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POLSKA KATOLICKA ALBO NIE-POLSKA

STOSUNKI POLSKO-¯YDOWSKIE W LATACH 1933-1939
W WIETLE PRASY KATOLICKIEJ TEGO OKRESU

I. WALKA O KULTURÊ
Odrzucenie przez Koció³ rzymskokatolicki w Polsce modelu nowoczesnego pañstwa wieckiego przekszta³ci³o siê w walkê o Polskê, której
prawa i kulturê mia³y reprezentowaæ katolickie normy i wartoci, w skrócie mówi¹c, mia³a to byæ Polska katolicka. Taki idea³ wywiera³ wp³yw
nie tylko na zasadê rozdzia³u Kocio³a od pañstwa, ale na sztukê, prawa
reguluj¹ce ma³¿eñstwa i rozwody, na edukacjê. Albo Polska bêdzie katolicka, albo przestanie byæ Polsk¹  to has³o czêsto cytowane na ³amach
narodowej i katolickiej prasy. Polscy konserwatyci katoliccy nazywali
pañstwa demokratyczne, neutralne religijnie masoñskimi demokracjami.

*

Artyku³ ten, nosz¹cy w oryginale tytu³ A Culture Catholic or else not Polish

(podtytu³ pochodzi od redakcji), jest jednym z rozdzia³ów ksi¹¿ki Ronalda Modrasa The
Catholic Church and Antisemitism Poland, 1933-1939 (Harwood: Harwood Academic
Publishers 1994) napisanej w ramach grantu przyznanego autorowi przez Vidal Sassoon
International Center for the Study of Antisemitism na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Ronald Modras, profesor teologii na katolickim uniwersytecie w Saint Louis
(USA), jest od lat zaanga¿owany w dialog chrzecijañsko-¿ydowski. Pracowa³ jako doradca w Sekretariacie Komisji Biskupów USA do Stosunków Katolicko-¯ydowskich. Otrzyma³ za tê ksi¹¿kê nagrodê The College Theology Society Award w 1994 r., która przyznawana jest corocznie przez forum teologów katolickich za wyj¹tkow¹ pracê w dziedzinie teologii. Jego ksi¹¿ka jest obecnie jednym z podstawowych róde³ informacji dla
anglojêzycznego czytelnika o antysemityzmie w latach 1918-1939 w Polsce i o roli, jak¹
odegra³ Koció³ katolicki w upowszechnianiu anty¿ydowskich stereotypów. Artyku³ jest
tylko fragmentem ca³ociowej pracy, dlatego nie zawiera on ani wniosków, ani podsumowania. Ksi¹¿kê tê w ca³oci planuje wydaæ po polsku wydawnictwo Homini w 2002 r.
(przyp. t³umacza).
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Je¿eli za jaki aspekt wspó³czesnoci nie wspó³gra³ z tym, co uwa¿ano
za tradycyjn¹ polsk¹ kulturê katolick¹, rozlega³ siê okrzyk: za¿ydzenie.
S³owa za¿ydzenie u¿yto ju¿ wczeniej we Francji w 1869 roku do
opisania zmian zachodz¹cych w spo³eczeñstwie europejskim.

1

W tym sa-

mym roku kompozytor Richard Wagner pisa³ o za¿ydzeniu (Verjudung)
wspó³czesnej sztuki.

2

Ten neologizm zaistnia³ potem w jêzyku polskim

jako termin opisuj¹cy nie tylko stan miejskiej populacji Polski czy ekonomii, ale tak¿e jako termin wskazuj¹cy na zagro¿enie ze strony ¯ydów dla historycznej rzymskokatolickiej kultury. Zagro¿enie pochodzi³o
nie tylko od ¯ydów, którzy uwa¿ali siê za Polaków i którzy z entuzjazmem wkroczyli w kulturalne i intelektualne ¿ycie Polski, ale tak¿e od
innych Polaków, na przyk³ad masonów, którzy usi³owali promowaæ liberalne idee i postawy. Dla tradycjonalistów, którzy uto¿samiali polsk¹ kulturê z katolicyzmem, za¿ydzenie sta³o siê innym s³owem na okrelenie
laicyzacji.
Polska prasa katolicka uwielbia³a dostarczaæ statystyk, aby w ten
sposób demonstrowaæ osobliwoæ polskiej sytuacji spo³ecznej i zasiêg
za¿ydzenia. Na przyk³ad  nie wystarczy³o powiedzieæ, ¿e w Polsce
mieszka jakie 3,5 mln ¯ydów, albo ¿e stanowi¹ oni 11% populacji, ale
trzeba by³o podkreliæ, ¿e stanowi¹ 42% wszystkich ¯ydów w Europie.
2,5 mln ¯ydów w Rosji to tylko 2% ca³ej populacji rosyjskiej, 1 mln ¯ydów w Rumunii i 0,5 mln ¯ydów na Wêgrzech to zaledwie 5% populacji.
Tylko w Stanach Zjednoczonych  pisano  mieszka wiêcej ¯ydów ni¿ w
Polsce (nieco ponad 4 mln), ale stanowi¹ oni jedynie 4% populacji ame-

3

rykañskiej licz¹cej 120 mln mieszkañców.

¯ydzi mieszkali przede wszystkim w miastach, w po³udniowej, centralnej i wschodniej czêci Polski. Niewielu ¯ydów zamieszkiwa³o Polskê
zachodni¹, która stanowi³a wczeniej zabór pruski. W samej Warszawie,
wed³ug spisu ludnoci z 1931 roku, znajdowa³o siê 352.659 ¯ydów, czyli
wiêcej ni¿ w ca³ej Anglii (320.000) czy Francji (250.000), o siedem razy
wiêcej ni¿ we W³oszech (50.000). Zwracano uwagê, ¿e 30% populacji
Warszawy stanowi¹ ¯ydzi, co daje jej drugie miejsce po Nowym Jorku,
Wiedeñ (178.000) by³ ósmy w kolejnoci, a Berlin (161.000)  dziesi¹ty.

1

W tym roku Henri Gougenot des Mousseaux opublikowa³ Le Juif, le Judaisme et la

Judaisation des Peoples Chretiens. Zob. J. K a t z: From Prejudice to Destruction, AntiSemitism, 1700-1933, Cambridge 1980, s. 142.

2

Von K. F r e i g e d a n g [pseud. Richarda Wagnera]: Das Judenthum in der Musik,

Neue Zeichtschrift für Musik 1850, s. 101-107, 109-112. Por. J. K a t z, jw., s. 186.
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Przewodnik Katolicki 38: 1932 nr 33; Ma³y Dziennik 13 XI 1938, 23 II 1939.
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Podsumowuj¹c, Warszawa by³a znacznie bardziej za¿ydzona ni¿ Wiedeñ i Berlin razem wziête.
Prasa katolicka utrzymywa³a, ¿e statystyki nie mówi¹ ca³ej prawdy.
Jak wykazano powy¿ej, liczby te mia³y uwypuklaæ znaczne dysproporcje.
Ignorowano masy ubogich ¯ydów, natomiast podkrelano liczby, które
wskazywa³y, ¿e w rêkach ¯ydów, tych z Polski i z zagranicy, znajduje siê
60% wszystkich inwestycji.

4

Rz¹dowy spis ludnoci z 1931 roku zaogni³

jeszcze obawy katolików przed za¿ydzeniem Polski. W Warszawie
i okolicach ¯ydzi stanowili 32% prawników i 66% lekarzy. Oni tak¿e
byli w³acicielami ponad po³owy przedsiêbiorstw na tyle du¿ych, ¿e mog³y

5

zatrudniaæ w³asnych pracowników.

Na niektórych terytoriach, na któ-

rych ¯ydzi stanowili wiêkszoæ populacji miejskiej, ró¿nice by³y nawet
wiêksze. W Ma³opolsce  jak pisano  tylko jeden prawnik na dziesiêciu

6

nie jest ¯ydem.

Nie trzeba tu marksisty by uznaæ istnienie wp³ywu gospodarki na
kulturê. Ludzie, którzy ¿yj¹ na minimum egzystencjalnym, nie odwiedzaj¹ teatrów ani nie uczestnicz¹ w ¿yciu artystycznym. Polscy ¯ydzi
z wy¿szych i rednich klas nie tylko mieli rodki, by móc uczestniczyæ
w kulturze i jej wytworach, ale tak¿e posiadali kapita³ i umiejêtnoci do
jej tworzenia w postaci ksi¹¿ek, gazet, kina, teatru. ¯ydzi ju¿ zaznaczyli
siê w polskiej kulturze. Bardziej niepokoj¹ce  dla prasy katolickiej  by³o
to, ¿e wielu z nich dysponowa³o rodkami na kszta³cenie dzieci na wy¿szych uczelniach, co mog³o oznaczaæ wzrost ich wp³ywów w przysz³oci.
Tak wiêc ci, sporód katolickich przywódców Polski, którzy uto¿samiali
polsk¹ kulturê z katolicyzmem, mieli powody do bicia na alarm.

II. KULTURA CHRZECIJAÑSKA
S. Radost w Przegl¹dzie Katolickim pisa³, ¿e ¿ydowski kapita³ i kultura zaczynaj¹ przyt³aczaæ polskie ¿ycie spo³eczne z powodów znacznie
g³êbszych ni¿ ekonomiczne. Dowodzi³, ¿e katolicka wizja wiata wy¿ej
stawia rzeczywistoæ Bosk¹ ni¿ ziemsk¹, a ¯ydzi przywi¹zuj¹ wiêksz¹
wagê do tu i teraz. Dla Radosta, podobnie jak i dla innych, by³ to przejaw materializmu. Twierdzi³, ¿e chrzecijañstwo d¹¿y do doskona³oci

4
5

Ma³y Dziennik 24 XI 1938.
Przegl¹d Powszechny 55: 1938, s. 126-133. Wed³ug Rafaela Mahlera w 1931 r. w

Polsce by³o 4.488 ¿ydowskich lekarzy, tj. 56% wszystkich lekarzy, 6.454 prawników i notariuszy, tj. 33,5% wszystkich prawników i notariuszy. Zob. E. M e n d e l s o h n: ¯ydzi
Europy rodkowo-Wschodniej w okresie miêdzywojennym, Warszawa 1992.
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Przegl¹d Katolicki 73: 1935, s. 118.
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jako idea³u, a judaizm do bogactwa. I tak ¿ydowskie marzenie o Królestwie Bo¿ym na ziemi prowadzi do oportunizmu i bolszewickiej woli
rz¹dzenia wiatem.
Z drugiej strony, pisa³ Radost, le rozumiane cnoty samozaparcia,
cierpliwoci i cierpienia doprowadzi³y do swoistej chrzecijañskiej biernoci w obliczu rzekomych Bo¿ych dekretów. Polskie masy katolickie
b³êdnie usi³owa³y przypisywaæ wszystko Bo¿ej opatrznoci, nie widz¹c,
jak wiele z ich mêczeñstwa jest wynikiem ich w³asnych niepowodzeñ.
W epoce tramwajów, radia, gazet i gazów truj¹cych  pisa³ Radost 
chrzecijanie nie mog¹ sobie pozwoliæ na odgrywanie roli p¹tnika do
Ziemi wiêtej  w sanda³ach, o ¿ebraczym chlebie. Chrzecijanie musz¹
zdobyæ tak¹ wiedzê, jak¹ maj¹ ¯ydzi, i nauczyæ siê korzystaæ ze wspó³czesnej technologii. Chrzecijanie powinni naladowaæ ¿ydowsk¹ solidarnoæ i umiejêtnoæ samoorganizowania siê. Musz¹ siê nauczyæ cierpliwoci i wytrwa³oci nie tylko w cierpieniu, ale i w pracy. Polacy-katolicy
musz¹ staæ siê obecni we wszystkich haniebnie zaniedbanych dziedzi-

7

nach ¿ycia, tam gdzie stanowili nic nie znacz¹c¹ mniejszoæ.

Taka krytyka chrzecijañskiej biernoci lub braku wspó³czesnego dowiadczenia nie by³a typowa dla polskiej prasy katolickiej. Bardziej standardowym zachowaniem by³o obwinianie ¯ydów. Janusz Rawicz dopatrywa³ siê ród³a niepowodzeñ ¯ydów w Niemczech nie tyle w duchu
teutoñskim, ale w ¿ydowskim braku pohamowania. Twierdzi³, ¿e ¯ydzi
opanowali prawie wszystkie gazety w Niemczech i nadali ton niemieckiej literaturze i teatrowi. ¯ydzi powinni byli wiedzieæ, ¿e Niemcy nie
bêd¹ tolerowaæ ¿ydowskich wp³ywów na ich ¿ycie kulturalne. Ale Niemcy
nie s¹ jedynymi, którzy maj¹ prawo do dumy z w³asnej kultury.
Polacy  dowodzi³ Rawicz  s¹ narodem chrzecijañskim, który od
1000 lat czerpa³ ze róde³ zachodniej kultury. Polacy chc¹ takiej Polski, jak¹ przekazali im przodkowie, czyli narodowej i katolickiej. W XIX wieku ¯ydzi stali siê Polakami moj¿eszowego wyznania i przyjêli polsk¹
kulturê. Ale teraz ¯ydzi usi³uj¹ wytworzyæ jak¹ now¹ kulturê judeo-polsk¹, twierdz¹c, ¿e to wytwór polskiego ducha. A co gorsza  m³odzi,
utalentowani Polacy ulegaj¹ wp³ywom ¿ydowskim. Ci, którzy wystêpuj¹
otwarcie przeciw za¿ydzeniu polskiej literatury, prasy i teatru, otrzymuj¹ etykietki naladowców hitlerowców, niepostêpowych i niezgodnych
z duchem polskiej tolerancji. Rawicz wyra¿a³ wspó³czucie z powodu ubóstwa mas ¿ydowskich mieszkaj¹cych w ma³ych miasteczkach i demaskowa³

7

Tam¿e, s. 118-120.
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przemoc anty¿ydowsk¹. Jednak¿e nie móg³ siê zgodziæ na to, by ¯ydzi
fa³szowali polsk¹ kulturê. Jego pogl¹dy by³y pragmatyczne:
Nie chcemy obcej kultury, obcej semicko-kupieckiej etyki, zgnilizny seksualnej, narzucanej nam przez ¿ydowskich pisarzy i naladuj¹cych ich polskich
karierowiczów i geszefciarzy. Przeciwko lawinie narastaj¹cej supremacji
¿ydowskiej w dziedzinie ¿ycia intelektualnego w Polsce musimy wystêpowaæ nie z nienawici do ¯ydów, lecz z mi³oci do w³asnego narodu i przywi¹zania do odzyskanego pañstwa.

Toczy siê walka, dowodzi³ Rawicz, o przysz³y charakter polskiej
kultury, czy ma pozostaæ katolicka i zachodnia, czy te¿ ulegnie wypaczeniu przez

przesi¹kniêcie wp³ywami Wschodu i

duchem

semickim.

Wstrêt do hitleryzmu nie powinien  jak pisa³  zaciemniaæ obowi¹zku
walki z obc¹ inwazj¹. Kwestia ¿ydowska dotyczy duszy narodu. Zse-

8

mityzowana duchowo Polska przestanie byæ Polsk¹.

Ojciec Jan Rostworowski, jezuicki wydawca Przegl¹du Powszechnego, zgadza³ siê z takim pogl¹dem. Metody hitlerowskie s¹ odpychaj¹ce, ale chrzecijañska troska o sprawiedliwoæ i mi³oæ nie powinny
czyniæ lepymi na fakt, ¿e kwestia ¿ydowska w Polsce jest sto razy
dotkliwsza ni¿ gdziekolwiek. Rostworowski uwzglêdnia³ kwestiê polityczn¹ i ekonomiczn¹ sprawy ¿ydowskiej, ale jest ona przede wszystkim i na pierwszym miejscu kwesti¹ zwi¹zan¹ z chrzecijañska kultur¹,
z chrzecijañskim na wiat pogl¹dem, z wprowadzeniem i rozwojem
chrzecijañskiego ³adu i ustroju, z ca³ym triumfem ostatecznym Królestwa Bo¿ego na ziemi.
¯ydostwo, dowodzi³ Rostworowski, walczy³o z Kocio³em od samego
pocz¹tku, jest odpowiedzialne za pojawienie siê masonerii, socjalizmu,
komunizmu oraz za antykocieln¹ politykê pañstw i stronnictw na ca³ym
wiecie. Je¿eli Polska ma byæ katolicka nie tylko z nazwy, nale¿y podj¹æ
kroki, by eliminowaæ ¯ydów z ¿ycia spo³eczeñstwa i ignorowaæ ich literaturê i prasê. Hitlerowski antysemityzm zas³uguje na potêpienie, ale jedn¹ z najwiêkszych przys³ug, jakie mo¿na oddaæ Kocio³owi, to staæ siê

9

asemickim.

Dla takich tradycjonalistów jak Rostworowski wspó³czesnoæ i laicyzacja by³y to¿same z ¿ydostwem. Kulturê wieck¹ traktowano jako
wytwór wschodniego, zsemityzowanego mylenia. Od tysi¹ca lat Polacy
identyfikowali siê z zachodni¹ Europ¹, co znaczy z Kocio³em rzymskokatolickim. Przez wieki Polacy traktowali Polskê jako przedmurze nie

8
9

Przegl¹d Katolicki 71: 1933, s. 563-564.
Przegl¹d Powszechny 53: 1936, s. 382-387.
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tylko Kocio³a rzymskokatolickiego, ale tak¿e zachodniej cywilizacji. Co
wiêcej, Polska dzieli³a wraz z Europ¹ pogardê do wszystkiego co wschodnie. Dla Polaków to oznacza³o co wiêcej ni¿ ukraiñskie czy rosyjskie.
Kiedy walczyli z Turkami pod Wiedniem, ¯ydzi reprezentowali Wschód.
Nawet po wiekach zamieszkiwania na ziemi polskiej  ¯ydzi wci¹¿ byli
traktowani jak obcy przybysze, którzy nie mogli ani zrozumieæ, ani wnieæ
czegokolwiek do kultury chrzecijañskiej.
Tadeusz Trzebiñski traktowa³ takie pogl¹dy z nie mniejsz¹ powag¹
ni¿ Adam Mickiewicz: Kultura i cywilizacja prawdziwie godna cz³owieka  musi byæ chrzecijañska. Wed³ug Trzebiñskiego  ¯ydzi nie
mog¹ mieæ pozytywnego wp³ywu na kulturê polsk¹, poniewa¿ sami maj¹
niewielki wk³ad w jej rozwój. Religijne zakazy dotycz¹ce idoli uniemo¿liwia³y ¯ydom tworzenie na polu malarstwa i rzeby. Uwa¿a³, ¿e ¯ydzi
nie maj¹ ¿adnych znacz¹cych osi¹gniêæ w dziedzinie architektury, muzyki,

10

dramatu czy technologii. Jedynie warte uwagi s¹ poezja Biblii i Heinego.

Istnia³a tu oczywista sprzecznoæ pogl¹dów, gdy¿ z jednej strony
zaprzeczano, by ¯ydzi mieli jaki znacz¹cy wk³ad w rozwój kultury,
a z drugiej strony zarzucano im, ¿e zagra¿aj¹ chrzecijañskiej kulturze
Polski i Europy. Tacy zwolennicy czystoci katolickiej i chrzecijañskiej kultury nie wystêpowali jednak¿e w odosobnieniu. Znowu staje siê
oczywiste, ¿e w odniesieniu do kultury to, co ¿ydowskie, oznacza³o co
najmniej laickie.

III. LITERATURA
Kiedy Przyjaciele Sztuki Polskiej zorganizowali festiwal polskiej
sztuki, wystawa obejmowa³a osi¹gniêcia Finkelsteina, Glicksmana, Daniela, Greifenberga, Górewicza, Hochlingera, Litauera-Schneidera i Lili
Pinkasa. Tadeusz Trzebiñski uskar¿a³ siê, ¿e ci ¯ydzi i ich adherenci
zaniedbuj¹ prezentacji polskiego ¿ycia wspó³czesnego albo przedstawiaj¹
je tak, jakby by³o ono pozbawione istotnych cech duchowych. Jest to
wiadome dzia³anie skierowane przeciwko polskiej sztuce. Trzebiñskiemu, jak i innym szermierzom kultury katolickiej, chodzi³o przede wszystkim o literaturê. Przeszkadza³a mu du¿a liczba ¿ydowskich autorów i krytyków literackich. ¯ydzi pisz¹cy po polsku usi³uj¹ byæ kontynuatorami

11

Mickiewicza, S³owackiego, Sienkiewicza i Prusa. Oni têpi¹ polskoæ.

10
11

Ma³y Dziennik 5 II 1939.
Tam¿e.
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Jak i inni nostalgicy, polscy krytycy wspó³czesnoci gloryfikowali
przesz³oæ kosztem ¯ydów. W owym czasie, niezm¹conym jeszcze niebezpieczeñstwem stereotypów, z ³atwoci¹ mo¿na by³o kreliæ porównania miêdzy tym wszystkim, co jest z³e w literaturze wspó³czesnej, a rzekomymi elementami ¿ydowskiej psychiki. Dla Feliksa Jordana, pisz¹cego w Têczy, cechy wspó³czesnej literatury, takie jak koncentracja na
ciemnej stronie ¿ycia, kwestionowanie idealizmu lub podejrzliwoæ w stosunku do heroizmu, maj¹ swoje korzenie w cynizmie ¿ydowskim. Nikt
nie jest wielki w oczach swego lokaja, a ¯ydzi od wieków byli zmuszani
do s³u¿enia innym. Jordan przypisywa³ temat samotnoci we wspó³czesnej literaturze  alienacji ¯ydów ¿yj¹cych w diasporze, w rozproszeniu.
Bardziej z³owieszcz¹ i bardziej rozpowszechnion¹ opini¹ Jordana
by³o uto¿samianie ¯ydów ze wspó³czesnym rozlunieniem obyczajów
seksualnych. W przeciwieñstwie do chrzecijañskiej etyki, dla której osobista odpowiedzialnoæ jest podstaw¹ moralnoci, Freud i jego ¿ydowscy
kontynuatorzy usi³owali ³agodziæ ideê winy osobowej, podkrelaj¹c rolê
podwiadomoci. Jordan przyznawa³, ¿e ¯ydzi nie s¹ osamotnieni w tym
praktycznym relatywizmie, ale takie pogl¹dy u nie-¯ydów s¹ wyrazem
zaniedbania mylowego, a u ¿ydowskich pisarzy s¹ wiadomym i celowym fa³szerstwem. Jordan oskar¿a³ pisarzy ¿ydowskich o maniacki
seksualizm, o wyra¿anie uczuæ erotycznych za pomoc¹ obrazów jedno-

12

czenie subtelnych i plugawych.

Katoliccy antymodernici oskar¿ali ¯ydów o pogardê wszystkiego
co szlachetne i heroiczne w przesz³oci Polski, ale jednoczenie przyznawali, ¿e w tym dzia³aniu nie byli oni osamotnieni. Pomaga³ im w tym
legion Polaków, którzy zostali semitami z serca i teraz stali ramiê
w ramiê z ¯ydami. U¿ywaj¹c s³ów jednego z prawdziwych Polaków:
Dzi rdzenni pisarze polscy przymieraj¹ g³odem, a wszystkie niemal czo³owe stanowiska w instytucjach kulturalnych i artystycznych opanowane
s¹

przez ¯ydów b¹d

ich

protektorów



¿ydolubów.

Na

szczególny

krytycyzm nara¿ony by³ czo³owy tygodnik literacki  Wiadomoci Literackie. Masoñsko-¿ydowskie wp³ywy mia³y byæ odpowiedzialne za jego
liberalne stanowisko. Perfidna dzia³alnoæ tygodnika postrzegana by³a
jako bardzo niebezpieczna z powodu jego wp³ywu na m³ode polskie ta-

13

lenty i jego zdolnoæ kszta³towania lub niszczenia idea³ów poetyckich.

Narodowców katolickich szczególnie irytowa³a postaæ Juliana Tuwima, czo³owego ¿ydowskiego poety polskiego, czytanego w polskich

12
13

Têcza 11: 1937 nr 2, s. 35-38; nr 5, s. 33-35.
Ma³y Dziennik 26 II 1939.
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szko³ach jako poetê polskiego, t³umaczonego i cytowanego za granic¹
jako rodzimego Polaka. Wed³ug Przegl¹du Katolickiego, pacyfistyczna
twórczoæ Tuwima jest afrontem dla polskiej armii i powinna byæ skonfiskowana, podobnie jak dzie³a innych ¿ydowskich pacyfistów, takich
jak: Józef Wittlin, Antoni S³onimski, Anatol Stern i Aleksander Wat. A co
siê tyczy innego ¿ydowskiego geniusza, Antoniego S³onimskiego, to kpi
on z Polaków, przedstawiaj¹c ich pij¹cych, nosz¹cych broñ i wpl¹tanych
w dzia³alnoæ kryminaln¹. Polskie masy musz¹ czytaæ polskich klasyków
literatury, a nie ¿ydowskie komunizuj¹co-pacyfistyczno-pornograficzne

14

brednie kupy ¿ydziaków i ich aryjskich zwolenników i najmitów.

Inny

krytyk na ³amach Ma³ego Dziennika optowa³ za bardziej radykalnym

15

rozwi¹zaniem: ¯ydzi nie powinni pisaæ ksi¹¿ek w jêzyku polskim.

IV. PRASA
Du¿y wp³yw ¯ydów na wspó³czesn¹ literaturê polsk¹ i sztukê przypisywano ich rzekomemu wp³ywowi na prasê. Ju¿ w 1933 roku Wac³aw
Sas-Podolski w Przegl¹dzie Katolickim widzia³ w hitlerowcach wrogów Polski, ale oburza³ go fakt, ¿e dzienniki polskie tyle uwagi powiêcaj¹ przeladowaniom ¯ydów w Niemczech, a z³e traktowanie Polaków
w III Rzeszy traktuj¹ drugorzêdnie, podobnie jak przeladowania chrzecijan w Rosji i katolików w Meksyku. Wini³ za to ¯ydów, krypto-¯ydów, w pó³ ¯ydów, którzy opanowali ¿ycie intelektualne Polski. Oprócz
w³asnych ¿ydowskich gazet publikowanych w jidysz lub jêzyku polskim,
¯ydzi wciskali siê do redakcji pism wydawanych przez Polaków. Poza
gazetami obozu narodowego, endecji, polskie dzienniki s¹ za¿ydzone
jako skutek zbytniej polskiej tolerancji. Je¿eli ¯ydzi nie korzystaj¹
z pomocy Polaków w swoich gazetach, to dlaczego Polacy maj¹ korzystaæ z us³ug ¯ydów?
Z powodu ogromnego wp³ywu ¿ydowskiego w warszawskich dziennikach  nieobecna jest w nich kultura chrzecijañska, dzienniki schlebiaj¹ najni¿szym instynktom mas. Zbrodnie, skandale, sport, teatrzyki
rewiowe zajmuj¹ wiêcej miejsca ni¿ zagadnienia kultury umys³owej. Ka¿dego dnia ¿ydowscy wydawcy i pisarze zatruwaj¹ setki tysiêcy czytelników rozk³adowym wp³ywem obcej duchowo mentalnoci. Niektórzy
pisarze ¿ydowscy mogli byæ szczerze przywi¹zani do polskiej kultury,
jak przyznaje Sas-Podolski, jednak¿e ich materialistyczny, przesi¹kniêty

14
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duchem miêdzynarodowoci wiatopogl¹d by³ po prostu obcy chrzeci-

16

jañstwu.

Problem wp³ywów ¿ydowskich w prasie zosta³ poruszony na posiedzeniu Sejmu w 1936 roku. Pose³ narodowy Budzyñski narzeka³, ¿e
wszyscy korespondenci polskich gazet w Wielkiej Brytanii s¹ ¯ydami.
Podobnie we Francji ¯ydzi zajmuj¹ kierownicze stanowiska. ¯ydzi ponadto przewodnicz¹ oddzia³owi spraw zagranicznych w polskim radiu.
Pose³ Budzyñski przyznawa³ siê do swojego antysemityzmu, ale jako oficer kawalerii walcz¹cy ju¿ raz z obcym panowaniem, teraz walczy³ przeciw wewnêtrznej okupacji. Domaga³ siê, aby rz¹d wymieni³ swój personel albo liczy³ siê z reakcj¹ antysemick¹, podkrela³, ¿e na ¿adnym
stanowisku w kulturze polskiej nie mo¿e staæ ¯yd. W odpowiedzi Budzyñskiemu, premier Sk³adkowski stwierdzi³, ¿e Polska pomimo mniejszoci narodowociowych jest jednym pañstwem i ¿e bêd¹ mianowani
ludzie o najlepszych kwalifikacjach na odpowiednie stanowiska. Premier
zgadza³ siê z tymi, którzy postrzegali polsk¹ prasê jako wyj¹tkowo ucz-

17

ciw¹ i pracuj¹c¹ dla dobra pañstwa.

Podobnie jak w sferze literatury, tak i w prasie  problemem byli nie
tylko ¯ydzi, ale tak¿e libera³owie, demokraci i inni im przychylni wolnomyliciele. Ci z¿ydziali aryjczycy, jak ubolewa³ B. Malczewski na ³amach Ma³ego Dziennika, pomagaj¹ ¯ydom w semityzowaniu polskich
uczuæ i pogl¹dów. Reuter, Haavas, United Press  wszystkie wielkie miêdzynarodowe agencje prasowe s¹ pod wp³ywem ¯ydów. W Polsce nie
jest lepiej. Malczewski uskar¿a³ siê na wp³ywy ¿ydowskich adwersarzy
i tak zwanych demokratycznych gazet, które mno¿¹ siê jak grzyby po
deszczu i walcz¹ z polskoci¹, narodowoci¹ i chrzecijañstwem. Mal-

18

czewski twierdzi³ te¿, ¿e ¯ydzi nie powinni pisaæ po polsku.

V. TEATR, RADIO I KINO
W Przegl¹dzie Katolickim Wac³aw Sas-Podolski potêpia³ neo-poganizm na polskiej scenie

teatralnej. miecie z Pary¿a,

propago-

wanie nagoci i spronoci oraz bolszewizuj¹ca propaganda, jak Opera
za trzy grosze, obni¿aj¹ poziom sztuki teatralnej. Polacy, dowodzi³ Sas-Podolski, pozwolili by ¿ydowski duch zatriumfowa³ na scenie. Wiêkszoæ wybitnych si³ re¿yserskich to ¯ydzi, którzy po prostu nie rozumiej¹
chrzecijañskiego charakteru polskiej kultury. ¯ydowska publicznoæ

16
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ma swoje gusta i materialistyczny pogl¹d na wiat, a to jest sprzeczne
z chrzecijañskim idealizmem. Tuwim, Hemar, W³ast pisali teksty do
piosenek kabaretowych, które by³y zarówno nonsensowne, cyniczne jak
i pornograficzne. Chocia¿ katolicy unikaj¹ kabaretów, teatrów, sal muzycznych, to jednak jest  jak twierdzi³ Sas-Podolski  niewystarczaj¹ce.
Katolicy musz¹ przeciwstawiæ siê pogañsko-¿ydowskiemu teatrowi.
Nie wolno pozwoliæ na to, by Polski teatr by³ opanowany przez nie-Polaków albo Polaków, którzy stracili uczucie dla w³asnej kultury narodowej.

19

Brudne piosenki nie ogranicza³y swojego zasiêgu do publicznoci
teatralnej. Nagrania pornograficzne i polskie radio równie¿ spotyka³y siê
z dezaprobat¹ katolików. Pose³ na sejm Budzyñski, który protestowa³ przeciw za¿ydzeniu prasy, podobne zarzuty kierowa³ do polskiego radia.
¯ydowski kartel, twierdzi³, faworyzuje ¿ydowsk¹ muzykê. Ma³y Dziennik wtórowa³ takim pogl¹dom. Nie zwa¿aj¹c na fakt istnienia wielu
wspania³ych polskich dyrygentów, zwracano uwagê na to, ¿e orkiestra
polskiego radia kierowana jest przez Jerzego Fitelberga i Grunberga-Górzyñskiego.

20

Podobne zarzuty by³y wysuwane pod adresem polskiego przemys³u
filmowego. Papie¿ Pius XI wyrazi³ zaniepokojenie, ¿e filmy mog¹ potencjalnie wp³ywaæ na wra¿liwe umys³y. Dla Tadeusza Trzebiñskiego pisz¹cego w Ma³ym Dzienniku alarmuj¹ce by³o nie tylko to, ¿e ¯ydzi
posiadaj¹ wiele kino-teatrów, ale i to, ¿e ¿ydowskie produkcje filmowe
wype³niaj¹ ekrany pornografi¹ i wszelkiego rodzaju szmoncesami.
Szczególnie niepokoj¹ce dla Trzebiñskiego by³y próby ¿ydowskiej produkcji filmowej oparte na literaturze klasycznej. Gdy re¿yserami s¹ ¯ydzi, nawet najlepsza gra polskich aktorów idzie na marne, a efektem s¹
jakie niesamowite parodie. Aby unikn¹æ profanacji, nie powinno siê
pozwalaæ ¿ydowskim producentom filmowym na tykanie skarbów litera-

21

tury narodowej.

Jednym ze z³owieszczych oskar¿eñ za¿ydzenia kultury polskiej
by³o oskar¿enie o pornografiê. Czêsto winiono ¯ydów o demoralizacjê
i rozpijanie narodu polskiego.

22

Wspó³czesna technologia u³atwi³a kon-

serwatywnym narodowym katolikom kojarzyæ ¯ydów z pornograficznymi
filmami, kartkami pocztowymi, ksi¹¿kami i periodykami. Studia filmowe
 pisa³ Tadeusz Hoszowski  celowo produkuj¹ lubie¿ne filmy, by deprawowaæ spo³eczeñstwo. Wiêkszoæ filmowych studiów jest w posiadaniu

19
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¯ydów. ¯ydowsko-masoñskie rêce potrafi¹ wszystko zrobiæ i wszêdzie

23

znajd¹ pomocników.

VI. WALKA KULTURALNA
Od paru lat polscy narodowcy prowadz¹ walkê ekonomiczn¹ z ¯ydami  jak pisa³ Ma³y Dziennik w 1939, ale teraz przyszed³ czas na
walkê kulturaln¹, która jest niemniej wa¿na, a mo¿e wa¿niejsza. Polska
kultura, sztuka, literatura, prasa, teatr, film  wszystkie s¹ pod przemo¿nym wp³ywem ¯ydów. To zagro¿enie  przeciw któremu Polacy musz¹
podj¹æ walkê bez zwlekania. Wszystkie lady ¿ydowskich wp³ywów musz¹ byæ strz¹niête i trzeba powróciæ do chrzecijañskich form ¿ycia,
zarówno prywatnego jak i publicznego. Niestety, taka walka oznacza³a
walkê nie tylko z ¯ydami, wielu bowiem Polaków zainfekowanych jest

24

etyk¹ talmudyczn¹.

Wielokrotnie ci, którzy pisali o od¿ydzaniu lub unaradawianiu
polskiej kultury, przyznawali, ¿e ich przeciwnikami byli nie tylko ¯ydzi.
Ma³y Dziennik wypowiada³ siê lekcewa¿¹co na temat polskich obroñców ¯ydów i ¿ydowskiego wk³adu w literaturê polsk¹, nadaj¹c im miano
rycerzy jarmu³ki. Oczywicie tacy Polacy mieli byæ albo masonami, albo

25

mieæ pochodzenie ¿ydowskie, albo byli kupieni za judaszowe srebrniki.

Katolicki dziennik pisa³ o ró¿nych organizacjach i polskich partiach
wspomagaj¹cych ¯ydów nie tylko po cichu, ale ca³kiem otwarcie. M³odsi

26

narodowcy dopatrywali siê winy w ca³ym starszym pokoleniu.

Ma³y Dziennik przyj¹³ politykê niepublikowania opinii, które nie
by³yby w zgodzie ze stanowiskiem redakcji. Raz jednak¿e redakcja przyzna³a, ¿e otrzymali list krytykuj¹cy prowadzon¹ przez nich kampaniê,
a chwal¹cy wk³ad ¯ydów w kulturê polsk¹. Redakcja odrzuci³a krytykê
i dalej utrzymywa³a, ¿e ta reklamowana kultura ¿ydowska ma charakter paso¿ytniczy, po prostu ¿yje z kultury obcych narodów. Co jest podstaw¹ ¿ydowskiej kultury? Diaspora, rozproszenie, które wywo³uj¹ ich
rozgoryczenie i utwardzenie sumieñ. Co ¯ydzi wiedz¹ o patriotycznej
walce, rycerskoci czy idealizmie? Ich ¿yciowym celem s¹ pieni¹dze,
a ich kultur¹, materializm w najgorszym tego s³owa znaczeniu. Jedyn¹

27

i godn¹ cz³owieka jest kultura chrzecijañska.
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Kampania od¿ydzania polskiej kultury musi byæ przede wszystkim
ekonomiczna, pisa³ Józef Mitkowski. Wskazywa³ na minimalne zainteresowanie mas katolickich ch³opów czy klas pracuj¹cych nauk¹, literatur¹, muzyk¹ i sztuk¹ piêkn¹. Nale¿a³o to zainteresowanie rozbudziæ,
zachêciæ do twórczoci katolickich uczonych i artystów. Ale jak apelowaæ do katolickich pisarzy, aby powiêcali talenty katolickiej sprawie,
je¿eli nie mo¿na z tego ¿yæ. Problem spada na ekonomistów. Kulturalna
walka oznacza³a, ¿e Polacy musz¹ bojkotowaæ ksi¹¿ki, periodyki, gaze-

28

ty, w których pisali albo które wydawali ¯ydzi.

Inny czytelnik Ma³ego

Dziennika, J. Holewiñski, by³ jeszcze bardziej radykalny. Poniewa¿ bojkot ekonomiczny móg³ mieæ wp³yw tylko na ¯ydów z ni¿szej i redniej
klasy spo³ecznej, nie jest dostatecznym rodkiem prowadz¹cym do unaradawiania polskiego ¿ycia i kultury. Jedynym sposobem od¿ydzenia
Polski  pisa³  jest doprowadzenie, przez odpowiednie prawodawstwo,

29

do masowej emigracji.

Publikuj¹c takie inwektywy jako standartowe menu gazety, Ma³y
Dziennik musia³ odpowiadaæ na zarzuty, ¿e zaprzeczaj¹ przykazaniu
Chrystusa o mi³oci bliniego. Redakcja czu³a siê zmuszona zapewniaæ,
¿e ich kampania od¿ydzania Polski nie jest rasistowska. We W³oszech,
gdzie jest o 180 razy mniej ¯ydów ni¿ w Polsce, prowadzi siê bezlitosn¹
wojnê z ¯ydami opart¹ na rasistowskich zasadach, ale w Polsce wezwanie do unaradawiania ¿ycia jest kwesti¹ samoobrony. Mi³oæ bliniego
nie wymaga od ludzi dzia³ania wbrew instynktom samozachowawczym.
Polacy nie po to walczyli przez 150 lat z zaborcami, aby teraz wpaæ pod
jarzmo czwartego ekonomiczno-kulturalnego zaborcy. Redaktorzy dziennika katolickiego wyra¿ali swoje oburzenie, kiedy ¯ydzi i ich obroñcy,
jacy demokraci, postêpowcy, czy inni miêdzynarodowcy, wypowiadaj¹

30

siê na temat ich chrzecijañskiej odpowiedzialnoci.

Zarzut, ¿e Ma³y Dziennik mia³ charakter niechrzecijañski, by³ na
tyle powa¿nym oskar¿eniem, ¿e zmusza³ do odpierania takich zarzutów
i odwo³ywania siê do autorytetów. Dziennik wskazywa³ na papie¿y, którzy potêpili zwodnicze machinacje ¯ydów i synody biskupów, które
wydawa³y prawa zmierzaj¹ce do obrony Polaków przed tym co okrelano
¿ydowsk¹ kultur¹.
Krytyka Ma³ego Dziennika dochodzi³a do cz³onków rz¹du i niektórych wysoko postawionych autorytetów kocielnych, którzy demaskowali
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kampaniê unaradawiania polskiej kultury, prowadzon¹ przez gazetê 
jako niekatolick¹ i sprzyjaj¹cej pogañstwu. Ksi¹dz Stanis³aw Trzeciak
wystêpuj¹c w obronie dziennika, cytowa³ odpowiednie fragmenty z Nowego Testamentu, na przyk³ad o bo¿nicy szatana (Ap 2,9), o ¯ydach,
którzy s¹ synami ojca szatana (Jn 8,44); cytowa³ Ojców Kocio³a. ¯ydzi
 pisa³ w. Hieronim  a¿ do dnia dzisiejszego przeladuj¹ Pana naszego
Jezusa Chrystusa.(Epist. 65). Chrzecijanie nie powinni siê modliæ za
¯ydów, pisa³ w. Ambro¿y, poniewa¿ ich modlitwy nie bêd¹ wys³uchane
(Epist. 2,12; Jer 7,14-16). w. Ambro¿y  przytacza³ Trzeciak  pisa³
o chrzecijañskich obroñcach ¯ydów i ostrzega³ przed wi¹zaniem siê

31

z ¯ydami.

VI. MA£¯EÑSTWO I RODZINA
Zewiecczenie by³o zagro¿eniem dla polskiej sztuki i literatury,
natomiast niebezpieczeñstwo, jakie ono za sob¹ nios³o dla ¿ycia rodzinnego i ma³¿eñstwa, by³o jeszcze gorsze. We wczesnych latach trzydziestych podjêto próbê reformy prawa ma³¿eñskiego na kszta³t wieckich wzorców zachodnich. Przywódcy Kocio³a, w asycie p³odnego ks. Stanis³awa
Trzeciaka, który nie szczêdzi³ w tym zakresie wysi³ków, przeciwstawiali
siê tym próbom i atakowali proponowane reformy. Dla tak zaprawionego
w walce o tradycjê katolick¹ cz³owieka, jak Trzeciak, ¿aden atak na proponowane reformy ma³¿eñstwa nie by³ skuteczniejszy i w³aciwszy od
przyklejania im etykiety ¿ydowskiej.
Polskie ma³¿eñskie prawo cywilne po prostu ratyfikowa³o i inkorporowa³o ustawodawstwo ró¿nych wyznañ religijnych. Katolicy byli zobowi¹zani do przestrzegania kocielnego prawa kanonicznego, ¯ydzi  praw
Talmudu, prawos³awni i protestanci  wewnêtrznych praw ich kocio³ów.
Chocia¿ mo¿na przypuszczaæ, ¿e prawodawstwo to by³o ³agodne, jednak¿e sytuacja sta³a siê uci¹¿liwa dla tych Polaków, którzy nie praktykowali
¿adnej religii. Czysto cywilne prawo ma³¿eñskie nie istnia³o w Polsce
miêdzywojennej, a co bardziej dokuczliwe  nie istnia³o cywilne prawo
rozwodowe. To oznacza³o, ¿e exchrzecijanie i niepraktykuj¹cy ¯ydzi
musieli zawieraæ zwi¹zki ma³¿eñskie przed w³asnym duchowieñstwem.
A zatem, rozwody by³y legalne dla protestantów, prawos³awnych i ¯ydów, ale nie dla katolików. Prawo Kocio³a rzymskokatolickiego nie
uznawa³o rozwodów, mo¿liwe by³o tylko uniewa¿nienie ma³¿eñstwa. Dla
katolików, którzy nie mieli podstaw do uniewa¿nienia ma³¿eñstwa, albo
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którzy nie chcieli piêtnowaæ dzieci takimi deklaracjami, jedynym wyjciem z nieszczêliwego ma³¿eñstwa by³a zmiana przynale¿noci religijnej. Aby otrzymaæ rozwód, który by³by uznany przez pañstwo, i aby
móc wst¹piæ w nowy zwi¹zek ma³¿eñski, sytuacja zmusza³a katolików do
wst¹pienia do innego kocio³a, przynajmniej czasowo.
Projekt prawa ma³¿eñskiego w Polsce szuka³ sposobów eliminowania koniecznoci stosowania takich forteli. Próbowano uzgodniæ polskie
ustawodawstwo ma³¿eñskie z ustawodawstwem reszty Europy, bior¹c za
przyk³ad W³ochy, które podpisa³y konkordat z Watykanem w 1929. Zgoda na ma³¿eñstwa i rozwody cywilne po³o¿y³aby kres takim sytuacjom,
kiedy to niereligijni Polacy byli zmuszeni do uczestnictwa w religijnych
ceremoniach po to tylko, aby zakontraktowaæ ma³¿eñstwo. Nowoczeni
Polacy postrzegali zmianê w ustawodawstwie spo³ecznym za zaleg³¹ od
d³u¿szego czasu. Broni¹c tradycji ks. Trzeciak nie zna³ lepszej drogi na
piêtnowanie proponowanej reformy ni¿ przedstawianie jej jako przejaw
¿ydowskich wysi³ków zmierzaj¹cych do narzucenia talmudycznych i bolszewickich zwyczajów polskim rodzinom katolickim.
Trzeciak dowodzi³, ¿e Talmud jest inspiracj¹ i podstaw¹ praw ma³¿eñskich w Zwi¹zku Radzieckim i proponowanych reform w Polsce.

32

Talmud zezwala³ na rozwody, a to oznacza³o dla Trzeciaka wspieranie
egoistycznego, czysto materialistycznego spojrzenia na ma³¿eñstwo i ¿ycie rodzinne. ¯ydzi  jak pisa³ Trzeciak  postrzegaj¹ ma³¿eñstwo przede
wszystkim jako kontrakt, nie sakrament. Ignoruj¹ Jezusowy zakaz rozwodu. Trzeciak cytowa³ niektóre fragmenty Talmudu odnosz¹ce siê do
ma³¿eñstw pogañskich niewolników. Tutaj  utrzymywa³  le¿y przyczyna
projektu prawa ma³¿eñskiego, czysty dowód pogardy ¯ydów w stosunku
do pogan i prawdziwy cel ukrywaj¹cy siê za reform¹ prawa ma³¿eñskie-

33

go  doprowadziæ naród polski do zniewolenia.

Wed³ug Trzeciaka autorzy projektu nowego prawa ma³¿eñskiego s¹
pochodzenia ¿ydowskiego albo owiani duchem ¿ydowskim.

34

Polacy

musz¹ wybieraæ miêdzy Jezusem a rabbimi Talmudu, miêdzy Jezusem
a Barabaszem. Pod os³on¹ tolerancji, równouprawnienia i liberalizmu
¯ydzi przeprowadzaj¹ swoje plany, wnosz¹c ducha rozk³adu do narodów i spo³eczeñstw chrzecijañskich, d¹¿¹c celowo do zniszczenia ich

32
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kultury, tradycji i wiary.

35

A poniewa¿ upadek rodzinnego ¿ycia prowa-

dzi do upadku pañstwa, proponowane zmiany powinny byæ postrzegane
jako czêæ planów ujawnionych w Protoko³ach Mêdrców Syjonu. Zakonspirowany wróg przygotowywa³ atak na podstawy pañstwowoci
Polski, d¹¿¹c najpierw do zatrucia i zakucia jego ducha.

36

Os³abiaj¹c

¿ycie rodzinne, projekt ma³¿eñski doprowadzi³by do kryzysu moralnego,
co mog³oby u³atwiæ atak ze strony Rosji Sowieckiej. Naród polski, pisa³
ks. Trzeciak:
nie po to krwawi³ siê z bolszewickim najedc¹ wzywany po kocio³ach do
walki na mieræ i ¿ycie w imiê obrony religii katolickiej i wiêtoci rodziny,
by odzyskawszy Ojczyznê i pracuj¹c nad utrwaleniem swej wolnoci mia³
patrzeæ spokojnie jak ¿ydowscy komisarze bêd¹ go pozbawiaæ Ewangelii,
a wprowadzaæ powoli Talmud i przysposabiaæ glebê do zaprowadzenia bolszewizmu w Polsce.

37

Ataki Trzeciaka by³y po prostu pomówieniami, a nie przemylanymi
wywodami. Jednak¿e jego retoryka by³a zbyt pod¿egaj¹ca, by j¹ ignorowaæ, tak wiêc dr Armand Akerberg drobiazgowo odpowiada³ i odpiera³

38

zarzuty Trzeciaka.

Wiêkszoæ odpowiedzi powiêcona by³a ukazywaniu

nieporozumieñ i zniekszta³ceñ prawa talmudycznego przez Trzeciaka. Projekt prawa ma³¿eñskiego, dowodzi³ Akerberg, nie jest oparty na Talmudzie, ale na praktycznym dowiadczeniu prawników. Mog¹ istnieæ pewne
podobieñstwa miêdzy przepisami Talmudu a reform¹ ma³¿eñstwa, ale
podobieñstwo, to nie to samo co przyczyna. Zezwolenie na ma³¿eñstwa
cywilne jest prób¹ wyrazu szacunku do ludzkiego sumienia i stawia Polskê na równi z reszt¹ Europy. A co siê tyczy rozwodu, Trzeciak nie dowodzi³ nierozerwalnoci ma³¿eñstwa na gruncie humanitarnym, ale religijnym. Akerberg ujmowa³ zakaz rozwodów wydany przez Jezusa w kontekcie historycznym, w celu obrony godnoci ¿on i matek. Obecnie 
argumentowa³  ¿yjemy w innych warunkach, kiedy kobiety nie potrzebuj¹ takiej ochrony jak¹ Jezus chcia³ je otoczyæ.

39

Wymaganie od kato-

lików zmiany wyznania po to tylko, aby uzyskaæ rozwód i powtórnie siê
o¿eniæ czy wyjæ za m¹¿, by³o równoznaczne ze zmuszaniem kogo do

40

przestêpstwa.
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Odpowied Ks. Dr. Stanis³awowi Trzeciakowi, Warszawa 1932.
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Próby Trzeciaka zmierzaj¹ce do obalenia reformy, przypisuj¹c jej
¿ydowskie pochodzenie, nie by³o niczym nowym. Ojciec Ignacy Charszewski zastosowa³ wczeniej podobn¹ taktykê pisz¹c przeciwko feminizmowi.

41

Zrównanie w prawach kobiet z mê¿czyznami, w³¹czaj¹c w to

prawo do g³osowania, mia³o byæ czêci¹ wiatowego spisku lewicy,
¯ydów i masonów. Ideologiczny feminizm  pisa³ Charszewski  zawiera³ wszystkie radykalne d¹¿enia liberalizmu. Od czasu Rewolucji Francuskiej (która  zapewniali ksiê¿a swoich czytelników  by³a ¿ydowska)
libera³owie uto¿samiaj¹ postêp z równoci¹  ponad wszystko równoci¹
¯ydów i chrzecijan. Liberalizm jest radykalnym ruchem ¿ydowskim,
który zarazi³ polsk¹ konstytucjê, stawiaj¹c na tym samym poziomie Talmud i Ewangeliê. Celem jest zniszczenie katolicyzmu i przygotowanie
gruntu do ewentualnego przejêcia w³adzy przez komunistów.
Ksi¹¿ka Charszewskiego obfitowa³a w stereotypy dotycz¹ce p³ci.
Kobiety mia³y byæ niezdolne do mylenia za siebie. Mê¿czyni maj¹ prawo
do dominacji z powodu ich intelektualnej wy¿szoci; kobieca wy¿szoæ
le¿y w ich uroku, który pozwala wywieraæ wp³yw na mê¿czyzn. Feminizm  owiadcza³ ksi¹dz  jest przeciwny prawom natury, jest rewolucj¹
przeciw Bogu, Kocio³owi i doktrynie Kocio³a o grzechu pierworodnym.
Nazywaj¹c to postêpem, coraz wiêcej Polaków stosuje kontrolê urodzin,
zmienia religiê, rozwodzi siê i powtórnie zawiera zwi¹zki ma³¿eñskie.
Z powodu warunków ekonomicznych stworzonych przez ¿ydowski kapitalizm, kobiety s¹ zmuszone do pracy poza domem. Kobiety s¹ ponadto demoralizowane przez wspó³czesn¹ modê, krótkie spódniczki
i obcis³e ubrania a wszystko jako efekt ¿ydowko-masoñskiej konspiracji

42

skierowanej przeciwko chrzecijañskiemu spo³eczeñstwu.

Ostatecznym

celem ¿ydowsko-masoñskiego liberalizmu i zachodniej demokracji
jest dyktatura proletariatu, za któr¹ kryje siê ¿ydowska dyktatura.
Warto zauwa¿yæ, ¿e nawet w kontekcie polskiego katolickiego tradycjonalizmu ani Trzeciak, ani Charszewski nie byli typowi. Obydwaj
ksiê¿a, jakkolwiek by ich zdefiniowaæ, byli ekstremistami. Jednak¿e, pomimo pod¿egaj¹cego, czêsto obel¿ywego jêzyka, jakim wyra¿ali swój
antysemityzm, ¿aden z ksiê¿y, z tego co wiem, nie by³ publicznie upomniany, ani w ¿aden sposób ukarany przez wy¿sze w³adze kocielne, a wrêcz
przeciwnie, obydwaj zostali wyniesieni przez biskupów i Stolicê Apostolsk¹ do godnoci pra³atów, uszlachetnieni honorowym tytu³em monsiniora.
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I. C h a r s z e w s k i: Niebezpieczeñstwo ¿ydowskie w niebezpieczeñstwie kobiecem,

Warszawa 1929.
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VII. EDUKACJA
Równolegle do podejmowanych wysi³ków w sprawie cywilnych
ma³¿eñstw i rozwodów, europejscy libera³owie jak wolnomularze, d³ugo
pracowali nad tym, aby podkopaæ wp³ywy Kocio³a na szkolnictwo publiczne, broni¹c zasady neutralnych religijnie szkó³ pañstwowych. Watykan konsekwentnie przeciwstawia³ siê takim wysi³kom, kiedy tylko by³y
one podejmowane w tradycyjnie katolickich pañstwach. W Polsce konkordat zawarty miêdzy Watykanem a Rz¹dem Polskim gwarantowa³ nauczanie religii w szko³ach publicznych na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Dawa³ lokalnym biskupom prawo decydowania o tym, kto
bêdzie uczy³ religii katolickie dzieci. Ale dla obroñców chrzecijañskiej
kultury te gwarancje nie wystarcza³y, aby zapewniæ katolickoæ Polski.
Papie¿ Pius XI w encyklice powiêconej wychowaniu chrzecijañskiemu (1929) utrzymywa³, ¿e w katalogu praw pañstwa w stosunku do
rodziny i Kocio³a istnieje prawo do wychowania religijnego finansowa-

43

nego przez pañstwo.

Papie¿ potêpi³ te szko³y, w których zrezygnowano

z nauczania religii, twierdz¹c, ¿e takie neutralne lub laickie szko³y
na pewno stan¹ siê niereligijne. Podobnie zabronionymi lub w najlepszym wypadku tolerowanymi szko³ami pod okrelonymi warunkami
by³y tak zwane mieszane szko³y, w których dzieci katolickie mog³y
otrzymywaæ osobne nauczanie religii, ale mog³y równie¿ uczestniczyæ
w lekcjach z uczniami niekatolickimi, prowadzonych przez niekatolickich nauczycieli. Sam fakt nauczania religii w szko³ach finansowanych
przez pañstwo nie realizowa³ w pe³ni praw kocielnych, twierdzi³ papie¿.
Aby tak by³o, ca³e nauczanie i organizacja szko³y, nauczyciele, programy i podrêczniki z ka¿dej dziedziny musia³yby byæ regulowane chrzeci-

44

jañskim duchem, pod kierownictwem matczynego nadzoru Kocio³a.

Wiele sporód papieskich ¿¹dañ umieszczono w kocielnym Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku: katolickie dzieci mia³y nie uczêszczaæ razem z dzieæmi niekatolickimi do neutralnych lub mieszanych szkó³
(kan. 1374). Powa¿ne zobowi¹zanie ci¹¿y³o na wszystkich wiernych,
aby wychowywaæ dzieci katolickie w wierze katolickiej, zak³adaj¹c i utrzymuj¹c katolickie szko³y (kan. 1372 i 1379). Nowoci¹ w papieskiej encyklice by³o ¿¹danie, aby katolickie nauczanie m³odzie¿y i dzieci nadzorowane przez biskupów by³o dotowane przez pañstwo. Wa¿nym celem dla
Akcji Katolickiej, pisa³ papie¿, jest promocja osi¹gniêcia tego celu.
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Próby wpisania do Konstytucji z 1921 roku przepisu o tworzeniu
oddzielnych katolickich szkó³ wyznaniowych finansowanych przez pañstwo skoñczy³y siê niepowodzeniem. Polskie szko³y mia³y byæ otwarte
dla wszystkich uczniów i studentów ró¿nych wyznañ i narodowoci. Watykan i biskupi musieli zaakceptowaæ zasadê mieszanych szkó³ w Polsce.
Zasada okaza³a siê byæ znona tak d³ugo, jak oddzielne s¹siedztwa
i polityka rz¹du prowadzi³y de facto do tworzenia oddzielnych szkó³. Jednak¿e w orodkach miejskich, takich jak Warszawa, szko³y mieszane nie
by³y tylko zasad¹, ale koniecznoci¹, zw³aszcza po tym jak rz¹d rozpocz¹³ politykê celowej integracji. Odwo³uj¹c siê nieustannie do nauczania
papieskiego, polscy liderzy katoliccy prowadzili kampanie przez ca³e lata
30-te o finansowanie przez pañstwo szkó³ katolickich. Nie trzeba dodawaæ, ¿e w Polsce papieski zakaz mieszanych szkó³ oznacza³, ¿e dzieciom
katolickim nie wolno by³o dzieliæ klasy z dzieæmi ¿ydowskimi, czy te¿
byæ nauczanymi przez ¿ydowskich nauczycieli.
Wed³ug rz¹dowego Rocznika statystycznego z 1928 roku 7,5% uczniów publicznych szkó³ podstawowych stanowi¹ ¯ydzi (trochê mniej ni¿
ca³oæ populacji ¿ydowskiej licz¹cej oko³o 10%). Na wsiach trochê mniej
ni¿ 3% uczniów to ¯ydzi, ale w miastach by³o ich oko³o 21,7%. Oprócz
235.358 ¿ydowskich dzieci w szko³ach publicznych, oko³o 51.000 uczniów uczy siê w szko³ach prywatnych za³o¿onych przez prywatne agencje i oko³o 100.000 uczy siê w tradycyjnych szko³ach ¿ydowskich (chederach). Jednak¿e na poziomie gimnazjum iloæ procentowa zmienia siê
drastycznie. Liczba katolików zmniejsza siê, a ¯ydów podwaja, co powoduje, ¿e 28% wszystkich absolwentów to ¯ydzi. (10 lat póniej wed³ug
Ma³ego Dziennika w roku szkolnym 1937/1938 absolwentami gimnazjów w 19% byli ¯ydzi.) Na poziome kolegialnym i uniwersyteckim ponad 19% stanowi¹ ¯ydzi a w niektórych miastach jeszcze wiêcej: Warszawa (23,7%); Kraków (28,7%); Wilno (30,3%); Lwów (33,5%). Badaj¹c oficjalne statystyki z 1930, ojciec Stanis³aw Podoleñski SJ wyra¿a³
ubolewanie nad brakiem solidnych danych dotycz¹cych iloci ¿ydowskich
nauczycieli ucz¹cych w szko³ach pañstwowych, ale liczba wydawa³a mu
siê nieznaczna. Wiêkszoæ ¿ydowskich nauczycieli, rzecz jasna, naucza³a

45

w prywatnych szko³ach ¿ydowskich.

Pomimo ¿e Polska cierpia³a na niedobory szkó³ i funduszy, przywódcy Kocio³a katolickiego pracowali nad wprowadzaniem w ¿ycie zasad papieskiej encykliki. Przegl¹d Homiletyczny zachêca³ ksiê¿y do
nauczania skierowanego przeciw szko³om mieszanym. Nie do przyjêcia
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jest ograniczenie wp³ywu kleru tylko do lekcji religii, jako ¿e inni nau-

46

czyciele mogliby burzyæ to, co ksi¹dz na lekcji religii zbudowa³.

Dla

Przegl¹du Katolickiego równie nie do zaakceptowania s¹ przepisy
w³adz szkolnych zabraniaj¹ce umieszczania religijnych obrazków i wymagaj¹ce prostego powitania dzieñ dobry w miejsce tradycyjnego zawo³ania niech bêdzie pochwalony [Jezus Chrystus]. Podczas zaborów
nauczyciele w pruskich szko³ach d¹¿yli do zniszczenia polskiej i katolic-

47

kiej to¿samoci. Je¿eli wtedy Polacy protestowali to i teraz bêd¹.

Na po³y oficjalna Katolicka Agencja Prasowa (KAP) wyra¿a³a ubolewanie, ¿e bez zgody biskupów i niezgodnie z konkordatem w³adze
szkolne same ograniczaj¹ liczbê lekcji religii; w pewnych przypadkach
z 12 do 8, w innych z 8 do 4. Katolicka Agencja Prasowa dowodzi³a, ¿e
zajêcia z religii s¹ najwa¿niejszym przedmiotem na wiadectwie. W³adze
szkolne nie przestrzegaj¹ swoich zobowi¹zañ i wychowanie religijne nie

48

zajmuje odpowiedniego miejsca.

Wed³ug Ma³ego Dziennika polscy

katolicy powinni zwalczaæ energicznie i rzeczowo pogl¹dy tych nowopogañskich pedagogów, którzy by chcieli ze szko³y Boga usun¹æ, a wychowanie dzieciom i m³odzie¿y naszej daæ wed³ug metod bolszewic-

49

kich.

Z perspektywy kleru najbardziej dokuczliwym problemem w przypadku szkó³ mieszanych by³a mo¿liwoæ nauczania dzieci przez liberalnych, zewiecczonych ¿ydowskich nauczycieli. Przed 1934 rokiem zarówno katolicy, jak i ¯ydzi, mieli swoje w³asne publiczne szko³y. Arcybiskup krakowski Adam Sapieha pisa³ o tym z nieukrywanym zadowoleniem
w licie do Watykanu: Mamy szeæ publicznych szkó³ podstawowych,
do których de facto uczêszczaj¹ wy³¹cznie ¯ydzi; do tego doszlimy

50

stopniowo, eliminuj¹c szkodliwy wp³yw ¯ydów na dzieci katolickie.

Jednak¿e na pocz¹tku roku szkolnego 1934/1935 w pewnych dzielnicach celowo integrowano dzieci ¿ydowskie i katolickie. ¯ydowskich
nauczycieli mianowano do szkó³, które wczeniej by³y katolickie. Minister edukacji wyjania³, ¿e dobrze wykwalifikowany nauczyciel ma prawo
do pracy w jakiejkolwiek szkole publicznej, bez wzglêdu na wyznanie.
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Wczeniejsza polityka prowadzi³a do separatyzmu a nauczyciele ¿ydowscy maj¹ prawo do wykonywania swojego zawodu.
Pr¹d, najbardziej umiarkowany katolicko zorientowany periodyk,
przyznawa³, ¿e nauczyciele ¿ydowscy zachowuj¹ siê jak najbardziej poprawnie, nawet bardziej poprawnie ni¿ niektórzy nominalni chrzecijanie. Ale Pr¹d kwestionowa³ zasadnoæ nowych regulacji prawnych.
¯ydowscy nauczyciele maj¹ prawo do wykonywania zawodu, ale integracja jednoczenie wzmacnia³a antagonizm miêdzy katolikami a ¯ydami.
K³ótnie na szkolnych podwórkach i walki na piêci s¹ rezultatem wzajemnej nienawici i pogardy. Pr¹d wyranie odrzuca³ demagogiê g³osz¹c¹, ¿e ¯yd wiadomie szkodzi i deprawuje dzieci chrzecijañskie. Ale
niekatolicki nauczyciel albo administrator burz¹ pokój i harmoniê szkoln¹  tak potrzebne w nauce, gdy¿ taki nauczyciel reprezentuje to, co by³o
rozbie¿ne i sprzeczne z tym, czego dzieci ucz¹ siê w rodzinie i w Kociele. Problematyczn¹ by³a integracja w klasie dzieci z dwóch zupe³nie

51

ró¿nych rodowisk kulturalnych.

Z nag³ówkiem ¯yd nie mo¿e byæ wychowawc¹ katolickiego dziecka
Przewodnik Katolicki wydaje siê mniej sympatyczny. D³ugo szed³ po
linii s³ów papie¿a Piusa XI. Rodzice maj¹ pierwsi odpowiadaæ za wychowanie swoich dzieci. Szko³y mia³y tylko pomagaæ w realizacji tego obowi¹zku. W zwi¹zku z tym rodzice maj¹ prawo domagaæ siê dla w³asnych
dzieci nauczycieli katolickich, a nie wolnomylicieli czy niewierz¹cych.
Nie mo¿na by³o ufaæ ¯ydom, ¿e bêd¹ uczyli katolickich dzieci
w katolicki sposób, bo ¿yd z pochodzenia swego, z religii swojej i dziejów swoich jest antychrzecijaninem i wrogiem chrzecijañstwa. Traktat
o mniejszociach gwarantowa³ ¯ydom prawo do posiadania i prowadzenia w³asnych szkó³ i do otrzymywania rz¹dowych dotacji. Popularny katolicki tygodnik dowodzi³, ¿e to prawo by³o przywilejem, a nie przeja-

52

wem ustanowienia równoci miêdzy nimi a wiêkszoci¹ katolick¹.

Warto

tu zauwa¿yæ, ¿e do prasy katolickiej nie wp³yn¹³ ¿aden protest, skierowany przeciwko setkom chrzecijañskich nauczycieli nauczaj¹cych w publicznych szko³ach, do których uczêszczali ¯ydzi. Ma³y Dziennik tylko

53

wyra¿a³ niezadowolenie, ¿e nauczyciele musz¹ uczyæ w niedziele.

Papie¿ musia³ wyra¿aæ siê w sposób bardziej ogólny, mówi¹c o niedopuszczaniu niekatolików do nauczania katolików, ale polscy biskupi
i agencje prasowe musia³y wyra¿aæ siê bardziej konkretnie. W imieniu
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katolickich rodziców domagali siê odwo³ania ¿ydowskich nauczycieli ze
szkó³, w których uczy³y siê katolickie dzieci. ¯adne eksperymenty nie
mog¹ byæ tolerowane. Rodzice katoliccy nie zamierzaj¹ pozwalaæ w³adzom szkolnym na oddawanie kierownictwa duchowego polskich dzieci
katolickich w rêce ¿ydowskich nauczycieli o odrêbnej psychice, a nieraz
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wrogiem nastawieniu do religii Chrystusowej.

Polski system edukacyjny prze¿ywa³ ogromne problemy, z których
ekonomiczne nie by³y najmniejsze. Rz¹d nie by³ po prostu w stanie znaleæ wystarczaj¹cej iloci szkó³, które zwalczy³yby tak powszechny anal-
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fabetyzm, dotykaj¹cy w sposób szczególny wie.

Tereny miejskie ofero-

wa³y te same pokusy i cierpia³y na te same problemy, co wszêdzie. Autor
artyku³u w Gazecie Kocielnej ubolewa³ nad stosunkami pozama³¿eñskimi m³odych. Tylko w jednym szkolnym rejonie odnotowano 700 przypadków chorób wenerycznych, 400 aborcji (wypadków spêdzania p³o-
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du) i kilkadziesi¹t przypadków homoseksualizmu.

Ale problematyczne

¿¹dania stawiane polskim nauczycielom nie budzi³y zrozumienia w prasie katolickiej, nie bardziej ni¿ ich skromne pensje, jakie 120 do 180
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z³otych miesiêcznie.

W zamian profesor Ludwik Skoczylas krytykowa³

nauczycieli za eksperymenty takie jak koedukacja, wychowanie seksualne w szko³ach i takie niekonwencjonalne zajêcia, jak organizowanie
wycieczek katolickich dzieci do kocio³ów prawos³awnych. Najbardziej
jednak krytykowa³ religijny i moralny liberalizm polskich nauczycieli.

58

G³ównym obroñc¹ liberalizmu, a przez to czêstym obiektem krytyki katolickiej, by³ Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego.
ZNP liczy³ sobie oko³o 45.000 cz³onków, co stanowi³o ponad po³owê nauczycieli szkó³ publicznych, o daleko wiêkszej iloci cz³onków
i wiêkszych wp³ywach ni¿ Stowarzyszenie Chrzecijañsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkó³ Powszechnych, które by³o bli¿sze interesom Kocio³a. Chocia¿ mówi siê, ¿e w ZNP znajduje siê wielu dobrych katolików,
to jednak nie broni¹ oni interesów Kocio³a przed antykleryka³ami obecnymi w ich szeregach i przed  radyka³ami, którzy maj¹ mia³oæ w sposób otwarty krytykowaæ papiesk¹ encyklikê o wychowaniu.
Jezuici z Przegl¹du Powszechnego byli pewni, ¿e ZNP d¹¿y³ nie
tylko do zmniejszenia iloci lekcji religii w szkole, ale do ca³kowitej
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eliminacji wychowania religijnego w szko³ach. Ci aposto³owie szkó³ laickich zaprzeczali, ¿e dzia³aj¹ przeciw religii lub Kocio³owi, a jedynie
przeciwko wp³ywom kleru. Ale pod p³aszczykiem uprzejmoci i tolerancji  utrzymywa³a jezuicka gazeta  kryje siê bolszewicka nienawiæ do

59

wszystkich religii.

Po bardzo liberalnych pocz¹tkach, pod dawnym au-

striackim zaborem, ZNP wesz³o w zjednoczonej Polsce na jeszcze bardziej lewicowe tory, przewodnicz¹c prawie ca³ej opozycji skierowanej
przeciw Kocio³owi, jego pracy wychowawczej i przeciw Akcji Katolickiej. ZNP mia³o mieæ ogromny wp³yw na Ministerstwo Owiaty a¿ do
powo³ania na urz¹d [ministra] pana Janusza Jêdrzejewicza w³¹cznie. Jako
taki zwi¹zek jest odpowiedzialny za wytworzenie niezdrowej atmosfery
w szkolnictwie i jedynego sporód innych obszarów dzia³alnoci pañ-

60

stwowej, pola dysharmonii miêdzy Kocio³em i pañstwem.

ZNP  pisa³ ojciec Józef He³na³  by³o winne demoralizacji m³odzie¿y materializmem, zewiecczeniem i agresywnym neopoganizmem.
Oskar¿a³ go o promowanie ksi¹¿ek sympatyzuj¹cych z komunizmem
i wolnomylicielstwem. Organizowane wycieczki os³abiaj¹ szkoln¹ karnoæ, a koedukacyjne lekcje wychowania fizycznego przyczyniaj¹ siê
do seksualnych skandali i chorób wenerycznych. Nauczyciele s¹ zainfekowani etycznym liberalizmem. ¯ydów i zdeklarowanych ateistów mianowano na nauczycieli katolickich dzieci. Za tym wszystkim kryj¹ siê
wp³ywy bolszewicko-masoñskie zmierzaj¹ce do rozlunienia obycza-

61

jów m³odego pokolenia i przypieszenia deprawacji spo³eczeñstwa.

Trze-

ba przyznaæ, ¿e ZNP nazywa³o duchowieñstwo twierdz¹ wstecznictwa
i reakcji. Na kongresie w 1930 roku wydano rezolucjê, ¿e Polska po-

62

winna siê uwolniæ spod tak szkodliwych wp³ywów kleru.

Nie nazywaj¹c ZNP i Ministerstwa Edukacji po imieniu, polscy biskupi przeciwstawili siê liberalnym programom na pierwszym Synodzie
Plenarnym Biskupów Polskich w Czêstochowie (1936). Odwo³uj¹c siê
do papieskiej encykliki o wychowaniu, biskupi podjêli uchwa³ê (nr 122):
aby wierni z prawa i obowi¹zku domagali siê, by nauczanie w obecnym
ustroju szkolnym odpowiada³o w ca³oci zasadom nauki katolickiej i aby
m³odzie¿ nie nara¿ano na szkody religijne i moralne przez niestosown¹
koedukacjê, przez ³¹czenie m³odzie¿y katolickiej z ¿ydowsk¹ i przez powierzanie wychowania m³odzie¿y katolickiej nauczycielom innowiercom.
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Zarówno tê, jak i inne uchwa³y podjête przez biskupów na Synodzie

63

zatwierdzi³ i zaakceptowa³ Pius XI.

Dla katolickiej w³adzy problem stanowili nie tylko liberalni nauczyciele, ale tak¿e ¿ydowscy studenci. Jak wspomniano wczeniej krakowski
arcybiskup Sapieha w 1929 w tajnym raporcie do Watykanu czyni³ aluzje
do z³ego wp³ywu (malus influx) ¿ydowskich dzieci na katolików. Kardyna³ August Hlond wyrazi³ taki sam pogl¹d publicznie w czêsto cytowanym przemówieniu z 1936 roku na temat ¯ydów: Prawd¹ jest, ¿e
w szko³ach wp³yw m³odzie¿y ¿ydowskiej na katolick¹ jest na ogó³ pod

64

wzglêdem religijnym i etycznym ujemny.

Tego typu opinie by³y szczegó³owo rozwijane na ³amach katolickiej
prasy. Profesor Ludwik Skoczylas chwali³ ¿ydowsk¹ m³odzie¿ za ich
ciê¿k¹ naukê i samodyscyplinê, za to, ¿e nie daj¹ siê porywaæ pozalekcyjnym zajêciom a do wychowania fizycznego odnosz¹ siê nieufnie. Za
to, z drugiej strony, systematycznie opuszczaj¹ lekcje religii moj¿eszowej
i przynale¿¹ do organizacji syjonistycznych lub socjalistycznych wrogich
albo co najmniej obojêtnych polskiemu charakterowi narodowemu. Nawet
je¿eli nie by³o tej m³odzie¿y wiele, mia³a ona powa¿nie destruktywny
wp³yw na resztê szko³y, twierdzi³ Skoczylas, a szczególnie jej stosunek

65

do zagadnieñ erotycznych i seksualnych.

W d³u¿szej analizie przeprowadzonej na ³amach Przegl¹du Powszechnego Skoczylas wyrazi³ zadowolenie, ¿e zagro¿enia, jakie nios³y
za sob¹ mieszane szko³y, napotyka³y sprzeciw. Katolickie kluby m³odych
rozwija³y religijne praktyki i organizowa³y religijne spotkania, na których
m³odzi Polacy lubowali oddanie Polski Matce Boskiej Czêstochowskiej.
Demonstrowali swoj¹ narodowoæ w jaskrawo wyra¿onym antysemityzmie. Podobnie jak ja zrobi³em to tutaj, Skoczylas przedstawia³ sprawê
katolickich szkó³ wyznaniowych w szerszym kontekcie kulturowym. Prze¿ywamy, dowodzi³, czasy najostrzejszego konfliktu kultury zachodu z kultur¹ wschodniego getta, chrzecijañstwa z bezbo¿nictwem we wszystkich
jego odmianach: liberalizmu, laicyzmu, pesymizmu i komunizmu.
Walka duchowa toczy³a siê w obronie wiary i narodu, dowodzi³
Skoczylas. Przez wspólnotê wiary Polacy d¹¿¹ do zjednoczenia narodu,
który bêdzie dla nich wiêtoci¹ nawet religijn¹. Idea³em katolickim
nauczania jest wiara i naród. Nauczyciele bez wiary w Boga nie mog¹
naprawdê wychowywaæ dzieci. Socjalici i czasami nawet ateici byli
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mianowani do szkó³ publicznych, podczas gdy aktywni katolicy byli systematycznie usuwani z administracji szkolnej. Religia jest nauczana jako
jeden sporód wielu przedmiotów, podczas gdy powinna ona nadawaæ
ton innym. Wszyscy oddani katolicy i narodowcy domagaj¹ siê szkó³ wyznaniowych, twierdzi³ Skoczylas. Ci, którzy s¹ temu przeciwni, to mog¹
byæ tylko ¯ydzi, drobna czêæ innowierców polskich i oddane ¯ydom

66

grupy spo³eczeñstwa polskiego.

Je¿eli wierzyæ prasie katolickiej, polskie szko³y publiczne by³y siedliskiem wywrotowców. Kiedy studentów ¿ydowskich z wy¿szych klas
gimnazjalnych oskar¿ono o rozprowadzanie antyrz¹dowych ulotek, Ma³y
Dziennik natychmiast uwa¿a³ ich za winnych tworzenia komunistycznych komórek, poniewa¿ wród m³odzie¿y ¿ydowskiej komunizm jest
zjawiskiem zupe³nie naturalnym. M³odzie¿ katolick¹ nale¿a³o chroniæ

67

przed tymi wywrotowymi pomys³ami.

Ksi¹dz profesor F. Kwiatkowski

atakowa³ niezdrowe, akatolickie czynniki na terenie szko³y polskiej,
takie jak kierownictwo ZNP. ród³ami wspó³czesnego ateizmu mia³y byæ

68

masoneria i komunizm kierowane przez liberalne ¿ydostwo.

Dla ks. Stanis³awa Trzeciaka wysi³ki zmierzaj¹ce do ograniczenia
wp³ywu Kocio³a na szko³y by³y czêci¹ spisku opisanego w Protoko³ach
mêdrców Syjonu. Socjalici i masoni  twierdzi³ S. Trzeciak  g³osz¹ slogany o postêpie i równych prawach dla wszystkich religii, ale w rzeczywistoci, d¹¿¹ do laicyzacji polskich szkó³. Po analizie cz³onkostwa ZNP
 kontynuowa³  okaza³o siê, ¿e ze wszystkich cz³onków 3.000 to ¯ydzi,
w tym 135 w kierownictwie (warto zauwa¿yæ, ¿e liczba ta stanowi³a jedynie 6% cz³onków ca³ego Zwi¹zku). Polscy cz³onkowie ZNP  pisa³
Trzeciak  realizuj¹ ¿ydowskie cele, pozwalaj¹c, by rz¹dzi³y nimi ¿y-

69

dowskie zasady.

W dziale Sprawy bie¿¹ce w czasopimie Pro Christo przytacza
siê incydent, kiedy to trzeba by³o wezwaæ policjê, aby przerwaæ zamieszki
wywo³ane przez wzburzon¹ ludnoæ, która dowiedzia³a siê, ¿e miejscowy

70

rabin przed rozpoczêciem lekcji religii usun¹³ krucyfiks ze ciany.

Jed-

nak¿e  wed³ug Ma³ego Dziennika  Polacy s¹ winni tej zawstydzaj¹cej
opiesza³oci przez niezastosowanie siê do uchwa³y polskich biskupów
o wychowaniu. Powinni siê oni (rodzice katoliccy) domagaæ oddzielnych szkó³ od rz¹du. Ostatecznie, nie by³o to jakie przypadkowe posta-
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nowienie (przygodne wypowiedzenie siê), ale powa¿ny dekret, zatwier-

71

dzony przez papie¿a.

Kampania prowadzona przez Ma³y Dziennik by³a skierowana nie
tylko przeciw mieszanym szko³om, ale równie¿ przeciw obozom, które
integrowa³y katolick¹ i ¿ydowsk¹ m³odzie¿. Wed³ug katolickiego dziennika, obozy pod ¿ydowskim kierownictwem i bez modlitw w programach
szkolnych d¹¿y³y do deprawowacji polskich dzieci.

72

Dzienniki przed-

stawia³y dzieci ¿ydowskie (ma³e ¯ydzi¹tka) przebywaj¹ce na takich
obozach jako przesi¹kniête ju¿ obcym polskoci i chrzecijañstwu duchem Talmudu. Ale wbrew zamierzeniom rz¹du takich incydentów 
wed³ug dziennika  by³o coraz wiêcej co mia³o dowodziæ ca³kowicie
wiadomego i zawziêtego antysemityzmu. (Poza tym wytwarzaj¹ siê
antagonizmy religijne i rasowe «spotka³em wród dzieci ca³kiem wiadomych i zawziêtych antysemitów», co zdaje siê nie le¿y w intencji
obecnego

73

re¿imu).

W

ujêciu Ma³ego

Dziennika oddzielne

obozy

stawa³y siê koniecznoci¹, aby ujemne wp³ywy ¿ydowskiego charakteru
¯ydów nie wp³ywa³y na zdrowe usposobienie ch³opców Polaków.

74

M³odzie¿ katolicka nie powinna by³a dzieliæ z ¯ydami ani wspólnych
obozowych ognisk, ani ³awek szkolnych.
W walce przeciw zintegrowanym szko³om i kulturze laickiej liderzy
polskiego Kocio³a Katolickiego nie ¿ywili najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e
ich dzia³ania s¹ w pe³ni zgodne z myl¹ papie¿a. Od czasu Rewolucji
Francuskiej Stolica Apostolska walczy³a z laickim liberalizmem. W tej
batalii o zachowanie katolickiej kultury w Polsce Koció³ w Polsce po
prostu kontynuowa³ tê walkê. Walka mog³a zakoñczyæ siê niepowodzeniem we Francji, W³oszech, ale nie w Polsce. Katoliccy tradycjonalici,
tacy jak ksiê¿a Trzeciak i Charszewski, nie mogli znieæ takiej sytuacji,
kiedy to w kulturze laickiej religia stawa³a siê spraw¹ prywatn¹ i osobist¹.
Polska z laick¹ kultur¹ nie by³aby Polsk¹, ale jakim nowym za¿ydzonym tworem. Jedyn¹ drog¹, aby temu zapobiec, by³o ograniczenie lub
wyeliminowanie zarówno wp³ywów wieckich, jak i ¿ydowskich. Jedynym rozwi¹zaniem by³o u¿ycie wszelkich mo¿liwych i moralnie dopuszczalnych rodków zmierzaj¹cych do od¿ydzenia Polski.

T³um. Anna £ysiak
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