórakteryśtyczne dla n iępnyi mujących,
i ii.
że Jezus jest

Chryslusem."

,

:

tej po§tawy.wypowiedź. będąca
'0 Oto charakterystyczna dla
fiaomentem wstbpńnia współczesnogo Ędowskiego inteligenta
Kitolickim Uniwe§ytecie l,ubelskim,
na-zorganizońanlm
W UnńcjiŻŃ21 iutego 1991 r, seminarium poświęconym tema,
towi stosunków polsko.żydowskich:,.Ten kto występuje przeclw:

w

ko Żvdom, nie ńoże"mieć błogosławieństwa Bożąo, poniewaz
Żydzi ą Narodem wybranym, Jeżeli będziecie prześladować Zyi

,

,:]

dów, to wasz kraj nie bębzie miał jowodzenia, gdyż Bóg będzie
przeciwko wam", A więc klękajcie Narody pzed Narodem Wybranym,..
11

Por. Wł. Pobóg-Malinowski, Najnowsza Historia Polityczna
Polski. oktes 1 939-1 945, t. l, Gdańsk 1990. s, 1 1 &-1 1 9,

12

Por. Zbigniew Muszyński, Armia Czerwona na Lubelszczyźnie,
,.Relacje" nr 35, Lublin. 14-20.1X.1989, s. 12.
13

Por. Jan Michalczuk, Wnesień w Chełmie, ,,Relacje" nl 44.
Lublin, 16*22.11.'l989, s, 12,

1' Par.Z. Muszyński, Armia Czerwona na Lubelszczyźnie,.,Felacje" nr 40. Lublin. 19-25.10.1989 r., s, l0.
'5 Por. Wł, Pobóg-Malinowski, op. cit, s,'l'l5.
t6
Oto podkreśtającytę splawę fragment meldunku generała Roweckiego do genera}a Sosnkowskiego z 21 lixopada 1940 r,
-,,Na
terenie okupacji sowieckiej ptaca jxł znacznie trudnĘsza
nż
w Generalnym Gubernatorstwie. Wynika to pnede wvystkim
z

tegą że bol§zewicy rozpoaądzają znacznie liczniejszym aparatem

policyjnym. lozumieją język polski i maią duĘ pomoc elernentu
miejscowąo: Ukraińców, Białorusinów. a pnede wszystkim Zydów
(...)" Cytuję za: Andzej Przemyski. Ostatni kom'endant Generał
Leopold Okulicki, Wydawnicnro Lubelskie. Lublin, 1990 r., s. 43.,
17

Oto fiagment artykułu chrakteryzujący ten vczególny lengmen
historyczno-polityczny; ,,Sytuacja Polski po wojnie uległa jednak
takim pneobrażeniom, iż ludzie zdradzający na początku i w łakcie

wojny kraj

i

legalne władze polskie uznani zostali za bardzo

zasłużonych i pełnili po lipcu 1944 r. odpowiedzialne funkcje
w aparaci§ nowej wladzy, gospodarce, kulturze itp. Pnykładami
mogą być chociażby wspomnianijuż bitgorajscy Knapowie, rodzina chelmskich Zydów Kratko, czy też lubelska działaczka zydowskiego lewicowego tuchu młodzieżowego, Róża Fiszman-Sznajdman (której wspomnienia ,,Mój Lublin" wydało niedawno Wyd.
Lubelskie) oraz tysiące innych". Por. Zb, Muszyński, Armia Czerwona na Lubelszczyźnie. .,Relacje" nr42, Lublin; 02--08,1'l,1989
r., s. 12.
1

8

N ie

znaczy t o, że Ży dzi wykazują dużo uoski o to, by ich

zanuĘ

stawiane Polakom były uzasadnione łub rzetelnie wiarygodne.
Czę§to wy§tarcza im świadomość,że adresat klamstwa nie zna

okoliczności danąo miejsca iczasu. że zatem pnyjmie to kłamst-

wo z dobrą wiarą. Jako pzykład takiąo klamstwa może służyć
zdanie Ędące elementem inforrnacji o losach Zydów zbiegłych
z §obiboru, końcącej film pt. ,.Ucieczka z Sobiboru". Zdanie to

tak ,,A x'a (nazwiska niestety nie pamiętam
TK) zabił polski nacjonalisu", Na ceym to twierdzenie się

brzmi mniei więcej

-opiera? Nie ma ono żadnych podstaw.

J.est po prostu ,,podane do
wierzenia naiwnym, nie znającym sytuacji w Polsce tamtego czasu,
bezkrytypznym masom widzów, po to, by urabiać Polakom złą

opinię. Zyd, autor filrnu, doskonale wie, żę nie było w Polsce
nacjonalistów, któzy mordowali Zydow z powodu swoich pnekonań politycznych, Dzialaly natomiast na terenie południowoi ślodksułow§chodniej polski sktajn ie nacjonalistyczne fomacje
ukraińskie, kłóre dokonywały mordów zarówno na Zydach. jak.i na
ludności polskiej. Zabójcą mógł być pneto nacjonalista ukraiński,
a może byl nim po pro§tu zwykły pzeępca. Fakt, że zbrodnia
miała miejsce w Polge wystarczył autorowi filmu, by zakomunikowaó światu, iż dokonal jej Polak. Dla niektórych Zydów do
sżkalowania Polski dobra jest każda okazja!.
' 19

Aneks li. Do autorytetów potwierdzających istnienie polskiego antysemityzmu naleĄ także pan plemia T. Mazowiecki
i

-

pan Lech Wałęsa (aneks ten jest fragmentem tekstu, który pisałem

pzed wyborami prezydenckimi

-

TK).
Obuna mnie udział Łrealskiego premiera w antypolskiej propagandzie {powiedzial, że każdy Polak wyssał antysemiąrzm z mlekiem swojej matki), a tymczasem propagand€ tę wspiera pan
Tadeusz Mazowiecki, premier Rądu Rzeczypospolitej Polskiej,
potwierdzając istnienie zjawiska nazywanego przez Zydów,,polskim antysemityzmem", Z ogromą przykraścią(a mam nadzieję,
że podobnie pry,jęla to znaczna większośćmoich rodaków)
obserwowałem w TVP spotkanią podczas którego pan premiei
Mazowiecki. w poważnym._wręcz lroczy§ym tonie zapewniał
pnewodniczącąo Swiaowego Kongresu Zydów. że Ędzie zwalczał antysamityzm rr Polsce. Zenujący charakter tego oświadczenia uwypuklała odpowiedź jego adrdsata, który, usiłując Ęć

dowcipny {obietnica walki z antysemity.zm.ep bynajmniej go nie
wlr_u.szyla) obiecal, między innymi. że będzie handlowai |okką

wódką. Mam oczywiście nadzieję. że wystąpienie pana premiera
było jednak kierowane dobrymi intencjami iw związku z tym chce
mu powiedzieć; Panie premierze, Pan będzie zwalczai polski
antysemityzm, a ia Ędę Panu w tym z całego serca pomagał, lece
pod warunkiem, źe nie pomylił Pan pojęc: ,,Walka r polskim
anty§emityzmem" i,,Walka pneciwko prawu Narodu Polskiego do
samoobtony".
Wsparcia żydowskiej antypotskiej propagandzie udziela także,
niestety Lech Walęm. potwieldzając istnienie imputowanej Pola_
kom przez tę propagandę postawy. Wielokrotnie w swoich wysĘpieniach potępiał on,,anty§emityzm" (cudzysłów nie pochodzi
oczywiście od pana Wałęsy!) w Polsce i wielokrotnie obiecywał
zwalczać to ,,zjawisko", za co otrzymał (informowała o rym TVP

w dniu 17 września1990 r.) wyrazy uznania,od

izraelskiego
ministra teligii. Mam oczywiście na te oświadczenia pana Wałęsy
pogląd skrajnie przeciwny do tego, który wypowiedzial izraelski

minister. Twierdzenie o polskim antysemityźmie jest bowiem
pżewrotnym, czę§to wręcz cynicznym kłamstwem. zaśomawiane
oświadczenia umacniają niewątpliwie pozór wialygodności tąo
kłamsnpa, dlategó
w przeciwieństwię do izraelskiego ministra

-

religii-

nie składam panu Wałęsie gratulacji. Co więcej, uważam
niektóre jego wystąpienia za obuzające.. Mam na myśligłównie

dwie jego wypowiedzi na spotkaniu zZydami w Nowym Jorku
(referuję wedlug nadanego przez WP w Gdańsku reportaźu z tego
§potkania. W jednej.z nich pan Walęsa stwierdziŁ że gdyby miat
w knju te rniliony Zydów, których pozbawił Polskę hitlerowski
holocaust, to nasza ojczyzna byłaby dzisiaj kwitnącym krajem.
a on, pan Wałęsa nie musialby jeździć po świecie i żebrać
o wsparcie, To prawda panie WłęŚa, że wllmordowanie Żydów
jako
(zresztą nie tylko polskich, ale też i nie tylko Zydów!) było
akt ludobójstwa
wielką klęską i tragedią nie tylko Narodu
żydowskiego. jednakże pała wypowiedź zawiera poza tym myśl
absurdalną i uwłaczajacą Polakom. Wynika bowiem z tej pana

-

-

wypowiedzi, ni mniej ni więcej, że glówną pzyczyną noszej
gtębokiej depresii gospodarczej jest brak Zydów z czego z kolei
wynikg, że Polacy.bez Zydóq.nie są zdolni do.efektywnego
organizowania swojej goppodarki._a w konseky.vepii do efek{rynąo organizowania sw€go państwa. Wynikałaby §tąd lakże
koniecznośćponown€go osiedlania w Polsce Zydów (ponownej
Ądowskiej kolonizacji Polski} do czego zresztą pan zachęcał

pnewodniczącego Swiatowego Kongresu Zydów, oświadczając
mu. że ,,wystarczy miej*a idla nas i dla was" (chyba cytuję pana
jak mam
dosłownie), a co i tak jest zap.lanowane ( i czemu
nadzieję
Naród Polski energicznie się pneciwstawil} przez tych,
któny doprowadzili do uchwalenia ustaĘ o podwójnym obywatelstwie oraz rzucili i,realizują hasło ,,naprawiania krzywd" (mimą
żeŻydzi otnymali poważnd Ódszkodowania od nądó fiFN, z tym,
źe pieniądze te zostaĘ przekazane nądowi lzraela, a nie Polsce).
czyli zwracania majątków (także lub glównie na podstawie doku:
móntacji, ktoła zna]duje się w lzraelu, choć nie wiadomo skąd się
ona tam wzięła i na ile jest wiarygodnal) skonfiksowanych po
wojnie właścicielom oraz ich spadkobiercom (nie wiadomo do
jakiego pokolenial). Pewnie, że z tego ,,naprawiania knywd",
podobniezre§aąiak iz ustawy o podwójnym obywatelstwie mogą
skorzystać także autentyczni Polacy. lecz jest dla mnie oczywiste.
że nie ich głównie dotyczy troska inspiratorów iych instytucji. Jak
więc pan widzi, panie WaĘsa, odczytuję treśćpana wypowiedzi
jako niepnyjazną dla Polaka, Na pana stanowisku powinno się po
prostu wiedzieć, co się mówi, gdy się zabiera glos!
O tym, jak fałszywalest'pani'o'pinia o pnyditności Zydów do
uzdrowienia polskiej gospodarki świadczy najnowsza nasza histolia, którą powinien pan dobne znać, Wie pan chyba, źęzgrganizowaną, planową de§trukcję tej go§podarki na wielką skalę
zapoczątkował Hilary Minc
,,polski patriota" żydowskiego
pochodzenia, Otóż powinien pan także wiedzieć, że istotny udział
,.pariotów polskich" żydowskiego pochodzenia w życiu gospodarczym (i nie tylko
niestety!
w życiu gospodarczyml)
Polski nie skończy| się z odejściem Hilarego Minca, lecz trwa
niepaerwanie do dnia dzisiejvąo (trudno ocenić, iak to wpłynęło
iwpĘwa na na§ze,sukcesy"). Powinien też pan sobie przypomniec, ie Polacy bardzo dobrze radzili sobie z reformowaniem
i planowaniem gospodarki natodowej bez żydowskiei pomocy
iżydowskich konsultacji (choc mieszkaĘ wtedy w Polsce mitiony
Zydów!}. Jako pnykłady niech panu służąpraca reformatorska
Wadysława Grabskiego i działalnośćgospodarcza Eugeniusza
Kwiatkowskiego.
Pzechodzę do przypomnienia i skomentowania drugiej ze
wspomnianych wyżej wypowiedzi pana Wałesy. Otóż pan Wałęsa
w lerworze g§rącego zapewniania swoich żydowskich słuchaczy.

-

-

-

-

-

że nie pozwoli na jakiekolwiek wystąpienia ant}semickie w Polsca
zaznacryl energicznią że nie pozwoli na to także swojemu (powieprymasowi (pan Wałęsa ma swego
dział dosłownie,,mojemu")
prymasa!) prowokując w ten sposób nasępujące pyanie jednąo
z ucze§tnikóv, spotkania: a co pan sądzi o jego (tzn. ks. kardynała

-

Glęmp4, TK) popnedniku z czasów wojny, .który nie podjął
żadnych €Ę!q,] w obronie ginących wtedy Zydów? Pocąńk
odpowiedzi WaĘsy był p9widłowy i wyraźnł zdawałoby-się
- uk .,Na pyianió
postawę Polaka. Bnmial on mniej więcej
-godną
to odpowiem panu pytaniem: kto z ojcóń lub diiaOów sŹinownych panów tu zebranych, którły mieszkali w tym czasie w Amervce aobił cokolwiek w obronie mordowanych w Europie ŻydowŹ"
Riposta piękna i trb{nal postawa społeczóństwd amórykaiiskiego

z czasólv wojny, a zwłaszcza amerykańskich Żydów wzgłędem
tragedii Zydów europejskich byla. najklócej mówiąc, skandaliczna:
nie tylko nic nie ucrynili w obronie swoich mord-owanych blaci,

lecz nawet nie dawali wiary doniesienicm o istnienid,obozów

rrrglad,ę uwierryli dopielo raportom do!/yódców zwycięskich armii
alianckich oo zakończeniu wojny. Ta skandaliczna pdstawa ówczesnych Zydów amerykańskich powinna być traktowana pnez
ich potomków jako cośwĘdliwąo. Cijednak, zamiast milczeć
z zaienowaniem (nie żlądam od nich, by potępiali swoich ojców
i dziadków), atakują i usiłują krytykowaćtych. hólzy mimo ż
!inęli
sami, usiłowali latować iczs§to ratowaliginących Żydów, Dlate§o
wspominam ripostę Wałęsy jako godną i słuszną.
Sciślejmówiąc, bylaby taka, gdyby nie dalszy ćiąg wypowiedzi
pana Walęsy, który jakgdyby przaaziwły się własnych słów
i chcąc naprawić wrażenie, lćóre nimi niewątpliwie'wywołał,
powiedział: ,,ale_jeślion (tzn. popnednik kórdynała Glempa
1czgsó.rylvojny.TK) taki był, to pienłszy naplułbym mu w ocąi,"
Panie Walęsa, czy pan.pnynajmniej wiesł ko'mu byśnapluł
w g9z.y? Pytający pana Zyd (chyba jakiślabin?) mógł mieć na
myśliĘdźkardynała Augustb H londa. czyli ówcze§nego pryma§a
Polski, bądź księcia Adama Sapiehę
ówcze§nego aicybiiskupa
Krakowa. Kardynal August Hlond cały czas okupacji sńędził ńa
obczyźnie: najpierw w Watykanie. a później. po prrystąpieniu
W^łoch do wojny po stronie Hitlela, we Francji, gdzie w luĘm
1944 r. został are§atowsny przez Gestapo i był więzionyjuż do
końc_a_wojny, Księźę arcybiskup Adam Sapieha caĘ Ćzas Óliupacji
spędziłw Krakowie, gdzie pewien stopień bezpiec,ieństlva zapewniała mu przynależnośćdo sławnego, arystokratycznąo rodu,
Swoje permanentnia zagrożone możliwościdziałańia (w ogromnej większości konspiracyjnąo) wykorzystał ponail wŚzelką
wątpliwość,do absolutnych granic. Jako faktycŻny zwierzchnili
Kośł:ioław Polsce, organizował w Krakowie'tajne konferencje
biskupów, patronował powołanej pnez Episkopat Radzie GlóŃnej Opiekuńczej, której zadaniem było udzielanie pomocy i schlonienia przesiedlonym, więzionym i ukrywającym się, Korrystali
z tej pomocyiakżelydzi.Tnąba bowiem pamiętać, że w ukrywaniu ]udnościddowskeij brało udzial ponad 800 kapłdnów
katolickich. a z liczby 2500 dzieci żydowskich g€tta warszau/skiąo uratowanych przez Polaków, ponad 500 ukryĘ siostry
zakonne- Wszystko to oczywiście z bĘoslawieńsńrem Episkopatu i !ąo iaktycznego zwiezchnifia, księcia arcybiskdpa

-

Krakowa, Nie składałoficjalnych profustow ządowi Rze&y
pryeciwkg eksterminacyjnej polityce tego rządu dlótąo, że wiedział doskonale (tak zresłą. jak wsryscy zdrowo myślącyludzie
znająą ówczesną sytuacię) iż aĘ takie byĘby jedynie iretekstem do zao§trzenia itak już slrasznych pneśladowań Narodu (nie
łlko _Zydów!).. Ogromna. odważna i efektywna praca księcia
arcybiskupa Adama §apiehy dla życia i rozwoju społeczeńsiwa
polskiąo w czasie okupacji, na polu organŁowania pomocy
potrzebująąłm, oświątl(wsaystkich szczgbli i rodzajów). ratowania zagrpżonych i pneśladowanycĘdokumentacji Żbrodni
okupanta (o których netelnie i wytrwale informowal Watykan
i nądy państr,v alianckich). itd. zasluguje na tę wielką wdzięcznośći uznanie, jakim Go darzy i zawsze będzie darzył Niród
Polski, dla którego był on wielkim autorytetam moralnilm,także

i prred wojną. Tak_panie Wałęsa, kardynał Augu§t Hlond i księżę
arcybiskup Adam Sapieha to nie tylko wysokńj rangi dygnitaizi
kościelnisursgo cza§u, lacz przede wszys*im osobistości zaliczane. splawiedliwie do naiwyższych 8t torytetów moralnych
Narodu, autorytoiów, na które nie wolno pluć Polakowi, nawet

warunkowol.

Może pzedstawione rvypowiedzi nie wyrażają rreczpłistych

pąlądów

L. Wałęsy w tym prrynajmniej sensie. że nie to chciał
powiedzieć, co powiedzial. Nie mniej jednak zosaĘ onE wyjak śmiemnłierdzić * do nie w płni
głoszone publicznie i to
(mówiąc delikatni€) ptzy,iaznego Pgl§ce i Polakom audytorium.
Dlatąo musialem wyrazić mój plotest.
ponrrrierdzenie istnienia w polsce zjawiska antysemitrlmu pr.ez
czolowe osobistości na§zego łcia polityczn€o stanowi i§totną
zachęę dla omówionej antypolskiej propagandy, zapewnia bowiBm bezkarność jej realizatorem. Nic pneto dziwnegą że propaganda ta jest tak nattętną cyniczna i prowokacyjna. Pełno jei
w radio, telewizji, w pasie. Jaj cynizm polega nie tylko na tym, że
jst ona jednym wielkim kłam§twsm, lecz także na zalożeniu prawie
bezwzględnej naiwności jej odbiorców. Jaskrawych przykładów
dostarczają, między innymi, anĘpolskie szabaty telewizyjne zwane
,,Foksal 89", Pokazuje się tam między innymi takie pnejawy
,,8ntysemityzmu". jak plakat rysunek wybolczy pnedstawiający
taczkę wywożącą osobników, u których jedna z ucze§tnicz€k
spotkania {.,Foksalu 89") doparywała się semickich rysówll lnny
uczestnik tegoż §potkania, też znalazl antysemicki plakat który
prry prnocy kolegi, zerwał z mufu, mimo że jacyśmłodzi antysemici usiłowali mu w tym pneszkodzić (dali oni za ł,vygraną,
widząc zdecydowaną'postawę dzielnych Semitów!). Te i łm
podobne gńupstwa mogą dowodzić istnienia polskiąo antysemityzmu, który
według komentaza uczestników omawianego
szabatu
stanowi istotną pneszkodę na polskiej dradze do
Europy. Wynika §tąd oczywiście odpowiednia pnestroga: Polacy.
jeślichcecie weiśćdo Europy, to musicie się wyrbyć swoich
brzydkich, antysemickich skłonności.Nie jestto oczywiście jedyna
rada i przesroga, jakiei uczestnicy imprez ,,Foksal 89" łczlłwie
Pohkom udzielają, Podczas imprezy zorganizowanej w ramach
obchodów (sicl obchodeono tę rocznicę: także pan A. Jonas
wystąpit Z t€j okszji w telewizji. wygłaszając potępiaiącY ten
,,wybuch antysemityzmu" uroczysty komentan!}, w kontekście
rocznicy tzw. wydaneń marcolvych telewidzowie mieli możność
usĘszeć, reprymendy pod adresem tych, którzy wtedy (izn. w marcu l968 r,} napiętnowali syjonistów nastąpującą regulą: nie nalĘ
szukać wrogów wśród swoichl ltlie będę fu komentował t€j rady.
Powiem tylko, że wolałbym
Polacy słuchali pnestrogi swych
paedwojennych pnywodców: w okresach kryrysów stneżcie sie
obcej agentury!

-
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-

Ę

20 Pani Cała wie, że pogrornu
w Kielcach dokonał podbunony
polski tłum, Zgodzi się pewnie też z opinią, że tłum podburryć jest
pani Cala też pewnie ,,vie
łatrło. Wiemy już
że uczyniła to
kielecka kierowana pnezżydów bezpieka. lecz wismy teź, żs to niB
tłumaczy jeszcze tej tragicznej §prawy. Pozostaje bowiem jeszcze
pytanie. gdzie było źródłoinspiracji tych zajść?Otóż jedna z hipotez- której pani Cała bądźnie zna, Ędźnie zechce uznać, ja zaśza
nią się opowiadam
że źródlem inspiłacji tragicznych zajść

-
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-głosi, żydowskie, które przygorowywaty
kieleckiŃ były organieacje

powstanie państwa lzrael. Powstanie t€go państwa wyrnagało
odpowiedniej liczby Zydów w Palesłnie, W momencie pro-

klamowania tego pań§twa (mniej więcej w rok po wydatzeniach
kieleckich) bylo ich tam około 600 000, z aego około 150 000 (a
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Mam, między innymi, na myślijudeofilski. a zarazem antypol§ki
pt. ,.O problemie polsko-łdowskim", opublikowany w pienrvsuym numene wydawanĘo w KUL kwanalirika
,,Ethos". Tekst ten wymagahy oczywiście osobnej tepliki. Tu
pzytoczę tylko jeden fragment chalakteryzujący postawg auóra;

aĘkuł
aĘkuł Jacka
Jack-a Salija

,,Wańo może pnypomnieć §po§trłeżenie śp,Andaeja KijowsNarodu żydowskiego uświadomiłanam tą
że istni€
istnieją
ia §prawy
c.ego dotych§zas prawie nie byliśmy
c.eqo
świadomi; ż€
sprawy
bvliśmvświadomi:
ważniejsee jeszcze niż kwestia naszej niepodlĘłościi nasz€go
prawa do własnej tożsamości"ts§. 142}. Czy zdanie takie mĘłby
mĘłby \
napisać prawdziwie polski pisan? Czy móglby ie prĄąćza §łojel
"
prawdziwie polski ksiądz?
Tadeusz kwiatkow§ki

ktĘą że ma§akra

