
Polskie miasta i miasteczka usiane są przejawami zjawiska na pierwszy rzut oka 

zdumiewającego swą powszechnością oraz uporczywą trwałością. Zjawisko to, 

bagatelizowane pod pretekstem niskiej szkodliwości czynu, braku świadomości niniejszej 

szkodliwości wśród sprawców, lukrowane warstwą pretekstu młodzieńczych wybryków,  

rozbija się o mur społecznej obojętności. A mowa jest o niosących treści antysemickie 

inskrypcjach naściennych (czy też: graffiti), któremu to zagadnieniu poświęciłam swą pracę 

magisterską.  

Napisy te są w istocie swej kodem posiadającym moc nie do przecenienia. Osoby je 

sporządzające czerpią z rezerwuaru znaków, symboli kultury antysemickiej, utrwalonej i 

zinternalizowanej tak dalece, że po wielokroć – owszem, możliwe – używanej nieświadomie. 

Tym bardziej należy przyglądać się im z podejrzliwością i traktować jako (nieświadomość) 

społeczną rzutowaną na mur. Sama przynależność do jednego społeczeństwa, posługującego 

się tym samym (nawet jeśli nie takim samym) językiem oraz kodami kulturowymi, czyni nas, 

mnie, Ciebie – osobo czytająca ten tekst, choćby i pośrednio, chociażby przez zaniechanie, 

winnymi, problem zaś czyni wspólnym. 

W części pierwszej pracy („Metodologiczno-teoretyczne ustalenia i inspiracje”), zajęłam się 

zagadnieniami graffiti, mowy nienawiści oraz antysemityzmu, starając się ten ostatni termin 

zawęzić do znaczeń z punktu widzenia pracy istotnych. Część drugą („Analiza materiału 

empirycznego”) poświęciłam samym inskrypcjom, podejmując próbę ich analizy, „rozłożenia 

ich na czynniki pierwsze”, dotarcia do źródeł sensów, które, mimo swej chropowatości, tak 

gładko wpisują się w krajobraz polskich miast. Potrzebne zdjęcia (szczegółowo opisane i 

załączone w aneksie) udostępniła mi ze swych archiwów organizacja Hejt Stop. W 

podsumowaniu podjęłam próbę interpretacji badanego zjawiska, mającej na celu zrozumienie 

jego na pierwszy rzut oka zadziwiającej trwałości. 

Poświęcone graffiti oraz street artowi opracowania pomijają raczej to zjawisko milczeniem. 

Pisarsko-malarska uliczna aktywność naścienna na polskim gruncie sięga korzeniami lat 20. XIX 

wieku, kiedy to napisy na murach stanowiły przejaw buntu wobec okupanta, nierzadko 

ośmieszając go, zagrzewający do walki i oporu. Podobnie zresztą podczas obu wojen 

światowych oraz czasu Solidarności. Dlatego też tego typu aktywność wywołuje nieraz 

skojarzenia z odwagą, patriotyzmem, walką w słusznej sprawie. Ciągłość toczonej na murach 

walki została po dziś dzień zachowana, jednak symbole o genezie antyreżimowej, 

niepodległościowej, nierzadko obrastają w wypaczone treści, dajmy na to swastyka sąsiaduje 

już nie z szubienicą, a z gwiazdą Dawida, nota bene również nierzadko zawieszaną na 

szubienicy. Przyglądając się napisom można wyrażać obawę, iż osoby je tworzące widzą w 

sobie kontynuatorów walk o specyficznie, wąsko, etnonacjonalistycznie, rozumianą polskość. 

Z poświęconych zagadnieniu opracowań wynika, iż na poziomie indywidualnej ekspresji, 

napisy na murach służyć mają zawłaszczaniu – tak symbolicznemu jak namacalnemu – 

przestrzeni: znakowaniu terenu, określaniu „rewiru” jako swojego, potrzebie manifestacji i 

utrwalenia swej obecności. 

Analizowanie napisy obfitują w przejawy mowy nienawiści. Posługując się tym terminem 

odwołuję się w dużej mierze do opracowania autorstwa Magdaleny Tulli oraz Sergiusza 



Kowalskiego1. Cel, jaki przyświecał ich badaniom, to podważenie wygodnego przeświadczenia, 

iż mowa nienawiści jest zjawiskiem sytuującym się na marginesie życia publicznego. Autorka i 

autor, podejmując próbę zdefiniowania tego złożonego zjawiska, przyjęli dwa kryteria. 

Pierwsze to adresowanie mowy nienawiści do zbiorowości a nie jednostek, w tym sensie, że 

nawet jeśli na pozór uderza w konkretnego człowieka, to redukuje go to typowego 

przedstawiciela danej grupy, pozbawiając cech indywidualnych. Drugie kryterium to 

kierowanie jej przeciwko zbiorowościom szczególnego rodzaju: takim, do których 

przynależność nie podlega wolnemu wyborowi jednostek, na przykład grupy naturalne, w 

których udział determinowany jest biologicznie, przez kolor skóry, płeć, preferencje seksualne 

etc. lub społecznie (język, religia, etc.). Istotnym elementem jest też fakt, iż mowa nienawiści 

funkcjonuje w świecie wyobrażonym, w tym sensie, że dla jej autorów nie jest ważne, czy lżony 

i wyszydzany faktycznie należy do grupy, do której przynależność jest mu arbitralnie 

narzucana. Przedmiotem zainteresowania nie są prawdziwi ludzie z krwi i kości, a wyobrażone 

wizerunki – gwałt mowy nienawiści odziera z autonomii, odbiera możność samodecydowania.  

Choć brak jednej precyzyjnej definicji zjawiska (co utrudnia jego ściganie jako przestępstwa), 

to w polskim prawie istnieją stosowne zapisy, umożliwiające karanie ewentualnych sprawców, 

często jednak, przy opieszałości organów ścigania, pozostają martwą literą (sławetny przykład 

zakwalifikowania przez białostocką prokuraturę swastyki jako azjatyckiego symbolu szczęścia 

i pomyślności). 

Doprecyzowując definicję zjawiska determinującego ramy mojej pracy, czyli antysemityzmu, 

złożonego terminu, którego zasadniczy trzon stanowi wrogość wobec traktowanych zbiorczo 

Żydów, odwołałam się do przytaczanych przez Alinę Całą sformułowań Jean-Paula Sartre’a 

oraz Helen Fein. Sartre głosił, iż antysemityzm polega na upatrywaniu w istnieniu Żydów 

przyczyny niepowodzeń tak osobistych, jak i zbiorowych, oraz przekonaniu, iż rozwiązanie 

problemów osiągnąć można przez pozbawienie Żydów ich praw, wykluczenie ich z gospodarki 

i społeczeństwa, wygnanie z kraju, aż po eksterminację. Jak zauważa Cała, Sartre kładzie nacisk 

na irracjonalne i frustracyjne podłoże zjawiska oraz aktywne postawy osób mu hołdujących. Z 

kolei Fein podkreśla aspekt trwałej potencjalnej struktury wrogich wierzeń, dotyczących 

Żydów jako zbiorowości, przejawianych przez jednostki jako postawy zaś przez kulturę jako 

mity, ideologie, folklor, wyobrażenia, oraz, w działaniu, przez społeczną i prawną 

dyskryminację, zbiorową i państwową przemoc, której skutkiem jest izolacja, wykluczenie, 

zniszczenie. Szczególnie interesujący z punktu widzenia pracy był wspomniany element 

trwałych, podzielanych przez społeczność wrogich wierzeń. Również Cała wymienia części 

składowe antysemityzmu, do których w toku pracy odnoszę się szerzej: negatywny stereotyp, 

deklarowana niechęć, istnienie sądów uogólniających, uprzedzeń i przesądów, spiskowa wizja 

rzeczywistości, nastawienie ksenofobiczne, psychologiczne mechanizmy frustracji i 

przemieszczenia. Podkreślam, za Bożeną Keff, istnienie kontinuum między odmianami 

antysemityzmu, czyli silne zakorzenienie antysemityzmu w jego XIXwiecznym, politycznym 

rozumieniu w antyjudaizmie, czy też antysemityzmie religijnym. Zauważyć należy jeszcze, iż 

obecne w dzisiejszej Polsce antyżydowskie uprzedzenia, w związku z rzucającą się w oczy 
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nieobecnością samych Żydów, zakwalifikować można jako „antysemityzm bez Żydów”. Czy 

nawet, co podkreśla Joanna Beata Michlic2, jako „antysemityzm bez antysemitów”, ponieważ 

w czasach panującej poprawności politycznej mało kto otwarcie określi siebie takim mianem, 

albo zgodzi na bycie tak określanym/określaną. Reasumując: antysemita obraża zarówno 

Żyda, jak i „Żydem”, traktując posądzenie o żydowskość jako obelgę i sposób na skuteczną 

deprecjację antagonistów. Interesował mnie zatem antysemityzm scharakteryzowany jako 

termin w centrum swym posiadający niechęć, nienawiść, poniżenie, krzywdę jednostki, 

niepodlegające dyskusji przyporządkowanie jej do grupy wzgardzanej, odarcie z cech 

indywidualnych. Zajmowałam się nienawistnymi przesądami, praktykami będącymi pochodną 

reprodukowanych uprzedzeń, dryfującymi na powierzchni społecznych przekonań, 

wymierzonymi w Żydów (oraz osoby o żydowskość „pomawiane”, Żydem „obrażane”), a w 

zasadzie – w mitycznego „Żyda”. Jak zauważyła Maria Janion: brednie antysemickie mają 

zawsze ten sam status – fantazmatów świadczących o stanie umysłu antysemitów i 

bezkrytycznych odbiorców ich majaczeń.3 

Badany materiał pochodzi z archiwum projektu HejtStop, walczącego z obecnością 

nienawistnych napisów w przestrzeni publicznej. Natknąwszy się na taki napis, można zgłosić 

go za pośrednictwem strony internetowej bądź aplikacji, a osoby zaangażowane w projekt 

podejmą próbę doprowadzenia do jego zamalowania. Z takich właśnie zgłoszeń składa się 

archiwalna baza projektu. Dobór materiału nie stanowił zatem pochodnej mojej subiektywnej 

decyzji. Przyglądałam się temu i analizowałam to, co przez innych uznane zostało za 

nienawistne w takim stopniu, by zadać sobie trud zarejestrowania i zawiadomienia o tym. 

Uwzględniona w badaniach dokumentacja objęła 156 zdjęć. Postanowiłam nie posługiwać się 

selektywnym kluczem geograficznym, ponieważ interesowało mnie uchwycenie ogólnych 

tendencji badanego zjawiska, nakreślenie ewentualnych wzorów, schematów 

(nie)świadomości antysemickiej. Dlatego rozpatrywane przeze mnie napisy pochodziły z 

bardzo różnych stron Polski, zarówno dużych aglomeracji, jak i mniejszych miasteczek. Dla 

uniknięcia chaosu podzieliłam napisy na kategorie zawierające te same, powtarzalne 

elementy. W sytuacjach, gdy w obrębie jednego przedstawienia występowały elementy, które 

zaklasyfikować można do więcej niż jednej kategorii, dokonałam arbitralnej decyzji dotyczącej 

przyporządkowania inskrypcji do danej grupy tak, by nie multiplikować analizy przykładu. 

Ponieważ nie interesowały mnie liczby, określenie reprezentatywności statystycznej 

badanego zjawiska, posłużyłam się metodą nie ilościową a jakościową. Najbardziej płodne 

poznawczo wydało mi się odwołanie do nurtu określanego mianem badań kulturowych. 

Przedmiot zainteresowania stanowi tu szeroko rozumiana kultura, a zamiast przyjmować 

jedną metodę analizy, badania te wykorzystują założenia semiotyki, feminizmu, 

postkolonializmu, dekonstrukcji i psychoanalizy, robiąc to ze względu na wyraźny cel 

polityczny, jakim jest posiadanie realnego wpływu na rzeczywistość społeczną. Tworzenie 

znaczenia nie dokonuje się w kulturowej próżni, jest społecznie determinowane. Czytanie 

(patrzenie, w znaczeniu refleksyjnego obserwowania) rozumiane jest jako sposób 

orientowania się w świecie i interwencja polityczna. Elementarne pytania badawcze w 
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przypadku tej metody dotyczą nie tyle samego dzieła, ile jego związku z kontekstem 

kulturowym, czyli wartościami wpisanymi w tekst i uznawanymi przez odbiorców, instytucjami 

społecznymi oraz praktykami symbolicznymi. Antysemickie inskrypcje potraktowałam jako 

takie właśnie teksty kultury. Stosowne wydało mi się również odwołanie do tradycji 

semiologicznej, określanej przez Gillian Rose, za Margaret Iversen, mianem praktyki 

„obnażania przesądów pod gładką powierzchnią piękna”4. Celem użycia tej metody jest 

odpowiedź na pytanie, jak obrazy tworzą znaczenia. W polu zainteresowań semiologii znajdują 

się też ideologia i związane z nią społeczne skutki działania znaczeń, konstruowanie przyczyn 

porządku społecznego, społecznej pozycji, jak również sposoby tworzenia różnicy społecznej 

za pomocą znaków, istotne również z perspektywy mojej pracy. Użyteczne wydały mi się 

również rozpoznania z obszaru analizy dyskursu. W ramach tej metody badaczka / badacz 

skupić ma się na tym, jak obrazy tworzą opowieści o świecie społecznym, ponieważ dyskursy 

postrzegane są nie jako wytwarzane jednostkowo, a społecznie. Ambicją pracy było 

utworzenie rodzaju kompendium symboli świadomości antysemickiej. Istotną kategorią z 

perspektywy poszukiwania powiązań między analizowanymi inskrypcjami była również 

intertekstualność, w znaczeniu nadanym temu pojęciu przez Julię Kristevę, czyli koncepcji 

głoszącej, iż każdy tekst wchłania w siebie wcześniejsze, stanowiąc sieć zapożyczeń, cytatów, 

klisz, etc. 

Pierwsza wyróżniona przeze mnie kategoria to Gwiazda Dawida. Jest to motyw wśród 

inskrypcji, występujący najczęściej. Poddawany jest licznym zabiegom. Bywa wpisywany w 

skróty oznaczające kluby piłkarskie, w litery „A” i „J”, przekreśla się go i wiesza na szubienicy, 

wtłacza w konteksty polityczne. W pracy przyglądam się pokrótce historycznemu wprzęganiu 

tego symbolu w praktyki prześladowcze, stygmatyzujące, wykluczające, piętnujące; od 

Czwartego Soboru Laterańskiego, przez poczynania nazistowskie, po dziś dzień, kiedy to służy 

deprecjonowaniu przeciwnika, na przykład przynależącego do uznawanego za wrogie 

ugrupowania politycznego (tak jak np. w przypadku gwiazdy domalowanej na plakacie 

wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz). Tak użyta Gwiazda wpisuje się w praktykę 

podejmowania prób dyskredytowania przeciwnika poprzez „demaskowanie” jej/jego 

żydowskiego pochodzenia. Alina Cała mówi w tym kontekście o denuncjacji i 

pobrzmiewającym echu okupacyjnej grozy5. 

Drugi fragment analizy poświęcam dwóm zagadnieniom: skrótom oraz kibicom („kibolom”). 

Poprzez częstotliwość występowania wyróżnia się skrót „AJ”, towarzyszący innym napisom, 

często również Gwieździe Dawida. Jego rozwinięcie to „Anty Jude”. Skrót „JŻS” w wulgarny 

sposób nawołuje do okładania żydów przy użyciu siekier. Liczne skróty odsyłają do nazw 

drużyn piłkarskich, dlatego zostały przeze mnie zakwalifikowane do grupy akronimów 

kibicowskich, czy wręcz kibolskich. Deszyfrując je posiłkowałam się sporządzonym przez 

Wojciecha Wilczyka, w ramach albumu „Święta Wojna” słownikiem oraz zasobami Internetu 

(np. ŚŻK: „Śmierć Żydowskiej  / Żydzewskiej Kurwie”). Jedną z naczelnych strategii w ramach 

toczonych na ścianach walk jest poddawanie drużyny przeciwnika przemocy symbolicznej. I 

znów, obok „jebania” czy wieszania na szubienicy narzędzie tej przemocy po wielokroć 
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stanowi żydowskość. Symboliczną obelgą jest domalowanie gwiazdy Dawida. Widzew 

przetransformowany zostaje w „Żydzew”, Master określony mianem „dziwki”, zaraz obok liter 

„AJ” oraz przekreślonej gwiazdy Dawida etc. Symboliczna obecność Żydów czyni przekazy 

komunikatywnymi, włącza postronnego przechodnia w krąg wiedzy rzekomo tajemnej, język 

zaś czyni poniekąd intymnym, poniekąd powszechnym. Intymnym, bo do odczytania go 

potrzebna jest, dająca poczucie grupowej przynależności, znajomość użytych kodów. 

Powszechnym zaś, bo któż ich nie zna. Użycie skrótu umożliwia pospieszne wykonanie, 

nielegalnych przecież - bo dewastujących przestrzeń publiczną, niszczących mienie – napisów. 

Żeby jednak taka metoda miała sens, użyte litery muszą wpisywać się w zbiór czytelny dla 

szerszego grona odbiorców – inaczej wysiłek i podjęte ryzyko szłyby na marne. Obojętne 

przyzwolenie na ich obecność to forma niechlubnego współautorstwa, gwarancja akcesu do 

uniwersum zarezerwowanego rzekomo dla kibiców („kiboli”), w istocie zaś odznaczającego się 

dużym stopniem egalitaryzmu. 

Kolejne kategorie, które wyodrębnić można przyglądając się napisom, to nazizm, faszyzm, 

ksenofobia oraz rasizm. Pojawiają się elementy takie jak „aryjska armia”, „Biała duma”, 

„Hitler”, „Jude raus”, krzyż celtycki (czyli rasistowski symbol białej siły), skrót „NSDAP”, napis 

„Łowcy żydowskich napletków”, swastyka, „white power”, „Żydzi do pieca”, podwójna runa 

sig (Symbol SS). Nic skuteczniej nie podważa rzekomej niewinności analizowanych inskrypcji, 

niż obecność elementów odsyłających widza do skompromitowanego nazistowskiego 

uniwersum, uruchamiających skojarzenia okupacyjne. 

Następny fragment poświęciłam zagadnieniu intensywnie obecnej w obrębie opisów agresji, 

przemocy, słów powszechnie uznawanych za nieparlamentarne. Tu, używany w różnych 

wersjach i konfiguracjach zwrot „jebać Żydów”, święci triumfy popularności. Inne obecne w 

analizowanym zbiorze wulgaryzmy i seksualizmy to „cwel”, „dziwka”, „kurwa”, „pizda” 

używane w charakterze wyzwisk. Twórcy inskrypcji otwarcie wyrażają chęć i potrzebę bicia, 

zadawania bólu, śmierci. Celem agresji słownej jest upokorzenie, poniżenie, wyrażenie braku 

szacunku, sprawienie przykrości odbiorcy, wyrządzenie mu szkody poprzez pomniejszenie jego 

statusu, zniszczenie reputacji. Tego typu aktywność pełni też funkcją scalającą (wspólny wróg 

jako element spajający grupę) oraz katarktyczną (wyładowanie frustracji, niezadowolenia). Na 

wartościowanie ludzi w języku polskim (wedle słów Marii Peisert powołującej się na Ryszarda 

Tokarskiego6) mają wpływ właściwości wynikające z kategoryzacji wyznaczającej opozycję 

swój-obcy, czyli: lepszy-gorszy . Jedną z tych właściwości, obok ksenofobii czy przekonania o 

własnej wyższości kulturowej, stanowi etos rycerski, z którym związane są opozycje 

wartościujące takie jak szlachcic-nieszlachcic, mężczyzna-niewiasta, katolik-niekatolik. W 

obrębie funkcjonowania tego etosu cześć kobiety nie jest jej sprawą prywatną, a związaną z 

honorem mężczyzny. Tak Maria Peisert, jak Ossowska (analizując pojęcie godności7), zwracają 

uwagę na zagadnienie odbijającej się w języki polskim nierówności płci: nazywanie mężczyzny 

„babą” służy deprecjonowaniu go, etc. Swoiście pojmowany etos rycerski zdaje się stanowić 

ważki punkt odniesienia dla osób sporządzających napisy. Etos rycerski, dodajmy, w jego 

najbardziej inwazyjnych przejawach: bojowość, wojowniczość, walka z „niewiernymi”, prymat 
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pierwiastka męskiego nad kobiecym. W rozważanych przykładach omawiane nadużycie, czyli 

posługiwanie się w przestrzeni publicznej wulgaryzmami mające na celu przekroczenie 

językowego, obyczajowego, etycznego tabu, złamanie konwencji (językowej i obyczajowej), 

dokonywane jest w dużej mierze poprzez asocjowanie „Żydów” z przedstawicielkami i 

przedstawicielami innych społeczności narażonych na stygmatyzację: kobiet oraz 

homoseksualistów. Jednym z zabiegów mających na celu odebranie Żydowi godności jest 

zatem feminizowanie go, podobnie jak miewa to miejsce w odniesieniu do homoseksualisty. 

„Żyd”, „kurwa”, „dziwka”, „pedał”, „ciota”, „pizda” funkcjonują jako wymienne obelgi, 

umieszczanie ich we wzajemnym sąsiedztwie multiplikuje negatywny wydźwięk. 

Następne kategorie możliwe do wyekstrahowania z materiału to elementy teorii spiskowych, 

stereotypy oraz postulaty wypędzenia. Jedna z otoczek kreowanych stale wokół figury Żyda 

nosi znamiona aury spisku. W analizowanych napisach znajduje ona wyraz pod postacią 

oskarżeń o mordowanie Polaków, chęć przejęcia władzy (wyrażonej ogólnym stwierdzeniem: 

„Żydzi chcą rządzić!”) oraz niskie stawki rent i emerytur. Teorie spiskowe (wedle Daniela 

Pipesa8) obejmują kilka zasadniczych, multiplikowanych założeń. Cel nienawistnej grupy 

stanowi władza oraz towarzyszące jej bogactwo i erotyczne zaspokojenie; rzeczywistą kontrolę 

sprawuje ten, kto korzysta, czyli: ten, kto odniósł z danego wydarzenia profity, musi być jego 

sprawcą (na przykład: Rewolucja Francuska uwłaszczyła Żydów, zatem oni musieli ją wywołać); 

spiski są siłą napędową historii; nic nie jest przypadkowe ani bezsensowne, nie ma zbiegów 

okoliczności; pozory mylą etc. Teorie spiskowe od stuleci legitymizowały przemoc i opresje 

wymierzone w Żydów. Oskarżenia, czy to o trucie studni i mordy rytualne na chrześcijańskich 

dzieciach, czy o wyzysk ekonomiczny, dostarczały pretekstu do prześladowań i legitymizowały 

je. Wyróżnione w ramach tego fragmentu inskrypcje wpisują się w nakreśloną logikę (czy też 

jej brak). Trudno dyskutować ze stwierdzeniem, że „Żydzi chcą rządzić”, bo jego treść 

informacyjna jest w zasadzie równa zeru. Nieodłączny komponent teorii spiskowych stanowi 

stereotyp. Stereotypy pełnią funkcję hipotez, teorii pomagających nam w interpretowaniu 

świata społecznego, przy czym zawsze szukamy faktów potwierdzających naszą hipotezę, 

unikamy zaś tych, które osłabiają jej wiarygodność. Choć obecność stereotypów jest 

nieodzowna do funkcjonowania w rzeczywistości społecznej, to warto starać się o 

redukowanie (bo nie da się wykluczyć ich całkowicie) tych negatywnych. Służyć temu może 

chociażby hipoteza kontaktu, postulująca interakcje osób z różnych grup społecznych. Aby 

metoda była owocna, konieczne jest zaangażowanie instytucji, organizacji bądź struktur 

społecznych lansujących takie kontakty.  

Przejdźmy do przewijającego się w analizowanych napisach postulatu wypędzenia Żydów, 

wyrażanego poprzez użycie okrzyku „won” – czy to z Polski czy bez precyzowania skąd. Los 

wygnańców przypisany był Żydom przez stulecia. Jeśli jednak o polski kontekst chodzi, 

najsilniej chyba zapisał się w społecznej pamięci przypadek roku ’68, funkcjonujący jako 

emblematyczny przykład żydowskiej banicji. Wtedy to napisy pokrewne niektórym 

zgromadzonym przez HejtStop, tak jak dziś na murach, rzucały się w oczy na zakładowych 

wiecach. Choć bardziej zawoalowane: ledwie dwie dekady po Zagładzie nie epatowano 
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antysemityzmem wprost. W formie audialnej postulaty te rozbrzmiewały z politycznych 

mównic. Na ironię losu zakrawa fakt, iż posłużono się również antykomunistycznym 

stereotypem „żydokomuny”. I on pojawia się dziś na murach (np. „Precz z panującą 

Żydokomuną”). Rozpętana kampania doprowadziła do opuszczenia kraju przez tysiące 

zrozpaczonych osób. Przeżywającym ten dramat ludziom przytroczono garb żydowskości 

pojmowanej – znów, na modłę ponadczasową – jako piętnujące znamię, wilczy bilet 

dyskredytujący oponenta i nie pozwalający mu wejść w polemikę. Trudno oprzeć się wrażeniu, 

iż antysemici marcowi i osoby sporządzające antysemickie napisy dziś korzystały z jednakiego 

repertuaru motywów (vide: Żydzi „konfidenci”, „mordercy Polaków”).  Odnoszące się do grupy 

realnie nieobecnej napisy pobrzmiewają echem marca ’68, możliwym do wyodrębnienia 

spośród wielogłosu innych historycznych ech. 

W analizowanym zbiorze pojawiają się również dwa pojedyncze przykłady znamiennych 

przedstawień, które trudno było by przyporządkować do powyżej wyodrębnionych kategorii, 

a których pominięcie stanowiłoby niepowetowaną stratę, ponieważ otwierają pola istotnych 

znaczeń. Pierwsze to rysunek – karykatura przywodząca na myśl antysemickie rysunkowe 

drwiny, za pośrednictwem których wyszydzano Żydów – znów – na przestrzeni wieków 

(towarzyszą mu napisy typu „Jesteś Żydem frajerze” etc.). Karykatura ta otwiera szeroki 

kontekst, jednak to chyba wiek XX przyniósł najdogłębniej utrwalone, wypaczone wizualne 

przedstawienia tego rodzaju, intensywnie obecne choćby w nazistowskim szmatławcu „Der 

Stürmer” czy polskiej antysemickiej prasie Międzywojnia. Do stałego  zestawu zwierzęcych 

motywów, w które przepoczwarzano Żyda należał włochaty pająk łapiący w sieć aryjskie 

dziewice, robak obdarzony cechami uznawanymi za semickie czy żmija z Gwiazdami Dawida 

układającymi się w zygzak – rozgniatane butem aryjskiego młodzieńca. A także bakterie, 

tasiemce, trutnie – i wszelkie inne stworzenia konotujące pasożytnictwo, szkodnicywo, zarazę, 

chorobę. Do antysemickich sposobów obrazowania należało również identyfikowanie Żyda 

przez jego wygląd zewnętrzny: strój i ciało. Demaskujące stygmaty żydowskości to wydatnym 

„krogulczy” nos, mięsiste wargi, odstając uszy, bujne kręcone włosy. Podobny do 

przytaczanego zabieg – odniesienia do zwierzęcia tradycyjnie kojarzonego z przebiegłością, 

trucicielstwem, ohydą – został zastosowany przez autora / autorkę drugiego interesującego 

napisu, czyli „Talmud nauka żmijowa”. Ten napis wskazuje niejako na wyższy stopień 

antysemickiego wtajemniczenia – znajomość określenia Talmud, a tym bardziej wiedza o tym, 

czym on jest, nie należy raczej do kanonu powszechnego wykształcenia. W tej dwusiecznej 

inwektywie dostaje się i komentarzowi do Tory i Żydom jako jego autorom – nauka żmijowa 

bo i szerząca szalbiercze treści i jadem pisana (co czyni Żydów żmijami). I znów możemy cofnąć 

się o stulecia, by udobitnić wielosetletnią konsekwencje w wysuwaniu tego typu zarzutów. 

Joshua Trachtenberg zauważa, iż świat chrześcijański uparcie, choć przecząc logice, 

dopatrywał się w Żydzie głównego heretyka9. Konsekwentnie traktowano ich jako tych, którzy 

religijną prawdę znają ale odrzucają ja złośliwie i uparcie. W XIII wieku zapoczątkowany został 

proceder palenia Talmudu na stosie. Trachtenberg, nawiązując do trubadurzych pieśni 

mówiących o upadku Żydów i heretyckim Talmudzie, podsumowuje: tak właśnie, docierając 

do szerokiego audytorium, tworzy się żywotny mit, z którego czerpać będą obficie w XIX i XX 
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wieku antysemiccy agitatorzy. Mit, w którym Żydzi przedstawiani są jako zatruwający nie tylko 

ciało, ale i umysł. Mit żywotny również w wieku XXI – dodajmy. 

Przestrzeń murów i ścian, ze względu na swą gwarantująca dużą dozę anonimowości 

specyfikę, unaocznia nam treści antysemickie par excellence, buzujące pod gładką 

powierzchnią politycznej poprawności. Z punktu widzenia zwykłej ludzkiej przyzwoitości, 

konfrontowanej ze zjawiskiem wykraczającym poza jej margines, może kołatać się pytanie: jak 

to w ogóle możliwe, by antysemityzm w Polsce przetrwał hekatombę drugiej wojny 

światowej? W swej pracy posiłkuję się czterema kategoriami, schematami interpretacyjnymi, 

pojęciami przy użyciu których wyjaśnia się długotrwałość antysemickich uprzedzeń. 

Ograniczenia objętościowe uniemożliwiają mi drobiazgowe ich tu zrekonstruowanie, 

przytoczę je więc ogólnie i pokrótce. A zatem są to: po pierwsze, wojenna demoralizacja 

skutkująca nieprzepracowaną traumą. W słynnym eseju10 Jan Błoński mówi o oporze i 

defensywnej, panicznej oraz krzykliwej polskiej postawie jako przejawie tłumionego, głęboko 

ukrytego poczucia winy wynikającego nie ze współ-udziału a współ-odpowiedzialności (nie tyle 

prawnej, co moralnej), podążającej krok za obojętnością, wynikającej z zaniechania.  

Trwałość otaczającej Żydów (czy też: „Żyda”) niechęci tłumaczy się również przy użyciu 

girardowskiego mechanizmu kozła ofiarnego. Najistotniejszą rolę w wyborze ofiary odgrywa 

jej przynależność do grupy szczególnie narażonej na prześladowania, odznaczającej się 

szeroko pojętą innością. A „inność” jest normalności potrzebna właśnie po to, by określać się 

mogła mianem normalnej. Mechanizm kozła ofiarnego oscyluje wokół pojęcia mitu – to trzecia 

kategoria (mit Żyda jako „zagrożenia”, „obcego”) za pośrednictwem której interpretować 

można żywotność antysemickich uprzedzeń.  Mit to ważny składnik kultury danego narodu, 

będący równocześnie formą ograniczania wiedzy o rzeczywistości (Joanna Beata Michlic za 

Georgiem Schöpflinem11). Istotę mitu stanowi jego zawartość emocjonalna, która bywa 

tendencyjna i ukształtowana zgodnie z utrwalonymi uprzedzeniami. Jedną z jego cech 

charakterystycznych jest trwałość i zdolność dopasowywania do zmian kontekstu 

historycznego i społecznego. Mity pełnią wiele funkcji, między innymi stanowią sposób 

wyjaśniania i interpretowania zachodzących w społeczeństwie zdarzeń, przynoszących 

negatywne konsekwencje. Mit stanowi istotny składnik konstruowania tożsamości własnej 

grupy, wspartej na filarze negatywnego odniesienia, które to zjawisko jest czwartym 

przytaczanym przeze mnie czynnikiem. Podział na „swoich” i (modelowych) „obcych” stanowi 

istotny wyznacznik współczesnej polskiej pamięci oraz tożsamości zbiorowej pojmowanej na 

modłę etnonacjonalistyczną. Istnienie innego/obcego skutecznie mobilizuje grupę do zwarcia 

szeregów, konsolidacji, kreowania wrażenia jedności. Fantazmatycznemu „obcemu” 

narzucana jest fikcyjna tożsamość, będąca konglomeratem postulowanych negatywnych cech. 

Nieodłączny składnik polskiej tożsamości stanowi katolicyzm, w tym jego specyficzna forma: 

religii narodowej, stawiającej wartości etniczno-narodowe ponad uniwersalnymi 

chrześcijańskimi (por. Maria Janion: zbitka „Polak-katolik” jako „rdzeń polskiej idei 
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narodowej”12). Wciąż dojmująco aktualny brak przeprowadzenia „rekolekcji narodowych” 

określał ksiądz Stanisław Musiał mianem „zaszłości moralnej”)13 

W przywoływanej już książce Kowalski i Tulli dochodzą do wniosku, iż w badanych przez nich 

artykułach kilkanaście schematów powtarza się do znudzenia w różnych zestawieniach i 

konfiguracjach.14 Analogiczną obserwację odnieść można do przedmiotu niniejszych badań. 

Analizowane napisy spełniają wymogi dyskursu antysemickiego (obecność obcej i wrogiej 

figury Żyda, przez władców mowy nienawiści obarczonej rolą przedmiotu, odhumanizowaną, 

demoniczną tożsamością; mityczny charakter konstrukcji pojęcia „Żyda”, służącego do 

wyładowywania frustracji, identyfikacji winnych; podwójna rola języka antysemityzmu, który 

opisując rzeczywistość, antycypuje realność świata, w którym język nie będzie już potrzebny, 

wtedy akt mowy nienawiści przeobrazi się w przemoc fizyczną etc.15). Mowa nienawiści 

zgłasza pretensje do stałej obecności i replikacji swej struktury, a antysemityzm to struktura 

ograniczona i powtarzalna, zaś dyskurs antysemicki, podobnie jak każda mowa nienawiści, 

więcej mówi o posługujących się nim podmiotach, niż domniemanych przedmiotach 

wypowiedzi. Dokonując przeglądu mechanizmów umożliwiających zrozumienie irytującej 

trwałości antysemickich uprzedzeń, w sposób nieunikniony stajemy też przed problemem 

zaniechania. 

Reasumując: celem pracy było wykazanie, iż – inaczej niż sądzi wielu – antysemickie inskrypcje 

naścienne to nie niewinne wybryki znudzonej czy zbuntowanej młodzieży bądź ekscesy 

marginesu i półświatka. Chcąc dostarczyć argumentów przeczących tego rodzaju głosom, 

starałam się udowodnić, iż korzenie (a może należałoby w tym przypadku rzec – fundamenty) 

niniejszych inskrypcji tkwią mocno i głęboko w wielosetletniej skompromitowanej tradycji 

antyżydowskich uprzedzeń i prześladowań. Uzyskany materiał udało się pogrupować w 

wyraziste kategorie. Przy pierwszym oglądzie monotonny w swym agresywnym uporze, przy 

kolejnych – odsłaniał bogate pokłady treści: stereotypów, przesądów, mitów, w końcu: 

wezwań do agresji czy wręcz anihilacji. Snuta na ścianach, oparta na kliszach i schematach, 

narracja kolektywnej nieświadomości, antysemickie inskrypcje na pozór niewinne, 

bagatelizowane, ignorowane, niedostrzegane, to w istocie symptom wielowiekowej 

nienawistnej tradycji, kumulacja z pokolenia na pokolenie przekazywanych sensów, eksplozja 

nienawiści,  frustracji, resentymentów, pewnie też maskowanego hardością strachu. To w 

końcu duża i łatwa pokusa: wątłe ego podkarmiać dyskredytowaniem cudzej odmienności, 

swej lepszości postulowanej. Przyznam, iż przystępując do zgłębiania omówionego tu 

zagadnienia, zastanawiałam się, czy temat – na pozór i na pierwszy rzut oka przecież dość 

monotonny – okaże się na tyle bogaty, obfity, wieloaspektowy, by móc posłużyć za bazę dla 

pracy magisterskiej. Okazało się, iż osoby sporządzające antysemickie inskrypcje nie zawiodły 

– niestety. 
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