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OBRAZ POLSKI I POLAKÓW WE WROC AWSKIEJ PRASIE
YDOWSKIEJ W OKRESIE I WOJNY WIATOWEJ (1914–1918)

Rozpocz te w drugiej po owie XVIII w. „o wiecenie” ydowskie, czyli has-

kala, by o podstawowym wyznacznikiem dziejów spo eczno ci mozaistycznej

w Niemczech przez ca e niemal stulecie. Zbli enie do kultury niemieckiej polega-

o nie tylko na przyj ciu j zyka i znacznej cz ci dorobku kulturowego, ale rów-

nie  na uto samieniu si  z dominuj cymi w Niemczech postawami politycznymi

i spo ecznymi. Jednak ju  koniec XIX w. cz ciowo wykaza  fiasko procesu asy-

milacji i rodzenie si  antysemityzmu oraz ydowskiego ruchu nacjonalistycznego.

St d zapatrywania intelektualnych elit niemieckich ydów by y barometrem na-

strojów i d e  tej spo eczno ci. Stanowisko, jakie zaj li niemieccy ydzi wobec

Rosji, a pó niej tzw. sprawy polskiej w toku Wielkiej Wojny, stanowi ciekawe pole

konfrontacji postaw „narodowych i patriotycznych” niemieckich i ydowskich.

Stanowisko rosyjskich, a pó niej polskich w adz pa stwowych wobec spo ecz-

no ci ydowskiej zamieszkuj cej zachodnie, „polskie” gubernie Rosji (mieszka a

tam ponad po owa ówczesnej populacji ydów europejskich) by o do  ywo ko-

mentowane przez ydowskie rodowiska w Niemczech. Próba oceny tego zjawi-

ska mo liwa jest jedynie w oparciu o dwa typy róde : prywatn  korespondencj ,

dzienniki i pami tniki oraz pras  ydowsk . W wypadku tej ostatniej daje si  zau-

wa y  powolne przenoszenie na Polsk  i Polaków dotychczasowej negacji i kry-

tyki Rosji za jej stosunek do ydów. Umiarkowanie pozytywne nastawienie do

Polaków i ich d e , a przy okazji oddzielenie „antysemityzmu pa stwowego”

w Rosji od zachowa  samych Polaków, zacz o ust powa  krytyce Polski. Sytua-

cja taka raczej wynika a z niemieckich postaw „narodowych” ni  z rzeczywistej

zmiany sytuacji ydów na ziemiach polskich. Proces ten przybra  na sile i szcze-

gólnie zaostrzy  si  po wyra nym wyartyku owaniu polskich d e  niepodleg o-

ciowych zarówno w „opozycji” do Rosji, jak i do Niemiec. „Niemiecki patrio-

tyzm” powodowa  coraz ostrzejsz  krytyk  stanowiska Polaków w tzw. sprawach

ydowskich i próby zast pienia stereotypu Rosjanina antysemity stereotypem Po-

laka antysemity. W pó niejszym czasie zachowania takie spot gowane zosta y przez

nap yw ydów ze wschodnich, utraconych przez Niemcy na rzecz Polski prowin-

cji: Pozna skiego, Prus Zachodnich i Górnego l ska.
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Równie interesuj ce by o stanowisko zasymilowanych, niemieckich ydów

wobec ich wspó wyznawców w Polsce. Z jednej strony wskazywano na swoiste

ich zacofanie, nawet demonstrowano niech  „do tej wschodniej ciemnoty”, z dru-

giej strony z punktu widzenia niemieckiej racji stanu rodzi y si  obawy przed

powieleniem w Polsce procesu, który doprowadzi  niemieckich ydów do akultu-

racji do niemczyzny. „Polonizacja kulturowa” by a sprzeczna z niemieckim inte-

resem, st d ambiwalentne oceny przejawów takich procesów i wyra na próba

wzmocnienia wrogo ci wobec polskich poczyna . By o to tym gro niejsze, e nie-

mieccy ydzi do czasów hitlerowskich tworzyli chyba najsilniejsze rodowisko

opiniotwórcze ca ej ogólno wiatowej spo eczno ci mozaistycznej.

Zatem efektem niniejszych rozwa a  tak naprawd  b dzie ukazanie stopnia akul-

turacji spo eczno ci niemieckich ydów w przededniu znacz cego wzrostu nastro-

jów antysemickich w Niemczech. Do jakiego stopnia propagandowy obraz „zagro-

enia polskiego” dla niemieckich interesów narodowych przek ada  si  na oceny

ferowane przez ydowskie rodowiska opiniotwórcze? W którym momencie uznano

za zagro enie dla niemieckich interesów polskie aspiracje niepodleg o ciowe i czy

ich krytyka powi zana by a z krytyk  sytuacji mniejszo ci ydowskiej na wschodzie?

Prasa ydowska mia a wprawdzie swoje pocz tki w XVIII w.1, jednak jej praw-

dziwy rozkwit nast pi  dopiero pod koniec XIX i w pocz tkach XX w. Podkre la

si  przede wszystkim wielk  ró norodno  tytu ów i ich efemerydalno . Jedynie

nieliczne czasopisma ukazywa y si  przez d u szy, kilkuletni okres, a i to nie by y

to dzienniki, lecz co najwy ej periodyki ukazuj ce si  w odst pach tygodniowych

lub kilkutygodniowych2. Owa prasowa mozaika wynika a z rozproszenia ludno ci

mozaistycznej, ale tak e z jej rozbicia ideologicznego.

We Wroc awiu w pocz tkach XX w. ukazywa a si  jedna gazeta o charakterze

bie cym. By  to publikowany od 1894 r. tygodnik „Jüdische Volkszeitung”, który

pocz tkowo nosi  nazw  „Lehrerheim. Jüdisches Volksblatt” (1894–1902), a od

1924 r. „Jüdische Zeitung für Ostdeutschland”. Gazet  zlikwidowano dopiero

w 1938 r. Wydawa  j  zacz to jako organ ydowskiego zwi zku nauczycielskiego

i szczególny nacisk k adziono na problemy rodowisk szkolnych. Oprócz donie-

sie  mi dzynarodowych dotycz cych ludno ci ydowskiej zawiera a równie  in-

formacje lokalne. Gazeta wydawana przez Louisa Neustadta (1857–1918) wyra-

nie sympatyzowa a z syjonizmem i ortodoksj  religijn 3. Pami ta  wreszcie

musimy, e blisko  Berlina oraz atwo  komunikacji ze stolic  powodowa y sta-

y nap yw na l sk tak e ydowskich periodyków wydawanych w Berlinie. Na
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1 Za pierwsz  gazet  ydowsk  w j zyku niemieckim, ale z hebrajskimi czcionkami uwa ana

jest ukazuj ca si  w drukarni w Brzegu Dolnym „Dyhernfurther Privilegierte Zeitung” (1771–1772).
2 Por. B. Her l i t z, Presse, Jüdische, w: Jüdisches Lexikon. Ein enzyklopädisches Handbuch des

jüdischen Wissens in vier Bänden, begr. von G. Herlitz und B. Kirschner, unter Mitarbeit zahlreicher

jüdischer Gelehrten und Schriftsteller, Bd. 4/1 Berlin 1930, Sp. 1102–1110; B. Such y, Die jüdische

Presse im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, w: Juden als Träger bürgerlicher Kultur in

Deutschland, hrsg. von J. Schoeps, Stuttgart 1989, s. 167–191.
3 J. Wal k, Die „Jüdische Zeitung für Ostdeutschland” 1924–1937. Zeitgeschichte im Spiegel

einer regionalen Zeitung, Hildesheim 1993.
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pierwszym miejscu nale y wymieni  chyba „Allgemeine Zeitung des Judentums”.

Wynika to przede wszystkim z tradycji, gdy  by a to gazeta, która najd u ej zdo a-

a si  utrzyma  na rynku wydawniczym. Powsta a w 1837 r. i pod niezmienianym

tytu em ukazywa a si  do 1922 r. Pó niej jej kontynuatork  by a „Central-Verein-

-Zeitung”, zamkni ta w 1938 r. Gazeta ta mia a nastawienie proemancypacyjne,

zwalczaj c z jednej strony nurt ortodoksyjny, a pod redakcj  L. Geigera tak e ten-

dencje syjonistyczne. Inne gazety ydowskie trudno uzna  w pe nym znaczeniu tego

s owa za periodyki ogólnokrajowe.

Trudno zgodzi  si  z wyra anym niekiedy w literaturze stwierdzeniem, e „ ydzi

niemieccy nie spodziewali si  wojny, gdy  prasa ydowska w Rzeszy prawie nie

zauwa a a zabójstwa arcyksi cia Ferdynanda”4. Je li chcieliby my wnioskowa

o wiadomo ci pewnych zjawisk w spo eczno ci mozaistycznej w Niemczech wi-

lhelmi skich na podstawie tylko i wy cznie prasy ydowskiej, to by by to b d

niewybaczalny. ydzi niemieccy byli dobrze wykszta ceni i powszechnie czytali

ró n  pras , nie tylko ydowsk . Nale y raczej przyjmowa , e gazeta ydowska

by a tylko i wy cznie uzupe nieniem informacji o pola pozostaj ce poza zaintere-

sowaniem prasy ogólnej. Zatem niewspominanie o zbli aj cym si  konflikcie wia-

towym by o wyrazem niewielkiego na razie oddzia ywania tego faktu na sprawy

wewn trzne tej grupy religijnej5.

1 VIII 1914 r. Centralny Zwi zek Niemieckich Obywateli Wyznania ydow-

skiego (Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glabens) oraz Zwi zek

ydów Niemieckich (Verband der Deutschen Juden) wspólnie wyda y odezw  Do

ydów niemieckich (An die deutschen Juden), wzywaj c  niemieckich ydów do

wiernej s u by ojczy nie w chwili próby6. Nawi zanie do patriotycznej frazeolo-

gii pruskiej wojny wyzwole czej przeciwko Napoleonowi by o jednoznaczne. Ta

odezwa pokazywa a równie , jak dalece uto samiano si  z niemieckimi zapatry-

waniami politycznymi. Uzupe nieniem sta a si  w nast pnych numerach wroc aw-

skiej gazety propagandowa nagonka na Rosj . Na plan pierwszy wybijano przy tym

rosyjski antysemityzm. Zacz to tak e podkre la  znaczenie rozpoczynaj cej si

wojny dla ydów pod panowaniem carskim. W artykule Was bedeutet den russi-

schen Juden der Weltkrieg? (Co oznacza dla rosyjskich ydów wojna wiatowa?)

podkre lano korzy ci p yn ce z ewentualnego zwyci stwa Niemiec – przyk adem

mog y przy tym by  na krótko zaj te we wrze niu 1914 r. Suwa ki7. ydzi tamtej-

si zostali uwolnieni od strachu przed kolejnym pogromem.

Obraz Polski i Polaków we wroc awskiej prasie ydowskiej w okresie I wojny wiatowej...

4 Najnowsze dzieje ydów w Polsce. W zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, Warszawa

1993, s. 105.
5 W trzy tygodnie po zabójstwie w Sarajewie „Allgemeine Zeitung des Judentums” (dalej: AZJ)

w dziale Die Woche dok adnie obja ni a mechanizm spirali napi cia prowadz cy do konfliktu ogól-

noeuropejskiego – AZJ 1914, H. 31, 31 VIII, s. 362–363, znamienne s  przy tym s owa uzasadniaj -

ce zaj cie si  t  spraw : „unser Blatt, wenn auch kein politisches, hat die Pflicht auf die Gefahren

hinzuweisen, denen wir entgegengehen”.
6 „Jüdische Volkszeitung” (dalej: JV) 20 (1914), nr 32, 8 VIII – nawi zywano w sposób oczywi-

sty do s ynnej odezwy Fryderyka Wilhelma III z 17 III 1813 r. An mein Volk, wzywaj cej do walki

z okupacj  napoleo sk .
7 Jus tu s, Was bedeutet den russischen Juden der Weltkrieg?, ibidem, nr 36, 4 IX, s. 1.
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Ton, jaki zauwa amy we wroc awskim periodyku, wyra nie zgadza  si  z d -

eniami proasymilatorskich dzia aczy w Niemczech. udzili si  oni, e na rozleg-

ych terenach Europy rodkowo-Wschodniej uda si  przeprowadzi  daleko id ce

zmiany w po o eniu prawnym ydów, które b d  mia y podobny skutek, jak prze-

prowadzone w okresie napoleo skim reformy pruskie. To doprowadzi oby do rów-

nouprawnienia ydów, którzy zacz liby si  bardzo szybko asymilowa  do niemiec-

kiej kultury. W ten sposób staliby si  forpoczt , ale te  ostoj  i jednym z g ównych

filarów rozprzestrzeniania wp ywów niemieckich. Zosta by zawarty cis y sojusz

mi dzy niemieck  racj  stanu i ydowskimi interesami. Do osi gni cia tego celu

wa ne by o przede wszystkim przekonanie niemieckich elit politycznych o celo-

wo ci takich dzia a . Do realizacji tego zadania powo ano Niemiecki Komitet dla

Wyzwolenia Rosyjskich ydów (Deutsches Komite zur Befreiung der russischen

Juden, 17 VII 1914 r.), przemianowany pó niej na Komitet do Spraw Wschodnich

(Komite für Osten). Niestety Komitet nie uzyska  konkretnych deklaracji ze stro-

ny w adz niemieckich.

Równie wa ne jak wspó praca z rz dem by o pozyskanie do realizacji ydow-

skich celów poparcia wszystkich niemieckich organizacji ydowskich. Wydaje

si , e w a nie ten drugi cel urzeczywistniano poprzez przemy lan  propagand

w prasie. ydowskie gazety z Berlina czy Wroc awia nie dociera y i nie mia y

szans na dotarcie do ydowskiego odbiorcy w Polsce, nie by y równie  czytane

przez Niemców. Zatem to, co w nich odnajdujemy, mia o oddzia ywa  na spo-

eczno  samych ydów niemieckich. Dzia ania te sz y w dwóch kierunkach. Po

pierwsze nale a o pokaza  w jak najgorszym wietle sytuacj  ydów pod pano-

waniem carskim, a po drugie doprowadzi  do cz ciowego przynajmniej uto sa-

mienia si  ze wspó wyznawcami zza wschodniej granicy. W przypadku skutecz-

nej akcji propagandowej uda oby si  zmobilizowa  miejscow  spo eczno

izraelick  do po wi cenia swojego ycia czy maj tku dla ogólnoniemieckich ce-

lów narodowych. W konsekwencji skutecznie umo liwi oby to zlikwidowanie lub

co najmniej z agodzi o narastaj cy antysemityzm w Niemczech i Austrii. Rów-

nie wa nym zadaniem by a integracja z tzw. Ostjuden, dotychczasowe bowiem

do wiadczenia pokazywa y, e cz sto w Niemczech izolowano przybyszów ze

wschodu, doprowadzaj c do tworzenia si  tu swoistego „nowego getta”. Je li

ydzi z terenów Rosji i Galicji mieli wzmocni  pozycj  ydów w Niemczech,

to musiano im narzuci  pewne opcje, a to mo liwe by o tylko i wy cznie we

wspó dzia aniu i powolnym przyswajaniu zdobyczy „asymilatorów”. Tak sta o

si  w XIX w. z ydami w Pozna skiem i ten schemat mo na by o obecnie po-

wieli  na terenach „zdobytych na Rosjanach”.

W „Jüdische Volkszeitung” ewidentnie zauwa amy oba nurty oddzia ywania pro-

pagandowego. Ju  we wrze niu 1914 r. z du  ironi  relacjonowano gesty w adz

carskich wobec ydów, nazywaj c odezw  carsk  Do moich kochanych ydów „sa-

tyryczn  gr ”8. Pó niej ca  szpalt  gazety z nadtytu em Do moich kochanych ydów

po wi cano wszelkiego rodzaju nieprawo ciom Rosjan wobec ydów. Niemal do

Leszek Zi tkowski

8 Satyr-Spiel im Krieg, ibidem, nr 37, 11 XI.
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ko ca 1914 r. w ka dym numerze w ten sposób relacjonowano kolejne bardziej

czy mniej prawdziwe i wiarygodne antysemickie ekscesy w Rosji.

Równolegle do tego zacz y si  ukazywa  artyku y informuj ce o kulturze

ydów polskich. Szczególnie mocno podkre lano jej bliski zwi zek z Niemcami.

Stamt d przybyli w redniowieczu dzisiejsi „ ydzi wschodni” i tym nale y „wy-

ja ni  ich specyficzny j zyk, argon, który nie jest niczym innym jak niemieckim

dialektem wymieszanym z hebrajskimi i s owia skimi zwrotami, a który przez ka -

dego Niemca mo e zosta  z atwo ci  zrozumiany”9.

„Pomimo wszelkich usi owa , aby ich [tzn. ydów] zrusyfikowa  czy spoloni-

zowa , ydzi wschodni z nielicznymi wyj tkami, w odró nieniu od swoich pobra-

tymców w Europie Zachodniej, zachowali swoj  odr bno  i j zyk tworz c na tych

terenach znacz cy i trudny do przeoczenia bastion wymierzony w rosyjsko  i za-

gro enie ze wschodu”. W publikacjach cytowanych w prasie wroc awskiej wr cz

mówi si  o tym, e ydzi na wschodzie reprezentuj  „germa skiego ducha”10.

W pocz tkach 1916 r. ukaza a si  krótka informacja, e Rosjanie s  antysemi-

tami tak e je li chodzi o powo ywanie ydów do wojska. ydzi byli, ich zdaniem,

z ym materia em na o nierzy11. Opis taki mia  pos u y  jako uzasadnienie inicja-

tywy powo ania „ ydowskiego wolnego korpusu przeciwko Rosji” („Ein jüdisches

Freikorps gegen Rußland”). W stosownym artykule redaktorzy JV przypominali,

e ydzi po raz pierwszy wyst pili przeciwko Rosji podczas powstania Ko ciu-

szki, a pó niej podczas powstania 1863 r.12

Pomimo ostrej propagandy skierowanej przede wszystkim przeciwko Rosji,

Rosjanom i systemowi carskiemu, stosunkowo wcze nie pojawia  si  zacz y ak-

centy antypolskie. Zapocz tkowa  je przedruk znanego cyklu artyku ów Georga

Brandesa, yda du skiego, o antysemityzmie polskim13. Autora przedstawiono jako

zapalonego polonofila, który wobec postawy Polaków w pocz tkach wojny stwier-

dzi , e je li Polacy chc  co  zyska  na tej wojnie, musz  okaza  si  tego godni.

„Zmiany na mapie Europy b d  korzystne dla tych, którzy oka  si  »nie barba-

rzy cami«, ale europejskimi cywilizowanymi lud mi”. Te pierwsze sygna y anty-

polsko ci by y do po owy 1915 r. st umione przez ataki na Rosjan14. Dopiero oku-

Obraz Polski i Polaków we wroc awskiej prasie ydowskiej w okresie I wojny wiatowej...

9 O daleko id cych podobie stwach jidysz z niemieckim wiadczy  mia y przedruki fragmen-

tów pisanych w jidisz, a drukowanych czcionk  niemieck , np. Ein Aufruf an die Juden in Russisch-

Polen, „Im deutschen Reich” 1914, H. 10–12, October 1914, s. 408–410, czy Mehr Warmigkeit mehr

Bequemlichkeit, JV 22 (1916), nr 18, 4 V – tu m.in.: „aby naszym czytelnikom da  mo no  ocenie-

nia, jak dalece [wyst puje w jidysz] ogólnoj zykowe pokrewie stwo z niemieckim, tak e natury fi-

lozofii (ducha) samego j zyka, przytaczamy [...] artyku  z Gazety Grodzie skiej”.
10 Put tkammer, Ein Kulturfrage im Osten, JV 22 (1916), nr 1, 7 I.
11 Dos ownie „nieprzydatni jako materia  wojskowy”, przez co sugerowano, e byli vaterlandlos

– wyzbyci ojczyzny – JV 22 (1916), nr 3, 21 I, s. 3.
12 Ibidem, nr 16, 17 IV, s. 6.
13 Antisemitismus der Polen in Rußland, ibidem, 20 (1914), nr 47, 20 XI.
14 Jeszcze w pocz tku 1915 r. odnajdujemy drobne notatki na amach JV pod bardzo specyficz-

nymi tytu ami: Grausame Behandlung der Juden in Rußland, Russische Räuberei – JV 21 (1915),

nr 2, 8 I, a pó niej niemal odezw  An die Israeliten der ganzen Welt! Wie die Russen die „lieben Ju-

den” behandeln, ibidem, nr 12, 19 III.
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pacja zachodnich, polskich guberni zacz a chwia  schematem propagandowym

JV15. W artykule W. Kaplun-Kogana pt. Pod niemieckim zarz dem Niemcy i ydzi

w Polsce16 jako kwesti  podstawow  wyra nie stawia si  stosunek do ydów

w okupowanej Warszawie: „prawa niemieckiej i ydowskiej ludno ci musz  by

w przysz o ci chronione, poniewa  ta ochrona ma olbrzymie znaczenie dla rozwo-

ju miasta i umocnienia niemczyzny na Wschodzie”17. Autor oferuje ydom w Pol-

sce wspólnot  j zyka i kultury, a wi c akulturacj  do niemczyzny. W „wielkich

chwilach” otwieraj  si  „wielkie mo liwo ci”.

Je li nast pi oby pe ne równouprawnienie, to konsekwencj  by by napór na pod-

niesienie poziomu wykszta cenia. O ile w szkolnictwie na poziomie podstawowym

mo na pos ugiwa  si  „ argonem”, o tyle szkolnictwo rednie musia o si gn  do

„jakiego  cywilizowanego j zyka”, a tu wybór mo liwy by  tylko mi dzy polskim

i niemieckim. By oby naturalne, e wybór pad by na niemiecki. Pojawiaj  si  in-

formacje o konkretnych poczynaniach w adz niemieckich, które maj  w zamy le

redaktorów JV sugerowa  istnienie wspomnianego wy ej sojuszu „ ydowsko-nie-

mieckiego”. Otworzenie szkó  w Warszawie to równie  wznowienie dzia alno ci

wszystkich chederim, z tym jednak, e aby legalnie dzia a , musia y one przyj

jako wyk adowy j zyk niemiecki18.

Próbuje si  równie  dyskredytowa  wysi ki Polaków zmierzaj ce do nawi za-

nia jakich  form wspó pracy ze rodowiskiem ydowskim. Przyk adowo, mówi c

o dzia alno ci Polskiego Komitetu Narodowego, podkre la si  niemal zupe ne wy-

czenie ydów z grona jego cz onków. Jedynym reprezentantem rodowisk izrae-

lickich by  Nachum Goldmann, który by  zasymilowany do kultury polskiej. O tym,

jakim ydem by  Goldmann, wiadczy  mia  fakt, e trójka jego dzieci przesz a

na chrze cija stwo. Przyk ad ten jest tym bardziej znamienny, e w tym samym

okresie w JV wiele pisa o si  o Mosesie Mendelssohnie, filarze i „duchowym przy-

wódcy” niemieckiej haskali, którego dzieci równie  w wi kszo ci odesz y od ju-

daizmu, ale o tym oczywi cie nie wspomniano ani s owem.

Gdy odrodzenie Polski wydawa o si  przes dzone, podkre lano zbyt restryk-

cyjne stanowisko Polaków w stosunku do ydów jako „mniejszo ci narodowej”.

W 1916 r. w Warszawie polskie w adze samorz dowe „mia y odwag  wprowadzi

pewien rodzaj nowoczesnego getta? W pa dzierniku postanowiono w miejskiej hali

targowej wydzieli  stanowiska handlowe dla kupców wg kryterium religijnego, dla

w a cicieli ydowskich wskazano przy tym tylne budy i na powrót mamy ju  red-

niowiecze. [...] Tutaj koniecznie musi interweniowa  niemiecki zarz d, on nie mo e

Leszek Zi tkowski

15 W artykule pt. Polen und Juden z czerwca 1915 r. oskar ono Polaków o czynne wspieranie

Rosjan w ich antysemityzmie, JV 21 (1915), nr 26, 25 VI; powtórzono te oskar enia w nast pnym

numerze.
16 W. Kaplu n-Kogan, Unter deutschen Verwaltung. Deutsche und Juden in Polen, JV 21 (1915),

nr 35, 28 VIII, s. 3.
17 Dos ownie: „die Rechte der deutschen und jüdischen Bevölkerung werde dort [tzn. w Warsza-

wie] geschützt werden müssen, weil dieser Schutz für die Gedeihen der Stadt und die Kräftigung des

Deutschtums im Osten von allergrösster Bedeutung ist”.
18 JV 21 (1915), nr 38, 17 IX.
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si  spokojnie przygl da , jak wspó ycie Polaków i ydów u samych podstaw jest

zatrute”19.

Wszystkie przejawy asymilacji ydów w Kongresówce do kultury polskiej pre-

zentowane by y wyra nie niech tnie. Polskie dania j zykowe wobec ludno ci

izraelickiej – przyznanie praw wyborczych w momencie czynnej i biernej znajo-

mo ci j zyka polskiego – w sposób jednoznaczny traktowane by y jako przejaw

szowinizmu narodowego i antysemityzmu, pomimo e bardzo podobne wymogi

w XIX w. stawiano ydom w Prusach.

Zwie czeniem procesu przesuwania odpowiedzialno ci i oskar e  o wrogo

wobec ydów by  obraz pocz tków powstania wielkopolskiego z ko ca 1918 r.

Walki zaprezentowane zosta y jako swoista kontynuacja pogromu lwowskiego

z 1918 r. Cho  redaktorzy mieli wiadomo , e informacje, które do nich nap y-

n y, by y nieprawdziwe (o czym wspomnieli), zdecydowali si  na ich wydruko-

wanie. „Jeszcze ca y cywilizowany wiat pozostaje pod wra eniem straszliwych

wiadomo ci o pogromie w Galicji, jeszcze rozbrzmiewaj  we wszystkich miejscach

p omienne protesty ydowskich organizacji, jak i innych zwi zków przeciwko

okropnej masakrze, któr  splami  m ody polski lud sw  w a nie zdobyt  wolno ,

a ju  trafiaj  do nas alarmuj ce wie ci o ponownych prze ladowaniach ydów, tym

razem z prowincji i miasta Poznania. W sobot  mia o doj , wed ug informacji,

które przedrukowujemy poni ej, do pewnego rodzaju pogromu. Na szcz cie wia-

domo ci, jakkolwiek nie ca kiem bezpodstawne, ostatecznie okaza y si  jednak

mocno przesadzone”20. Dalej nast powa  opis wydarze , które nigdy nie zasz y.

Zatem Polacy nie potrafili korzysta  ze swojej wolno ci, dopuszczaj c si  ha-

niebnych pogromów ydów. W nowym pa stwie polskim sytuacja ludno ci ydow-

skiej b dzie równie z a jak w przedwojennej Rosji. We wroc awskiej prasie ydow-

skiej dokonano wprawdzie propagandowego przeniesienia ci aru oskar e

o antysemityzm na Polsk  i Polaków. Nie zdo ano jednak zrealizowa  podstawo-

wego, generalnego zamierzenia. Nie uda o si  zespoli  ydowskiego i niemieckie-

go interesu narodowego. Przyczyn tego nale y szuka  w zupe nie niespodziewa-

nym rezultacie I wojny wiatowej i nie poszerzeniu, ale okrojeniu niemieckich

wp ywów na wschodzie. Stwierdzenie, do jakiego stopnia fiasko tych pomys ów

wzmog o nastroje antysemickie, wymaga jeszcze bada .

Obraz Polski i Polaków we wroc awskiej prasie ydowskiej w okresie I wojny wiatowej...

19 M. Cohe n-Reu ß, Polen und die Juden, JV 23 (1917), nr 2, 11 I – przez „niemiecki zarz d”

nale y rozumie  oczywi cie „okupacyjn , niemieck  administracj ”.
20 Unruhen in Posen, JV 25 (1919), nr 1, 3 I, s. 2.


