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Historycy związani z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmujący się 
dziejami ziem polskich w „długim” XIX stuleciu cieszą się zasłużoną renomą przede wszyst-
kim z racji badań prowadzonych przez nich nad przeszłością Wielkopolski pod zaborem pru-
skim. Z tym większym uznaniem należy przyjąć pracę Macieja Moszyńskiego, który wyszedł 
poza krąg tematów dominujących w poznańskim środowisku akademickiej historiografii, 
podejmując się analizy nowoczesnej ideologii antyżydowskiej w Królestwie Polskim — czyli 
w regionie, który według słów samego autora stanowił w tym czasie „jedno z kluczowych 
(jeśli nie najważniejsze) centrów polskiego życia społeczno-kulturowego” (s. 23).

Podstawową osią rozważań uczynił Moszyński weryfikację tezy Rudolfa Jaworskiego, 
jakoby na ziemiach polskich było wiele osób wyznających poglądy antysemickie i „prakty-
kujących” antyżydowskie działania, niewielu natomiast miało być „teoretyków”, dostarczają-
cych rodzimemu antysemityzmowi argumentów bazujących na intelektualnej podbudowie. 
Autor skoncentrował się w swej pracy na rekonstrukcji i analizie sądów i wyobrażeń głoszo-
nych przez rodzime środowiska antysemickie, pozostawiając na drugim planie działania 
wchodzące w zakres „szeroko rozumianej praktyki społecznej” (s. 16). 

Ramy chronologiczne pracy obejmują lata 1864–1914, czyli okres, kiedy Żydzi zaczęli 
korzystać z równouprawnienia nadanego im w 1862 r., potęgując i zmieniając charakter ist-
niejącej już wcześniej niechęci Polaków, zarówno chrześcijan, jak i tych, którzy z chrześci-
jaństwem przejściowo lub na stałe zerwali. Moszyński słusznie jednak podkreśla, że nie-
uprawnione i wręcz niemożliwe jest oddzielanie „tradycyjnego”, religijnie motywowanego 
antyjudaizmu od dziewiętnastowiecznego, „nowoczesnego” antysemityzmu. Stare sądy i wy-
obrażenia ulegały transformacji, ale sami propagatorzy antysemityzmu chętnie powoływali 
się na prominentnych głosicieli antyżydowskich poglądów z poprzednich epok. Nową jakość 
w upowszechnianiu antysemityzmu i mobilizowaniu różnych środowisk za pośrednictwem 
antyżydowskich kampanii była dynamicznie rozwijająca się pod koniec XIX w. prasa. 
Podstawowym zasobem źródeł omawianej książki są zatem polskie czasopisma wydawane 
na terenie Kongresówki. Poza najbardziej znanym tygodnikiem „Rola”, ukazującym się w la-
tach 1883–1912, analizą objęto kilkadziesiąt tytułów reprezentujących środowiska postępo-
wo-liberalne, konserwatywno-ziemiańskie oraz narodowe. Autor często sięga też do publicy-
styki pozaprasowej, w której ówcześni działacze polityczni i publicyści często szerzej 
prezentowali tematy poruszane przez nich w prasie.

Książka dzieli się na sześć rozdziałów, w których chronologicznie zaprezentowano roz-
wój ideologii antysemickiej. Pierwszy, zatytułowany „Punkt wyjścia idei (1864–1875)”, 
przybliża klimat polityczny, ideowy i społeczny po powstaniu styczniowym, przyjmując za 
narrację wiodącą pochodzenie i młode lata Jana Jeleńskiego (1845–1909), czyli postaci naj-
częściej pojawiającej się na kartach omawianego opracowania. Jeleński jako pierwszy polski 
publicysta już w latach siedemdziesiątych XIX w. zaczął publikować teksty, w których poja-
wiły się antysemickie wątki skojarzone z wezwaniami do obrony „klas niezamożnych” przed 
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konkurencją żydowskiej „faktorsko-handlowej kasty” oraz przed rosnącą potęgą kapitału, 
również skupionego w rękach Żydów.

Drugi rozdział, „W obliczu wzrostu nastrojów antyżydowskich (1876–1882)”, jest już 
znacznie obszerniejszą prezentacją prób objaśniania ówczesnej rzeczywistości przez pryzmat 
antysemityzmu. Wówczas to Jeleński stał się pierwszoplanową postacią w środowisku publi-
cystów posługujących się hasłami antyżydowskimi. W 1876 r. zebrał on swoje dotychczaso-
we przemyślenia w broszurze Żydzi, Niemcy i my. Mieszkający w Królestwie Polskim Żydzi 
i Niemcy uznani zostali w niej za „obcych” wobec „nas”, czyli Polaków, przy czym znamien-
ne było traktowanie obu społeczności jako wrogich, niezależnie od stopnia ich polonizacji. 
W przypadku ludności żydowskiej oznaczało to porzucenie pozytywistycznego projektu „cy-
wilizowania” tradycyjnych wyznawców judaizmu przy pomocy Żydów „oświeconych”, 
w oczach Jeleńskiego wszyscy oni mieli bowiem posiadać „wspólne interesy”. Propagowana 
przez Jeleńskiego niechęć do „Żydów nowoczesnych” zaczęła się wkrótce upowszechniać, 
czego wyrazem była między innymi publicystyka konserwatywnych, warszawskich dzienni-
ków „Niwa” oraz „Wiek”. Znamienne były również reakcje na antyżydowski pogrom w grud-
niu 1881 r. Wezwaniom katolickich księży do zaprzestania przemocy i powszechnie wyraża-
nemu współczuciu dla ofiar towarzyszyły komentarze, w których usprawiedliwiano sprawców 
i spychano odpowiedzialność na ofiary.

W 1883 r., niewiele ponad rok po warszawskim pogromie, Jeleński — dotąd publikujący 
na łamach różnych periodyków — usamodzielnił się i zaczął wydawać własne czasopismo 
„Rola”. Geneza i pierwsze lata funkcjonowania tej gazety zostały scharakteryzowane w trze-
cim rozdziale omawianego tomu — „Początki ideologicznego antysemityzmu (1883–1886)”. 
Głoszone już wcześniej poglądy zostały na łamach „Roli” rozwinięte i pogłębione przede 
wszystkim za sprawą nowego publicysty, pochodzącego z Poznańskiego Teodora Jeske-
Choińskiego. Dużo lepiej wykształcony od Jeleńskiego sformułował on program odnowy 
konserwatyzmu, mającego przeciwstawić się bezwyznaniowym liberałom i kapitalistom, kul-
tywującym egoizm, „kult złotego cielca” i „pragnienie używania cielesnego”. Za szczególnie 
niebezpieczny uznawał sojusz liberałów z „nowoczesnymi Żydami”, co skłaniało Choińskiego 
do głoszenia antysemityzmu z otwartością i gwałtownością niespotykaną dotąd w prasie 
Królestwa Polskiego. Jego rychłe (bo w roku 1883) odejście z zespołu „Roli” nie osłabiło 
wpływów periodyku, który zyskiwał czytelników czasami w wyniku niespodziewanego zbie-
gu okoliczności. Przykładem były przychylne słowa Jana Matejki, wdzięcznego za poparcie 
udzielone mu przez „rolarzy” w sporze z krakowską gminą żydowską.

Czwarty rozdział, zatytułowany „Od „rolarzy” do narodowców (1886/7–1904)”, stano-
wi obszerną analizę ewolucji i różnicowania się antysemickich środowisk w Kongresówce. 
Wzajemny dystans „rolarzy” oraz Kościoła katolickiego uległ w tym czasie skróceniu, co 
zwiastowała już publicystyka Choińskiego. Ambicją Jeleńskiego zawsze było stworzenie 
szerokiego ruchu politycznego, co okazało się niemożliwe bez odwołania się do katolicyzmu 
jako narodowej religii Polaków. Na łamach „Roli” zaczęło się zatem pojawiać coraz więcej 
artykułów pisanych przez księży, a jednocześnie tematyka antyżydowska zyskała trwałą 
obecność w „Przeglądzie Katolickim” — nieoficjalnym organie kurii warszawskiej. Już jed-
nak w latach dziewięćdziesiątych XIX w. antyżydowskie środowiska zaczęły się ze sobą kon-
fliktować: obok „Roli”, kierującej swoją ofertę do masowego czytelnika, nadal ukazywała się 
konserwatywna „Niwa”, która odwoływała się do „asemityzmu”. Była to koncepcja sformu-
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łowana przez księdza Mariana Morawskiego, jezuitę z Krakowa, który próbował znaleźć po-
średnią drogę między agresywnym, „podżegającym” antysemityzmem a filosemityzmem, 
„łudzącym się nadzieją asymilacyi” (s. 263–264). W praktyce oznaczało to, że „Niwa” stała 
się periodykiem zorientowanym na bardziej wymagającego czytelnika, co jednak nie uchro-
niło redaktorów obu pism przed wzajemną konkurencją przeradzającą się w otwartą wrogość. 
Prawdziwym jednak zagrożeniem dla obu obozów skupionych wokół „Roli” i „Niwy” okazał 
się tygodnik „Głos”, którego pojawienie się w 1886 r. zwiastowało narodziny nowoczesnego 
ruchu narodowego. Moszyński bardzo starannie przeanalizował ewolucję poglądów głoszo-
nych na łamach nowego czasopisma, wskazując, że choć początkowo krytykowano w nim 
„ludowy” antysemityzm Jeleńskiego i „rolarzy”, to jednocześnie podzielano przekonanie 
o trwałej odrębności Żydów i konieczności społecznej samoobrony. Stanowisko to uległo 
krystalizacji w latach dziewięćdziesiątych XIX i na początku XX w., kiedy Jan Popławski, 
Zygmunt Balicki i Roman Dmowski opublikowali szereg pism programowych polskiego na-
cjonalizmu, przyznając wprawdzie Żydom możliwość pełnego równouprawnienia, ale pod 
warunkiem nie tylko przyjęcia polskiej kultury, lecz także pełnego utożsamienia się z polski-
mi celami narodowymi, zakładającymi izolację wyznawców judaizmu.

Rozdział piąty, „Antysemityzm wobec nowych wyzwań (1905–1907)”, poświęcony zo-
stał przełomowemu okresowi rewolucji i wyborów do Dumy, kiedy wzrosła aktywność poli-
tyczna zarówno Polaków, jak i Żydów, a zwiększona obecność tych ostatnich w partiach le-
wicowych tylko umocniła istniejący już wcześniej stereotyp „żydowskiego wywrotowca”. 
Wiodącym „bohaterem” prowadzonych w tym rozdziale rozważań jest nadal Jan Jeleński, 
który wraz ze swym synem Szczepanem Jeleńskim oraz ponownie pozyskanym publicystą 
Jeske-Choińskim zintensyfikował działalność wydawniczą, starając się doprowadzić do 
utworzenia ruchu chrześcijańsko-społecznego. Znacząca część hierarchii i duchowieństwa 
katolickiego poparła jednak ruch endecki, który po 1905 r. stał się legalnym stronnictwem 
reprezentowanym w rosyjskiej Dumie Państwowej.

Ostatni, szósty rozdział — „Na drodze do unifikacji ideologicznego antysemityzmu 
(1908–1914)” — zawiera prezentację procesu prowadzącego do wzrostu wpływów endecji, 
która wykorzystała antysemickie sądy i wyobrażenia głoszone przez zmarłego w 1909 r. 
Jeleńskiego, marginalizując środowisko „rolarzy” wraz z popieranym przez nich masowym 
ruchem katolicko-społecznym. Wzrost napięcia politycznego, spowodowany wydzieleniem 
guberni chełmskiej z obszaru Królestwa Polskiego w 1912 r. oraz projektem ustanowienia 
samorządu w miastach Kongresówki, doprowadził jednocześnie do takiego zaostrzenia na-
strojów antyżydowskich, że ulegli im nawet niektórzy przedstawiciele liberalnej inteligencji, 
niekryjący trapiącej ich niechęci zwłaszcza do napływowych „litwaków”.

Książka Macieja Moszyńskiego, jakkolwiek mocno nasycona faktografią, jest pracą 
analityczną, wyjaśniającą. Autor znakomicie orientuje się w najnowszych badaniach nad an-
tysemityzmem europejskim, prowadzonych zarówno przez badaczy polskich, jak i zagranicz-
nych. Być może wątki zaprezentowane w ostatnich dwóch rozdziałach można było rozwinąć, 
ale zrobił to już znakomicie Grzegorz Krzywiec1, korzystający zresztą z maszynopisu pracy 
Moszyńskiego. Największą wartością omawianej książki jest jednak wykazanie doniosłej, 

1 KRZYWIEC 2017.
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wręcz decydującej roli antyżydowskich uprzedzeń w kształtowaniu się oblicza nowoczesne-
go narodu polskiego. Wyobrażenia o własnej grupie społecznej czy narodowej tworzą się jak 
wiadomo na podstawie rozróżnienia swój-obcy, a owym najbardziej widocznym „obcym” 
byli w Królestwie Polskim przede wszystkim Żydzi, a dopiero w dalszej kolejności Rosjanie 
i Niemcy. Trudno zatem nie przyznać racji Moszyńskiemu, kiedy podkreśla, że badania nad 
antysemityzmem przełomu XIX i XX w. pozwalają lepiej zrozumieć czasy chronologicznie 
późniejsze, również te najnowsze. Można tu zresztą dodać, że konsekwencją antysemityzmu 
sprzed pierwszej wojny światowej było już zabójstwo Gabriela Narutowicza w 1922 r.2, a nie 
dopiero — jak wskazuje autor — pogromy z drugiej połowy lat trzydziestych. I trudno też nie 
zgodzić się Moszyńskim, że „dyskursem antysemickim z drugiej połowy XIX wieku i tym 
z początków naszego stulecia rządzą zaskakująco podobne mechanizmy” (s. 436) — ale i to 
stwierdzenie można uzupełnić odwołaniem do niedawno wydanej pracy, której autorka, 
Monika Bobako, wskazuje, że wyobcowywanie europejskich Żydów splecione jest z kon-
struowaniem stereotypu muzułmanów jako innych i obcych w Europie3.

Olgierd Kiec
Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Politologii
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