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Wydaje siê, ¿e temat nazwany ogólnie �Sienkiewicz i kwestia ¿ydowska� nie
wywo³a³ dot¹d zainteresowania badaczy twórczo�ci pisarza najpopularniejszego
dla kilku pokoleñ czytelników z XIX i XX wieku. Owszem, wywo³ywa³ reakcje,
ale g³ównie dziennikarskie: niekiedy traktowano autora Trylogii jako �¿ydo¿er-
cê�, kiedy indziej �broniono� go przed �bezczelnymi atakami� ¿ydowskimi, cza-
sem (rzadko!) przedrukowywano Sienkiewiczowskie teksty o ¯ydach i ¿ydowskie
opinie o nim. Jego nazwiska i ¿adnego tekstu nie ma w edycji ¯ydzi w Polsce.
Antologia literacka, przygotowanej przez Henryka Markiewicza 1. Po prostu przy-
jêto za³o¿enie, ¿e ta kwestia u Sienkiewicza siê nie pojawia. Tymczasem materia-
³ów na temat wzajemnych stosunków pisarza i ¯ydów jest sporo.

Henryk Sienkiewicz i ¯ydzi � tak w³a�nie by³ zatytu³owany jeden ze wspo-
mnieniowych artyku³ów z koñca r. 1916, napisany przez Bernarda Lauera, dzien-
nikarza (i finansistê) ¿ydowskiego. Czytamy tu m.in.:

Z racji, ¿e znakomity powie�ciopisarz w licznym szeregu swych arcyutworów nie porusza³
tej [tj. ¿ydowskiej] kwestii, wysuwano zupe³nie nies³uszne i na ¿adnym konkretnym akcie nie
oparte wnioski, ¿e Sienkiewicz by³ ¯ydom niechêtny i doli ich w kraju naszym nie docenia³.
Tymczasem podczas pobytu mego w Vevey, kiedy przez zamieszkanie z znakomitym pisarzem
pod jednym dachem w Grand Hotelu mia³em sposobno�æ czêstego stykania siê z nim, skorzysta-
³em z wielokrotnie nadarzaj¹cej siê sposobno�ci poruszania tej kwestii i wynios³em wrêcz prze-
ciwne przekonanie 2.

Chcia³abym od razu zaznaczyæ, ¿e w tym przegl¹dzie tematu ¿ydowskiego
u Sienkiewicza nie bêdê zajmowaæ siê tekstami fabularnymi (chyba ¿e elementy
fabularne pojawi¹ siê w publicystyce), gdzie ró¿ne odniesienia � wbrew po-
wszechnemu mniemaniu � mo¿na znale�æ 3. Np. w Bez dogmatu (koñcowe par-

1 ¯ydzi w Polsce. Antologia literacka. Oprac. H. M a r k i e w i c z. Kraków 1997. Mo¿e do
Sienkiewiczowej recenzji z dramatu J. Goldszmita z 1881 r. nawi¹zuje wiersz L. B e l m o n t a  pt.
Na kszta³t �widra z r. 1900, zamieszczony na stronicach 288�289 antologii?

2 Artyku³ B. L a u e r a  pt. Henryk Sienkiewicz i ¯ydzi ukaza³ siê po �mierci pisarza w redago-
wanym przez H. Nusbauma polskojêzycznym miesiêczniku ¿ydowskim �Rozwaga� (1916, nr 12).

3 A. H e r t z  w pracy ¯ydzi w kulturze polskiej (Warszawa 1988, s. 259) pisa³: �Z wybitnych
pisarzy polskich bodaj¿e jedynie Sienkiewicz i Berent pozostawili ¯ydów na stronie�. Niniejszy
artyku³ ma pokazaæ, ¿e nie jest to stanowisko w pe³ni uzasadnione.
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tie rozwa¿añ P³oszowskiego o doktorze Chwastowskim z 17 IV) napotykamy
zdanie:

Zauwa¿y³em to ju¿ dawno, ¿e w tym kraju, jak ka¿dy szlachcic ma swego ¯yda, którego
wy³¹cza z ogólnej niechêci dla ¯ydów, tak ka¿dy demokrata ma swego arystokratê, do którego
czuje wyj¹tkow¹ s³abo�æ. [30, 44] 4

W Rodzinie Po³anieckich g³ówny bohater powie�ci, rozmawiaj¹c o interesach
z P³awickim, zauwa¿a:

Bo tu [tj. w kraju] tylko z ¯ydami trudno, a z reszt¹ konkurencja ³atwa. Ale i z ¯ydami,
byle nie wydawaæ manifestów antysemickich i spokojnie swoje robiæ, mo¿na trafiæ te¿ do ³adu.
[32, 17]

Nale¿y wspomnieæ równie¿, ¿e w tekstach fabularnych pisarza znajduje siê
wiele przys³ów oraz zwrotów frazeologicznych o tematyce ¿ydowskiej, niektóre
pojawiaj¹ siê kilkakrotnie, np. �Chciwy jak ¯yd lichwiarz�, �Kiwa siê jak ¯yd na
szabasie�, �¯yd wieczny tu³acz�, �Zmêczony jak ¿ydowska szkapa�, �¯ydy wo-
ziæ� (tzn. �drzemaæ�) 5.

Poniewa¿ fragmenty dotycz¹ce kwestii ¿ydowskiej s¹ u Sienkiewicza bardzo
rozproszone i � mimo publikacji wiêkszo�ci z nich w wielotomowych Dzie³ach sprzed
przesz³o pó³wiecza � trudno dostêpne, stosowne wydaje siê ich obszerne cytowanie,
oczywi�cie z odpowiednim opisem bibliograficznym. Poza tym w tej specyficznej
antologii znajd¹ siê w czê�ci 1 przyk³ady znakomitej dziennikarskiej prozy Sienkie-
wiczowskiej, w czê�ci 2 za� jeszcze trudniej dostêpne i dot¹d nie przedrukowywa-
ne opinie o tej prozie. Oto przegl¹d tekstów w porz¹dku chronologicznym.

1. Sienkiewicz o ¯ydach

1873

Jak siê wydaje � chronologicznie pierwsz¹ drukowan¹ wypowiedzi¹ Sienkie-
wicza na tematy ¿ydowskie by³ fragment felietonu z cyklu Bez tytu³u w �Gazecie
Polskiej�, w numerze 223, z 6 X (47, 97). Otó¿ omawiaj¹c organizowane wówczas
w ramach idei pracy organicznej odczyty publiczne, tzw. 10-groszowe, felietoni-
sta wspomina o prelekcjach �dla rzemie�lników i dla ¯ydów�. Nastêpnie pisze:

Ten dodatek: �dla ¯ydów� stanowi jednak nowo�æ. Zauwa¿ono, ¿e ¯ydzi nie bywali ze-
sz³ego roku na niedzielnych odczytach. Pytani o przyczynê tej obojêtno�ci wykszta³ceñsi ¯y-
dzi odpowiedzieli, ¿e niedziela jest dniem roboczym dla nich, w którym nie maj¹ czasu na
naukê; ¿e jednak w soboty przychodziliby chêtnie. Pochwycono ich za s³owo i prelekcje dla
¯ydów bêd¹ siê odbywaæ w soboty; czy bêd¹ chodziæ � niedaleka przysz³o�æ poka¿e. [47, 97]

Nb. �przysz³o�æ pokaza³a�, ¿e zainteresowanie by³o umiarkowane.

4 Zdanie to, nieco zmienione, znalaz³o siê potem w aforyzmie nr 38 (117). W owym afory-
zmie jest �¿e w Polsce� i �z ogólnej nienawi�ci�. Zob. H. S i e n k i e w i c z, Dzie³a. Red.
J. Krzy¿anowski. T. 54. Warszawa 1952, s. 108. Cytuj¹c teksty publicystyczne Sienkiewicza korzy-
stam równie¿ z tomów tej edycji: 30, 32 (1949), 42, 47�49, 51�52 (1950), 53 (1952). Lokalizacje po
cytatach umieszczam w nawiasach, pierwsza liczba wskazuje tom, nastêpna � stronice.

5 Zob. np. has³o ¯yd w Nowej ksiêdze przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich. W opar-
ciu o dzie³o S. Adalberga oprac. zespó³ red. pod kierunkiem J. K r z y ¿ a n o w s k i e g o. T. 3. Red.
S. �wirko. Warszawa 1972.
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1875

W kolejnych felietonach z cyklu Chwila obecna publikowanych w �Gazecie
Polskiej� Sienkiewicz wielokrotnie dotyka³ ró¿nych �spraw ¿ydowskich�. Cza-
sem je okre�la³ wyra�niej, czasem tylko zaznacza³ jakie� elementy, jak np. w od-
cinku 2 (nr 12, z 18 I), gdy omawiaj¹c �towarzystwa maskaradowe� przytoczy³
dialog: �Kogo szukasz, piêkna maseczko? � pyta maski przechodz¹cy m³odzie-
niec. � C z e b i e  � brzmi uprzejma odpowied�� (48, 19), przy czym owo �c z e-
b i e� drukowano spacj¹, bo jest to polszczyzna �¿yd³acz¹ca�; pod maseczk¹ kry³a
siê wiêc ¯ydówka.

W odcinku 6 Chwili obecnej (nr 35, z 15 II) Sienkiewicz-dziennikarz zaj¹³ siê
felietonowo sprawami �jêzykowymi� w codziennym ¿yciu towarzyskim:

Na koniec, skoro taka moda, dlaczegoby�my nie mieli utworzyæ sobie takiego ¿argoniku
angielskiego, do jakiego np. dostarczy³ materia³u naszym ¯ydom jêzyk niemiecki? Zreszt¹
naszym ¯ydom nale¿y oddaæ g³êbok¹ sprawiedliwo�æ, ¿e niektórzy z nich powoli zaczynaj¹
przekonywaæ siê, jak �miesznie i niedorzecznie jest mówiæ tak obrzydliwym ¿argonem 6, z³o-
¿onym z niemieckiego, hebrajskiego i polskiego jêzyka, i staraj¹ siê mówiæ i pisaæ czystym
i piêknym jêzykiem... niemieckim. Niemieckim?! Tak: niemieckim! Jest to szyk wroc³awsko-
-berliñski. Ile¿ to zaproszeñ na rozmaite uroczysto�ci widzia³em drukowanych na eleganckim
papierze i zaczynaj¹cych siê ot tak np.: Hersch X. gibt sich die Ehre Sie etc. Twarde-Strasse.
Jak to zaraz po europejsku wygl¹da! � Czy to zaproszenie na wesele? Tak, oczywi�cie: pan
i panna m³oda bêd¹ mówiæ po niemiecku; p u r e c e, które zrodz¹ siê z tej pary, tak¿e po nie-
miecku; no! a je¿eli znajd¹ siê czasem w jakim polskim towarzystwie i o�wiadcz¹, ¿e j e s z o-
n o w e  powietrze nie bardzo s³u¿y ich zdrowiu, toæ to przecie nic tak wielkiego.

Czyby choæ rubel przyby³ im do kieszeni, gdyby mówili: jesieñ zamiast: j e s z e ñ? �Po
co to jemu?� Tacy ¯ydzi wol¹ siê uczyæ od Niemców [...]. [48, 49�50]

W odcinku 24 cyklu Chwila obecna (nr 140, z 30 VI) Sienkiewicz wspomina
swoj¹ podró¿ na Podlasie, gdzie orz¹ drewnianymi sochami, czytaj¹ XVIII-wiecz-
ne ¿ywoty �wiêtych oraz gospodarskie kalendarze, wtorek pisz¹ przez �f�, a jedy-
ny maj¹tek dobrze zagospodarowany ma w³a�ciciela o niemieckim nazwisku...;
ca³y felieton koñczy siê smêtnym westchnieniem na temat listów zastawnych, któ-
re ci¹¿¹ na dobrach ziemskich polskiego szlachcica. Ale w czê�ci centralnej felie-
tonu znajduje siê fragment niemal fabularny, przedrukowywany jako odrêbna ca-
³o�æ pod ró¿nymi tytu³ami: Icek Popycek, Icek Popycek kupuje las, Icek Popycek
psycholog, oczywi�cie, bez ca³ego Sienkiewiczowego gorzko-ironicznego kon-
tekstu. Oto ten fragment z zachowanym, nawet uwypuklonym w pierwodruku spa-
cj¹, ¿yd³aczeniem:

Ale, ale, zapomnia³em: by³bym skrzywdzi³ tamte strony. Widzia³em jedn¹ rzecz postêpo-
w¹: wyciêli swoje lasy.

Wyciêli: widaæ ca³e obszary pokryte pniakami. Wyciêli i sprzedali ¯ydom, którzy sprze-
dali tam jeszcze komu� itd. Nie by³o nas, by³ las...

6 Sienkiewicz najwyra�niej niewiele wiedzia³ o jêzyku jidysz, powsta³ym w Europie w. XII,
³¹cz¹cym w sobie dialekty niemieckie z domieszk¹ hebrajskiego, a w Europie �rodkowej tak¿e
jêzyków s³owiañskich. Druki w jêzyku jidysz pojawia³y siê u nas od po³owy XVIII wieku. Zob.
E. G e l l e r t, Jêzyk ¯ydów polskich. Warszawa 1999. Popularnie o jêzyku u¿ywanym przez ¯ydów
na ziemiach polskich mówiono w³a�nie �¿argon�, a o ich niepoprawnej polszczy�nie � �¿yd³acze-
nie�. Co jaki� czas ukazywa³y siê satyryczne publikacje i dodatki do periodyków, wy�miewaj¹ce
owo ¿yd³aczenie i �napêdzaj¹ce� niechêæ do Izraelitów, np. jednodniówka pt. ̄ ydzi, wydana przez
warszawski �Dziennik Powszechny� w 1907 roku.
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A teraz opowiem wam ma³¹ historiê o Icku Popycku. Historia nie z Bajarza, ale z rzeczy-
wisto�ci. Tego Icka Popycka nawet znacie. Dzisiaj to milionowy pan; zrobi³ ogromn¹ fortunê
na lasach, w jaki za� sposób j¹ zrobi³, w³a�nie prawiæ zamierzam.

By³ szlachcic-pan, ale to pan ca³¹ gêb¹. Dobra krew, ogromna fortuna, ogromna fantazja;
s³owem: wszystko Bóg da³, niczego nie odmówi³. O¿eni³ siê z córk¹ magnata, wzi¹³ dobra
ogromne i wyjecha³ za granicê.

W dobrach tych szczególniej cudne mia³ lasy: starodrzew! Sosny gubi³y w niebie wierz-
cho³ki, a dêby, a buki, a wszelki rodzaj drzewa!

W�ród tych lasów by³a fabryka, co lasom nadawa³o olbrzymi¹ warto�æ, w tych bowiem
czasach jeszcze kamiennego wêgla nie u¿ywano.

Otó¿ Icek Popycek postanowi³ sobie kupiæ te lasy.
Kupiæ? £atwo powiedzieæ. Ale jak kupiæ? W³a�ciciel, bogaty jak Krezus, siedzi za grani-

c¹ i ani my�li sprzedaæ.
Jak kto� czego nie chce sprzedaæ, to na pozór zdaje mi siê, i¿ tego kupiæ po prostu niepo-

dobna.
Wszelki rozum wobec takiej alternatywy przestaje dzia³aæ.
Tak, wszelki, ale nie Icka Popycka.
Wyobra�cie sobie zdziwienie naszego szlachcica-magnata, gdy pewnego poranku otwie-

raj¹ siê drzwi pysznego numeru w Grand Hotelu na Bulwarach w Pary¿u i wchodzi � kto? Icek
Popycek.

Tak, tak, Icek Popycek w Pary¿u, z pejsami, w cha³acie i z fajk¹ porcelanow¹ wygl¹daj¹-
c¹ wygiêtym cybuszkiem z tylnej kieszeni.

Uradowa³a siê dusza naszego magnata. Zobaczyæ w Pary¿u co� tak par excellence swoj-
skiego, któ¿ by siê nie u�mia³ i nie ucieszy³! Zerwa³ siê:

� Icek! Jak siê masz?!
� P a a m  do nóg Jasnego Pana.
� Co ty tu robisz?
� Ja za interesami. Ot, jak z w i c z a j n i  ¯id.
I rozmowa potoczy³a siê ¿wawo; a¿ po niejakim czasie Icek Popycek.
� Ja mam do J a s n y  Pana w i e l g ¹  p r o � b ê.
� Co takiego?
� Ja mam tu 200 tysi¹ców franków, co odebra³em po ¿onie; tego po jej krewnych. Tyle

pieniêdzy! Ja siê bojê. Tu same z³odzieje i rozbójniki. Niech Jasny Pan mi to schowa. Ja mo¿e
za pó³ roku, mo¿e za rok, przyjadê znowu i odbiorê.

Jasny pan nie chcia³, nie chcia³, wzdraga³ siê, wreszcie ust¹pi³ i pieni¹dze schowa³.
Icek Popycek wyjecha³ z Pary¿a i wkrótce pan o nim zapomnia³. W Pary¿u, jak w Pary¿u,

jest du¿o wra¿eñ, robi siê wiele znajomo�ci. Nasz magnat porobi³ nawet znakomite, pozna³ siê
bowiem z cz³onkami �wity zmar³ego cesarza Napoleona III.

Byli to gentlemeni, niektórzy wysoce urodzeni, wszyscy bogaci, �wietni, wspaniali; u¿y-
wali ¿ycia, podró¿owali, uwodzili kobiety i polowali; je�dzili na wy�cigi, grali.

Grali nawet gracko.
Raz nasz rodak, skuszony, mo¿e widokiem z³ota, mo¿e chc¹c szczê�cia sprobowaæ, usiad³

z nimi do gry.
Przegra³.
Przegra³ 800 000 franków i zap³aci³ czê�ci¹ swoj¹ gotówk¹, czê�ci¹ Icka.
Na drugi czy trzeci dzieñ zjawia siê Icek.
� P a a a m  do nóg Jasnego Panu.
� A! to ty. Co powiesz?
� Chcia³em Ja�nie Pana prosiæ o swoje pieni¹dze. Trafia mi siê g e s z e f t  na las. Ech! ce,

ce, ce, co za g e s z e f t. Jaki las, drugi raz siê taki nie zdarzy: m y l i o n y  zarobiê.
Magnat przechodzi³ siê szybkim krokiem po pokoju. Nagle stan¹³.
� Co? Co?
� Ech, Ja�nie Panie, co za las! Ce! Ce!
� Czego ty masz kupowaæ u obcych? Kup u mnie.
� No, je�li Ja�nie Pan tanio sprzeda...
Reszty domy�lacie siê, czytelnicy. Psycholog Icek Popycek zna³ grunt, na którym budo-

wa³. Icek Popycek by³ wielkim dyplomat¹, wielkim, w swoim ma³ym rodzaju, wodzem. Wy-
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gra³ ogromn¹ kampaniê, zrobi³ ogromn¹ fortunê i dzi� cieszy siê wielkim uznaniem tych zw³asz-
cza, którzy jeszcze maj¹ lasy do sprzedania.

Z drugiej strony historia ta maluje i nas doskonale. Byle pieni¹dze w rêkê, oho! Mówi siê
sobie: pójd¹ na wk³ady gospodarcze, na ulepszenia, na sp³atê d³ugów etc. etc. A w rzeczywi-
sto�ci id¹... gdzie? Ot, do ludzi. Roz³a¿¹ siê. [49, 19�22]

W odcinku 27 cyklu Chwila obecna (nr 158, z 21 VII) Litwos, pisz¹c o ró¿-
nych pomys³ach i projektach ulepszenia ¿ycia w stolicy, które s¹ niby rozpatrywa-
ne, ale nie mog¹ doczekaæ siê decyzji i wykonania, dla ilustracji przytacza aneg-
dotê o Radziwille Panie Kochanku, który przyjech³ g³odny do ¿ydowskiej karcz-
my i domaga³ siê jedzenia:

� Mo¿e by Ja�nie Ksi¹¿ê kurê pozwoli³ � spyta³ ¯yd.
� Dobrze, ¯ydzie, dawaj kurê.
� Có¿, kiedy nie ma!

To samo by³o z propozycj¹ jajecznicy czy pó³gêska...

� [...] A mo¿e by Ja�nie Ksi¹¿ê tak co zimnego... pó³gêsek.
� Dawaj, trutniu!...
� Có¿, kiedy nie ma.
Te ¿arty �le siê podobno nawet skoñczy³y dla dowcipnego syna Izraela. Ale powiedzcie¿

teraz, czytelnicy, czy z nami nie tak samo postêpuj¹ jak z Radziwi³³em? [49, 47]

Odcinek 28 (nr 163, z 27 VII), zatytu³owany Zgliszcza i pustka, zawiera opisy
i refleksje po po¿arze w Pu³tusku. Znajduje siê tu tak¿e przejmuj¹cy obraz modl¹-
cych siê ¯ydów.

Droga bieg³a tu¿ ko³o ³¹ki. Na ³¹ce tej b³yska³y wszêdzie chwiane lekkim oddechem wia-
tru �wiate³ka. To ¯ydzi szbasowali pod go³ym niebem. Dziwny, a powiem: rozrzewniaj¹cy
widok czyni³o to uroczyste obozowisko. Na sto³ach lub wprost na ziemi migota³y mosiê¿ne
�wieczniki, których blask omdlewa³ w walce z ostatnimi promieniami zorzy. Sto³y puste, bez
zwyk³ej uczty szaba�nej; naoko³o tylko widaæ rozmodlone twarze i pe³ne ³ez, wzniesione w niebo
oczy. Nie s³ychaæ zwyk³ego gwaru i wrzasku modlitw. Cisza! Widocznie przera¿enie pozamy-
ka³o tym ludziom usta i modl¹ siê tylko milczeniem rozpaczy i ³zami, i g³odem jutrzejszym,
i dol¹ przysz³¹, tward¹ jak kamieñ i ciê¿k¹ jak kamieñ.

� O Adonai! Zmi³uj siê nad nami! [49, 55]

Odcinek 35 (nr 209, z 23 IX) po�wiêcony jest w du¿ej czê�ci izraelskiemu
pismu �Hacfiro�. Sienkiewicz � ze spor¹ doz¹ z³o�liwo�ci � pisa³ m.in.:

Poniewa¿ dzi� miêdzy m³odymi filologami sta³o siê mod¹ obrzucaæ b³otem swoich profe-
sorów, jako filolog wiêc, a przynajmniej jako niegdy uczeñ filologicznego wydzia³u, pozwolê
sobie niniejszym wynurzyæ lekcewa¿enie i g³êbok¹ pogardê dla mego profesora jêzyka hebraj-
skiego. Nie przypominam sobie wprawdzie dok³adnie, czy taki profesor za czasów by³ej Szko-
³y G³ównej istnia³ 7, ale jestem przekonany, ¿e pod wzglêdem naukowo-hebrajskim wyszed³em
z owej wszechnicy takim samym niemowlêciem, jakim do niej wszed³em. Wyobra�cie sobie,
¿e utnij g³owê � a nie wiem, co znaczy hacfiro [...].

A jednak niezrozumienie wyrazu hacfiro nie przeszkodzi mi jako felietoni�cie zapatruj¹-
cemu siê na piêkne przyk³ady moich wspó³towarzyszów mówiæ o �Hacfiro� i pu�ciæ siê na
obszerne pole domys³ów i przypuszczeñ. Zreszt¹ ignorancja moja ma swoje granice. Nie rozu-

7 Katedra jêzyka hebrajskiego istnia³a w Szkole G³ównej Warszawskiej w latach 1863/64�
1865/66. Kierowa³ ni¹ doktor filozofii i teologii, Célestin Dinsart, Belg ¿ydowskiego pochodzenia.
Katedra �zosta³a zwiniêta � jak mówiono � z przyczyny braku odpowiednich na ten cel funduszów�.
Zob. Szko³a G³ówna Warszawska (1862�1869). T. 1. Kraków 1900, s. 192�193.
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miem wprawdzie, co znaczy hacfiro, ale wiem, czym bêdzie �Hacfiro�. Otó¿ bêdzie to dzien-
nik wydawany � na wiêksz¹ cze�æ i chwa³ê izraelskiej tradycji i separatystowsko-ultraizrael-
skich interesów � w jêzyku hebrajskim. Czy to bêdzie dziennik polityczny, czy spo³eczny, czy
po�wiêcony sprawom krajowego handlu, jest to jeszcze tajemnic¹ tak wielk¹ jak i to, kto go
bêdzie prenumerowa³, czyta³ i rozumia³. To pewna, ¿e dzi� kr¹¿¹ najrozmaitsze przypuszcze-
nia. Niektórzy twierdz¹, ¿e bêdzie to pismo po�wiêcone specjalnie sprawom sprzeda¿y promes
od premiowych po¿yczek; poniewa¿ za� tak sama sprzeda¿ i kupno, jak i skutki ich s¹ tego
rodzaju, ¿e lepiej nie wtajemniczaæ w nie g³upiej gawiedzi, przeto jêzyk hebrajski okazuje siê
najodpowiedniejszym, bo rozumieæ go bêd¹ tylko wybrani. Jest to dobrze pomy�lane, ani s³o-
wa! Gdyby tak owce rozumia³y mowê ludzk¹ i umia³y mówiæ po polsku, wówczas w czasie
strzy¿y, zamiast pozwalaæ robiæ z sob¹ strzyg¹cym, co siê tylko podoba, zawraca³yby im mniej
wiêcej wymownie g³owê. Ale poniewa¿ owce nie umiej¹ mówiæ po ludzku, przeto nie zawra-
caj¹ nikomu g³owy, a je¿eli okazuj¹ nawet w czasie strzy¿y swoje nieukontentowanie, czyni¹
to w sposób wprawdzie niezupe³nie bon genre, ale zgo³a niewinny i nikomu nic nieszkodz¹cy.
Otó¿ podobny stosunek potrzebny jest pomiêdzy sprzedaj¹cymi a kupuj¹cymi promesy po¿y-
czek premiowych, z czego odno�nie do �Hacfiro� taki wniosek, ¿e je¿eli istotnie dziennik ten
bêdzie tymi sprawami siê zajmowa³, bêdzie to sobie po prostu pismo po�wiêcone sposobom
u³atwionej strzy¿y owiec, a zatem w gospodarstwie krajowym nader po¿yteczne i po¿¹dane.

Jest to jednak tylko przypuszczenie, za którego publikacjê tylko, nie za� za wiarogodno�æ
biorê na siebie odpowiedzialno�æ. Istniej¹ wreszcie i inne przypuszczenia. Mówi¹, na przy-
k³ad, tak¿e, ¿e poniewa¿ �Izraelita� mówi wspó³wyznawcom swym same tylko komplementa,
poniewa¿ ca³e z³e, jakie istnieje w stosunku ¯ydów do nie-¯ydów, przypisuje tylko ostatnim,
poniewa¿, s³owem, uwa¿a wspó³wyznawców swych za spo³eczno�æ jedynie wybran¹, dosko-
na³¹ i �wiêt¹, za wiecznie uci�nion¹ niewinno�æ, przeto �Hacfiro� ma stanowiæ odwrotn¹ stro-
nê medalu. �Hacfiro� ma mówiæ gorzkie prawdy w oczy swym wspó³wyznawcom, a poniewa¿
francuskie przys³owie mówi: Il faut laver son linge en famille, dlatego �Hacfiro� bêdzie wy-
chodzi³ (czy te¿ wychodzi³o) w jêzyku hebrajskim.

Trzecia z kolei wie�æ mówi, ¿e �Hacfiro� ma byæ objawem konserwatyzmu oburzonego
nieopatrzn¹ postêpowo�ci¹ �Izraelity�, która to postêpowo�æ, zgubna dla czystej tradycji, ju¿
w samym jêzyku pomienionego organu siê przebija 8 , a z czasem mog³aby doprowadziæ do
zupe³nego rozpuszczenia siê pierwiastka izraelskiego w miejscowym. Co by to by³a za szkoda!
A jednak niebezpieczeñstwo jest bliskie i ultratradycyjni konserwaty�ci wszêdzie dopatruj¹ siê
jego �ladów. Wie�æ niesie, ¿e mê¿owie owi szczególnie s¹ przera¿eni takimi wyrazami, jak:
�pude³kies�, �szczotkies�, �mebles� i �Twarde Strasse�, które � mimo swej antykoszerno�ci �
nawet za ¯elazn¹ Bram¹, w owej Wandei tutejszo-izraelskiej, ju¿ siê upowszechni³y. Przeklête
te wyrazy, raz zrobiwszy wy³om w piêknym, lubo tak¿e nie hebrajskim ¿argonie, gotowe s¹
skaziæ i sam hebrajski, do tej pory trzymaj¹cy siê jeszcze jako tako, przynajmniej w literach na
szyldach sklepów sprzedaj¹cych kawê, herbatê i inne niepokalane napoje na Grzybowie.

Na koniec s¹ i tacy, którzy w ewentualnym zjawieniu siê �Hacfiro� dopatruj¹ zwi¹zku
z za³o¿eniem pierwszego kantoru wekslowego przez pierwszego intruza miêdzy wybranymi �
przez p. Poraziñskiego. Co to bêdzie, jak i inni pójd¹ torem tego �mia³ka? Co to bêdzie, jak
publika zacznie w takich kantorach sprzedawaæ i kupowaæ? Kantory wekslowe to przecie do
tej pory by³ zwyczajny monopol � a¿ tu przychodzi kto� i zadaje gwa³t zwyczajom! Co tu
robiæ? Ha! W razie wielkich niebezpieczeñstw potrzebne s¹ wielkie �rodki. Na Filistynów po-
trzeba Samsonów, wiêc wed³ug ostatniej wie�ci �Hacfiro� bêdzie tym Samsonem maj¹cym
choæby z pomoc¹ pierwszej lepszej o�lej szczêki gromiæ nieprzyjacio³y swego plemienia.

Wszystko to jednak s¹, jak to ju¿ powiedzia³em, przypuszczenia. Ciemno wszêdzie, g³u-
cho wszêdzie, a co to bêdzie? � nie wiadomo. Najpodobniejsze do prawdy jest, ¿e �Hacfiro�
przybierze charakter ko�cielny, talmudyczny. Zobaczymy to podobno zreszt¹ nied³ugo, zoba-
czymy to nawet, s¹dzê, prêdzej ni¿ prenumeratorów tego pisma. Szkopu³em, o który siê pismo
mo¿e rozbiæ, jest hebrajszczyzna. Kto dzi� z ¯ydów, prócz rabinów, rozumie ten jêzyk? A prze-
cie¿ nie przypuszczam, ¿eby na podobieñstwo napisów sklepowych przysz³e pismo u¿ywa³o tyl-
ko liter hebrajskich, jêzyka za� ¿argonowego. Na tym skoñczymy o �Hacfiro�. [49, 125�128]

8 �Izraelita�, tygodnik o tendencjach asymilacyjnych, wychodz¹cy w Warszawie w jêzyku
polskim od r. 1866.
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Nie by³ to jednak koniec batalii o �Hacfiro� � ten felieton rozpocz¹³ w³a�ciwie
polemikê, która, jak mo¿na s¹dziæ, wywar³a pewien wp³yw na stosunek Sienkie-
wicza do ¯ydów.

W felietonie 36 Chwili obecnej (nr 219, z 5 X) autor zaj¹³ siê gie³d¹ i jêzykiem
tam u¿ywanym i stwierdzi³, ¿e trudno na naszej gie³dzie cokolwiek zrozumieæ np.
z takiego dialogu:

� Warto�ci pruskie maj¹ s³ab¹ fizjonomiê.
� Londyn poprawia siê. Remitenci godz¹ siê na 32 i pó³.
� A jak¿e tam ze zbo¿em? � Interes w grochu mocny, aber zreszt¹ g a n c  a b s z a j-

l i c h .
� A w okowicie? � W okowicie miêknie, und das ist nicht gut. [49, 133]

Ale najczê�ciej

 [...] [s³ychaæ] ze wszystkich stron:
Ts! ts! A j  w a j! A j  w a j! W u e s?
[...]. A jednak przemówi³em do ciebie [czytelniku] polskim jêzykiem, a raczej polsko-

-niemiecko-gie³dowym ¿argonem, jakiego u¿ywaj¹ nasi kupcy, nasi przemys³owcy, nasi weks-
larze, nawet nasze organa handlowe [...]. Ten jêzyk � to pieni¹dze, ten jêzyk � to jêzyk nowo-
¿ytnych i szczególnie w dzisiejszych czasach czczonych bogów. Mówi¹ nim na Olimpie, to
jest na gie³dzie, i w okolicach Olimpu, to jest na Placu Bankowym, za ¯elazn¹ Bram¹ i w oko-
licach jej przyleg³ych. Có¿ wiêc dziwnego, ¿e nam, prostym �miertelnikom, którym wiatr cho-
dzi po kieszeniach [...]; nam, dzisiejszym co do imienia, nie co do si³y, Goliatom, których lada
b³ogos³awiony Dawidek z ³atwo�ci¹ za pomoc¹ procentowego kamyka na miejscu zabija; [...]
� có¿ dziwnego, powtarzam, ¿e nam jêzyk ten wydaje siê niezrozumia³ym, dziwacznym i �miesz-
nym nawet? [49, 134]

Gie³dy europejskie � zauwa¿a felietonista � pos³uguj¹ siê jêzykiem niemiec-
kim, nasza za� dziwnym ¿argonem, bo nie istnieje polski jêzyk handlowy; mo¿e
powstanie, oczy�ci siê ze wszelkich wstrêtnych nalecia³o�ci...

Mo¿e nast¹pi to wówczas, kiedy do handlu rzuci siê wiêcej �skich� i �wiczów�. Dzi� [...]
jedno tylko na gie³dzie znalaz³em nazwisko koñcz¹ce siê na �ski�: Bank Polski. Sapienti sat.

Handluj¹ wiêc na tej naszej gie³dzie pieniêdzmi, sprzedaj¹, kupuj¹ i szwargocz¹, co dusza
raczy, tym warcholskim narzeczem [...]. [ 49, 136]

 Felietonista ma nadziejê, ¿e gie³da polska i nasze gospodarcze instytucje pu-
bliczne siê rozwin¹ i ¿e on bêdzie mia³ pewn¹ zas³ugê w tym procesie, bo � jak
pisze:

Nie narazi³em siê nigdy nikomu niczym, w odcinkach swoich zawsze chwalê, kogo mogê,
nie pomijaj¹c nawet i �Izraelity�, który te¿ wzajem, jak uwa¿am, ¿yw¹ ku mnie pa³a sympati¹
[...]. [49, 137�138] 9

Dziesiêæ dni pó�niej, w odcinku 37 Chwili obecnej (nr 228, z 15 X), Sienkie-

9 Sienkiewicz nawi¹zuje przy okazji do wieloodcinkowego artyku³u J. J e l e ñ s k i e g o  w �Ni-
wie� (1875, nry 1�16, z I�VIII), pt. Kalisz i jego okolica. Autor ten pisze m.in. o germanizacji miasta
i �wypychaniu� ludno�ci polskiej z jej w³asno�ci � coraz mniej jest nazwisk na �ski�. Wspomina
tak¿e o ludno�ci ¿ydowskiej miasta: inteligencja, bardzo tu liczna, mo¿e z powodu blisko�ci Prus,
gdzie ¯ydzi mieli dostêp do o�wiaty, ma wielu wybitnych przedstawicieli (np. Peretz, korespondent
�Izraelity�), uwa¿aj¹cych siê za faktycznych obywateli kraju (s. 148), a niektóre Izraelitki kaliskie
mówi¹ po polsku znacznie lepiej ni¿ Polki, które ci¹gle wtr¹caj¹ niezdarny francuski. Ale w�ród
¯ydów kaliskich, szczególnie na przedmie�ciach, jest wiêcej �fanatycznej ciemnoty�, wyzyskuj¹cej
i demoralizuj¹cej miejscow¹ ludno�æ wiejsk¹.
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wicz, wdaj¹c siê w polemikê prasow¹ z �Gazet¹ Handlow¹� i �Izraelit¹� (zob. dalej,
cz. 2), pisa³ m.in.:

Kto nie chce prawdy s³uchaæ, niech sobie uszy zatka albo niech udaje, ¿e nie rozumie, jak
to uczyni³a �Gazeta Handlowa�. Biedny, niedomy�lny organ! [...] Oto powiedzia³em: Panowie
gie³dowicze, mówicie po niemiecku albo szwargoczecie jak ostatnie szajgecy 10, zamiast mó-
wiæ czysto i poprawnie po polsku. [...] Kto siê chce o tej tre�ci i prawdzie przekonaæ, niech
pójdzie i przekona siê sam, tak jak ja siê przekona³em.

[...] wiêcej przykro�ci sprawia mi to, ¿e nie zrozumia³a mnie �Gazeta Handlowa�. Ogar-
nia mnie nawet z tego powodu pewna melancholia, bo rozumujê sobie, ¿e je�li mnie nie zrozu-
mia³ organ gie³dowo-handlowy, który powinien byæ wyskokiem gie³dowo-handlowej inteligen-
cji, to có¿ dopiero mówiæ o gie³dowiczach! Wszystko wiêc, co powiedzia³em, by³o grochem
rzuconym na �cianê! A jednak �Gazeta Handlowa� mog³aby najdzielniej wp³yn¹æ na wyrobienie
czystego jêzyka handlowego i na oczyszczenie tych gie³dowo-augiaszowych stajni. Praca to
wprawdzie herkulesowa, ale dlaczegó¿by redaktor �Gazety� nie mia³ zostaæ Herkulesem?

[...] niedawno spotka³a mnie surowa wymówka [w li�cie do redakcji �Gazety Polskiej�]
redaktora �Hacfiro� za to, ¿e nie wiedzia³em, co znaczy ha-zefira czy te¿ hacfiro. Wprowadzi-
³em was mimo woli w b³¹d, czytelnicy. Hacfiro znaczy �Jutrzenka� i nie bêdzie to pismo po-
�wiêcone ani sprzeda¿y promes od po¿yczek premiowych (czytaj: strzy¿y owiec), ani spra-
wom dogmatycznym, ani mówieniu gorzkich prawd w oczy wspó³wyznawcom, tylko naukom
przyrodzonym i filozofii. Nie wiedzia³em tak¿e, kto je bêdzie czyta³, ale �Izraelita� zapewnia,
¿e jest wielu ¯ydów nie znaj¹cych innego jêzyka jak hebrajski. Wprawdzie �Izraelita� nie
donosi nam, gdzie siê znajduj¹ i przede wszystkim czym siê trudni¹ takie egzemplarze � ale
musimy wierzyæ, ¿e s¹, skoro nam za to zarêczaj¹. Nie rozstrzyga to wprawdzie jeszcze kwestii
ostatecznie, a raczej tworzy now¹; wiemy bowiem teraz, kto bêdzie czyta³ �Hacfira�; ale znów
pytanie: kto bêdzie do niego pisa³? Prawdopodobnie ci¿ sami. Redaktorowie bêd¹ wiêc zara-
zem prenumeratorami. [49, 149�152]

Felieton stanowi¹cy odcinek 38 Chwili obecnej (nr 251, z 12 XI) jest dalszym
ci¹giem polemiki i protestu m.in. z powodu nazwania felietonisty �¿ydo¿erc¹�:

Teraz dopiero przekonywam siê, jak �le jest wyjechaæ na pewien czas z Warszawy i daæ
sposobno�æ �najserdeczniejszym� do rozpuszczania o sobie wie�ci. Wyobra�cie sobie, czytel-
nicy, og³oszono mnie tu za ¿ydo¿ercê, a ja nie mog³em siê nawet od tego ludo¿erczego prze-
zwiska, jak nale¿y, obroniæ.

Nie, moi panowie! Tak nazwa sama jak i ca³y zaszczyt, jaki przynosi polemika z wami,
spotka³ mnie niezas³u¿enie.

Pierwszej wyrzekam siê dlatego, ¿e mi siê nie podoba, drug¹ raczcie uszczê�liwiæ, kogo
wam siê podoba, byle nie mnie � a przede wszystkim nie narzucajcie siê jako obroñcy tym,
którzy obrony waszej nie potrzebuj¹ i którzy w danym razie, na mocy zasady: �Strze¿ mnie
Bo¿e od moich przyjació³ itd.�, �le by na niej wyj�æ mogli. Kto ̄ ydom w ogóle powiada, ¿e �le
mówi¹ i pisz¹ po polsku, czyni to nie w chêci po³kniêcia ich, jak siê po³yka ostrygê, ale w tym
celu, by przestali �le, a zaczêli dobrze mówiæ i pisaæ. Kwestia wyznania i pochodzenia s¹ to
rzeczy zgo³a inne, le¿¹ce zawsze poza obrêbem ¿artów i przycinków. Co wiêcej powiem: dla
mnie kwestia ¿ydowska w zwi¹zku z narodowo�ci¹ i pochodzeniem nie istnieje � istniej¹ tylko
obywatele, którym nale¿y prawdê mówiæ w oczy. Postawi³em tê sprawê jasno ju¿ w poprzed-
nim odcinku i stawiam j¹ raz jeszcze w nadziei, ¿e otworzy ona oczy tym wszystkim, którzy
chc¹ patrzeæ trze�wo. Chodzi³o mi i chodzi o jêzyk i o nic wiêcej; tymczasem postarano siê wmó-
wiæ w ludzi, ¿e m³odzieñcom semickim zarzucam nietrafny wybór narodowo�ci w chwili ich
przyj�cia na �wiat, ¿e mam wrodzon¹ antypatiê do Starego Testamentu, ¿e obrzucam b³otem ca³¹
narodowo�æ i ¿e kto wie, czy nie jadam befsztyków z niemowl¹t izraelskiego pochodzenia.

Otó¿, ani takich befsztyków nie jadam, ani do innych wy¿ej wymienionych potworno�ci
siê nie posuwam. Organowi handlowemu, który pocz¹³ na cztery strony �wiata krzyczeæ: �
Zabi³! zabi³! � chodzi³o o reklamê i o nic wiêcej.

[...]

10 �Szajgec� to wed³ug S³ownika Warszawskiego � �³obuziak�, �hultaj�.
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Ja mówi³em, ¿e na gie³dzie po wiêkszej czê�ci szwargoc¹ [!] z niemiecka, Bóg wie, po
jakiemu, a organ handlowy wyrozumowa³, ¿e napadam na wyznawców Starego Testamentu.
Có¿ chcecie, jest to ta¿ sama logika, która pozwala wnosiæ, ¿e poniewa¿ od czasów piastow-
skich a¿ do pocz¹tku dziewiêtnastego wieku ci¹gle wychodzi³y prawa ochraniaj¹ce maj¹tki
i osoby Izraelitów w Polsce osiad³ych, zatem Izraelici byli pozbawieni wszelkich praw. O logi-
ko! [49, 157�158]

Odpowiada Sienkiewicz tak¿e autorowi listu do redakcji �Gazety Polskiej�,
m³odocianemu Dawidkowi (imiê wymienione w poprzednim felietonie) z Fran-
ciszkañskiej ulicy i radzi mu:

Tymczasem ucz siê, a gdy nauka roz�wieci ci w g³ówce, gdy wyro�niesz na po¿ytecznego
pracownika spo³eczeñstwa, którego jeste� cz³onkiem, gdy nauczysz siê czytaæ i poprawnie mówiæ
i pisaæ po polsku, wówczas bêdziesz taki dobry, jak i ka¿dy inny, wówczas (nie obawiaj siê za
wcze�nie) nikt nie bêdzie na ciebie napada³ i ka¿dy chêtnie wyci¹gnie do ciê rêkê, bez wzglêdu
na twe pochodzenie i wyznanie. [49, 160]

Ca³¹ sprawê Sienkiewicz potraktowa³ jako swoisty zabieg reklamowy ze stro-
ny �organu handlowego�, tj. �Gazety Handlowej�, który atakuj¹c popularnego fe-
lietonistê i przypisuj¹c mu nieprawdziwe my�li i intencje, zdawa³ siê mówiæ: �No,
s³uchaj, Izrael, ja ciebie broniê, a ty mnie prenumeruj�. Obieca³ jednak, ¿e nie
bêdzie ¿ywi³ niechêci do owych �organów handlowych�, i doda³, ¿e �na ca³y ogó³
za rozeschniêty jêzyk jednego indywiduum napadaæ nie my�li� (49, 159).

Sprawy ¿ydowskie poruszane by³y przez Sienkiewicza niemal równolegle chro-
nologicznie (choæ skromniej objêto�ciowo) � w dwutygodniku �Niwa�.

W felietonie z cyklu Sprawy bie¿¹ce drukowanym w �Niwie� (t. 7, nr 3, z po-
³owy lutego) autor nawi¹za³ do wspomnianego ju¿ artyku³u Jeleñskiego w tym
pi�mie, z którego cytuje fragment:

Czytamy w tej chwili nazwiska firm, zak³adów fabrycznych i przemys³owych..., a koñ-
cówki: -ski i -wicz w stosunku do -er, -sigl, -brandt, -usch, -mann, -the itp. maj¹ siê jak jeden
do dziesiêciu... [47, 154]

 Felietonista �Niwy� popiera racje Jeleñskiego pisz¹cego o zdominowaniu
gospodarki Kalisza przez �¿ywio³ niemiecki� 11, który

[pragnie] z d o b y æ  s t a n o w c z ¹  p r z e w a g ê  n a d  ¿ y w i o ³ e m  m i e j s c o w y m,
z e p c h n ¹ æ  g o  n a  o s t a t n i  p l a n  i  z   ³ a s k i  j e d y n i e  z o s t a w i æ  m u  w   j e g o
w ³ a s n y m  k r a j u  m i e j s c e  p r z y t u l i s k a  [...].

¯e Niemcy objêli przemys³ � to nasza wina, ale ¿e �pragn¹ zepchn¹æ ¿ywio³ miejscowy�
etc. � to ich wina, i bardzo wielka wina; to dowód ich chciwo�ci, drapie¿no�ci i na koniec
niewdziêczno�ci dla swych chlebodawców. [47, 157]

 �Tromtadraty� podnios³yby krzyk, ¿e wszystkiemu winna arystokracja, ¿e �to
przes¹dy, to zaple�nia³y mur ciemnoty, w który my walimy taranem dwustu tysiê-
cy tomów na rok i czterdziest¹ tysi¹cami »n« co numer naszego pisma, którego
prenumerata roczna, mówi¹c nawiasem, wynosi...� I dodaje zgry�liwie Sienkie-
wicz: �(tu nastêpuj¹ rubryki: na prowincji, w Warszawie i cyfry)� (47, 158), po-
nownie sugeruj¹c, ¿e za wszystkim kryje siê walka o prenumeratorów.

11 Nb. podobne zarzuty Jeleñski ju¿ wkrótce sformu³uje wobec ¯ydów. W �Niwie�
z 1875 r. (47, 157�158) pisa³ jeszcze o ludno�ci ¿ydowskiej w Kaliszu do�æ pozytywnie (zob. tam
przypis 9).

http://rcin.org.pl



130 DOBROS£AWA  �WIERCZYÑSKA

W odcinku 3 Spraw bie¿¹cych (t. 8, nr 16, z 15 VI), referuj¹c kwestie sanitarne
i projekty kanalizacji w Warszawie, autor felietonu pisa³:

trudno znale�æ brudniejsze miasta na �wiecie jak nasze miasta, nie wy³¹czaj¹c nawet i Warsza-
wy. Brak porz¹dnych �cieków, brak kanalizacji niema³o siê zapewne do takiego stanu przyczy-
nia, ale nie mniejszym jest powodem wrodzone niejako niechlujstwo ludno�ci, zw³aszcza lud-
no�ci ¿ydowskiej, tak obfitej u nas, jak nigdzie na kuli ziemskiej. [...] Konserwatyzm na punk-
cie mi³ych brudów domowych jest, zw³aszcza miêdzy ¯ydami, tak rozpowszechniony, ¿e
wszelkie nowatorstwo wywo³a zaciêty opór. [47, 188]

W kolejnym felietonie cyklu Sprawy bie¿¹ce (t. 8, nr 19, z 1 X), pisz¹c o kon-
kurencji handlowej firm polskich i ¿ydowskich i o za³o¿onej przez Leopolda Kro-
nenberga (¯yda!) Wy¿szej Szkole Handlowej, autor stara³ siê sprawiedliwie przed-
stawiæ stan rzeczy:

Fakt to wielkiego dla nas znaczenia, bo szko³a taka niezawodnie nie tylko przyczyni siê
do rozwoju handlu w ogólno�ci, ale prêdzej czy pó�niej sprawi, ¿e handel przestanie byæ, jak
by³ dotychczas, kramarskim monopolem w rêku ¯ydów.

[...] Od czasu do czasu s³ychaæ to o fabrykach zak³adanych przez krajowców, to o nowych
sklepach, na których szyldach czêsto bardzo nawet karmazynowe pojawiaj¹ siê nazwiska, to
wreszcie o rzucaniu siê do tych ga³êzi handlowych, które do tej pory wy³¹czny zwyczajowy
monopol naszych ¯ydów stanowi³y. [...] jednak¿e wzajemne uprzedzenia, wzajemne niechêci
i poczucie odrêbno�ci zatar³y siê ju¿ przynajmniej do tego stopnia, ¿e konkurencja ta bêdzie
tylko zwyk³ym wspó³ubieganiem siê handluj¹cych, nie za� usadzaniem siê solidarnym wszyst-
kich na jednego. ¯ydzi nasi, naturalnie nie mówiê tu o ma³omiasteczkowych, ale o wykszta³-
ceñszej klasie handluj¹cych, twierdz¹, ¿e dlatego po prostu z ich strony nie grozi handluj¹cym
nie-¯ydom ¿adne niebezpieczeñstwo, poniewa¿ oni, to jest ¯ydzi, nie uwa¿aj¹ siê ju¿ za spo-
³eczno�æ odrêbn¹, maj¹c¹ swoje odrêbne interesa, ale za obywateli, których ró¿ni wprawdzie
wyznanie, ale ³¹czy to, co zwyk³o ³¹czyæ obywateli jednego kraju. O ile te piêkne przekonania
s¹ powszechne i o ile rzeczywisto�æ dowiedzie ich zasadno�ci, niedaleka przysz³o�æ poka¿e.

W ka¿dym razie ju¿ samo istnienie podobnych przekonañ notujemy jako objaw nader
pocieszaj¹cy.

Pesymi�ci jednak twierdz¹, a do pewnego stopnia niezawodnie maj¹ s³uszno�æ, ¿e nie
brak i wprost przeciwnych objawów. Oto np. nied³ugo ma zacz¹æ wychodziæ dziennik izraelski
pod tytu³em �Hacfiro�, wydawany w jêzyku hebrajskim. Bêdzie to prawdziwe w swoim rodza-
ju curiosum. Poniewa¿ nawet tytu³u tego dziennika nikt nie rozumie, posypa³o siê zatem z jego
powodu mnóstwo felietonowych przypuszczeñ i dowcipów. Istotnie, wydawaæ dziennik w jê-
zyku hebrajskim, to tak co�, jakby za³o¿yæ gazetê sanskryck¹, zendsk¹, ³aciñsk¹ lub greck¹.
Ka¿demu mimo woli nasuwa siê pytanie, kto bêdzie j¹ czyta³ i rozumia³. ¯ydzi o�wieceñsi nie
ucz¹ siê i nie staraj¹ siê wcale rozumieæ po hebrajsku; ̄ ydzi ma³omiasteczkowi u¿ywaj¹ wpraw-
dzie liter hebrajskich, u¿ywaj¹ ich nawet na szyldach garkuchni, kawiarni itp. Ale niema³o by
siê zdziwi³ czytelnik spogl¹daj¹cy na owe niezrozumia³e czworok¹tne litery, gdyby wiedzia³,
¿e s³owa nimi napisane s¹ to albo najzwyczajniejsze poprzekrêcane na ¿argon wyrazy niemiec-
kie, albo nawet polskie, takie jak kawa, herbata, wódka itp. Któ¿ wiêc umie po hebrajsku?
Rabini, i to pi¹te przez dziesi¹te, a poniewa¿ rabinów jest w kraju � przypu�æmy � piêædziesiê-
ciu, zatem nowe pismo mo¿e liczyæ na piêædziesiêciu prenumeratorów, którym notabene wy-
pada³oby posy³aæ dziennik darmo.

Oto jak przedstawia siê prenumeracyjna przysz³o�æ hebrajskiego dziennika. Czym on
bêdzie; jakim g³ównie sprawom zostanie po�wiêcony, przypuszczaæ nie chcemy. Gdyby nas siê
kto spyta³, czy istnieje potrzeba za³o¿enia dziennika po�wiêconego kwestii ¿ydowskiej, odpo-
wiedzieliby�my bez wahania: tak jest. Ale dziennik ten powinien byæ wydawany nie w jêzyku
hebrajskim, którego nikt nie rozumie, ani w obrzydliwym ¿argonie, którego siê sami o�wieceñ-
si ¯ydzi wstydz¹, ale w mowie czystej i dla wszystkich zarówno zrozumia³ej. Dalej, dziennik
taki powinien wp³ywaæ na ¯ydów, ¿eby porzucili ¿argon, powinien im �mia³o mówiæ prawdê
w oczy, powinien wytykaæ im wady i przywary, które utrudniaj¹ wzajemne zbli¿enie siê, powi-
nien pracowaæ nad usuniêciem wzajemnych uprzedzeñ i niechêci, s³owem, powinien pracowaæ

http://rcin.org.pl



131SIENKIEWICZ  I  ¯YDZI

w duchu obywatelskim, a wówczas dopiero spe³nia³by nale¿ycie swoje zadanie, wówczas do-
piero by³by jednym z najpo¿yteczniejszych organów naszej prasy. � Istnieje wprawdzie u nas
�Izraelita�. Nie lekcewa¿yli�my nigdy kwestii poruszanych przez to pismo. ¯yczymy mu za-
wsze najlepiej i ¿ywimy nawet dla niego sympatiê ze wzglêdu na to, ¿e samo u¿ywanie do
wspó³braci swych mowy, jakiej u¿ywa, stanowi ju¿ pewn¹ zas³ugê, niemniej jednak otwarcie
wypowiadamy mu tê prawdê, ¿e nie spe³nia swego zadania tak, jakby je spe³niaæ mog³o i po-
winno. O¿ywia je jaki� szczególniejszy, wy³¹czno-izraelski patriotyzm, objawiaj¹cy siê tym,
¿e wszystkie przymioty, wszelkie dodatnie strony i ca³y zasób cnót widzi po stronie swych
wspó³braci, wszystkie za� winy po stronie ogó³u, w ³onie którego jego wspó³bracia ¿yj¹. Sto-
sunki wzajemne ¯ydów i nie-¯ydów wiele pozostawiaj¹ do ¿yczenia, czêstokroæ s¹ nawet, po
prostu mówi¹c, nieprzyjazne i dla ogólnej pomy�lno�ci szkodliwe. Otó¿ kwestia, czyja wina?
i kto siê ma poprawiæ? �Izraelita� i tonem ogólnym, i czêstokroæ s³owy odpowiada: �wy�cie
winni, wy siê poprawcie, my jeste�my �wiêci, a uci�niêci, a nieszczê�liwi� itp. Niech które
pismo powie kilka s³ów prawdy ¯ydom, wnet w �Izraelicie� podnosi siê krzyk i lament, jakby
koniec �wiata mia³ nast¹piæ. Z³a to i do niczego prowadz¹ca droga. To ustawiczne powtarza-
nie: my i wy, to przeciwstawianie, czêsto nieprzyjazne, jednych drugim, umacnia tylko poczu-
cie odrêbno�ci i j¹trzy wzajemne stosunki, zamiast je ³agodziæ. �Izraelita�, jako organ ludzi
o�wieconych, powinien, zamiast walczyæ z wiatrakami, podaæ rêkê tym, którzy wytykaj¹ wady
¯ydów, którzy je ch³oszcz¹ b¹d� to drog¹ rozumowania, b¹d� nawet satyry � powinien to uczy-
niæ dlatego, ¿e ci¿ sami obroñcy wytykaj¹ wady nie tylko ¯ydów, ale i ogólne, i mówi¹ jasn¹,
choæ gorzk¹ prawdê w oczy tak dobrze ¯ydom jak i nie-¯ydom. [47, 222�226] 12

W nastêpnym felietonie, gdzie mowa o �polskich� ¿argonach � tj. wtrêtach
francuskich i angielskich, stosowanych w tzw. towarzystwie, ¿argonach przejê-
tych od guwernantek �posprowadzanych ze wszystkich koñców �wiata�, dostaje
siê tak¿e ¿yd³aczeniu, bo w Warszawie mo¿na �przejechaæ siê: »i z  N a l e w k i
n a  G r z y b o w e  z a  d z i e s i ê æ  g r o s z y  o d  o s o b e«� (47, 234).

Mimo takich opinii o ¯ydach �jedno z pism »w dobrym duchu« nazwa³o »Ni-
wê« »córk¹ Belijala«� (47, 238), tj. wed³ug Starego Testamentu córk¹ z³a, szatana 13.

1877

W lutym 1876 Sienkiewicz wyjecha³ do Ameryki. Przesta³ siê zajmowaæ aktu-
aliami warszawskimi i krajowymi, zamiast felietonów � zaczê³y ukazywaæ siê li-
sty i sprawozdania z podró¿y. W tych tekstach te¿ s¹ jego uwagi o sprawach pol-
sko-¿ydowskich, ale w krêgach emigracyjnych w Ameryce.

W li�cie pt. Z drugiej pó³kuli. (List Litwosa) (�Kurier Codzienny� 1877, nr 148,
z 7 VII) czytamy:

 A! przyjechawszy do Ameryki, doprawdy nie potrzeba umieæ po angielsku. Pomin¹wszy,
¿e Polaków z wyj¹tkiem Kalifornii wszêdzie mnóstwo, nie znajdziecie ani jednej najlichszej
mie�ciny w ca³ych Stanach, gdzie by nie by³o ¯ydka polskiego. Mia³em z nich nieraz sto po-
ciech. Amerykanie nie cierpi¹ ich dlatego, ¿e Amerykanie oszukuj¹ zwykle �wie¿o przyby³ych
cudzoziemców, a tymczasem polski ¯ydek przyjechawszy, dajmy na to, w niedzielê, w ponie-
dzia³ek, o zak³ad, or¿n¹³ ju¿ dwóch Jankesów. Mówi³ mi jeden z nich:

� Ma myster Peters oszukaæ pan Lewyson, niech lepiej pan Lewyson oszuka myster
Peters.

I wszêdzie tak. Zreszt¹, choæ ich nie cierpi¹, jest to dla nich nowa Jerozolima, bo to zawi�æ

12 Nb. �Hacfira� (�Hacefira�) wychodzi³a z przerwami od r. 1862 (pocz¹tkowo w Berlinie) do
1931, mia³a ok. 1000 egz. nak³adu, w r. 1875 redaktorem by³ Ch. Z. S³onimski. Zob. A. C a ³ a,
Asymilacja ¯ydów w Królestwie Polskim (1864�1897). Postawy � konflikty � stereotypy. Warszawa
1989, s. 33 n.

13 Nie uda³o siê zidentyfikowaæ owego �pisma w dobrym duchu�.
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tylko handlowa, a bynajmniej nie rasowa. ¯yd, jako ¯yd, taki dobry jak ka¿dy inny. Wielu
z nich dosz³o do maj¹tków � a prawie wszyscy ¿yj¹ w dobrobycie jeszcze i dlatego, ¿e Amery-
kanie nie s¹ wcale oszczêdni; oni za� du¿o zarabiaj¹c, umiej¹ oszczêdzaæ. W towarzystwach,
w klubach s¹ przyjmowani, czêsto prezesuj¹. Polityka ich interesuje. Nale¿¹ zwykle do repu-
blikanów � odznaczaj¹ siê radykalno�ci¹. Po polsku mówi¹ mieszaj¹c z angielszczyzn¹, której
ucz¹ siê ³atwo.

P. Mendelson np. mówi do mnie w ten sposób:
� Ja bym ¿y³ w Europie, but I am radyka³; pan wiesz � tam nie mo¿na jak tu for instant...

Ce! ce! [42, 225�226]

W nastêpnym, niejako uzupe³niaj¹cym poprzedni, Li�cie Litwosa, datowanym:
San Francisco, 9 IX 1877, do �Kuriera Codziennego� (nry 223�224, z 10�11 X)
Sienkiewicz pisa³ z pewn¹ do redakcji pretensj¹:

Z³y by³em trochê na was, ¿e mój pierwszy [list] oddali�cie do druku. [...] Z zakoñczenia
tak¿e mo¿na by wnosiæ, ¿e dla ¯ydów tutejszych nie mam nic wiêcej prócz drwinek, tymcza-
sem powiem wam poufnie, ¿e mam dla nich wiele szacunku.

Tu dopiero przekona³em siê, jaka to energiczna i przedsiêbiorcza jest ludno�æ. W Polsce
mniej to jest dziwne, ¿e ¯ydzi zagarnêli handel, a czê�ciowo i przemys³ w swe rêce, ale tu,
gdzie miejscowa ludno�æ jest a¿ do zbytku przedsiêbiorcza, gdzie konkurencja jest nies³ycha-
nie trudna, a walka o byt prowadzona bez mi³osierdzia, tu dopiero okazuj¹ siê w ca³ej potêdze
handlowe ich przymioty. Powiem wam krótko a wêz³owato: na polu handlowym ¯ydzi polscy
dotrzymuj¹ pola Jankesom, a dotrzymaliby w razie potrzeby wszystkim rogatym diab³om. Przy-
je¿d¿aj¹ tu najczê�ciej bez grosza, bez znajomo�ci jêzyka, stosunków, s³owem: z dziesiêcioma
palcami i g³ow¹ na karku tylko, nazajutrz za� po przyje�dzie ka¿dy ju¿ rozpoczyna business.
Kto ich chce oszachrowaæ, sam bywa oszachrowany � w wielkim jednak handlu nie s¹ mniej
uczciwi od innych kupców. Nie znam ani jednego ¯yda, który by tu po roku pobytu biedê
klepa³; ka¿dy ma pieni¹dze, ka¿dy � jak mówi¹ Amerykanie: �robi ¿ycie�, ka¿dy po niejakim
czasie wart jest tak¹ a tak¹ sumê w gotówce. Niektórzy podorabiali siê milionów. Ale mniejsza
o to. Lepsz¹ jeszcze stron¹ ich jest, ¿e z wyj¹tkiem poznañskich ¯ydów i galicyjskich, którzy
trzymaj¹ siê z Niemcami, inni, to jest ¯ydzi z Królestwa, nie zapominaj¹ wcale: sk¹d pochodz¹,
gdzie dawniej ¿yli i gdzie le¿¹ ko�ci ich przodków. S³owem, bez uprzedzeñ, s¹ to têdzy ludzie.
Takiego ¿ywio³u nie powinni�cie tam w kraju lekcewa¿yæ, bo posiada on w³a�nie te przymioty,
których nam brak, ale które dodane do miejscowych, stworzy³yby arcyprzyzwoit¹ ca³o�æ.

Takie jest moje zdanie, które otwarcie wam wypowiadam, jak równie¿ i to drugie, ¿e
uwa¿am za g³upiego ka¿dego, kto u nas patrzy na ¯ydów ze stanowiska jakich� pretensyjek
urodzenia, pochodzenia itp. Nie jestem za tym, aby ich kokietowaæ. Jak zas³u¿¹, nale¿y ich
(wed³ug wyra¿enia Prusa) tak dobrze chech³aæ, jak i ka¿dego innego, ale te¿ nie nale¿y wyrzu-
caæ ich za nawias. Oto wszystko. [42, 227�228]

1878

W artykule Osady polskie w Stanach Zjednoczonych, pisanym w r. 1877, ale
drukowanym ju¿ w 1878 w �Przegl¹dzie Tygodniowym� (nry 3�6, z 20 I � 10 II),
Sienkiewicz wyrazi³ pogl¹d, ¿e polski �ogó³� emigracyjny jest �arcykonserwa-
tywnym, arcyreligijnym i zupe³nie w rêkach duchowieñstwa�. Dostrzega³ du¿¹ rolê
pozytywn¹ owego duchowieñstwa, szczególnie jako opiekuna mas ch³opskich, ale
podkre�la³ te¿ efekty bardzo niekorzystne: swoist¹ �osobno�æ� religijn¹, niemal
kastowo�æ (gettowo�æ?) polskiej emigracji, która jest uboga, niezorganizowana
i ma³o znacz¹ca (w stosunku np. do niemieckiej czy irlandzkiej, a nawet chiñ-
skiej). �Pierwiastek religijny�, presja spo³eczna i �towarzyska� duchowieñstwa
oraz specyficzna �socjalno�æ� polskich parafii powoduje, ¿e do tych �rodowisk
nie garnie siê te¿ nieliczna ��wiecka� polska inteligencja emigracyjna � in¿yniero-
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wie, adwokaci, lekarze itp. nie chc¹ s³u¿yæ sprawom ko�cielnym. Tym bardziej ¿e
owe �parafie�, skupione wokó³ swych zacnych na ogó³, ale ambitnych pasterzy,
bywaj¹ sk³ócone. A znaczenie, powa¿anie i wp³ywy zale¿¹ od jedno�ci i zorgani-
zowania grupy narodowej oraz od jej pozycji materialnej.

Irlandczycy i Niemcy maj¹ wp³yw [na ¿ycie spo³eczne i polityczne Ameryki] podobny,
Polacy � nie! [...] Ale po³o¿enie rzeczy zmieni³oby siê niezawodnie, gdyby w ogólny ustrój,
maj¹cy wprowadziæ jedno�æ wewnêtrzn¹ miêdzy Polakami, weszli i ¯ydzi. Nie mówiê tu o po-
znañskich i galicyjskich, ci bowiem trzymaj¹ z Niemcami, ale o ¯ydach z Królestwa, których
w ca³ych Stanach przynajmniej na sto tysiêcy mo¿na rachowaæ, a którzy przedstawiaj¹ nie tyl-
ko tak¹¿ ilo�æ g³osów, ale i kapita³. S¹ to bowiem po najwiêkszej czê�ci ludzie zamo¿ni. Nêdz-
ne i zas³uguj¹ce na wszelk¹ pogardê przes¹dy rasowe, odgrywaj¹ce tak wielk¹ rolê w Europie,
tu nie istniej¹; nic by wiêc nie przeszkadza³o przy³¹czeniu siê ¯ydów do rozlicznych towa-
rzystw polskich, gdyby nie to, ¿e towarzystwa te nosz¹ charakter ko�cielno-religijny, uwzglêd-
niaj¹cy tylko Polaków wyznania katolickiego. Samym ¯ydom nie brak³oby ochoty. S³ysza³em
to z ust wielu z nich. Nie potrzebujê za� dodawaæ, ¿e przynios³oby to nieobliczone korzy�ci.
Wszystkie zamiary organizacyjne rozbijaj¹ siê tu wiecznie o brak funduszów. Otó¿ ¯ydzi maj¹
fundusze. [...] Polacy mogliby to mieæ wszystko [tj. szko³y, biblioteki, instytucje pomocowe,
jak w³a�nie Niemcy czy Irlandczycy], gdyby byli liczniejsi i bogatsi, a byliby liczniejsi i bo-
gatsi po po³¹czeniu siê z ¯ydami polskiego pochodzenia, które to po³¹czenie nie nast¹pi³o i ni-
gdy nie nast¹pi ze wzglêdu na przeszkody, jakie stawiaæ mu bêd¹ duchowni. [42, 277�278]

Polakom w Ameryce grozi � wed³ug Sienkiewicza � �rozp³yniêcie siê� w ¿y-
wiole amerykañskim lub niemieckim, wynarodowienie i jednocze�nie odizolowa-
nie siê od wieloetnicznego spo³eczeñstwa, w³a�nie z powodu ubóstwa organiza-
cyjnego, wynikaj¹cego zarówno z ubóstwa materialnego, jak i ze zbyt silnego pier-
wiastka religijno-ko�cielnego; przyko�cielne szkó³ki niedzielne i wojuj¹ce ze sob¹
o prenumeratorów, czyli o przetrwanie, polskie gazety � nie poprawi¹ sytuacji.

1879

Podobne pogl¹dy (i sformu³owania!) znajduj¹ siê w artykule pt. Osady polskie
w Stanach Zjednoczonych Pó³nocnej Ameryki (�Przewodnik Naukowy i Literac-
ki�, dodatek �Gazety Lwowskiej�, zeszyty z lipca i sierpnia, s. 577�591, 673�
680). Autor zauwa¿y³, ¿e w�ród emigrantów w polskich osadach spotyka siê te¿
wyznawców judaizmu � ale jest ich niewielu, bo lepiej im i swobodniej w wiêk-
szych jankeskich miastach, bli¿ej centrów handlowych oraz placówek bankowych.

Sienkiewicz pisa³:

¯ydzi polscy, których w Ameryce spotka³em, byli to w ogóle ludzie dostatni. We wszyst-
kich wiêkszych miastach jest ich mnóstwo, w ogóle za� dochodz¹ do maj¹tków. Amerykanie,
dawno ju¿ osiedli, nazywaj¹ greenhornami (nowicjuszami) �wie¿o przyby³ych i zwykle wy-
zyskuj¹ ich na ka¿dym kroku, tymczasem nasz polski ¯yd, dziêki wrodzonemu sprytowi do
interesów i rzutko�ci, przybywszy do New Yorku np. w niedzielê, w poniedzia³ek zaczyna za-
raz handelek, a we wtorek zdarza mu siê wyprowadziæ ju¿ w pole najbardziej szczwanego Ame-
rykanina, je¿eli ten¿e chcia³ go oszukaæ. Trafia tu kosa na kamieñ, st¹d te¿ nazwa Polish Jew
(polski ¯yd) budzi w spekulantach amerykañskich do�æ uzasadnion¹ obawê. ¯ydom naszym
z powodu ich sprytu, znajomo�ci jêzyka niemieckiego i ruchliwo�ci handlowej wcale nie�le
siê dzieje w Stanach Zjednoczonych i wcale nie przechodz¹ przez takie cierpienia jak np. ch³o-
pi. [...] [Przy nowo odkrytych kopalniach z³ota, gdzie jest niebezpiecznie i gdzie kupcy amery-
kañscy niechêtnie siê osiedlaj¹] pierwsze sklepy otwieraj¹ zwykle ¯ydzi nasi. Grzeczno�ci¹,
dobrym s³owem, a przede wszystkim kredytem ujmuj¹ oni sobie zwykle najgro�niejszych awan-
turników lub regulatorów [tj. wykonawców prawa lynchu], a zjednawszy raz dla siebie ich
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rewolwery, handluj¹ ju¿ pod ich opiek¹ bezpiecznie. [...] Widzia³em istniej¹ce w tych warun-
kach sklepy naszych ¯ydów w Dedwood (Wyoming), w Darwin (Kalifornia), Virginia City
(Nevada). W³a�ciciele ich w ci¹gu kilku mo¿e lat stan¹ siê milionerami. W ogóle, gdy rozwa¿ê
po³o¿enie ludno�ci ¿ydowskiej w Stanach Zjednoczonych, dochodzê do wniosku, ¿e o ile emi-
gracja ch³opska jest i dla kraju, i dla samych¿e ch³opów niebezpieczna, o tyle wychod�stwo
¯ydów jest rzecz¹ dla nich korzystn¹. W naszych miasteczkach istniej¹ setki rodzin ¿ydow-
skich nie maj¹cych z czego ¿yæ i trudni¹cych siê tylko szkodliwym, nieprodukcyjnym po�red-
nictwem; tam za�, gdzie z go³ymi rêkami, byle z obrotn¹ g³ow¹, mo¿na doj�æ do maj¹tku, gdzie
wiele ga³êzi handlowych nie zdo³ano jeszcze rozwin¹æ, otworzy³oby siê dla nich szerokie pole
dobrobytu i zysków. [42, 300�302]

Dramaty emigracji ch³opskiej ukaza³ pisarz m.in. w noweli Za chlebem. Lite-
rackiego obrazu emigracji ¿ydowskiej nie zostawi³.

Po powrocie z Ameryki Sienkiewicz-felietonista znów nawi¹za³ do kwestii
¿ydowskiej w kraju. We fragmencie o odczytach, w cyklu Wiadomo�ci bie¿¹ce
w �Gazecie Polskiej� (nr 271, z 3 XII) pisa³:

Pan A. J. Cohn w numerze 45 �Izraelity� poddaje uwadze publicznej pytanie, czyby nie do-
brze by³o urz¹dziæ odczyty dla ̄ ydów, którzy nie mogli lub nie mog¹ korzystaæ z nauki szkolnej.

Pan Cohn silnie przemawia za odczytami. Mog³yby siê one odbywaæ codziennie wieczo-
rami, a w sobotê w pewnych najbardziej dogodnych godzinach, w ogóle za� by³yby niezmier-
nie po¿yteczne. Zetknê³yby one ni¿sze i niewykszta³cone warstwy ¿ydowskie z opini¹, nauczy-
³yby ich, co ogó³ my�li np. o lichwie, s³owem za� obznajmia³yby umys³y nie wybiegaj¹ce do-
t¹d ze sfery zysków i polowania na grosz ze sprawami podnio�lejszej natury.

[...] ̄ ydzi us³yszeliby miêdzy prelegentami swoich o�wieconych wspó³wyznawców prze-
mawiaj¹cych z obywatelskiego stanowiska i w piêknym, czystym jêzyku � to ju¿ by³oby wiele.
[51, 42�43]

Sienkiewicz, podobnie jak przed wyjazdem za ocean, dalej optowa³ za asymila-
cj¹ jêzykow¹ polskich ¯ydów, uwa¿aj¹c, ¿e móg³by to byæ du¿y krok w kierunku
ewentualnego dialogu chrze�cijañsko-¿ydowskiego, asymilacji kulturowej i w bar-
dziej zgodnym wspó³¿yciu dwu nacji i dwu religii na ziemi polskiej.

1880

W kolejnym felietonie Sienkiewicza z cyklu Wiadomo�ci bie¿¹ce w warszaw-
skiej �Gazecie Polskiej� (nr 108, z 19 V) znalaz³o siê obszerne omówienie �wie¿o
wydanej broszury prawnika-ekonomisty, Aleksandra Czarnowskiego, pt. Studium
o ¯ydach 14:

W broszurze zaopatrzonej powy¿szym tytu³em autor zastanawia siê nad przyczynami nie-
nawi�ci do ¯ydów, nad ich stosunkiem do spo³eczeñstw europejskich i rol¹, jak¹ by ¯ydzi
w tych spo³eczeñstwach odegraæ mogli. [51, 177]

Wady przypisywane ̄ ydom (np. tchórzostwo, lichwa, nieuczciwo�æ, niechluj-
stwo, pycha, pró¿no�æ, brak honoru) s¹ � relacjonuje rozwa¿ania Czarnowskiego

14 A. C z a r n o w s k i, Studium o ¯ydach. Warszawa 1880 (cenzura 10 III), s. 77. Stosunek
Czarnowskiego do ¯ydów jest do�æ ambiwalentny, co dostrzeg³ Sienkiewicz, stara siê jednak pogo-
dziæ ró¿ne stanowiska. Warto przytoczyæ choæby dwa postulaty autora: Naród, który przetrwa³ wie-
le, który �materialnie prze¿y³ Rzym, nie przepad³ w wêdrówkach narodów, wart jest wielkiego co
najmniej szacunku� (s. 2); By³ �czas rozdzierania�, powinien teraz nast¹piæ �czas zszywania�; je�li
to nie nast¹pi, przyjd¹ czasy biblijnego okrucieñstwa (s. 75).

http://rcin.org.pl



135SIENKIEWICZ  I  ¯YDZI

Sienkiewicz � powszechne dla niemal ca³ej ludzko�ci, przyczyn nale¿y wiêc szu-
kaæ w historii i prawodawstwie �narodu wybranego�, narodu �Bo¿ego� z defini-
cji, który w³a�nie z powodu tej swej wyj¹tkowo�ci odnosi³ siê do innych, �niewy-
branych� ludów, z wy¿szo�ci¹ i niechêci¹. Szczególnie czasy Moj¿eszowe pe³ne
s¹ pogardy, nienawi�ci i okrucieñstwa dla �nieswoich� w imiê �higieny religij-
nej�. Mi³o�æ bli�niego obowi¹zywa³a bowiem ¯ydów tylko miêdzy sob¹; dla do-
bra �swoich� mo¿na by³o pope³niaæ nawet niegodziwo�ci wobec �nieswoich�. Przy-
czyn¹ wszystkich zadra¿nieñ s¹ jednak g³ównie kwestie ekonomiczne, wyp³ywa-
j¹ce m.in. z przepisów wiary, bo np. wed³ug Ksi¹g kap³añskich (rozdz. 25) religia
nie pozwala³a ¯ydom handlowaæ w³asn¹ ziemi¹ uprawn¹ (mo¿na by³o co najwy-
¿ej j¹ wydzier¿awiæ), ale domy i maj¹tki w miastach nie podlega³y tym rygorom;
wiêc ¯ydzi opanowali miasta i handel w nich � oraz przep³yw �beznarodowych
kapita³ów�. W Ksiêdze powtórzonego prawa w wersecie 6 rozdzia³u 15 napisano:
�Bêdziesz po¿ycza³ wielu narodom, a sam od nikogo [obcego] po¿ycza³ nie bê-
dziesz; bêdziesz panowa³ nad wielu narodami, a one nad tob¹ nie zapanuj¹�; w wer-
secie 19 za�: �Nie po¿ycz bratu twemu na lichwê pieniêdzy ani zbo¿a, ani ¿adnej
innej rzeczy, ale obcemu. Lecz bratu twemu tego, czego mu potrzeba, bez lichwy
po¿yczysz�. Te w³a�nie prawa i zasady religijne przyczyniaj¹ siê do wzrostu fi-
nansowej pozycji i znaczenia ¯ydów oraz wywo³uj¹ zawi�æ ze strony tych �ob-
cych�, czyli nie uznaj¹cych prawa Moj¿eszowego. �Zsolidaryzowanie siê� z kra-
jowcami, czyli asymilacja ¯ydów jest wskazana, ale jaki procent populacji ¿y-
dowskiej ona obejmuje? � zastanawia siê Sienkiewicz.

Autor [tj. Czarnowski] wierzy, mo¿e zbyt dogmatycznie, ¿e kiedy� ustan¹ wojny, a ludy
Europy utworz¹ jedno wielkie stowarzyszenie ekonomiczne, w którym ̄ ydzi graæ bêd¹ wielk¹
rolê. Wobec tej roli, p³yn¹cej z konieczno�ci, nie pomo¿e �Huzia na ¯ydów!� Gdyby Niemcy,
zamiast ich dzi� szczuæ, po³¹czyli siê z nimi na polu spokojnej pracy, lepiej by na tym wyszli.
Tak twierdzi autor. [51, 180]

W koñcu Sienkiewicz konstatuje, ¿e powstaje b³êdne ko³o: wobec �wy³¹czno-
�ci� religijnej ¯ydów nie da siê ich pogodziæ z innymi nacjami i religiami; �tylko
o�wiata i wy¿szy rozwój pojêæ humanitarnych w masach ¿ydowskich� (51, 180)
i nie¿ydowskich mo¿e co� zmieniæ. A przede wszystkim zmiany wymaga stosu-
nek do przykazania biblijnego: �Bêdziesz po¿ycza³ wielu narodom, a sam u ¿ad-
nego po¿yczaæ nie bêdziesz�, bo ono niejako napêdza zachowania �gie³dziarskie�,
bezwzglêdn¹ pogoñ za pieni¹dzem, pomna¿a fortuny ¿ydowskie i wywo³uje za-
wi�æ tych �wielu narodów�. Gdy ¯ydzi odst¹pi¹ od tego przykazania, mog¹ przo-
dowaæ w rozwoju ekonomicznym.

Sienkiewicz wielokrotnie podkre�la³ wk³ad ¯ydów w rozwój kultury �wiato-
wej, m.in. literatury, malarstwa i muzyki, czêsto nawet bez podkre�lania nacji ar-
tysty. Do kwestii pochodzenia i wyboru narodowo�ci nawi¹za³ wyra�nie w felie-
tonie zatytu³owanym Czy Juliusz Verne jest Polakiem? (�Gazeta Polska�, nr 140,
z 26 VI). Przytoczy³ kr¹¿¹ce w prasie wie�ci o polskim pochodzeniu autora Dzieci
kapitana Granta, który podobno mówi³ i pisa³ po polsku. Sienkiewicz zaznaczy³,
¿e Verne widocznie  �

[ma] jakie� specjalne powody, dla których chce uchodziæ za rodowitego Francuza � w rzeczy-
wisto�ci jednak jest Polakiem czy te¿ Izraelit¹ polskiego pochodzenia i nazywa siê Olszewic.

Wedle naszego zdania, ka¿dy jest tym, czym chce byæ, zatem Verne jest Francuzem.
[51, 231]
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I to zdanie wydaje siê dla rozumowania Sienkiewicza podstawowe.
W numerze 215 �Gazety Polskiej� z 1881 r. felietonista zamie�ci³ ostr¹ recen-

zjê (52, 216�217) dedykowanego Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu Dramatu
rodzinnego Jakuba Goldszmita (nb. stryja Janusza Korczaka), absolwenta war-
szawskiej Szko³y G³ównej, ¿ydowskiego pisarza i redaktora kalendarzy, i u¿y³ s³ów:
�Gdyby okre�lenie »ni pies, ni wydra � co� na kszta³t �widra« nie by³o trywialnym
i zu¿ytym, powiedzieliby�my, ¿e Dramat jest czym� »na kszta³t �widra«� (52, 216),
nie wspomina³ jednak nic o pochodzeniu autora, choæ np. w �Wieku� pisano o �¿y-
dowskim beztalenciu�.

1882

Sienkiewiczowska Kronika tygodniowa 7 (�S³owo�, nr 34, z 13 II) dotyczy
m.in. przeprowadzanego w r. 1882 spisu ludno�ci, przed którym warstwy nieo�wie-
cone broni³y siê, przypuszczaj¹c, ¿e chodzi o podatki (�po szpitalach nie przyjmu-
j¹ darmo, a spis to robi¹?� � pyta³a podejrzliwie staruszka) lub inne nieprzyjazne
mieszkañcom dzia³ania urzêdów. Przy okazji autor formu³uje wiele opinii o sto-
sunkach chrze�cijañsko-¿ydowskich i o wzajemnej nieufno�ci, w formie anegdo-
tycznej opowiadaj¹c o biednym Izraelicie, który przed urzêdnikiem, pytaj¹cym
o liczbê mieszkaj¹cych w niewielkim lokalu osób, chcia³ zataiæ istnienie dziecka,
akurat p³acz¹cego:

Ny! � odpowiada stary Icek � co on za osobe! Pan rz¹dca to osobe, pan delegat to osobe,
pan rewirowy to osobe, a co za osobe Lejbu�? � on ma dwa lata. � Na pró¿no nastêpnie delego-
wany ofiarowa³ w imieniu spo³eczeñstwa Lejbusiowi tytu³ osoby. Ojciec w imieniu syna od-
mawia³ stale przyjêcia zaszczytu.

Logika nieo�wieconych ludzi jest czasem dziwna. [...] Ale wprawdzie i nasi ¿ydo¿ercy
rozumuj¹ w ten sposób: ¯ydzi s¹ bogaci i liczni, zatem zapêd�my ich do obozu naszych nie-
przyjació³.

Po ostatniej juden-hecy [tj. po pogromie w koñcu r. 1881 � D. �.] du¿o mówiono o ¯y-
dach, o potrzebie reformy chederów, o lichwie, o wyzyskiwaniu, o zagarniêciu przez ¯ydów
handlu i przemys³u i o �rodkach obrony spo³ecznej. Inaczej mówi¹c: pisano wiele na wodzie.
�rodki prawodawcze nie od nas zale¿¹ � wszystkie tedy reformy prawodawcze nale¿¹ do sfery
pobo¿nych têsknot. Ale my i w praktyce, w sferze naszej mo¿no�ci, nie umiemy siê broniæ.
Oto np. mówi¹: ¯ydzi zagarnêli handel. Chrze�cijanin nie mo¿e z nimi wspó³zawodnictwa
wytrzymaæ. A czy przychodzi komu do g³owy, ¿e gdyby chrze�cijanin dzieñ �wiêty �wiêci³ tak
jak ¯yd, to ten ¯yd dwa dni w tygodniu musia³by trzymaæ sklep zamkniêty: w sobotê, bo sza-
bas, w niedzielê, bo niedziela. I wówczas chrze�cijaninowi ³atwiej by z nim by³o konkurowaæ.
Ale my na wsi i w mie�cie w³a�nie wiêkszo�æ sprawunków robimy w niedzielê, w sklepach
¿ydowskich. Robi¹ za� to samo ci, którzy rozprawiaj¹ o trudnej konkurencji, jak i inni.

Takich pól praktycznych, na których by mo¿na ograniczyæ wy³¹czno�æ ¿ydowsk¹, znala-
z³oby siê mo¿e i wiêcej i zapewne lepiej by by³o odnajdywaæ je, ni¿ czczymi s³owami krzewiæ
i podtrzymywaæ niechêæ i nienawi�æ jednych przeciw drugim. [53, 56�57] 15

Z tym problemem wi¹¿e siê te¿ pewnie list Sienkiewicza do Kraszewskiego
z 8 I 1882, gdzie felietonista �S³owa� pisze m.in.: �Pragn¹³bym bardzo us³yszeæ s³ów-
ko opinii Sz[anownego] Pana o artyku³ach naszych zatytu³owanych Z powodu ostat-

15 Mo¿na tu przypomnieæ Lalkê B. P r u s a  (Oprac. A. P o p ³ a w s k a. Kraków 2007, s. 476),
gdzie Wokulski mówi³ zgry�liwie o sprzeda¿y swego sklepu: �� Strasznie ci ¯ydzi wypieraj¹ nas...
� Sk¹d?... Z tych pozycyj, których nie zajmujemy albo do zajmowania których sami ich zmuszamy,
pchamy ich, b³agamy, aby je zajêli. Mego sklepu nie kupi ¿aden z naszych panów, ale ka¿dy da
pieni¹dze ¯ydowi, aby on go kupi³ i... p³aci³ dobre procenta od kapita³u�.
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nich wypadków. Tu bardzo siê podobaj¹� 16. Chodzi o tekst drukowany w numerach
�S³owa� z 6 i 7 stycznia pod wymienionym tytu³em, sygnowany liter¹ M., prawdo-
podobnie Marii Sienkiewiczowej i pisarza-redaktora, st¹d te �nasze artyku³y�. Au-
torzy pisali o niszczeniu ¿ydowskich sklepów przez �rozszala³¹ t³uszczê niedorost-
ków i dojrza³ych rabusiów� i o tym, ¿e prasa warszawska potêpi³a zaj�cia i antyse-
mityzm powsta³y na gruncie rywalizacji ekonomicznej � a potrzebne jest wspó³-
istnienie na zasadach wyznaczonych przez Dekalog, wa¿ny dla obydwu nacji.

O faktach, maj¹cych ilustrowaæ intencje i... stan faktyczny, i o tym, ¿e wszyst-
ko najczê�ciej skrupi siê... na ̄ ydach, Sienkiewicz publicysta pisa³ w rubryce Kro-
nika tygodniowa 10 (�S³owo�, nr 65, z 23 III):

Znan¹ jest anegdota o dwóch Mazurach [tj. mieszkañcach Mazowsza], którzy wie�li dwie
fury pe³ne ¯ydów. Zawadziwszy wozami, pok³ócili siê. Jeden porwa³ za k³onicê i dalej¿e ok³a-
daæ ¯ydów siedz¹cych na wozie przeciwnika; na to drugi Mazur powiada: bijesz ty moich
¯ydów, to ja bêdê twoich bi³. [...] ¯ydzi nie wo³ali zapewne o fakta. [53, 86]

1903 (?)

W numerze 3 szwedzkiego miesiêcznika �Israeliten� z r. 1924, w rubryce ¯y-
dowski miesi¹c (s. 9�10), zamieszczono � powo³uj¹c siê na �pewn¹ gazetê wie-
deñsk¹� � nie znany dot¹d list (fragment listu?) Sienkiewicza. Oto tekst t³umaczo-
ny ze szwedzkiego 17:

Jedna z ulubionych metod rz¹dzenia systemu carskiego � pogromy ¯ydów, otrzyma³a
ostatnio wyja�nienie w li�cie wielkiego pisarza polskiego, Henryka Sienkiewicza, który pewna
gazeta wiedeñska opublikowa³a po raz pierwszy w zwi¹zku z przeniesieniem zw³ok Sienkie-
wicza do Warszawy. List jest skierowany do ¿ydowsko-niemieckiego dziennikarza, Davisa
Erdtrachta, i zawiera nastêpuj¹ce charakterystyczne fragmenty:

�List hrabiego To³stoja, który mi przes³ali�cie, niezmiernie mnie ucieszy³. Oto pierwszy
raz rosyjski obywatel odwa¿nie staje w obronie ofiar carskich rz¹dów. Nie w¹tpiê, ¿e jego g³os
znajdzie odpowied� w ca³ym �wiecie kulturalnym, a przede wszystkim przyniesie klêskê rz¹-
dowym krêgom rosyjskim. Nie tylko zwi¹zani z Wasz¹ wiar¹, ale równie¿ wszystkie inne naro-
dy, na czele z moim w³asnym narodem, cierpimy okrutnie. Ale có¿ pomog¹ nasze protesty,
kiedy cywilizowana Europa zachodnia pozostaje niema wobec okrucieñstw dokonywanych
pod ochron¹ rosyjskiego rz¹du.

To ¯ydzi, oddaj¹cy w³adzê i miêdzynarodowy kapita³ w rêce rosyjskiego rz¹du dla utrzy-
mania barbarzyñskiego systemu, finansuj¹ pogromy. To ¯ydzi zatracili sw¹ warto�æ, d¹¿¹ je-
dynie za wszelk¹ cenê do rozwoju swoich interesów. Mam, oczywi�cie, na my�li tych ¯ydów,
którzy s¹ syci i nie widz¹ g³odu milionów swych wspó³wyznawców, tych ¯ydów, którzy s¹
¿¹dni zaszczytów i sprzedali swe cz³owieczeñstwo w³adzy. My, Polacy, sami prze�ladowani
i uciskani, czujemy tê wielk¹ niesprawiedliwo�æ, która wci¹¿ spada na waszych wspó³wyznaw-
ców, z najwiêkszym wspó³czuciem s³yszymy krzyk niewinnych ofiar. My, starzy, nie mamy
ju¿ si³y, by zniszczyæ ten zdeformowany gatunek dzisiejszej kultury, ale nasza m³odzie¿, mam
nadziejê, bêdzie wychowana w innym duchu, w duchu zrozumienia, zjednoczenia, mi³o�ci
i wspó³pracy dla odnowienia naszej kultury, bliskiej upadku�.

Ludzie bywaj¹ optymistyczni [komentuje Erdtracht], kiedy chodzi o ich naród, ale szla-
chetny Sienkiewicz, byæ mo¿e, nigdy nie czyta³ strof Schillera: �Vor dem Sklaven, wenn er die
Kette bricht, vor dem freien Menschen erzittert nicht!� 18

16 H. S i e n k i e w i c z, Listy. Oprac. M. B o k s z c z a n i n. Warszawa 2007. T. 3, cz. 1, s. 297.
17 Dziêkujê pani J u s t y n i e  C z e c h o w s k i e j  za przek³ad ze szwedzkiego. Owej �pewnej

gazety wiedeñskiej� ani listu Sienkiewicza nie uda³o siê odnale�æ.
18 Nazwiska D. Erdtrachta nie ma w indeksach korespondencji Sienkiewicza ani To³stoja. Mo¿e
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1905

W rêkopisach Ossolineum (sygn. 12.443/II, s. 165�167) zachowa³ siê frag-
ment, którego brak w drukowanej w pa�dzierniku wersji artyku³u Sienkiewicza
Przed wyborami do Izby Pañstwowej 19. W brulionowej, przekre�lonej partii teks-
tu, chyba maj¹cego siê zaczynaæ od s³ów: �Dzieliæ nas mog¹ ró¿nice...�, znajduje
siê passus dot¹d nigdzie nie drukowany:

Poniewa¿ prawa ograniczaj¹ce wasz¹ [tj. ̄ ydów] obywatelsk¹ wolno�æ nie godz¹ siê z m¹-
dro�ci¹ polityczn¹, z poczuciem sprawiedliwo�ci i obra¿aj¹ godno�æ ludzk¹, postanowili�my
walczyæ niezachwianie w izbie pañstwowej o ich zniesienie. Bêdziemy to czynili nawet i w ta-
kim razie, je�li do koncentracji, to jest do zjednoczenia nie przyst¹picie, albowiem tak nam
nakazuje nasza tradycja dziejowa i tak nam nakazuje wspó³czesny postêp. Naród nasz wie
lepiej [te cztery s³owa zosta³y przekre�lone, nadpisano:] Wiemy lepiej od innych, jak boli wszelka
niesprawiedliwo�æ, wiêc pragniemy byæ sprawiedliwi dla wszystkich. Pragniemy, by pod os³o-
n¹ ludzkich praw naszej ojczyzny dzia³o siê jednako dobrze tak nam, jak i wam, którzy tak¿e
jeste�cie jej dzieæmi, albowiem spo¿ywali�cie wspólnie z nami jej chleb i znosili�cie wspólnie
z nami jej cierpienie. Niech¿e z tego chleba, z tych cierpieñ, z tych wspólnych wspomnieñ doli
i niedoli wykwitnie mi³o�æ, zgoda i jedno�æ, albowiem bezsilnymi bêd¹ najliberalniejsze pra-
wa, je�li zatruje je wa�ñ i nienawi�æ. Z wa�ni i nienawi�ci rodz¹ siê tylko szkody i straty. Rozu-
mieli to dobrze w 63 roku wasi zacni rabini, którzy g³osili mi³o�æ i zgodê. Wspomnijcie na
Majzelsów i Kramsztyków [znak korektorski i nadpisane na górze stronicy:], z których ust p³y-
nê³a dla przysz³ych pokoleñ m¹dro�æ i nauka, aby�cie ¿yj¹c w polskim kraju kochali go na
równi z innymi jego dzieæmi. S³uchajcie g³osu tych prawdziwych nauczycieli, nie za� g³osu
przybyszów, którzy choæ jednej z wami krwi, ale odmienni sercem i dusz¹, chc¹ was wprowa-
dziæ na b³êdne drogi odosobnienia i nienawi�ci. Pamiêtajcie, ¿e nienawi�æ jest jako p³omieñ,
który po¿reæ mo¿e wasz spokój [wykre�lone, nieczytelne wyrazy], owoce waszej pracy tera�-
niejszej i szczê�liw¹ przysz³o�æ waszych dzieci. Jako powiedzia³ [dalej nieczytelne] etc.

Wspomniane �g³osy przybyszów� to, oczywi�cie, odezwy agitatorów ruchów
socjalistycznych, czêsto ¿ydowskiego pochodzenia, przybywaj¹cych ze wscho-
du i z zachodu, propaguj¹cych kosmopolityczne idee wyzwolenia ludów, nie na-
rodów.

W li�cie do Bronis³awa Kozakiewicza z 14 VIII 1905 Sienkiewicz pisa³, ¿e
�nasi socjali�ci� s¹ � ogólnie mówi¹c � antynarodowi i stanowi¹ �igraszkê w rêku
¯ydów rosyjskich i zagranicy� 20.

chodzi o przes³any fragment listu To³stoja do Sz. Rabinowicza (pseud. Szolem Alejchem) z 6 V
1903, po pogromie ¯ydów w Kiszyniowie 6�8 IV 1903: �Salomonie Naumowiczu! Okropna zbrod-
nia, która siê dokona³a w Kiszyniowie, dotknê³a mnie bole�nie. [...] Niestety tego, co mam do po-
wiedzenia, a mianowicie, ¿e winowajc¹ nie tylko kiszyniowskich okropno�ci, lecz wszystkich tych
rozd�wiêków, które siê rodz¹ w pewnej nieznacznej czê�ci, i to nie ch³opskiej, ludno�ci rosyjskiej,
jest tylko rz¹d � niestety tego w³a�nie nie mogê powiedzieæ w rosyjskim legalnym wydawnictwie�
(cyt. za: L. T o ³ s t o j, Listy. T. 2. Prze³. M. L e � n i e w s k a. Kraków 1976, s. 221�222). Pisarz
wspomina te¿ o li�cie do �znajomego ̄ yda � Emanuela G. Linieckiego� z 27 IV, w którym odpowie-
dzialno�ci¹ za pogrom i �tego rodzaju okropno�ci� obci¹¿a rz¹d, szajkê urzêdników i fanatyczne
duchowieñstwo. Zob. L. To ³ s t o j, Po³noje sobranije soczinienij. T. 74. Moskwa 1954, s. 106�109.
Cytowany fragment pochodzi z wiersza F. S c h i l l e r a  pt. Die Worte des Glaubens, tj. S³owa wia-
ry, dwuwiersz w t³umaczeniu najbli¿szym czasom Sienkiewicza: �Straszny niewolnik, gdy okowy
³amie, / Nigdy � wolno�ci ludu �wiête znamiê!� (W. M r ó w c z y ñ s k i, Dzie³a. T. 1. Lwów [1885],
s. 80).

19 �Biblioteka. Warszawska� 1905, t. 4, s. 51�56 (cenzura 24 IX). Przedruk: Przed wyborami
do Dumy. W: H. S i e n k i e w i c z, Pisma zapomniane i niewydane. Lwów 1922, s. 542�548.

20 S i e n k i e w i c z, Listy, t. 3, cz. 1, s. 230.
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1906

Swoista konkretyzacja owych �przybyszów� znalaz³a siê te¿ w tek�cie pt. Zjed-
noczenie narodowe (publikowanym równie¿ pod innymi tytu³ami: Obecna chwila
polityczna, Hej ramiê do ramienia) z listopada, gdzie Sienkiewicz pisa³ o �braku
polskiej duszy� i o �jêzyku szynkowni� (pochodna stereotypu karczmarz-¯yd)
w�ród dzia³aczy rewolucyjnych, i gdzie zaznaczy³:

Do socjalistów i postêpowców nale¿¹ wreszcie w znacznej czê�ci u nas i o�wieceni ¯y-
dzi. Wielu z nich zerwa³o otwarcie z polskimi idea³ami, ale w³a�nie dlatego spo³eczeñstwo,
przygarniaj¹c tych, którzy jednako z nim czuj¹, powinno tym bezwzglêdniej broniæ siê od ta-
kich, co zasilaj¹ kadry anarchii, i od takich, którzy, plwaj¹c z socjalistycznych i radykalnych
okien na �szowinizm� polski, uprawiaj¹ namiêtnie... ¿ydowski 21.

W �wietle tych wypowiedzi wydaje siê znamienne i mo¿e �programowe�, ¿e
w Wirach, powie�ci rozgrywaj¹cej siê przecie¿ w czasie rewolucji, nie mówi siê
o ¯ydach.

1915

Po wybuchu pierwszej wojny �wiatowej do wspó³tworzonego przez Sienkie-
wicza w Szwajcarii Komitetu Ratunkowego zaproszono tak¿e ¯ydów, m.in. Mi-
cha³a Bergsona, prezesa Warszawskiej Gminy ¯ydowskiej, oraz historyka ¿ydow-
skiego pochodzenia, prof. Szymona Askenazego. A w szwajcarskim akcie rejen-
talnym potwierdzaj¹cym powstanie Komitetu, podobno na wyra�ne ¿¹danie
Sienkiewicza, dopisano, ¿e zebrane fundusze bêd¹ rozdzielone w�ród Polakow �
obywateli ziem polskich we wszystkich zaborach, bez ró¿nicy stanu i wyznania.
W artykule 2 Statutu Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce czy-
tamy, ¿e owej pomocy udzielaæ siê bêdzie �bez wzglêdu na religiê i stan� 22.

Praktyka okaza³a siê ró¿na, co wywo³a³o w USA i w Europie wiele nieprzy-
chylnych dla Polski reakcji prasowych, które bardzo Sienkiewicza bola³y, a o któ-
rych bêdzie mowa w czê�ci 2.

Z wczesnej jesieni pochodzi te¿ karta pocztowa, wydana przez Kozakiewicza,
na której wydrukowano francuski tekst Sienkiewicza o patriotyzmie:

Nale¿y nade wszystko ukochaæ ojczyznê i my�leæ o jej szczê�ciu, ale obowi¹zkiem ka¿-
dego prawdziwego patrioty powinna byæ równie¿ troska, aby d¹¿enia jego ojczyzny nie by³y
sprzeczne ze szczê�ciem ca³ej ludzko�ci, przeciwnie, niech bêd¹ jedn¹ z jej podstaw... Dewiz¹
ka¿dego patrioty powinno byæ: Przez ojczyznê do ludzko�ci, a nie � dla ojczyzny przeciw ludz-
ko�ci 23.

Sienkiewicz w latach wojny by³ bardzo aktywny jako dzia³acz spo³eczny i pu-
blicysta, stale podkre�la³ potrzebê akcji pomocowej dla wszystkich mieszkañców
ziem polskich, ziem podzielonych miêdzy trzech zaborców i zamieszka³ych przez
wiele narodów. Traktuj¹ o tym, bez wymieniania narodu ¿ydowskiego, takie teks-
ty pisarza, jak odezwa Do ludów ucywilizowanych z 1 II 1915, przedmowa do

21 H. S i e n k i e w i c z, Dwie ³¹ki. Kraków 1908, s. 214.
22 Zob. D. P ³ y g a w k o, Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w cza-

sie pierwszej wojny �wiatowej. Poznañ 1986, s. 146.
23 Prze³. M. S t u l g i ñ s k a. Cyt. za: S i e n k i e w i c z, Listy, t. 3, cz. 3, s. 357.
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pracy Concetta Pettinata Sui campi di Polonia z lutego 1915, wywiad dla prasy
zachodniej pt. Krzyk Polski z po³owy lutego, listy do Stanis³awa Osady i Polonii
amerykañskiej, listy otwarte i odezwy w sprawie pomocy dla ofiar wojny, dla miesz-
kañców Litwy z 13 IV 1916, artyku³ Behold Our Poland dla �American Red Cross
Magazine� z wczesnej jesieni 1916 i inne. W tych ostatnich latach ¿ycia Sienkie-
wicz tak¿e utrzymywa³ wiele kontaktów politycznych i towarzyskich ze �rodowi-
skami ¿ydowskimi na zachodzie Europy.

2. Prasa o relacjach Sienkiewicz�¯ydzi 24

1875

Rok 1875 by³ w publicystyce Sienkiewicza � jak wynika z przytoczonych wcze-
�niej fragmentów � do�æ obficie nasycony tematyk¹ ¿ydowsk¹. Podobnie ¿ywa
by³a reakcja: szczególnie �Izraelita� i �Gazeta Handlowa� zaanga¿owa³y siê w po-
lemikê z popularnym ju¿ dziennikarzem.

�Izraelita� 25, g³ównie w cyklu Pogadanki, tj. w felietonach pisanych przez sa-
mego redaktora, Samuela Henryka Peltyna, ju¿ w numerach marcowych notowa³
widoczn¹ w polskiej prasie niechêæ do ¯ydów, wspominaj¹c m.in. felietonistów
walcz¹cych o zarobek i szukaj¹cych �tematów�:

Jest to owo wiecznie otwarte pole do szyderstw i naigrawañ, owo Eldorado dla rozbitków
po oceanie humoru, gdzie nadw¹tla³e swe si³y znowu pokrzepiaj¹; jest to knieja niewyczerpa-
na, dok¹d zgryzieni brakiem lepszego ³upu reporterzy, korespondenci, felietoni�ci i tutti quanti
po zawsze gotow¹ zwierzynê siê udaj¹ � s¹ to, s³owem, ¯ydkowie [...] i �pisz¹ o psia wiara
Baruchach� 26.

W prasowych potyczkach bra³ udzia³ m.in. �Kurier Warszawski�, �Niwa�,
�Ognisko Domowe� (piórem Antoniego Pileckiego), �Wiek�. W numerze 23 �Izra-
elity� (z 30 V 〈11 VI〉) przytoczono du¿y tekst o tematyce ¿ydowskiej pióra Bole-
s³awa Prusa, zaznaczaj¹c, ¿e tak sprawiedliwych wypowiedzi jest niewiele i ¿e �ró-
d³em wszelkich gwa³tów i nienawi�ci jest �nieposzanowanie cudzej osobisto�ci�.

We wrze�niu, w kolejnej Pogadance, rozpoczê³a siê polemika ju¿ konkretnie
z Sienkiewiczem, choæ pocz¹tkowo bez wymieniania jego nazwiska.

Oto felietonista �Gazety Polskiej�, pisarz sk¹din¹d wielce uzdolniony, pe³en dowcipu i hu-
moru, pad³ ostatnio ofiar¹ fatalnego losu na felietonistach ci¹¿¹cego. Zasiad³ do pisania Chwili
obecnej. Ale czym tu gawêdê zacz¹æ? Wszystkie bie¿¹ce wiadomo�ci id¹cy na wy�cigi kole-
dzy z innych pism ju¿ schwycili... O czym tu pisaæ?... A¿ oto b³ys³a my�l szczê�liwa... Pisma

24 Z powodu bariery jêzykowej cytowane bêd¹ opinie z pism ¿ydowskich przytaczane przez
prasê polsk¹.

25 �Izraelita. Organ po�wiêcony sprawom religii i o�wiaty� (podtytu³ ulega³ zmianom, np. �pi-
smo tygodniowe po�wiêcone interesom judaizmu�), tygodnik wychodz¹cy w Warszawie od 1866 do
1918 roku. Za³o¿ycielem, redaktorem i wydawc¹, a tak¿e autorem bardzo wielu tekstów, w tym nie-
podpisanych, by³ Samuel Henryk [Cwi Hersz] Peltyn (ur. 1831, Mariampol, zm. 1896, Warszawa),
publicysta, wydawca, ksiêgarz, zwolennik asymilacji kulturowej ¯ydów polskich (�jeste�my ¯yda-
mi tylko w synagodze� � mia³ mawiaæ), który na potrzeby szkó³ ¿ydowskich opracowa³ gramatykê
jêzyka polskiego. Po �mierci Peltyna pismem kierowa³a ¿ona Salomea oraz syn Bronis³aw, kierunek
literacki obj¹³ Naum Soko³ów.

26 �Izraelita� 1875, nr 13, z 14 (26) III, s. 100 (pismo zachowuje paginacjê ci¹g³¹ w ramach
rocznika).
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donios³y niedawno o maj¹cym u nas wychodziæ hebrajskim pi�mie �Hacfiro�. Piszmy wiêc
o �Hacfiro�. Bêdzie tu i sposobno�æ wykpania [!] trochê ¯ydów i ich geszeftów, i ich separa-
tyzmu. Czegó¿ potrzeba wiêcej? I tak wysz³a na �wiat gawêda o �Hacfiro�, pe³na wprawdzie
humoru, acz niekoniecznie oryginalnego, za to naszpikowana gryz¹cymi drwinami z ¯ydów,
a po trosze i z pisma naszego.

Peltyn dalej informuje czytelników � jakby rekompensuj¹c niewiedzê Sien-
kiewicza � ¿e �Hacfiro� znaczy �Jutrzenka�, ¿e pismo jest po�wiêcone kulturze
i naukom przyrodniczym, jego redaktorem jest �zaszczytnie na polu nauk �cis³ych
i przyrodniczych znany p. Ch. Z. S³onimski�, a jêzyk hebrajski nie jest �narze-
czem ¿ydowskim�, ale jêzykiem Biblii i �wiêtych ksi¹g judaistycznych, który ³¹-
czy kulturalnych ¯ydów na ca³ym �wiecie. I gdyby felietonista mia³ wiêksz¹ wie-
dzê, nie napisa³by takiego tekstu 27. Jakby mimochodem Pogadanka koñczy siê
sentencj¹ Salomona: �Gdzie zbytek s³ów, nie obejdzie siê bez grzechu�. W na-
stêpnych numerach �Izraelita� odda³ jakby pole �Gazecie Handlowej� i artyku-
³om Prawdzickiego.

�Gazeta Handlowa� w kolejnych numerach z wrze�nia � te¿ nie wymieniaj¹c
nazwiska Sienkiewicza � zajê³a siê scenami z gie³dy i �jêzykiem gie³dowym�, np.
w anonimowym artykule Na gie³dzie berliñskiej (nr 221, z 25 IX 〈7 X〉). Od nume-
ru 234 (z 10 〈22〉 X) do numeru 248 (z 28 X 〈9 XI〉) w dzienniku wydrukowano
piêæ Listów pseudonimowego Bogumi³a Prawdzickiego 28 pod ogólnym tytu³em:
¯ydzi nasi wobec handlu i przemys³u krajowego. (Studium ekonomiczne); w owych
listach narzeka siê na pseudoekonomistów i felietonowych �niedouczków�, którym
siê wydaje, �¿e dosyæ przeczytaæ lada traktacik ekonomiczny, aby mieæ prawo wy-
rokowaæ z trójnoga o wszelkich objawach ekonomiczno-spo³ecznych�, a niemal ka¿-
da taka �pukanina dziennikarska koñczy siê zwykle ods¹dzeniem ca³ego spo³eczeñ-
stwa ¿ydowskiego od wszelkiej czci i wiary�. W li�cie 2 autor pyta wprost: dlaczego
wzbogaconych na handlu Wojtków mianuje siê �szanownym mieszczañstwem�,
a wzbogaconych na handlu (tañszym!) Mo�ków � �pijawkami wysysaj¹cymi moje

27 �Izraelita� 1875, nr 39, z 17 (29) IX, s. 313. Niemal w ka¿dym nastêpnym numerze z tego
roku wraca siê do tego tematu zarówno w Pogadankach, jak i w odrêbnych tekstach. Np. w nrach 46
i 47 zamieszczono artyku³ anonimowy (wiêc najpewniej Peltyna) pt. Judaizm i ¯ydzi w literaturze
powie�ciowej, gdzie mowa m.in. o twórczo�ci J. Korzeniowskiego, J. I. Kraszewskiego, W. Szyma-
nowskiego.

28 Mo¿e w³a�ciwym autorem jest Henryk Elzenberg, autor drukowanej w �Gazecie Handlo-
wej� z 1869 r. pracy pt. Pogadanki popularne o ekonomii politycznej, nb. kolega Sienkiewicza w Szko-
le G³ównej. A mo¿e Józef Kirschrot (1842�1906), od 1882 r. wystêpuj¹cy pod nazwiskiem Kirszrot-
-Prawnicki , absolwent prawa Szko³y G³ównej, ekonomista i publicysta, dzia³acz instytucji ¿ydow-
skich, wielki zwolennik asymilacji, autor pracy pt. Stosunki ekonomiczne ̄ ydów w Polsce. Z powodu
¿ydowskiego pochodzenia nie otrzyma³ katedry prawa na Uniwersytecie Warszawskim i nie wybra-
no go do w³adz Towarzystwa Kredytowego Warszawskiego, wobec którego mia³ wielkie zas³ugi.
Wed³ug nekrologu w �Kurierze Warszawskim� (1906, nr 211, s. 7) � w 1882 r. wyst¹pi³ z projektem,
aby ¯ydzi, w celu �zespolenia siê z rdzenn¹ ludno�ci¹ kraju�, do swych nazwisk dodawali cz³ony
polskie, i odt¹d Kirszrot przybra³ d a w n y  swój pseudonim Prawnicki (mo¿e to pomy³ka � a mo¿e
mia³o byæ: Prawdzicki, bo Prawnicki pojawi³ siê w koñcu 1881 r. w³a�nie w �Kurierze Warszaw-
skim�, nie by³ wiêc d a w n y). Zob. te¿ Z. L a n d a u, Prawnicki-Kirszrot Józef. Has³o w: Polski
s³ownik biograficzny t. 28 (1984�1985). B. P e t r o z o l i n - S k o w r o ñ s k a  w artykule �Gazeta
Handlowa� i �Nowa Gazeta� (1864�1918) (�Rocznik Historii Czasopi�miennictwa Polskiego� 1968,
z. 1)  na s. 70 wymienia nazwisko (i tytu³ ¯ydzi nasi wobec handlu i przemys³u krajowego) B. Praw-
dzickiego, bez podejrzenia o jego pseudonimowo�æ.
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spo³eczeñstwo�? 29 Ten¿e Prawdzicki prowadzi³ w tym czasie rubrykê Krytyki i ga-
wêdy ekonomiczne. Gawêda z numeru 241 (z 18 〈30〉 X) �Gazety Handlowej� w ca-
³o�ci po�wiêcona jest Litwosowi � czyli Sienkiewiczowi. Autor wielokrotnie na-
wi¹zuje do �konieczno�ci pielenia chwastów ekonomicznych�, g³ównie k¹koli.
Jeden z podtytu³ów rubryki to w³a�nie � K¹kolisko Litwosa. Oto obszerne frag-
menty tego tekstu, chyba pierwszej tak szczegó³owej recenzji publicystyki przy-
sz³ego powie�ciopisarza:

Przypatrzcie siê tym harcom �redniowiecznym, tej nieub³aganej w b³êdzie wytrwa³o�ci,
z jak¹ niedouczeni szermierze walcz¹ u nas w obronie przestarza³ych zasad! Hej, hej, mocny
Bo¿e, to¿ doszli�my ju¿ do tego, ¿e P r z e s ¹ d, N i e u c t w o  i  L e k k o m y � l n o � æ  w bia³y
dzieñ naigrawaj¹ siê z ludzi pracy i czynu, a sponiewierana Z a s ³ u g a  kryje siê po k¹tach
i nie �mie podnie�æ czo³a! Wiêc pielmy te chwasty spo³eczne [...], haj¿e na k¹kole!

Prawi¹ u nas wiele o tak zwanych �dobrych dla ogó³u chêciach�. Wierzcie mi, ¿e i to
najczê�ciej k¹kol tylko, p³aszczyk pokrywaj¹cy niedowarzone wybryki lub skryte a poziome
cele. I có¿ z tego wreszcie, ¿e kto� istotnie ma dobre dla ogó³u chêci, je¿eli sieje fa³sze, je¿eli
ba³amuci umys³y, je¿eli zaszczepia w ³onie spo³eczeñstwa b³êdne o stosunkach spo³ecznych
pojêcia? Wiêc � pielmy te chwasty spo³eczne. Wiêc nie wahajmy siê gromiæ b³êdów i zabobo-
nów ekonomicznych! Wiêc raz jeszcze � haj¿e na k¹kole!

Czy felietonista �Gazety Polskiej� bêdzie nam towarzyszy³ w tej wyprawie? � w¹tpimy!
W¹tpimy za� przede wszystkim dlatego, ¿e sam p. Litwos wyst¹pi³ przed kilku dniami z k¹ko-
liskiem, o jakim siê nie �ni³o filozofom naszym. Uzbrojony w m³ode a niedo�wiadczone pióro,
wywija nim bezwiednie nasz bohater na wszystkie strony. Co na placu, to nieprzyjaciel! [...]
Os¹d�cie sami. Zawadziwszy o gie³dê i �Gazetê Handlow¹� p. Litwos w ostatniej swej Chwili
obecnej w te siê odzywa s³owa: �panowie gie³dowicze, mówicie po niemiecku albo szwargo-
czecie jak ostatnie szajgecy, zamiast mówiæ czysto i poprawnie po polsku. Zdaje mi siê, ¿e to
do�æ jasne i ¿e to ja�niejsze nawet od telegramów »Gazety Handlowej«�. Zapewne, ¿e ja�niej-
sze, bo telegramy G. H., uk³adane dla kupców w ich technicznej mowie, istotnie przez nich
tylko dok³adnie pojmowane byæ mog¹; ze zdania za� p. felietonisty ka¿dy bez wyj¹tku jasno
przekonaæ siê mo¿e, ¿e autor nie ma wyobra¿enia o dziejach naszego spo³eczeñstwa, skoro
s k u t e k  bierze za p r z y c z y n ê, skoro �lusarza chce wieszaæ za to, ¿e kowal przewini³. Lecz
id�my dalej. Namartwiwszy siê srodze, nabawiwszy siê nawet melancholii (!) z powodu, ¿e
G. H. nie zrozumia³a jego niedowarzonych wybryków, autor nieboraczek dobiera siê nawet do
osoby samego redaktora. To mu ka¿e czy�ciæ gie³dowo-augiaszowe stajnie (!), to znów g³êbo-
ko zastanawia siê nad tym, czy redaktor G. H. mo¿e, czy te¿ nie mo¿e zostaæ Herkulesem,
wreszcie wpada w zapa³, godny zaiste lepszej sprawy, i koñczy swe augiaszowe pos³annictwo
na Wo³owej ulicy, w�ród niedo³ê¿nie skleconego w narzeczu germañskim zdania [...].

Na Perkuna! mo�ci Litwosie! uderz siê w piersi i przyznaj, ¿e� w swojej Chwili obecnej
mia³ istotnie �chwilkê nieobecno�ci�! Nie dziwimy siê, ¿e pan felietonista tak g r z e c z n i e
domaga siê od szajgeców czystej i poprawnej mowy, bo widocznie nie zna tego spo³eczeñstwa,
któremu co tydzieñ jedn¹ szczytn¹ (sic!) sw¹ �chwilê� po�wiêca, lecz niech¿e wyt³omaczyæ
nam raczy, dlaczego redaktor G. H. ma czy�ciæ stajnie gie³dowo-augiaszowe? Pomijaj¹c g³êbo-
k¹, niebywa³¹ nieprzyzwoito�æ samego wyra¿enia, zapytujemy siê, od jakiego to czasu redak-
tor gazety obowi¹zany jest chodziæ na gie³dê i uczyæ tam kupców... gramatyki? Mo¿e na zasa-
dzie przys³owia �wlaz³ na gruszkê... kopa³ pietruszkê...�? Roli uczenia gramatyki podj¹³by siê
prêdzej sam p. Litwos, jako m³odszy i wytrwalszy od redaktora G. H. Móg³by... gdyby... gdyby
sam wyra¿a³ siê czysto i poprawnie po polsku. Tak, lecz w tym sêk w³a�nie, ¿e nasz felietonista
nie umie siê wyra¿aæ czysto i poprawnie po polsku. Gdyby �szajgecy� kszta³ciæ siê chcieli na
wzorach zaczerpniêtych z o¿ywczego (sic!) �ród³a Chwili obecnej, musieliby nader dziwnie
wymawiaæ niektóre wyrazy. Tak np. powtarzaj¹c za Litwosem wyraz �szwargoczenie� przy-
puszczaliby, ¿e w polskim jêzyku litera �t� zamienia siê nie na �c�, lecz na �cz�. Wiêc od
wyrazu �szwargot� � �szwargoczenie�, od �om³ót� � �om³óczenie�, od ��wiergot� � ��wiergo-
czenie�, a nawet i �poczenie siê� od �potu�! Biedne szajgecy! Oskar¿ono by was wkrótce o no-

29 �Gazeta Handlowa� 1875, nr 235, z 11 (23) X.
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wy, zachwycaj¹cy ucho nasze szwargot i spadliby�cie z deszczu pod rynnê. Wyczytawszy
w Chwili obecnej takie np. zdanie: �wiemy bowiem, kto bêdzie c z y t a ³  »Hacfira«, ale znów
pytanie, kto bêdzie do niego p i s a ³�, gie³dowicze nasi gotowi by uwierzyæ, ¿e jêzyk nasz nie
zna form czêstotliwych i ¿e pod zarzutem �szajgecostwa� nie wolno nikomu powiedzieæ: kto
bêdzie c z y t y w a ³  �Hacfira� lub kto bêdzie do niego p i s y w a ³  [...].

Nie wytykamy Litwosowi innych b³êdów gramatycznych z obawy, aby nas nie pomawia-
no o godzenie na zdrowie bli�niego. Wszak na sam¹ my�l, ¿e go G. H. nie rozumie, zmartwi³
siê srodze nasz felietonista, a nawet (niebo¿¹tko!) melancholicznym pono uleg³ napadom, ja-
kiej¿e dopiero nabawiæ by siê móg³ choroby, gdyby�my go d³u¿ej jeszcze trzymaæ chcieli na
gramatycznych mêkach? Jednej wszak¿e okoliczno�ci nie mo¿emy pomin¹æ milczeniem. Sza-
nowny felietonista nazywa G. H. organem gie³dowo-handlowym. Có¿ to za mas³o ma�lane?
Je¿eli gazeta jest gie³dow¹, to tym samym jest ju¿ i handlow¹, je¿eli za� handlow¹, to musi byæ
i gie³dow¹. �Gazeta Handlowa�, oprócz gie³dy, zajmuje siê: polityk¹, ekonomi¹, statystyk¹,
skarbowo�ci¹, handlem, rzemios³ami, przemys³em fabrycznym, podaje wiadomo�ci bie¿¹ce
krajowe i zagraniczne; dlaczegó¿ wiêc ma siê nazywaæ koniecznie organem gie³dowo-handlo-
wym? Powiem ci to, Czytelniku, pod pieczêci¹ tajemnicy... W oczach Chwili obecnej gie³da to
�szajgecy�, wiêc zestawiaj¹c te dwa wyrazy, �gie³dowo-handlowy�, autor felietonu chce odj¹æ
G. H. cechê pisma krajowego. I ma s³uszno�æ, boæ wiadomo ka¿demu, ¿e warszawska �G. Han-
dlowa� od lat kilkunastu w chiñskim drukuje siê jêzyku i wy³¹cznie zajmuje siê handlem i prze-
mys³em chiñskim. Je¿eli autor Chwili obecnej s¹dzi, ¿e wymierzy³ przeciw gazecie pocisk
iglicowy, to w zupe³nym jest b³êdzie. Pocisk to nawet nie kapiszonowy, a zwyk³a stara, zu¿yta
ska³kówka, nie znajduj¹ca ju¿ pokupu w�ród o�wieconych ludzi.

Lecz wróæmy do rzeczy. Pan Litwos doradza drugim, aby mówili czysto i poprawnie po
polsku, czemu¿ sam nie jest stró¿em i wzorcem tej czysto�ci? Jedyna na to rada � studia grama-
tyczne. Niech¿e wiêc felietonista zajmie siê w³asnym wydoskonaleniem siê w jêzyku krajo-
wym, a potem niech ju¿ sobie je�dzi na �szajgecach� wed³ug humoru i woli [...].

Felietonista �Gazety Polskiej� prawi nam tak¿e duby smalone o olbrzymie, który ludzi
przesiewa przez sito; otó¿ radzimy mu (felietoni�cie, nie olbrzymowi), aby sam siê mia³ na
baczno�ci. Gdyby zacny nasz Litwos dosta³ siê w rêce owego olbrzyma, gdyby go dzi� wrzuco-
no nawet do mikroskopijnego siteczka, niezawodnie by przelecia³ przez nie jak ziarnko maku.
Czy czapka felietonisty �jako koniecznie wiêksza od jego g³owy� przelecia³aby z nim razem,
czy te¿ zosta³aby na dnie owego siteczka � wyrokowaæ nie �miemy.

W koñcu wzywamy Chwilê obecn¹ do poprawy i szczerego ¿alu za grzechy, w przeciw-
nym bowiem razie organ �gie³dowo-handlowy� pu�ci w �wiat telegram tre�ci nastêpuj¹cej:

�Warszawa. Gazeta Polska. Odcinek. Litwos: w stylu � s³aby, w konceptach podejrza-
nych � mocno ckliwy, w tre�ci � tendencje s³abe, w dowcipie � miêkki, cena felietonu � nomi-
nalna bez popytu�.

Jeszcze jedno s³owo. Spo³eczeñstwo nasze, brzydz¹c siê od wieków handlem i przemy-
s³em, nie chcia³o czy te¿ nie umia³o wytworzyæ u siebie ani mieszczan-S³owian, ani jêzyka
w³a�ciwego do skre�lania pojêæ i czynno�ci handlowych. Wy³¹czaj¹c siê przez d³ugie wieki od
wszelkiego udzia³u w dwóch najwa¿niejszych ga³êziach produkcji, wytworzyli�my mieszczan-
-Niemców i mieszczan-¯ydów. Dodajmy tu jeszcze, i¿ nie dopuszczaj¹c ¯ydów ani do szkó³
publicznych, ani do urzêdów, odgradzaj¹c siê od nich prawdziwie chiñskim murem, sami�my
nie uczynili ani jednego kroku ku nadaniu tej klasie ludno�ci � s³owiañskiej, krajowej cechy.
Nastêpstwa wiêc tego stanu le¿¹ jak na d³oni:

G d z i e  i n d z i e j  � wieki ca³e sk³ada³y siê na wytworzenie klasy mieszczañskiej; u  n a s
� wieki ca³e p³ynê³y w niezaradno�ci i zaniedbaniu.

G d z i e  i n d z i e j  � ¿ycie ekonomiczne jest dzi� w pe³nym rozwoju; u  n a s  � znajduje
siê ono w kolebce;

G d z i e  i n d z i e j  � panuje w stosunkach handlowych bogaty, doskonale wyrobiony jê-
zyk handlowy; m y  � na tym polu pierwsze dopiero stawiamy kroki!

St¹d prosty wniosek: zarzucaj¹c �Gazecie Handlowej�, ¿e nie uprawia dostatecznie jêzy-
ka handlowego, dopuszczamy siê n i e s p r a w i e d l i w o � c i  i   n i e w d z i ê c z n o � c i. Nie-
sprawiedliwo�ci dlatego, ¿e trudno ¿¹daæ, aby si³¹ j e d n e g o  i   p i e r w s z e g o  u   n a s  na
tym polu wydawnictwa wytworzyæ mo¿na by³o w lat kilkana�cie to, na co gdzie indziej najby-
strzejsze umys³y wysila³y siê w przeci¹gu wieków! Niewdziêczno�ci dlatego, ¿e pismu, które
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pierwsze zaora³o jakie b¹d� pole le¿¹ce od³ogiem w danym kraju, nale¿y siê uznanie, a nie
obryzgiwanie... p³askimi konceptami felietonowymi.

I ten drugi wniosek: Skoro handel pozostawa³ przez ca³e stulecia w rêkach obcego ple-
mienia, które b e z  p o m o c y  k r a j o w c ó w  nie by³o w stanie wytworzyæ jêzyka handlo-
wo-krajowego, skoro obce to plemiê od lat kilkudziesiêciu, a w³a�ciwie mówi¹c � o d  l a t
c z t e r n a s t u  d o p i e r o, otrzyma³o prawo kszta³cenia siê w szko³ach publicznych, w i ê c
n i e  n a l e ¿ y  d z i w i æ  s i ê ,  ¿ e  w   c z y n n o � c i a c h  h a n d l o w y c h  d o t ¹ d  o b c e
n a r z e c z a  i   ¿ a r g o n y  p r z e w a ¿ n ¹  g r a j ¹  r o l ê.

Z takiego to stanowiska powinien by³ zapatrywaæ siê na tê sprawê felietonista �Gazety
Polskiej�. Fukaj¹c, nie uwzglêdniaj¹c ani dokonanego ju¿ postêpu, ani koniecznych nastêpstw
przesz³o�ci, felietonista nie posun¹³ sprawy jêzykowej ani na krok jeden, a w dodatku wywo³a³
g³êbokie ku sobie zniechêcenie 30.

Ta tak konkretna i drobiazgowa polemika najwyra�niej zabola³a Sienkiewi-
cza. Wynika to zarówno z cytowanych wcze�niej felietonów-odpowiedzi pisarza,
jak i z faktu, ¿e w sprawach ¿ydowskich stosowa³ pó�niej sformu³owania bardziej
oglêdne.

1889 i lata nastêpne

W kolejnych latach prasa ¿ydowska, g³ównie �Izraelita�, zwiê�le informowa³a
swych czytelników o dzia³alno�ci i twórczo�ci coraz bardziej znanego pisarza. Np.
w numerze 15 z 1889 r. oceniono pozytywnie odczyt O powie�ci historycznej (�rzad-
ko kto istotnie tak jest kompetentnym do publicznego traktowania przedmiotu tego,
jak utalentowany autor Ogniem i mieczem, Potopu i Wo³odyjowskiego�). W ro-
ku 1892 kilkakrotnie przywo³ywano nazwisko Rafa³a Loewenfelda, niemieckiego
dziennikarza ¿ydowskiego pochodzenia, wysoko ceni¹cego twórczo�æ Polaka, który
swe wra¿enia z wizyty w Jasnej Polanie Lwa To³stoja opisa³ w prasie wiedeñskiej,
gdzie podkre�la³, ¿e s³ynnemu pisarzowi rosyjskiemu powie�æ Sienkiewicza Bez
dogmatu �podoba siê nadzwyczajnie�; opinie te zosta³y przytoczone tak¿e przez
krakowski �Czas� (1892, nr 6) i petersburski �Kraj� (1892, nr 6, s. 10).

W 1895 roku Jerzy Ohr, czyli Jerzy Ohrenstein, w sta³ym cyklu Z zak¹tka
 jedn¹ ze swych Gawêd towarzysko-literackich w �Izraelicie� (nr 33, s. 268�269)
po�wiêci³ Rodzinie Po³anieckich. Jest to trochê kpiarski tekst � relacja z rzekomej
rozmowy o powie�ci �ogromnie piêknej, o prawdziwej ozdobie beletrystyki ca³ej.
� No, zgadnij pan tytu³! � Nic ³atwiejszego. Ogromnie piêkn¹ mo¿e byæ tylko
Rodzina Po³anieckich�. Nastêpnie czytamy, ¿e jeden z rozmówców ma pewne
w¹tpliwo�ci co do tej opinii, ale przenigdy nie odwa¿y³by siê stawiaæ autorowi
zarzutów, jak robi to pan Bartoszewicz 31 i inni, gdy pisz¹ o brakach �w rodzaju
tych, ¿e [Sienkiewicz] nie wprowadzi³ do swej powie�ci typów ch³opa, ¯yda...
itp.�, ¿e w ca³ej powie�ci �najwa¿niejsze jest bogactwo i powodzenie�, i o tym, ¿e
s³owa Po³anieckiego �wszystko minê³o, a msza siê wci¹¿ odprawia� polski recen-
zent skwitowa³ uwag¹: �Argument naiwno�ci¹ swoj¹ zaprawdê rozbrajaj¹cy. Mia-
³oby siê ochotê powiedzieæ Po³anieckiemu: starsz¹ od ko�cio³a jest bo¿nica, a wiêc

30 �Gazeta Handlowa� 1875, nr 241, z 18 (30) X, s. 1�2. Owo koñcowe �zniechêcenie� nie
by³o d³ugie, w piêciu styczniowych numerach (16, 18, 21, 22, 24) �Gazety Handlowej� z 1878 r.
znalaz³ siê artyku³ Chiñczycy w Kalifornii, przez Litwosa. By³ to � jak siê wydaje � koniec potyczek
miêdzy Sienkiewiczem a �Gazet¹ Handlow¹�.

31 Chodzi o krytyczn¹ recenzjê K. B a r t o s z e w i c z a  w �Wêdrowcu� (1895, nry 28�33).
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zostañ ¯ydem...�. Ca³a ta Gawêda robi wra¿enie tekstu zastêpczego: wspó³pra-
cownik �Izraelity� nie chce krytykowaæ s³ynnego Polaka bezpo�rednio, dlatego
powo³uje siê na zdania �innych�, nie-¯ydów.

1900

W okresie obchodów jubileuszu Sienkiewicza informowano w polskiej prasie
¿ydowskiej (np. �Izraelita�, nr 1) o akcji zbierania sk³adek dla uczczenia pisarza;
zaznaczano, ¿e nazwiska ofiarodawców nie bêd¹ publikowane, natomiast redak-
cja wystosowa³a do autora Trylogii odpowiedni list gratulacyjny, na którym ¿ycz¹-
cy sobie tego � mog¹ siê podpisywaæ.

W numerze 50 �Izraelity� (s. 585�586) zamieszczono obszerne sprawozdanie
o obchodach jubileuszowych, po czym zaznaczono:

¯ydzi mogliby uczuwaæ pewien ¿al do wszech�wiatowej s³awy twórcy Quo vadis nie
dlatego, by jego kute ze spi¿u i p³omienia pióro splami³o siê kiedykolwiek modn¹ obecnie
judofobi¹, lecz ¿e do bogatej skarbnicy typów i obrazów ¿yj¹cy od tylu wieków na tej ziemi
wspó³wyznawcy nasi nie dostarczyli ¿adnego tematu. Ale nie godzi siê dawaæ rad tak przebo-
gatej artystycznej indywidualno�ci, jak¹ jest �wiêc¹cy obecnie 25-letnie gody pe³nego chwa³y
po¿ycia z oblubienic¹-literatur¹ genialny autor Trylogii. £¹czymy wiêc z ogólnym chwaleb-
nym chórem i nasze ¿yczenia dalszej owocnej pracy dla w³asnej s³awy i chwa³y ojczystego
pi�miennictwa. Popularno�æ Sienkiewicza w�ród ludu Izraela jest wielk¹, a dowodzi tego wy-
mownie nie tylko szeroka poczytno�æ jego dzie³ nawet w�ród warstw mniej ukulturowanych
naszych wspó³wyznawców, lecz i przek³adów na hebrajski i ¿argon, oczekuj¹ce jeszcze swego
bibliografa 32.

Tak¿e pisma tzw. ¿argonowe relacjonowa³y uroczysto�ci jubileuszowe � ale
w polskiej prasie by³y one rzadko komentowane. Czasem petersburski �Kraj�
w dziale Z Królestwa Polskiego wspomina³ � bez konkretów, ¿e równie¿ �rodowi-
ska ¿ydowskie organizowa³y uroczysto�ci jubileuszowe, np. niemiecko-¿ydowski
zespó³ �Lodzer Zeitung�. A w tym¿e �Lodzer Zeitung� (nry 342, 343) zamiesz-
czono anonimowe sprawozdanie Zur Sienkiewicz. Feier in Warshau oraz du¿y
artyku³ z fotografiami pt. Zum 25-jährigen Schrifsteller-Jubilaum von Henryk
Sienkiewicz. Bei Henryk Sienkiewicz, autorstwa Alexandra Milkera. W ozdobnych
ramkach wydrukowano adres gratulacyjny, datowany �22 December 1900� i pod-
pisany: �Die Redaktion der Lodzer Zeitung�. W czê�ci sprawozdawczej informo-
wano o uroczysto�ciach �wieckich i religijnych w �rodowiskach ¿ydowskich £o-
dzi i okolic.

Lwowski �Dziennik Polski� w dodatku do numeru 57 z r. 1901 w anonimo-
wym artykule omówi³ � jak napisano � �zatarg miêdzy ¯ydami� w prasie war-
szawskiej, powsta³y w okresie obchodów jubileuszowych. Oto wa¿niejsze frag-
menty tekstu:

Tygodnik ¿argonowy �Jud� [...] zamie�ci³ w artykule swym ustêp nastêpuj¹cy: �Henryk
Sienkiewicz jest obecnie najwiêkszym pisarzem polskim. W artystycznych swych powie�ciach
obrazuje ¿ycie polskie, a w piêknych tych obrazach stworzy³ dzie³a, co bêd¹ ¿y³y d³ugo, co
zawsze budziæ bêd¹ w Polakach mi³o�æ do narodu i jêzyka. Sienkiewicza dzie³a prze³o¿ono na
wszystkie jêzyki europejskie, a wszêdzie one zwiêkszaj¹ szacunek dla narodu polskiego i lite-
ratury polskiej. W powie�ciach historycznych Sienkiewicz usi³owa³ stale upiêkszyæ dzieje prze-

32 Jubileusz Sienkiewicza. �Izraelita� 1900, nr 50.
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sz³e narodu, a �wie¿o�ci¹ i ¿ywotno�ci¹ swych obrazów o¿ywi³ zmar³e pokolenia i czasy ubie-
g³e z historii polskiej�. Nie podoba³ siê ten ustêp tygodnikowi hebrajskiemu �Hacefira�, [któ-
ry] zamie�ci³ pod adresem Sienkiewicza szereg uwag, powiedzmy grzecznie, niew³a�ciwych.
Nie ma potrzeby powtarzaæ dos³ownie ca³ej tej niem¹drej elukubracji, zaznaczyæ wszak¿e na-
le¿y naganê �Hacefiry� dla pism polskich, które jakoby za du¿o miejsca po�wiêci³y jubilatowi;
ubolewanie nad Kopernikiem, Kochanowskim, Mickiewiczem, �niadeckim oraz... �wiêtochow-
skim, Orzeszkow¹, Prusem i Kraszewskim (trzymamy siê kolei nazwisk podanej przez �Hace-
firê�), którzy nie zaznali losu Sienkiewicza; wyliczenie stron twórczo�ci, w których góruj¹ nad
nim �wiêtochowski, Prus, Orzeszkowa i... ¯eromski; pretensje do Sienkiewicza za omijanie
spraw ¿ydowskich i ¯ydów, mimo ¿e oni wrzekomo najwiêcej go teraz przek³adaj¹ na jêzyki
obce z powodu, ¿e jest �modern�, [a popularno�æ Quo vadis? wi¹¿e siê z tym, ¿e] Sienkiewicz
umia³ trafiæ w sedno rzeczy, jakim jest obecnie �powrotna fala gorliwo�ci religijnej�; [�Hacefi-
ra� ¿artuje] jako wszystko, co siê tycze Sienkiewicza, jest ��wiêtym nad �wiêto�ciami�, nawet
by³y w³a�ciciel maj¹tku kupionego dla Sienkiewicza, nawet s¹siad blisko maj¹tku zamieszka-
³y, nawet s¹siedzi tego s¹siada, nawet podwi¹zka jego.

Autora tego �dziwnego� wyst¹pienia spotka³a zas³u¿ona odprawa ze strony felietonisty
innego tygodnika hebrajskiego, �Hador�. W odpowiedzi na wyrazy ¿alu �Hacefiry�, i¿ literaci
¿ydowscy nie za¿ywaj¹ tej s³awy, co Sienkiewicz, wskazuje felietonista szczerze i bez ob³ud-
nych wykrêtów na ogromn¹ ró¿nicê miêdzy Sienkiewiczem a pisarzami hebrajskimi. Z odpo-
wiedzi tej, odznaczaj¹cej siê istotnym rozs¹dkiem, wyjmujemy urywek najcharakterystycz-
niejszy. Autor twierdzi: Gdy s³ysza³em, jak mówi¹, �czemu to darz¹ takimi zaszczytami Sien-
kiewicza, a nie czyni¹ tego nam równie¿?�, to ju¿ nie narzeka³em na brak u nas w ogóle pisarzy,
lecz na to, ¿e nie mamy nawet cz³owieka, który by odczu³ i zrozumia³ przynajmniej ró¿nicê,
jaka zachodzi miêdzy takimi lud�mi jak nasi pisarze a takim jak Sienkiewicz.

Ten przegl¹d �zatargu� zakoñczono zdaniem: �Polemika ta charakteryzuje
doskonale ró¿nicê zapatrywañ i przekonañ w jednolitym na pozór obozie ¿ydow-
skim i dlatego w³a�nie tre�æ jej przytaczamy� 33.

1908

Po wydarzeniach w styczniu 1907 na Uniwersytecie Lwowskim, gdy m³odzie¿
ukraiñska, domagaj¹ca siê zmiany regulaminu uczelni, zdemolowa³a wiele po-
mieszczeñ uniwersyteckich i pobi³a sekretarza placówki, austriacka policja kilka-
dziesi¹t osób aresztowa³a. Wiêkszo�æ uczestników zaj�æ po przes³uchaniach wy-
puszczono, pozosta³a w wiêzieniu �ledczym grupa przywódców rozpoczê³a g³o-
dówkê. Prasa austriacka sprawê nag³o�ni³a, do dyskusji w³¹czy³ siê norweski
noblista, Björnstjerne Björnson, staj¹c w obronie m³odych Ukraiñców, a Polaków
nazywaj¹c �katami i nacjonalistami� (w stosunku � jak by�my dzi� powiedzieli �
do mniejszo�ci narodowych) prowadzonymi przez szatana. Na sprostowania Igna-
cego Jana Paderewskiego sêdziwy Norweg odpowiedzia³ bardzo ostro, niemal
obra�liwie (np. �Polacy znaj¹ siê na sztuczkach i dlatego tylu miêdzy nimi wirtu-
ozów�). Wreszcie w wiedeñskim �Die Zeit� z 19 V 1907 ukaza³ siê niemiecki
pierwodruk artyku³u Sienkiewicza, znanego w prasie polskiej pt. Sienkiewicz w od-
powiedzi Björnsonowi 34. W�ród rzeczowych i spokojnych rozwa¿añ, gdzie polski

33 �Dziennik Polski� 1901, jednokartkowy dodatek 56 do nru 57. Dziêkujê pani E w i e  B ¹-
k o w s k i e j  z Oddzia³u Informacji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagielloñskiej za odszukanie
tego artyku³u.

34 Pierwodruk polski: Björnsonowi w odpowiedzi, ukaza³ siê w krakowskim �Czasie� (1907,
nr 114, z 21 V), by³ przedrukowany pod ró¿nymi tytu³ami w wielu czasopismach oraz w zbiorze
Dwie ³¹ki jako Odpowied� na artyku³ Björnsona.
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noblista opowiada³ nobli�cie norweskiemu m.in. o polskiej historii oraz polskiej
tolerancji, o ¿yj¹cych wspólnie Polakach, Rusinach i ¯ydach (�¯ydzi zapisuj¹ siê
sami do jakiej chc¹ narodowo�ci�), znalaz³o siê te¿ nieszczêsne zdanie: �W wiê-
zieniu, do którego ich [tj. �bandê studentów ruskich�] na krótko zamkniêto, urz¹-
dzili g³odówkê z winem i befsztykami, nadsy³anymi przez znajomych�. Ta w³a-
�nie enuncjacja sta³a siê podstaw¹ oskar¿enia i... wyroku.

W procesie prowadzonym w Wiedniu (nie we Lwowie!), wytoczonym Sien-
kiewiczowi przez studentów ukraiñskich 35 o �obrazê przez wyszydzenie�, a wy-
ra�nie �podgrzewanym� przez w³adze austriackie � pisarza bronili dwaj adwoka-
ci: ¯yd Józef Rosenblatt, profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego i cz³onek Komi-
sji Prawnej Akademii Umiejêtno�ci (prowadzi³ sprawê bezinteresownie) oraz
wiedeñczyk, Rabenlechner; studentów ukraiñskich reprezentowali adwokaci ga-
licyjscy Rode i Okuniewski. Sienkiewicz zdawa³ sobie doskonale sprawê z tego,
¿e w³adzom austriackim chodzi o nadanie procesowi rozg³osu, o pog³êbienie kon-
fliktu polsko-ukraiñskiego i o potwierdzenie s³uszno�ci niemal paszkwilanckiego
artyku³u Björnstjerne Björnsona przeciwko Polakom. Na przes³uchanie w Krako-
wie pisarz siê stawi³, ale na wiedeñsk¹ rozprawê, przewiduj¹c rodzaj spektaklu,
nie przyjecha³, przys³a³ natomiast specjalnie pismo do s¹du przysiêg³ych, które
by³o odczytane w czasie posiedzenia przez mecenasa Rosenblatta. Znalaz³y siê tu
znamienne zdania, potem wielokrotnie przy ró¿nych okazjach przytaczane: �Nie-
nawi�æ jest pierwiastkiem obcym polskiej duszy i polskiej kulturze. Nienawidz¹
przede wszystkim ci tylko, którzy nie maj¹ dodatnich idea³ów do kochania�.

Ca³y proces obszernie relacjonowa³a prasa polska (robi¹c niekiedy zawoalo-
wane aluzje do b³êdów obroñców, g³ównie ¯yda-Rosenblatta), niemiecka, pewnie
tak¿e ukraiñska. S¹d przysiêg³ych skaza³ pisarza za tê �obrazê przez wyszydze-
nie� na 300 koron grzywny, �równaj¹cej siê 30 dniom wiêzienia�, oraz na pokrycie
kosztów s¹dowych. Aresztowani za zniszczenie sal uniwersyteckich studenci do-
stali znacznie ³agodniejsze wyroki i byli s¹dzeni bez rozg³osu. Sienkiewicz na ³a-
mach wielu gazet (np. �Kurier Warszawski� 1908, nr 154, z 4 VI) dziêkowa³ za
poparcie w czasie procesu wiedeñskiego, pisa³, ¿e broni³ narodu wobec niespra-
wiedliwych zarzutów Björnsona. Przypomnieniem tamtych wydarzeñ s¹ artyku³y
Dawida Lazera w ¿ydowskim �Nowym Dzienniku� z 4 i 6 III 1933 oraz w �Wia-
domo�ciach Literackich� z 5 III 1933, z przytoczeniem nieznanych listów Sien-
kiewicza do profesora Rosenblatta 36, gdzie pisarz dziêkowa³ za �¿yczliw¹ opiekê�
i deklarowa³ pe³ne zaufanie.

1910

W numerze 9 tygodnik �Izraelita� (wychodz¹cy nieregularnie z powodu trud-
no�ci finansowych i politycznych) zareagowa³ na wypowied� Sienkiewicza W spra-
wie rocznicy grunwaldzkiej, drukowan¹ przez �Gazetê Warszawsk¹� 9 VI. Arty-
ku³ Przed obchodem grunwaldzkim zawiera fragmenty z warszawskiego dzienni-

35 Przedstawiciele grupy oskar¿aj¹cych: Osyp Nazaruk, W³odzimierz Lewicki, Jaros³aw We-
so³owski, Grzegorz Pa³amasz, Oleksy Czerkawski.

36 D. L a z e r: Cztery nieznane listy H. Sienkiewicza do obroñcy [tj. Józefa Rossenblata]. �Nowy
Dziennik� 1933, nr 66, s. 9; Sienkiewicz i g³odówka studentów ukraiñskich. Nieznana obrona Sien-
kiewicza przed s¹dem wiedeñskim. �Wiadomo�ci Literackie� 1933, nr 11, s. 1.
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ka z niewielkim komentarzem; wybrano sformu³owania podkre�laj¹ce rolê zwy-
ciêstwa w powstaniu wielonarodowego pañstwa oraz te dotycz¹ce samych obcho-
dów jubileuszowych i przysz³o�ci: aby nie by³o �licytacji miêdzy stronnictwami
[antypruskim i antyrosyjskim] na patriotyczny frazes�, aby patrzeæ w przód, w czas
mog¹cy przynie�æ odrodzenie i zgodê, je�li tylko bêdzie wiêcej pracy, wiêcej cno-
ty publicznej, ofiarno�ci i wiêcej ognisk o�wiaty dla ludu. Kwestia ¿ydowska lite-
ralnie siê jednak nie pojawi³a.

1913

W dwóch numerach redagowanego przez Dawida Malza lwowskiego �tygo-
dnika po�wiêconego sprawom ¿ydowstwa� pt. �Wschód� dr E. Fiszko og³osi³ ar-
tyku³ pt. Ukraiñcy a ¯ydzi, gdzie zauwa¿y³, ¿e zmieni³a siê sytuacja historyczna
i ju¿ od wieku szkolnego zawi¹zuje siê sojusz �rusiñsko-¿ydowski� przeciwko
niechêtnym obydwu nacjom Polakom, którzy �uciskaj¹� swych kolegów. Artyku³
skomentowano w �Dzienniku Chicagowskim� (nr 85) w anonimowej notatce Sien-
kiewicz, ¯ydzi i Rusini. Jej autor stwierdzi³, ¿e na Ukrainie �ta m³odzie¿ wyznania
rzymskokatolickiego liczebnie jest, niestety, s³absz¹ od m³odzie¿y ¿ydowskiej
i greckokatolickiej� i o ¿adnym �ucisku� nie s³ychaæ. A powstaniu tej dziwnej so-
lidarno�ci winien jest � podkpiwa³ autor � Henryk Sienkiewicz: m³odzie¿ ¿ydow-
ska tak siê przejê³a bohaterstwem i urod¹ antypolskich hajdamaków oraz kozactwa
w Trylogii, ¿e dawne fakty znêcania siê nad ¿ydostwem zosta³y zapomniane, co naj-
wy¿ej uwa¿a siê je za �drobne epizody�; korzystniej jest teraz wyrachowanym ¯y-
dom � konstatuje autor � sprzymierzyæ siê z Rusinami.

1915�1916 (wojna)

Wojna �wiatowa zaogni³a bardzo wyra�nie stosunki polsko-¿ydowskie. Na-
wet wywa¿ona i do�æ obiektywna prasa poznañska zaczê³a umieszczaæ artyku³y
(jak siê zdaje, przesadzone) o konfliktach na terenie Królestwa Polskiego. Czê�æ
polskiego spo³eczeñstwa uwa¿a³a ¯ydów za sprzymierzeñców � zale¿nie od oko-
liczno�ci � Niemiec lub Rosji i za przeciwników powstania niepodleg³ej Polski.
To musia³o prze³o¿yæ siê na wzajemne stosunki. Tymczasem ju¿ od pó�nej jesieni
1914 ruszy³a pomoc materialna dla ofiar wojny i pojawi³y siê zarzuty, ¿e ta pomoc
jest dzielona niew³a�ciwie.

W styczniu 1915 amerykañska komisja Rockefellera (nb. uwa¿ana przez pol-
skie �rodowiska za filogermañsk¹), zajmuj¹ca siê akcj¹ filantropijn¹ w ogarniêtej
wojn¹ Europie, �zwiedzi³a najgro�niej dotkniête wypadkami wojennymi okolice
Królestwa Polskiego, aby zapocz¹tkowaæ akcjê ratunkow¹� � podano w �Dzien-
niku Poznañskim� (z 24 I).

Jakie� nieprzyjazne i niepokoj¹ce sformu³owania musia³y siê w prasie po tej
inspekcji pojawiæ, skoro Sienkiewicz pisa³ do Stanis³awa Osady w lutym 1915, ¿e
�obok pomocy materialnej chodziæ nam musi i o sympatie tych spo³eczeñstw oraz
ich rz¹dów� (53, 207), a opinie o pracy Komitetu Veveyskiego �

musia³yby przedostaæ siê jednak do prasy amerykañskiej nie od nas, ale od Polaków (szczegó³
ten podajemy dla wiadomo�ci tych Polaków, którzy maj¹ mo¿no�æ informowania prasy amery-
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kañskiej), gdy¿ nas mogliby pos¹dziæ o pewn¹ konkurencjê, od której zreszt¹ jeste�my dalecy.
[53, 208]

W li�cie z 13 IV 1916 Sienkiewicz pisa³ te¿ o Litwie, podkre�la³, �by przy
rozdzielaniu pomocy uwzglêdnian¹ by³a proporcjonalnie i ludno�æ mówi¹ca jêzy-
kiem litewskim (mog³o chodziæ tak¿e o tzw. litwaków, tj. ¯ydów litewskich)
(53, 230).

Wiele komentarzy wywo³a³ list otwarty, skierowany imiennie do Sienkiewi-
cza, napisany przez amerykañskiego ¯yda polsko-litewskiego pochodzenia, Her-
mana Bernsteina 37, w pierwszych miesi¹cach roku 1915. Bernstein � wed³ug rela-
cji �Kuriera Poznañskiego� (nr 110, dodatek z 16 V) pisa³:

Polska jest wprawdzie centralnym teatrem morderczej i niszczycielskiej wojny obecnej,
ale na ruinach, które po niej zostan¹, Polacy spodziewaj¹ siê promienniejszego jutra, wolno�ci,
odrodzenia narodowego, niepodleg³ego bytu... Ale przecie¿ na tej ziemi miêdzy Polakami ¿yje
jeszcze trzy miliony ludzi, ¯ydów; i oni tak¿e przechodz¹ przez wszystkie okropno�ci wojny,
i ich krew tak¿e wsi¹ka w polsk¹ ziemiê [...]. Twoi rodacy walcz¹ bohatersko w szeregach, ale
tak samo walcz¹ i ¯ydzi. Twoi rodacy s¹ obecnie narodem bezdomnych, ale i to samo odnosi
siê do ¯ydów [...]. Ale tylko Twój naród ma nadziejê wolno�ci po ukoñczonej wojnie. [...]
Nawet Rosja w manife�cie wielkiego ksiêcia, przyrzekaj¹c narodowi Twojemu autonomiê po
wojnie, przypomina, ¿e macie inne narodowo�ci, z którymi zwi¹za³a was historia, traktowaæ
na równi. Rosja przypomina wam o tolerancji! Czy mo¿na sobie wyobraziæ wiêksz¹ ironiê?

Powo³uj¹c siê na prasê europejsk¹ Bernstein przytacza opisy okrucieñstw i nie-
sprawiedliwo�ci pope³nianych przez mieszkañców na ziemiach polskich i na Li-
twie w stosunku do ¯ydów. �Kurier Poznañski� komentuje te opisy jako zmy�le-
nia dziennikarzy niechêtnych Polakom; nieco inne fragmenty z listu Bernsteina
i ostrzejsze komentarze drukuje �Kurier Warszawski� z r. 1915 (nr 135, s. 5) w ru-
bryce Przegl¹d prasy:

Nowa bezczelno�æ. Znany z polako¿erczych wystêpów w prasie amerykañskiej ̄ yd, Her-
man Bernstein, tak siê ju¿ rozzuchwali³, ¿e wyst¹pi³ z listem otwartym do Sienkiewicza, w któ-
rym powtarza z bezprzyk³adn¹ czelno�ci¹ oszczerstwa litwackie. Oto króciutki urywek z listu
litwaka amerykañskiego: �To, co wyrabia Twój naród z ¯ydami w ostatnich latach, jest rekor-
dem w zbrodni i prze�ladowaniach. Bojkot przeciwko ̄ ydom w rosyjsko-polskich prowincjach
to bezwstydny spisek jednego uci�nionego narodu przeciwko drugiemu, jednych niewolników
przeciw drugim [...]. Naród polski, usi³uj¹cy obecnie zdobyæ sympatiê �wiata, powinien pa-
miêtaæ, ¿e jak d³ugo nie poniecha gwa³tów anty¿ydowskich, nie mo¿e siê tej sympatii spodzie-
waæ�. A wiêc znowu na k³amstwie jedzie i k³amstwem pogania. Przywykli�my ju¿ do tej bez-
wstydnej szacherki [...] i tego cuchn¹cego paszkwilu nie zaszczyciliby�my uwag¹, gdyby nie
adresat, Henryk Sienkiewicz. Kalkulacja litwaka by³a nastêpuj¹ca: skoro Europa przeczyta, ¿e
mam odwagê oskar¿aæ Polaków przed trybuna³em najwiêkszego z polskich pisarzy, który chy-
ba znaæ musi stosunki polskie, to pomy�li sobie, ¿e musi byæ w tym du¿o prawdy. No! i poje-

37 Wed³ug Encyclopedia Americana (t. 3. New York � Chicago � Washington 1963, s. 576):
Herman Bernstein, ur. 21 IX 1876 w Neustadt-Schwerwind, Rosja (chyba Nowemiasto w dawnym
pow. rosieñskim), od 1893 r. mieszka³ w USA. Z czasem sta³ siê prominentnym dziennikarzem i ko-
respondentem pism �New York Times� i �New York Herald�, przeprowadza³ wywiady z pisarzami
rosyjskimi, m.in. z To³stojem, t³umaczy³ z rosyjskiego i niemieckiego. Popularno�æ zdoby³ cyklem
felietonów Willy-Nicky secrets, rzekomymi korespondencjami cara z cesarzem z lat 1914�1915. By³
te¿ wydawc¹ periodyków ¿ydowskich w USA oraz amerykañskiego �The Sun�. W latach 1930�
1933 pracowa³ w dyplomacji amerykañskiej w Europie. Zmar³ 21 VIII 1935 w Sheffield, Mass. W Pol-
sce nie ma czasopisma �The Sun�; dziêkujê prof. J e r z e m u  R. K r z y ¿ a n o w s k i e m u  za po-
szukiwanie (bezskuteczne) listu do Sienkiewicza w bibliotekach USA.
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cha³! Sienkiewicz splun¹³ na te k³amstwa, ale o tym spluniêciu nie dowie siê Europa, bo prze-
cie¿ trudno wymagaæ, aby Sienkiewicz polemizowa³ z jakim� tam paszkwilist¹-litwakiem.

Z prasy polskiej (np. �Kurier Poznañski� 1915, nr 187, z 18 VIII) wynika, ¿e,
niestety, podobne wiadomo�ci z ziem polskich zamieszcza³a tak¿e prasa brytyj-
ska, duñska, niemiecka i w³oska, bezpo�rednio do Sienkiewicza zwracali siê po-
dobno m.in. by³y premier W³och, Luigi Luzzati, i Georg Brandes. �Wszelkie te
wymys³y i oszczerstwa pod adresem Polaków i polskich urzêdników �wiadcz¹
o szkodliwych krokach ¯ydów w opinii europejskiej wobec Polski� � komentuje
�Kurier Poznañski�. Prasa niemiecka podaje nawet, ¿e gdyby Warszawê zajêli
Rosjanie, nie za� Niemcy, by³oby ��wiêto rzezi� na ¯ydach, a tak polscy ¯ydzi
zostali wyzwoleni z niewoli rosyjskiej; wspólno�æ kultury oraz jêzyka niemiec-
kich i wschodnich ¯ydów otwiera dla niemczyzny wielkie widoki rozwoju w Pol-
sce, tak¿e w Warszawie. Te doniesienia �Kurier Poznañski� kwituje do�æ lapidar-
nie, ¿e niemieccy redaktorzy chc¹ Warszawê �wzi¹æ w arendê, jak owi pachciarze
literaturê polsk¹�. W nastêpnym numerze znalaz³o siê wiele z³o�liwo�ci anty¿y-
dowskich i wierszyk: �Ny, wszak tyle lat by³o dobrze wam z nami, / Ny, to teraz
bêdzie dobrze nam z wami�. Ten¿e �Kurier Poznañski� w sierpniu 1915 (nry 171�
175) drukowa³ du¿y, anonimowy artyku³ ¯ydzi i sprawa ¿ydowska, oczywi�cie, ze
szczególnym uwzglêdnieniem problemu w Europie �rodkowej, Rosji i na ziemiach
polskich; podkre�lono, ¿e w³a�nie na ziemiach polskich jest tyle samo ¯ydów co
w Palestynie, tj. ok. 14% ca³ej populacji.

Wed³ug relacji Bernarda Lauera Sienkiewicz z bólem przyjmowa³ te doniesie-
nia, odpowiedzia³ podobno �listem rzeczowym i powa¿nym� tylko by³emu pre-
mierowi W³och, Luzzatiemu (list nie jest dot¹d znany) 38.

Pewne �wiat³o (choæ bez konkretów) rzuca na tê sprawê korespondencja Pa-
derewskiego. W li�cie z 2 III 1915 zaprasza³ Edmonda de Rotschilda do udzia³u
w pracach veveyskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.
Przyzna³, ¿e w kraju istotnie jest konflikt polsko-¿ydowski, trochê zadawniony,
ale obecnie podsycany przez w³adze rosyjskie. ¯ydzi, szczególnie na polskich te-
renach wschodnich, wspó³pracuj¹ z w³adzami zaborczymi i poddaj¹ siê antypol-
skiej i antykatolickiej demagogii. Prasa niemiecka, duñska, w³oska, angielska,
amerykañska zamieszcza artyku³y oczerniaj¹ce Polskê, zarzucaj¹ce jej nietoleran-

38 B.  L a u e r, Henryk Sienkiewicz i ¯ydzi. �Rozwaga� 1916, nr 19, s. 250. Lauer (1862�1918),
z zawodu bankowiec, pod pseudonimem Belaryusz (Belarjusz, Belarius) wspó³pracowa³ z warszaw-
skimi periodykami �Nowa Gazeta�, �Ogniwo�, �Widnokr¹g�, �G³os Stolicy� i z �Izraelit¹� oraz
z krakowskim �Tygodnikiem�, gdzie w latach 1905�1910 pisa³ artyku³y polityczne w cyklach Listy
lub Korespondencje. W Warszawie wyda³ dwie broszury: Nasze rachunki i sjonizm (1903) oraz W tak
zwanej sprawie �litwackiej�. Przyczynek do kwestii ¿ydowskiej w Królestwie Polskim (1909); w czasie
wojny: Das polnische Problem (Zurich 1915) i Zum Polnisch-Jüdischen Problem (von Standpunkt
eines polnischen Juden) (Berlin 1915. Nadbitka z �Preussische Jahrbucher� t. 162, z. 2) oraz wersja
francuska pt. La Question Polono-Juive d�après un Juif Polonais (Paris 1916, s. 20); za tê francusk¹
odbitkê Sienkiewicz �gor¹co dziêkowa³� autorowi, który na s. 6 odniós³ siê m.in. do antypolskich
artyku³ów G. Brandesa i L. Luzzattiego z r. 1915 (o pogromach i okrucieñstwach), zaznaczaj¹c:
�W tych wszystkich historiach nie ma s³owa prawdy�; o sobie Lauer napisa³: �Przyk³ad mojego
[¿ycia] jest typowy. Jestem Polakiem izraelickim, moja rodzina mieszka w Krakowie i Lwowie od
wieków. Warszawa jest dla mnie stolic¹ mojego kraju [...]�, zakoñczy³ za� zdaniem zbli¿onym do
deklaracji politycznej: �Mamy prawo domagæ siê traktowania naszych ¯ydów jako dobrych Pola-
ków i wiernych obywateli Polski�.
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cjê religijn¹ i okrucieñstwo wobec ludno�ci ¿ydowskiej. Choæ � podkre�la Pade-
rewski � w tym niby nietolerancyjnym kraju ¿yje najwiêcej ¯ydów na �wiecie!
Rotschild zgodzi³ siê na udzia³ w pracach Komitetu i wp³aci³ na jego konto 10 tys.
franków. ̄ ydzi polscy w Filadelfii, Bostonie, Nowym Jorku tak¿e przekazywali fun-
dusze do Komitetu na pomoc dla swych wspó³wyznawców na ziemiach polskich 39.

1916

Jubileusz 70-lecia pisarza, obchodzony w czasie wojny i przypadaj¹cy na okres
zaognionych stosunków polsko-semickich, nie znalaz³ chyba odbicia w prasie ¿y-
dowskiej. Nawet je�li pojawia³y siê drobne informacje i sprawozdania z uroczy-
sto�ci w pismach Lwowa czy Petersburga, nie podawano danych bibliograficz-
nych. Dopiero �mieræ autora Trylogii spowodowa³a zmianê.

W numerze ¿ydowskiego miesiêcznika �Rozwaga� (nr 11, s. 220�226) za-
³o¿yciel i redaktor, Henryk Nusbaum, nb. kolega Sienkiewicza w Szkole G³ównej
(z wydzia³u lekarskiego), pó�niej wspó³pracuj¹cy z nim jako cz³onek zarz¹du Pol-
skiej Macierzy Szkolnej w r. 1906, wielki zwolennik kulturowej asymilacji pol-
sko-¿ydowskiej, napisa³ dwuczê�ciowy artyku³-nekrolog: Henryk Sienkiewicz. Sien-
kiewicz i geniusze narodów, zaczynaj¹cy siê s³owami:

W d. 16 listopada nadesz³a piorunuj¹ca wie�æ do Warszawy o skonie Henryka Sienkiewi-
cza, który nast¹pi³ w dniu 15 b. m. w Vevey w Szwajcarii. Hiobowa wie�æ ta wywo³a³a w ca-
³ym narodzie naszym wra¿enie takie, jak gdyby ka¿demu z dzieci tej ziemi sta³a siê jaka� krzywda
przebolesna, a matce ojczy�nie jakoby zabrak³o nagle potê¿nego orêdownika. [...] Henryka
Sienkiewicza dzia³alno�æ zwrócon¹ by³a w pierwszym rzêdzie w stronê ducha ojczyzny jego
umi³owanej. Ale i�cie genialna jego wyobra�nia, moc twórcza i wielkie serce sp³odzi³y dzie³o,
które sta³o siê klejnotem zdobi¹cym nie tylko ca³okszta³t geniuszu narodowego Polski, ale
klejnotem zdobnym pierwszorzêdnej warto�ci ducha ludzko�ci w jej ca³okszta³cie. Bez wzglê-
du na ró¿nolito�æ odziedziczonych czy przez poszczególne kulty religijne uznawanych dogma-
tów wiary �  któ¿ ze wspó³biesiadników kultury i cywilizacji nie schyla czo³a i nie ugina kolan
przed �wietlan¹ potêg¹ etyki chrze�cijañstwa?! Wszak¿e � gdyby wiernie przy sztandarze tym
sta³y narody �wiata, nie by³aby w swoim czasie ziemia nasza uleg³a rozæwiartowaniu i przez
stulecie przesz³o nie k¹pa³aby siê we ³zach i we krwi. Wszak¿e � gdyby wiernie przy sztanda-
rze tym sta³y narody �wiata, nie by³oby powodów do tej strasznej, pe³nej grozy i rozpaczy,
i bólu dzisiejszej walki narodów!

Wszak¿e spod sztandaru tego szczerze umi³owanego p³ynie o¿ywczy zdrój sprawiedliwo-
�ci � a wiêc sprawiedliwo�ci i dla nas!

Tej wielkiej, tej niespo¿ytej idei etyki chrze�cijañstwa sta³ siê Henryk Sienkiewicz wiel-
kim narodów wszech na obu pó³kulach aposto³em � przez wielkopomne dzie³o swoje Quo
vadis.

W dziennikach polskich z 1916 r. (np. �Przegl¹d Poranny� nr 320, z 17 XI;
�Nowa Gazeta� nr 532; �Kurier Polski� nr 321, 323; �Godzina Polski� nr 320) pod
tytu³ami: Prasa ¿argonowa o Sienkiewiczu, ¯ydzi o Sienkiewiczu, ¯ydzi o �mierci
Sienkiewicza, podawano czêsto jednobrzmi¹ce informacje (pewnie od jednego
wspó³pracownika) o artyku³ach i nekrologach, zazwyczaj bez dat dziennych lub
numerów pism i bez nazwisk autorów, cytowano niemal identyczne fragmenty
w polskim przek³adzie, np.:

39 Zob. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 1: 1890�1918. Oprac. W. S t a n-
k i e w i c z, A. P i b e r. Wroc³aw 1973, s. 62, 80, 95.
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[Dziennik �Warszawer Tagblat�] da³ wczoraj (tj. 19 XI) artyku³ z portretem, pt. Henryk
Sienkiewicz. Cz³owiek i pisarz. Autor J. Perle koñczy artyku³, jak nastêpuje: �Odszed³ jeden z naj-
lepszych synów Polski, na �wie¿¹ mogi³ê, nad któr¹ kraj polski stoi ze spuszczon¹ g³ow¹, my,
¯ydzi, sk³adamy tak¿e wieniec i wyra¿amy najcieplejsze wspó³czucie narodowi polskiemu�.

[W dzienniku �Moment�] pisz¹ o strasznej, ciê¿kiej wie�ci ze Szwajcarii. Najwiêkszy
pisarz polski ostatniego pó³wiecza zmar³ w dni kilka po proklamowaniu wskrzeszenia pañstwa
polskiego. Fakt ten czyni zgon H. Sienkiewicza jeszcze tragiczniejszym [...]. Zgon Sienkiewi-
cza jest nieoczekiwanym, ciê¿kim ciosem dla ca³ej literatury wszech�wiatowej, a szczególnie
dla narodu polskiego, który w zmar³ym utraci³ jednego z najwierniejszych i najwiêkszych sy-
nów. Wyra¿amy mu swe wspó³czucie.

W gazecie �Hajnat� napisano:

Sienkiewicz by³ najwiêkszym pisarzem polskim, z którego Polska by³a dumna w ostatnich
latach. Jego dzie³a przet³umaczono na wszystkie jêzyki europejskie, dzie³a te zajê³y wybitne miejsce
w literaturze wszech�wiatowej. Dla narodu polskiego Sienkiewicz by³ nie tylko pisarzem, lecz
tak¿e przewodnikiem duchowym. Swymi pismami i s³owami podnosi³ polskiego ducha narodo-
wego. Wiadomo�æ o jego zgonie wywo³a³a g³êboki smutek w ca³ym narodzie polskim.

1924

W polskojêzycznej prasie ¿ydowskiej zamieszczano w latach pó�niejszych nie-
kiedy anonimowe noty i reklamy polskich edycji sienkiewiczowskich. W niemal
ka¿dym numerze �Naszego Przegl¹du� z wrze�nia i pa�dziernika reklamowane jest
Quo vadis? �w nowej szacie filmowej� produkcji Union Cinematographica Italiana
� �wspania³e i g³o�ne na ca³ym �wiecie dzie³o wielkiego polskiego pisarza�.

¯ydzi wziêli czynny udzia³ w tzw. drugim pogrzebie Sienkiewicza w 1924 ro-
ku. W Szwajcarii gminy ¿ydowskie uczestniczy³y w organizowaniu uroczysto�ci.
Henryk Goldman w korespondencji z Berna w dzienniku �Nasz Przegl¹d� (nr 294,
z 25 X) informowa³ o dzia³aniach �rabina Messingera i kupca Nachnera�, którzy
pomagali finansowo w urz¹dzeniu kaplicy pogrzebowej na dworcu kolejowym, z³o-
¿yli na rêce konsula polskiego pismo z wyrazami ho³du dla Sienkiewicza oraz wie-
niec i ofiarê pieniê¿n¹. W numerze 300 (z 31 X) zamieszczono artyku³ pt. Sienkie-
wicz a ¯ydzi polscy w Szwajcarii (od naszego korespondenta przygodnego) (!), do-
k³adniej omawiaj¹cy tê akcjê: Josef Messinger, kaznodzieja i kantor synagogi
w Bernie oraz pochodz¹cy z Warszawy Baruch Nachner z³o¿yli dary pieniê¿ne, wie-
niec z flagami Polski i Szwajcarii z napisem �Henrykowi Sienkiewiczowi od ¯y-
dów szwajcarskich�. �Przygodny� korespondent przytoczy³ te¿ fragment wyst¹-
pienia jednego z polskich dostojników: �My, Polacy, nie chcemy czyniæ ¿adnych
ró¿nic miêdzy poszczególnymi wyznaniami. Wszyscy obywatele Polski s¹ jej sy-
nami�. Wspomina o tych uroczysto�ciach tak¿e Maria Prosnak-Tyszka w pracy
Drugi pogrzeb Sienkiewicza z Vevey do Warszawy w pa�dzierniku 1924 40. Z kolei
krakowski �Czas� w numerze 242 (z 23 X, s. 3), relacjonuj¹c uroczysto�ci w Wied-
niu poda³, ¿e ¯ydzi ortodoksi z Polski, przebywaj¹cy w Genewie, z³o¿yli wieniec
z napisem �Sienkiewiczowi od Izraelitów polskich�. Rabin z wielkim wzrusze-
niem prosi³ o przyjêcie tego wieñca. Równie¿ w innych miastach ¯ydzi zbierali
sk³adki na koszta pogrzebu. Zarówno �Nasz Przegl¹d� (np. nry 291�296), jak i pol-
skie dzienniki zamieszcza³y sprawozdania i notatki o uroczysto�ciach w �rodowi-

40 M. P r o s n a k - T y s z k a, Drugi pogrzeb Sienkiewicza z Vevey do Warszawy w pa�dzierni-
ku 1924. W: H. S i e n k i e w i c z, Wspomnienie [...]. Warszawa 1997, s. 25.
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skach ¿ydowskich: w wielu synagogach odprawiano okoliczno�ciowe nabo¿eñ-
stwa, np. w Lublinie, Piotrkowie, Wolborzu; w Warszawie wziêli udzia³ w tym
pogrzebie przedstawiciele Zwi¹zku Literatów i Dziennikarzy ¯ydowskich: Sza-
lom Asz, Jakob Appenszlak, Szmul Jackan, Cwa Pry³ucki, Abraham Goldberg,
Josef Chajm Heftman, Zusman Sega³owicz, Adolf Icchok Peretc, Perec Markisz.
Z³o¿yli oni wieniec z napisem w jêzyku polskim: �Sienkiewiczowi, koryfeuszowi
literatury polskiej w ho³dzie od Zwi¹zku Literatów i Dziennikarzy ¯ydowskich�;
w orszaku pogrzebowym szli przedstawiciele rabinatu warszawskiego, rabini Gud-
szechter i Michelson, przedstawiciele zarz¹du gminy warszawskiej Morgensztern
i Rozenberg oraz grupa z ¿ydowskiego przedsiêbiorstwa �Ostatnia pos³uga� z wieñ-
cem i szarf¹: �Mistrzowi s³owa polskiego�.

�Nasz Przegl¹d� w numerze 301 (z 1 XI) zamie�ci³ ¿artobliwy felieton w cy-
klu Na marginesie, pt. Po pogrzebie Sienkiewicza. Anonimowy autor pisa³ m.in.:

Poniewa¿ nie przyjêto mnie do ¿adnej delegacji, wiêc zmiesza³em siê z szarym t³umem
[... i pods³ucha³em kilka rozmów].

� Podobno po pogrzebie zacznie siê u nas nowa era. � Dlaczego? Bo inaczej na widok
tego, co siê w Polsce dzieje, zmar³y pisarz bêdzie siê ci¹gle w grobie przewraca³.

� Dlaczego prawie wszyscy wielcy Polacy uciekaj¹ do Szwajcarii: S³owacki, Narutowicz,
Sienkiewicz...? � Bo lepiej byæ Polakiem w Szwajcarii, ni¿ byæ skazanym na posadê szwajcara
w Polsce.

� Czy kole¿anka czyta³a co� z tego Sienkiewicza? � Tylko niektóre ustêpy z Quo vadis
opuszczone w wydaniu dla m³odzie¿y.

� Dlaczego pani tak p³acze, czy nieboszczyk by³ pani krewnym? � Nie, ja siê martwiê
w³a�nie tym, ¿e nie by³ moim krewnym. � Przecie¿ talentu i s³awy siê nie dziedziczy. � Ale
mnie wiêcej zale¿y na Oblêgorku.

Ten zgry�liwo-prze�miewczy ton wobec naszych s³aw sta³ siê pó�niej powa¿-
nym punktem zaczepek polskiej prasy wobec polskich ̄ ydów, choæ pisali oni z wiel-
k¹ atencj¹ i estym¹ o polskiej kulturze i szczególnie literaturze; np. ten¿e �Nasz
Przegl¹d� z 1924 r. zamie�ci³ liczne artyku³y m.in. o Reymoncie, S³owackim, Con-
radzie, ¯eromskim. A w numerze 313 podano streszczenie artyku³u warszawskie-
go ¯yda, Cwiego Kachana z �Der Ferband�, ¿ydowskiego pisma w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie czytamy m.in.:

¯yd polski posiada wrodzon¹ subtelno�æ i zmys³y czu³e na wszystko, co nazywamy po-
ezj¹ i piêknem. Jêzyk polski, posiadaj¹cy rytmikê muzyczn¹, polskie lasy i w ogóle ca³e oto-
czenie polskie, nacechowane romantyczno�ci¹, wywar³y wp³yw wielki na polskich ̄ ydów [...].

List opatrzony jest krótkim komentarzem: �Przeczytajcie to sobie, endeki!
Przeczytajcie, jak siê »oczernia« Polskê za granic¹�.

1934

Wielka burza wybuch³a w polskich dziennikach z powodu listu pensjonarki.
�Kurier Poznañski� (w którym nb. wiele ju¿ jest artyku³ów wyra�nie antysemic-
kich) w numerze 350, z 6 VIII (s. 2) zamie�ci³ anonimowy tekst pt. ¯ydowskie
pismaki uw³aczaj¹ pamiêci Sienkiewicza. Nies³ychany artykulik w ¿ydowskim �Na-
szym Przegl¹dzie� 41.

41 Nie uda³o siê odnale�æ tekstu w �Naszym Przegl¹dzie�. Prawdopodobnie zamieszczony by³
w jednym z pi¹tkowych dodatków �Ma³y Przegl¹d. Pismo dzieci i m³odzie¿y�, który rzadko znajdu-
je siê w oprawionych i zmikrofilmowanych egzemplarzach bibliotecznych.
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W owym �Naszym Przegl¹dzie� ukaza³y siê m.in. takie oto wynurzenia m³o-
dej czytelniczki:

Dawniej szalenie lubi³am lekcje polskiego. Na lekcji polskiego mo¿na by³o pogawêdziæ,
podyskutowaæ. W tym roku, szczególnie w ostatnim pó³roczu, zmieni³ siê ten stosunek do lek-
cji jêzyka polskiego. A wszystko przez dzie³o Sienkiewicza Ogniem i mieczem, które napraw-
dê stanê³o nam ju¿ ko�ci¹ w gardle. Bo je¿eli ksi¹¿ka ta cokolwiek interesuje ch³opców, to nas
�miertelnie zanudza. Opinie nasze o bohaterach s¹ od pocz¹tku ustalone, a wiêc:

1) Skrzetuski � krowiasty kretyn (powiedzenie to jest obecnie w modzie)
2) Helena � zatracone cielê (szczególnie z³oszcz¹ nas �frêdzle jej brwi�)
3) Bohun � cudowny, morowy, byczy, klawy itp.
Lecz Bohun z powodu swej p³omiennej mi³o�ci do tej cielêciny straci³ ostatnio na warto�ci.
Jak d³ugo mamy jeszcze do czynienia z amorami Bohuna, fortelami Zag³oby � idzie nam

jeszcze jako tako. Lecz gdy zaczynaj¹ siê d³ugie, bajecznie barwne i plastyczne opisy bitew
i potyczek, jeste�my znu¿one i rozdra¿nione. Dobrze, chodzi³o o to, aby�my jasno wyobra¿a³y
sobie pod³o¿e i przebieg wojen polsko-kozackich. Ale starczy³oby przecie¿ przeczytaæ i krót-
ko omówiæ na kilku lekcjach, a nie rozwodziæ siê szeroko nad ka¿dym rozdzia³em. A zreszt¹
opracowujcie z nami ksi¹¿ki bardziej realne, aktualne, bardziej potrzebne do ¿ycia.

Komentarz poznañskiego dziennikarza do przytoczonego fragmentu jest za-
dziwiaj¹cy:

¯ydzi powinni pamiêtaæ, ¿e wcale nam nie zale¿y, aby zachwycali siê arcydzie³ami litera-
tury polskiej, której jako semici w ogóle nie rozumiej¹ � natomiast chodzi nam o to, aby jak
najspieszniej opu�cili Polskê, któr¹ w ci¹gu wieków dostatecznie ju¿ wyssali.

Kolejne sformu³owania �Kuriera� maj¹ ten sam ton.
Podobnie �Has³o Podwawelskie�, pismo wyra�nie antysemickie, nawo³uj¹ce

do ��wiêtej wojny� z ¿ydostwem, w numerze 34 z tego¿ 1934 roku (s. 2) zamie-
�ci³o tak¿e anonimowy artyku³ pt. ¯ydzi przeciw Sienkiewiczowi. M³odzie¿ ¿ydow-
ska profanuje �Ogniem i mieczem�. Autor w patetycznych s³owach (�chciano po-
mniejszyæ znaczenie i zas³ugi�) przypomina spory historyków o �wygórkowanych�
ambicjach 42, po czym zaznacza:

Tymczasem... wyrós³ nowy wróg Sienkiewicza... ¯yd. Rozzuchwalone ¿ydostwo rozpo-
czyna antynarodow¹ kampaniê, boæ przecie Sienkiewicz to naród, to dusza narodu polskiego.
Argumenty przeciwsienkiewiczowskie oddali ¯ydzi swym najm³odszym, by w nich wszcze-
piaæ nienawi�æ do polsko�ci. Oto ¿ydowski �Nasz Przegl¹d� umieszcza wprost bezczelny i tyl-
ko ¯yda godny artykulik, pisany rzekomo przez dziewczynkê, nad któr¹ jaki� machabeusz
w roli nauczyciela p³odzi³ argumenty przeciw Sienkiewiczowi.

Nastêpnie przytacza siê znany nam ju¿ tekst o Skrzetuskim, Helenie i Bohu-
nie z komentarzem:

Nied³ugo, a us³yszymy to samo o Panu Tadeuszu i innych arcydzie³ach pisarzy polskich.

42 Mo¿na przypomnieæ, ¿e do sporu zapocz¹tkowanego przez O. Górkê (st¹d �wygórkowane�
ambicje) o prawdzie historycznej w Ogniem i mieczem sprzed kilku miesiêcy w³¹czy³ siê te¿ �Mie-
siêcznik ¯ydowski� w roczniku 1934 (s. 264�268) artyku³em J. S c h a l l a  pt. Rok 1648 i knia�
Jeremi Wi�niowiecki w �wietle wspó³czesnych historyków ¿ydowskich. (Na marginesie walki o rze-
czywisto�æ historyczn¹ �Ogniem i mieczem�). G³ówna teza artyku³u: ¯ydów na Ukrainê �ci¹gnêli
polscy wielmo¿e, �panowie�, Potoccy, Wi�niowieccy, Zamojscy..., aby skolonizowaæ i �odkozaczyæ�
te ziemie. ̄ yd sta³ siê wrogiem Kozaka jako kupiec, karczmarz, m³ynarz i przede wszystkim... pobor-
ca podatkowy. Na ¯ydach � jako narzêdziach rz¹dów �pañskich� � ch³opstwo kozackie m�ci³o siê od
XVII wieku. A Jeremi Wi�niowiecki �uratowa³ przesz³o 500 familii ¿ydowskich przed no¿em kozac-
kim i zupe³n¹ zag³ad¹�; pogromy na Ukrainie wynika³y z nienawi�ci ekonomicznej i wyznaniowej.
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¯ydostwo chce usun¹æ wspania³e te dzie³a, bo one budz¹ ducha narodowego, wpajaj¹ w nasze
dzieci mi³o�æ ojczyzny, patriotyzm. Czy Skrzetuski jest dlatego �kretynem�, ¿e zdoby³ siê na
wysi³ek ogromny, na który nie potrafi³by siê zdobyæ nawet najodwa¿niejszy ¯yd? Takie profa-
nowanie naszych �wiêto�ci przez rasê obc¹ i wrog¹ powinno byæ karalne. A tu cenzura war-
szawska puszcza to wolno! Dlaczego?

W pó�niejszych latach takich �bezpo�rednich spotkañ� Sienkiewiczowego s³o-
wa z antysemickimi pogl¹dami chyba ju¿ nie by³o.

Natomiast trzeba podkre�liæ, ¿e ¯ydzi bardzo przyczynili siê do upowszech-
nienia twórczo�ci Sienkiewicza, szczególnie w obszarze niemieckojêzycznym.
Przek³ady nowel pisarza ukazywa³y siê w Niemczech i w Cesarstwie Austro-
-Wêgierskim czêsto wkrótce po pierwodrukach prasowych. By³y to niekiedy t³u-
maczenia robione bez wiedzy i zgody autora. W li�cie do Kozakiewicza z 14 VII
1905 zaznaczy³ on:

 Nie mogê wprawdzie zapobiec temu, ¿eby kto� nie przet³umaczy³ i tej powiastki [chodzi
o Na polu chwa³y], ale jest to ró¿nica, je�li to zrobi jaki nieznany ¯ydek dla spekulacji, a je�li
zrobi Pan [...] 43.

Utwory Sienkiewicza t³umaczone by³y tak¿e na jidysz i na hebrajski. W opra-
cowaniu Mariana Fuksa Prasa ¿ydowska w Warszawie 1823�1939 (Warszawa 1979,
s. 146) czytamy o przek³adach z Sienkiewicza w �pierwszym ¿ydowskim tygo-
dniku po�wiêconym literaturze, sztuce i wiedzy� pt. �Romanzeitung�. Najwcze-
�niejszy zanotowany dot¹d przek³ad z Sienkiewicza na jidysz to Janko Muzykant
z 1901, najpó�niejszy � Quo vadis? z 1928 roku 44. Przek³ady hebrajskie zaczê³y
pojawiaæ siê w okresie miêdzywojennym i pojawiaj¹ siê do dzisiaj 45.

Jeremiasz Frenkiel w artykule pt. Przek³ady hebrajskie z literatury polskiej
w �Miesiêczniku ¯ydowskim� z r. 1931 (s. 183�184) zaznaczy³ m.in.:

Przed przyst¹pieniem do wydania przek³adów z Sienkiewicza zwróci³o siê wydawnic-
two do rodziny zmar³ego pisarza z pro�b¹ o zezwolenie na wydanie i o podanie wysoko�ci
¿¹danego honorarium. Pe³nomocnik spadkobierców Sienkiewicza odpisa³, ¿e og³oszenie pism
zmar³ego w jêzyku Biblii uwa¿a sobie za wysoki zaszczyt, honorarium nie ¿¹da, a prosi je-
dynie o dostarczenie dwóch egzemplarzy wydrukowanych z ka¿dego dzie³a do biblioteki
rodzinnej.

Swój krótki przegl¹d t³umaczeñ Frenkiel koñczy: �jako ¯ydzi polscy dumni
jeste�my z tego, ¿e literatura polska zyskuje u nas godn¹ reprezentacjê�.

Wnioski

Sienkiewicz nie stworzy³ wyrazistej postaci literackiej pochodzenia ¿ydow-
skiego, jest kilku szkicowo potraktowanych karczmarzy. Nawet w Rodzinie Po³a-

43 S i e n k i e w i c z, Listy, t. 3, cz. 1, s. 229.
44 Na jidysz prze³o¿ono: Ogniem i mieczem, Potop, Pana Wo³odyjowskiego, Bez dogmatu, Ro-

dzinê Po³anieckich, W pustyni i w puszczy, Quo vadis? oraz nowele: Janko muzykant, B¹d� b³ogos³a-
wiona, Co siê raz sta³o w Sydonie, Diokles, Dwie ³¹ki, Szkice wêglem, a tak¿e fragment Listów z pod-
ró¿y pt. ¯ó³ty dom.

45 Na hebrajski t³umaczono m.in.: Ogniem i mieczem, Potop, Pana Wo³odyjowskiego, W pusty-
ni i w puszczy, Quo vadis?, nowele Latarnik, Janko Muzykant, Hania, Stary s³uga, Za chlebem,
Wspomnienie z Maripozy, Bartek Zwyciêzca.
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nieckich, powie�ci w jakim� stopniu mieszczañskiej, brak typowego ¯yda. Pewne
cechy stereotypowego ¿ydowskiego �cz³owieka interesu� ma chyba Maszko � ale
nie jest to przez autora powiedziane. Natomiast w publicystyce, zw³aszcza tej sprzed
okresu wielkich powie�ci, Sienkiewicz od tematyki ¿ydowskiej specjalnie nie
stroni³ � co zreszt¹ jest wyra�ne w przytoczonych tu w czê�ci 1 tekstach. Z czasem
okre�lenie �¯yd� pisarz zastêpowa³ s³owem �Izraelita�, w korespondencji u¿ywa³
niekiedy zdrobnieñ: �¯ydek�, �¯ydkowie�. Dostrzega³ ró¿nicê (¿eby nie powiedzieæ:
przepa�æ) miêdzy ¿ydowsk¹ elit¹ finansow¹ a ¿ydowsk¹ nêdz¹, g³ównie ma³omia-
steczkow¹ (podobnie jak miêdzy szlachecko-inteligenck¹ elit¹ polsk¹ a polsk¹ nêdz¹
ch³opsk¹). By³ wyra�nym zwolennikiem kulturalnej i obywatelskiej asymilacji
spo³eczno�ci ¿ydowskiej; nigdzie natomiast nie ma mowy o wyrzeczeniu siê naro-
dowo�ci lub zmianie religii; okre�lenia �meches� czy �wychrzta�, tak popularne
w XIX-wiecznej polszczy�nie, u Sienkiewicza siê nie pojawiaj¹. Pisa³ on wrêcz,
¿e kwestia wyznania i pochodzenia jest dla niego poza obrêbem ¿artów i przycin-
ków; chcia³, aby polscy ¯ydzi umieli mówiæ po polsku, aby czuli siê �dzieæmi
jednej matki� � i aby tak te¿ byli traktowani przez Polaków. Okazywa³ wiele wspó³-
czucia biedocie ¿ydowskiej, ró¿ne �geszefty� zauwa¿a³ i wykpiwa³, ale widzia³
te¿ przywary i b³êdy spo³eczno�ci polskiej. Mia³ wielu znajomych w�ród ¯ydów,
zarówno w krêgach elit intelektualnych i finansowych, jak i w�ród warstw rze-
mie�lniczych (np. s³ynny krawiec Szapsio). Czêsto podkre�la³ zas³ugi (na ogó³
zasymilowanych) ¯ydów dla rozwoju polskiej kultury i gospodarki. O powstaniu
warszawskiego Muzeum Przemys³u pisa³ w �Niwie� (1875, nr z 15 IX), ¿e �Julian
hr. £ubieñski da³ g³owê [tj. pomys³]�, ¿ydowski bankier warszawski, Matias Ber-
sohn, da³ pieni¹dze � i �bez ha³asu, bez szumnych artyku³ów, bez liryczno-ekono-
micznych uniesieñ� placówka zaczê³a dzia³aæ; ale upad³a, gdy ojcowie za³o¿ycie-
le przekazali j¹... miastu!

Hipolit Wawelberg, warszawski biznesmen i filantrop wierny judaizmowi, wy-
bitny przedstawiciel �wiata finansowego, cz³owiek wykszta³cony, nieprzyjaciel zdaw-
kowej ja³mu¿ny, by³ dziêki fundacjom jednym z najbardziej zas³u¿onych ludzi dla
naszej o�wiaty w XIX wieku. Tak¿e dla Sienkiewicza: w 1896 r. wyda³ za 30 tys.
rubli tani¹ edycjê Sienkiewiczowskiej Trylogii (egzemplarz kosztowa³ 2 ruble,
a w oprawie � 3, podczas gdy wydanie Gebethnera i Wolffa odpowiednio 13 lub
15 rubli); po odliczeniu z dochodów ze sprzeda¿y kosztów druku dla Wawelber-
ga � zosta³a kwota (niema³a!) i matryce sta³y siê w³asno�ci¹ Sienkiewicza. Mia³
to byæ podarek jubileuszowy dla pisarza (jednorazowy � dziêki temu cenzura
zgodzi³a siê na druk!), ale z matryc tych, przejêtych potem przez wydawnictwo
Gebethnera i Wolffa, odbijano Trylogiê a¿ do �mierci jej autora. By³ to zatem
podarunek dochodowy!

W 1898 roku Biuro Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza mia³o
siedzibê w pa³acu ̄ yda � Kronenberga, w Warszawie. Bogatych ̄ ydów prosi³ Sien-
kiewicz o pomoc finansow¹ � ale dyskretn¹ � dla polskich artystów. Np. jesieni¹
1899, gdy pieni¹dze z Fundacji im. Marii Sienkiewiczowej zosta³y ju¿ rozdyspono-
wane, pisa³ list do Kazimierza Natansona w sprawie Stanis³awa Wyspiañskiego:

 Pomy�la³em wiêc: udam siê do dobrych i zacnych ludzi, mo¿e go poratuj¹, mo¿e zamó-
wi¹ za kilkaset rubli jaki� krajobraz znad brzegów �ródziemnego Morza, mo¿e kilka pan-
neaux, które on robi wprost genialnie. Je�li nawet Wyspiañski umrze, to zostanie im w ka¿dym
razie wspomnienie zacnego czynu.
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W roku 1901 pisarz prosi³ Leopolda Kronenberga o pomoc dla brata swej zna-
jomej 46. Pro�by te by³y spe³niane. Sienkiewicz korespondowa³ z wieloma osoba-
mi pochodzenia ¿ydowskiego, np. z Mari¹ z Blochów Ko�cielsk¹, z Hoesickiem,
Natansonami, pani¹ Epsteinow¹, która mu sekretarzowa³a, itd. Utrzymywa³ dobre
stosunki towarzyskie z Szymonem Askenazym, który np. w grudniu 1904 by³
w gronie zaproszonych na litewskie ko³duny do Sienkiewiczów. W roku 1911 au-
tor Na polu chwa³y zamierza³ korzystaæ z pomocy ¿ydowskiego historyka w pracy
nad powie�ci¹ Legiony (list do ¿ony z 25 III). 26 III 1915 pisa³ do Paderewskiego:
�Memoria³, który wam siê tak podoba³, jest pióra Askenazego i zgadzam siê, ¿e
jest doskona³y, albowiem nie ma w nim zanadto stylu ani patosu� 47.

Sienkiewicz by³ daleki od wszelkiego antysemityzmu; ceni³ inteligencjê i pra-
cowito�æ swych ¿ydowskich znajomych, dostrzega³ te zalety w ca³ym �rodowisku
semickim, choæ widzia³ i opisywa³ tak¿e cechy przez niego nie lubiane, szczegól-
nie sk³onno�æ do �geszeftów�. Mia³ wyra�n¹ � choæ mo¿e nie ca³kiem zwerbalizo-
wan¹ � pretensjê, ¿e ¯ydzi polscy woleli uczyæ siê niemieckiego ni¿ polskiego.
Zdawa³ sobie jednak sprawê z tego, ¿e w�ród t³umaczy jego utworów s¹ w³a�nie ci
polscy ̄ ydzi. A ¿yciem i twórczo�ci¹ autora Quo vadis? zajmowa³o siê wielu dzien-
nikarzy i historyków literatury ¿ydowskiego pochodzenia.

Niniejszy artyku³ nie wyczerpuje najpewniej tematu �Sienkiewicz i ¯ydzi�,
ale pokazuje, ¿e temat ten jednak istnieje.

A b s t r a c t

DOBROS£AWA �WIERCZYÑSKA
(Institute of Literary Research of the Polsih Academy of Sciences, Warsaw)

SIENKIEWICZ  AND  THE  JEWS.  A  RECOGNITION

It has become a common saying in the history of literature that Sienkiewicz in his literary
creativity stepped out from the treatment of the Polish Jews. Though he failed to create an expressive
Jewish character in his fiction, he devoted many texts to Jewish problems.

In the first part of the paper, the author discusses or lists in chronological order the texts
in question (including one unpublished so far), while in the second part � also chronologically �
presents the Jewish press opinions on our most popular 19th and 20th century writer, as well as the
reactions of the Polish press to them and to the issue generally referred to as �Jews on Sienkiewicz.�

An attempt was made to present the evolution of the author of Trilogy on the Jewish society
inhabiting Poland from the stereotypical picture of �non-productive shady businessmen� living
at �our� cost to regarding the Jews as a valuable denominational minority the assimilation
of which must be worked on.

46 S i e n k i e w i c z, Listy, t. 3, cz. 2, s. 221; cz. 1, s. 397.
47 Ibidem, cz. 2, s. 412.
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