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„Ten ton mnie w uchu źle brzmi...”  
– tematyka żydowska na forum 

Komitetu Centralnego PZPR 
w „polskim roku 1956”1

Rok 1956 był ważnym momentem w życiu partii. W okresie odwilży to, co dzia-
ło się w ZSRR i w Polsce, często wymuszało rewizję poglądów, co więcej, pojawiła się 
także możliwość ich publicznego prezentowania. W tym miejscu warto przypomnieć 
najważniejsze wydarzenia roku 1956: w lutym na XX Zjeździe KPZR swój referat wy-
głosił Nikita Chruszczow, w marcu zmarł Bolesław Bierut i konieczna stała się zmiana 
w kierownictwie PZPR, a w kwietniu doszło do amnestii i nastąpiły aresztowania waż-
nych działaczy partyjnych. Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku 
było czerwcowe powstanie robotników w Poznaniu. Trzeba także wymienić lipcowe 
VII Plenum KC PZPR, stopniowy powrót Władysława Gomułki do polityki, zwolnie-
nie z internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego, październikowe plenum KC PZPR, 
objęcie przywództwa w partii przez tow. „Wiesława”, złożenie przez niego obietnic po-
litycznych, ożywienie społeczne, kulturalne, rewolucję na Węgrzech, przygotowania 
do wyborów w 1957 r. Wyliczenie tylko niektórych faktów i zjawisk dobrze ilustruje 
tempo zmian. W tej sytuacji w partii, przy różnych okazjach, pojawiała się tematyka 
żydowska – m.in. w trakcie sporów wewnątrzpartyjnych, a także w kontekście antyse-
mityzmu, emigracji do Izraela, repatriacji Żydów, obywateli polskich z ZSRR, rozliczeń 
ze stalinizmem, kolejnego konfliktu na Bliskim Wschodzie, relacji z Izraelem. Osobna 
kwestia to „ulica żydowska” i działania towarzyszy pracujących tylko „na tym odcinku”.

Rzeczywistość tę historycy określają mianem „polskiego roku 1956”2 lub „polskiej 
próby – października 1956”3. Jakie miejsce w tym wszystkim zajmowała tematyka ży-
dowska4?

1 Badania nad stosunkiem PPR/PZPR do tematyki żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej są pro-
wadzone w ramach projektu IPN „Struktury i działalność PZPR”.

2 P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993.
3 Z. Rykowski, W. Władyka, Polska próba – Październik 1956, Kraków 1989.
4 Tę problematykę podejmował m.in. Grzegorz Berendt, który jeden z rozdziałów swojej pracy o życiu 

żydowskim w Polsce w latach 1950–1956 poświęcił „przełomowemu rokowi 1956” (G. Berendt, Życie 
żydowskie w Polsce w latach 1950–1956, Gdańsk 2006, s. 291–335; idem, Wpływ liberalizacji politycznej 
roku 1956 na sytuację Żydów [w:] Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2000, red. F. Tych, M. Adam-
czyk-Garbowska, Lublin 2011, s. 359–385). Decyzje partii z 1956 r. dotyczące Izraela i emigracji Żydów 
do państwa żydowskiego przedstawiła B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, 
Warszawa 2007, s. 263–341.
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Temu, jak rozmawiano o Żydach i sprawach dotyczących tej społeczności, najlepiej 
przyjrzeć się na przykładzie kierowniczych instytucji partyjnych, na których wzorowały się 
niższe instancje. Warto zatem skupić się na tym, jak w okresie odwilży do kwestii żydow-
skiej odnoszono się w kierownictwie partii (w Biurze Politycznym, Sekretariacie KC PZPR, 
podczas plenów KC PZPR, narad aktywu partyjnego). Przedmiotem analizy będą te de-
baty, które pokazywały stosunek do Żydów w najważniejszym środowisku politycznym. 
Ważny jest czas, kiedy te dyskusje toczono – brakowało wtedy partyjnych dyrektyw, a po 
XX Zjeździe nie do końca wiedziano, które poglądy wciąż obowiązują, a które już nie.

W 1956 r. tematyka żydowska pojawiała się w działaniach i debatach partyjnych na 
wiele sposobów, m.in. podejmowano wówczas decyzje dotyczące emigracji5 i formu-
łowano stanowisko PRL wobec kolejnego konfliktu na Bliskim Wschodzie6. Najwięcej 
jednak o tym, co myślano o Żydach, można się dowiedzieć z dyskusji na kolejnych ple-
nach KC PZPR oraz niektórych posiedzeniach Biura Politycznego.

Warto przypomnieć, jakie kompetencje miały te organy. Biuro Polityczne kierowało 
bieżącą działalnością partii, a jego członkowie bez wątpienia byli najważniejszymi decy-
dentami politycznymi. W kryzysowym 1956 r. Biuro jako całość stało się realnym centrum 
władzy, odbyło się wówczas 81 posiedzeń, w których „brali udział również sekretarze KC 
(niezależnie od tego 37 razy zbierał się Sekretariat KC). Był to szczyt [...] aktywności 
władz PZPR”7. W 1956 r. w Biurze Politycznym nastąpiły liczne roszady personalne8.

Komitet Centralny był najwyższą władzą między kongresami. Jego członkowie, 
wybierani w czasie zjazdu, stanowili także reprezentację partii w terenie. Do zadań 
KC PZPR należało m.in. kierowanie pracą instytucji partyjnych, rozstrzyganie kwestii 
kadrowych (np. wybór Biura Politycznego) i finansowych. Komitet miał się spotykać 
nie rzadziej niż co trzy miesiące.

W 1956 r. odbyły się trzy takie zebrania (plena: VI, VII i VIII), za każdym razem 
w przełomowych momentach. Pierwsze z nich zorganizowano 20 marca 1956 r. w związ-
ku ze śmiercią Bieruta i koniecznością wyboru jego następcy. VII Plenum, lipcowe, po-
święcono sytuacji politycznej w Polsce po czerwcowym powstaniu robotników w Pozna-
niu. VIII Plenum odbyło się w październiku, obradowało w trudnej sytuacji politycznej, 
dokonało zmian w składzie Biura Politycznego i KC, ale przede wszystkim skupiło się na 
wyborze Władysława Gomułki na I sekretarza partii i dyskusji na temat jego referatu.

Jak na żydowską politykę PZPR wpłynęły lata stalinizmu i okres wcześniejszy, tuż-
powojenny? Należy wspomnieć o kilku kwestiach. W teorii komuniści wykluczali dys-
kryminację z przyczyn narodowościowych, głosząc walkę z antysemityzmem. Inaczej 
wyglądała praktyka – zdarzały się działania niezgodne ze wspomnianą ideologią. W tym 
kontekście w socjalistycznej ojczyźnie w pierwszej dekadzie jej istnienia istniało wiele 
sprzeczności. Z jednej strony zwalczano wrogość wobec Żydów, a z drugiej takie po-

5 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), KC PZPR, V/42, Protokół nr 119 posiedzenia Biura Politycznego 
i Sekretariatu KC, 7 IX 1956 r., k. 141.

6 „Trybuna Ludu”, 3 XI 1956, s. 1.
7 Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970, oprac. A. Dudek, 

A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2000, s. 9.
8 K. Persak, Struktura i skład centralnych instancji decyzyjnych KC PZPR [w:] Centrum władzy w Polsce, 

1948–1970, red A. Paczkowski, Warszawa 2003, s. 36.
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stawy tolerowano we własnych szeregach – wystarczy przypomnieć czystki przeprowa-
dzone w niektórych instytucjach państwowych w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych.

W działaniach partii wyraźnie widać instrumentalizację antysemityzmu i tematyki 
żydowskiej, która pojawiła się również w wewnątrzpartyjnych konfliktach. Przed od-
wilżą w PPR/PZPR zgadzano się na działalność różnych organizacji i partii żydowskich 
oraz pomagano Żydom odbudować życie po Zagładzie, także – za zgodą partii – dzięki 
funduszom od zachodnich i amerykańskich instytucji żydowskich. Pod koniec lat czter-
dziestych i na początku pięćdziesiątych partie żydowskie zmuszono jednak do zakoń-
czenia działalności – na scenie politycznej zostali tylko żydowscy komuniści. W tym 
samym czasie PZPR wydała zgodę na stworzenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów – świeckiej organizacji, która zastąpiła dotychczasowe liczne podmioty. Kolejne 
instytucje kulturalne, oświatowe i społeczne kończyły w Polsce działalność, tym bardziej 
że odcięto je od wspomnianych funduszy zachodnich. Oprócz TSKŻ istniały kongre-
gacje religijne. PZPR okresowo zezwalała Żydom na emigrację z Polski, ale w pierwszej 
połowie lat pięćdziesiątych wstrzymała wyjazdy niemal całkowicie. W pierwszej deka-
dzie powojennej Polski partia popierała utworzenie państwa izraelskiego w Palestynie, 
a następnie zmieniła stanowisko w tej kwestii na przeciwne. Wątki żydowskie występo-
wały również w trakcie stalinowskich czystek i procesów pokazowych, gdy „walczono 
z syjonizmem”. Apogeum tych działań były m.in. sprawa Rudolfa Slánskiego pod koniec 
1952 r., odkrycie „spisku lekarzy kremlowskich” zimą 1953 r. czy zerwanie przez ZSRR 
stosunków dyplomatycznych z Izraelem miesiąc przed śmiercią Stalina.

Wiele działań, które PZPR podejmowała w związku z kwestią żydowską w pierwszej 
połowie lat pięćdziesiątych, było inspirowanych w Moskwie. Antysyjonistyczną, anty-
izraelską i antyżydowską politykę Stalina realizowano również w PRL.

Po śmierci Stalina decyzje jego następców, takie jak np. rehabilitacja kremlowskich 
lekarzy i ponowne nawiązanie przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Izraelem, 
stanowiły zapowiedź, że polityka wobec Żydów ulegnie zmianie. Tak też odczytywali 
to w Polsce niektórzy politycy. Jeszcze w styczniu 1953 r. Arie Kubowy, poseł Izraela 
w Warszawie, opuszczał Polskę jako persona non grata, a w lutym tego samego roku 
minister spraw zagranicznych PRL Stanisław Skrzeszewski rozważał zerwanie stosun-
ków dyplomatycznych z Izraelem9. Jednak już dwa miesiące później, w kwietniu 1953 r., 
dyplomatę izraelskiego przyjęto w polskim MSZ „wprost owacyjnie”10.

W tym też czasie walka o prymat w radzieckim kierownictwie partyjnym skutkowała 
decyzjami odwilżowymi, co stopniowo wpływało na sytuację w krajach satelickich ZSRR. 
W powstałej atmosferze także w PZPR zaczęto różnić się w ocenie okresu stalinowskiego 
i politycznej teraźniejszości. W PZPR pojawiły się dwie zasadnicze grupy: natolińczycy 
i puławianie. Pierwsi „w zdecydowanej większości wywodzili się ze środowisk robot-
niczych i chłopskich, byli słabo wykształceni [...] wykazywali też silne tendencje anty-
inteligenckie [...] W okresie odwilży nie widzieli potrzeby głębszych zmian systemowych. 
Byli zwolennikami ograniczonych reform odgórnych [...] chcieli uspokoić społeczeństwo 

9 B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle..., s. 234.
10 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), Poselstwo Izraela w Warszawie, krypt. „Jordan”, 

00231/102, t. 8, Agencyjne doniesienie, źródło „367”, 18 IV 1953 r., k. 28.
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podwyżkami płac. Proces destalinizacji sprowadzali do kwestii odpowiedzialności oso-
bistej kilku bezpośrednich sprawców z aparatu bezpieczeństwa i członków kierownictwa 
partii”11. Także puławianie mieli stalinowską przeszłość. W tej grupie „wielu [...] było 
pochodzenia żydowskiego [...] w 1956 r. występowali z hasłami liberalizacji systemu”12.

Należy jednak pamiętać, że „w archiwach nie odnaleziono żadnych dokumen-
tów wskazujących na istnienie zorganizowanych frakcji z ukształtowaną strukturą 
wewnętrzną”13. O nieformalnych podziałach w partii w 1956 r. jest jednak mowa w licz-
nych relacjach14. Jerzy Eisler napisał, że „ludzie zaliczani do poszczególnych stronnictw 
chętnie mówili o grupie przeciwnej, równocześnie stosunkowo często zaprzeczając ist-
nieniu frakcji, z którą łączono ich osobę [...] w żadnym wypadku obu tych partyjnych 
koterii nie można traktować jako monolitów”15.

Chociaż niniejszy artykuł dotyczy nie partyjnych podziałów, ale tematyki żydowskiej, 
to należy pamiętać, że o tej sprawie dyskutowano również wewnątrz partii. W słynnym 
tekście Chamy i Żydy, odnoszącym się do „polskiego października”, Witold Jedlicki po-
ruszył kwestię frakcji w PZPR16. Jak sugeruje tytuł eseju, tematyka żydowska miała zna-
czenie i w tym przypadku: „»menadżerzy« tych grup nazywają się wzajemnie od dawna 
inaczej – pisał Jedlicki – dla puławian natolińczycy to »chamy«, a dla natolińczyków 
puławianie to »żydy«”. Autor ironicznie skonstatował: „Obie nazwy świadczą chlubnie 
o ideologicznym wyrobieniu i głębi socjalistycznych przekonań jednych i drugich”17.

Po śmierci Bieruta przekaz Chruszczowa odnośnie do nowych władz w partii był 
jasny: „żydy” muszą odejść i ustąpić miejsca „chamom”18. Jak napisał Jedlicki, stało się 
inaczej19.

Esej Jedlickiego był zapisem osobistych przemyśleń autora dotyczących „polskiego 
października”. Po jego opublikowaniu w 1962 r. w paryskiej „Kulturze” rozgorzała dys-
kusja, nie wszyscy zgadzali się z zaprezentowanymi tezami20, a dziś historycy podwa-
żają niektóre ustalenia autora21.

11 M. Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977, Warszawa 2014, s. 329. 
12 Ibidem, s. 331.
13 Ibidem, s. 328.
14 Na przykład w wywiadach Teresy Torańskiej z działaczami partyjnymi (T. Torańska, Oni, Warszawa 

2004 – m.in. rozmowy z Edwardem Ochabem, Wiktorem Kłosiewiczem, Stefanem Staszewskim, Ja-
kubem Bermanem, Leonem Kasmanem; eadem, Aneks, Warszawa 2015 – m.in. rozmowy z Arturem 
Starewiczem i Jerzym Morawskim).

15 J. Eisler, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991, s. 23.
16 W. Jedlicki, Chamy i Żydy, „Kultura” 1962, nr 12 (182), s. 3–41.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 W niniejszym artykule nie zostanie przeanalizowana teza postawiona przez Jedlickiego, że to puławianie 

są reżyserami „polskiego Października”. Warto jedynie przypomnieć, że – zdaniem autora tekstu Cha-
my i Żydy – grupa stalinowców, puławian, która miała zostać odsunięta od władzy za pomocą różnych 
środków (Jedlicki pisze o cenzurze, prasie, intelektualistach, ale także decyzji, aby poświęcić niektórych 
członków grupy, kiedy wymagała tego sytuacja), stopniowo przekonała do siebie społeczeństwo i prze-
jęła władzę w partii (W. Jedlicki, Chamy i Żydy..., s. 3–41).

20 P. Ceranka, Historia pewnego artykułu, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 2 (10), s. 101–105.
21 Na przykład M. Szumiło pisze, że Jedlicki „upowszechnił w swoim eseju [...] fałszywą wersję zdarzeń, 

jakoby kandydatami na I sekretarza KC w marcu 1956 r. byli Zambrowski i Zenon Nowak” (M. Szumi-
ło, Roman Zambrowski..., s. 326).
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W kontekście tematyki żydowskiej w PZPR w 1956 r. jest to jednak ważny tekst. 
Pokazuje, że w partii komunistycznej narodowość żydowska wciąż nie była kwestią 
obojętną. Nie wszyscy towarzysze realizowali głoszone powszechnie hasła równości, 
także w kontekście Żydów. W związku ze zmianami politycznymi także te poglądy coraz 
częściej pojawiały się w przestrzeni publicznej. Warto więc przyjrzeć się, jak w „polskim 
1956 roku” rozmawiano o Żydach.

Na początku marca 1956 r. odbyła się narada centralnego aktywu partyjnego, na któ-
rej omówiono przebieg i uchwały XX Zjazdu KPZR. Tematyki żydowskiej nie porusza-
no22. Niecałe trzy tygodnie później, po śmierci Bolesława Bieruta w Moskwie, zwołano 
VI Plenum KC PZPR, które miało wybrać nowego I sekretarza i uzupełnić skład Sekreta-
riatu KC. Biuro Polityczne zaproponowało do tego gremium Jerzego Albrechta i Edwarda 
Gierka – zgodnie z dotychczasową praktyką głosowanie miało być jedynie formalnością. 
Stało się inaczej – nie tylko pojawiły się inne propozycje, ale również wskazani kandydaci 
dzielili się swoimi wątpliwościami. Z sali zgłoszono Romana Zambrowskiego. Mimo że 
poprosił on o wycofanie jego kandydatury, dyskutowano także nad nią. Głos w tej sprawie 
zabrał m.in. Wiktor Kłosiewicz. Zwrócił uwagę na to, że Zambrowski wchodzi w skład 
Biura Politycznego, a zatem należy do kierownic twa partii i nie ma potrzeby, aby dodat-
kowo został członkiem Sekretariatu – tak więc należy zaakceptować tylko kandydatów 
zaproponowanych przez Biuro Polityczne. Nie zgodził się z wątpliwościami Albrechta 
i Gierka, które nazwał „skromniczeniem”23. Następnie wygłosił zdanie: „musimy spoj-
rzeć, jak przyjmie nie tylko Komitet Centralny, jak przyjmie cała partia i jak przyjmie 
naród te wybory, które tutaj zapadną”. Stwierdzenie to jednoznacznie zinterpretowano 
jako aluzję do pochodzenia Zambrowskiego. W stenogramie obrad zapisano, że po tej 
wypowiedzi na sali było słychać komentarze, jeden z nich zanotowano. Ktoś stwierdził: 
„myśmy takich głupot nie mówili”, na co Kłosiewicz replikował: „więc nie wypowiadaj-
cie zdań, nie uważajcie, że nikt nie wie, co naród myśli”24.

Kolejni dyskutanci częściowo odnosili się do słów Kłosiewicza. Celina Budzyńska 
nazwała je „paszkwilem na naród”, Putrament, „bardzo przejęty”, pytał: „jak można 
robić aluzje do tego, co jest może w tych czy innych warstwach naszego narodu, ale co 
jest naszą hańbą, wstydem naszym”25.

Jak widać, wypowiedź Kłosiewicza zrozumiano jednoznacznie, chociaż on sam 
odpierał ataki: „wmawiacie komuś swoje myśli i mówicie, że on to powiedział [...] nie 
wolno mi insynuować takich rzeczy, o których ktoś nie myśli”26.

22 Jedynie niektórzy mówcy poruszali sprawę wysokich rangą funkcjonariuszy MBP: Romana Romkow-
skiego, Anatola Fejgina i Józefa Różańskiego, których w późniejszych dyskusjach podawano jako przy-
kład nadreprezentacji Żydów w aparacie represji. W tamtym momencie jednak ten wątek raczej się nie 
pojawiał. Ponadto w kontekście bezpośredniej odpowiedzialności za represje w dyskusji przypomniano, 
że Różański otrzymał łagodny wyrok (Dokumenty centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej, marzec–listopad ’56. opracowanie, wybór i przygotowanie do druku M. Jabłonowski, W. Janowski, 
A. Skrzypek, W. Władyka, Warszawa 2009, s. 44, 48, 53, 72).

23 Protokoły VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r., oprac. 
W. Władyka, W. Janowski, Warszawa 2007, s. 33.

24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 36, 37.
26 Ibidem, s. 39.
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Na zakończenie obrad, zgodnie z wnioskiem Biura Politycznego, wybrano Albrech-
ta i Gierka. Warto zwrócić uwagę na to, że ani Kłosiewicz, ani jego przeciwnicy nie 
użyli słów „Żyd” lub „żydowski”, chociaż część uczestników spotkania odebrała jego 
wypowiedź jako wyraźne nawiązanie do pochodzenia Zambrowskiego. Pokazuje to 
stosunek i sposób myślenia niektórych działaczy. Oczywiście nie było to w partii nic 
nowego, po wojnie kwestia towarzyszy żydowskich powracała wielokrotnie. Jak wynika 
np. z wystąpienia Władysława Gomułki, narodowość członków partii była dla niektó-
rych decydentów problemem. W grudniu 1944 r. Gomułka w liście do warszawskiej 
organizacji partyjnej pisał: „Opinia wszystkich towarzyszy sprowadza się mniej więcej 
do jednego wniosku: źle dobrany Komitet Warszawski, a zwłaszcza skład narodowoś-
ciowy [...] Musicie zbudować Komitet [...] z polskich, miejscowych towarzyszy. Muszę 
wam podkreślić, że szczególnie niemile widziani są towarzysze żydowscy, którzy nie 
pracowali w kraju w czasie okupacji. Mimo znacznej wartości, jaką oni przedstawiają od 
strony wyrobienia politycznego, nie możemy stawiać ich na zbyt eksponowane poste-
runki partyjne”. Gomułka zalecał, aby z towarzyszami żydowskimi o tym porozmawiać 
i wspólnie ustalić plan działania27. Podobne opinie tow. „Wiesław” prezentował także 
publicznie, np. w maju 1945 r., w czasie obrad KC PPR, opisując sytuację w Krakowie, 
stwierdził: „Jeżeli [...] kierownik Wydziału Personalnego przyjmuje 2 tys. ludzi (i to 
Żydów o złym wyglądzie i złej wymowie), to jest to tani efekt. Nie wiadomo, ile w tym 
jest sekciarstwa, a ile świadomej roboty”28.

W 1948 r. Gomułka ponownie wspomniał o „nadreprezentacji” komunistów ży-
dowskich w kierowniczym aparacie państwowym i partyjnym – tym razem w liście do 
Stalina. Zdaniem tow. „Wiesława” utrudniało to „budowanie wpływów partii wśród 
Polaków”29. Niektórzy towarzysze poruszyli kwestie dotyczące narodowości żydowskiej 
w czasie rozprawy ze zwolennikami Gomułki, latem 1948 r. (np. sprawa Mieczysława 
Moczara). Centralna Komisja Kontroli Partyjnej negatywnie oceniła jego stwierdzenie, 
że „kierownictwo partii nie czuje problemów narodu, bo nie ma nic wspólnego z tym 
narodem”. Moczar odparł, że „nie wolno mu zabrać głosu w kwestii żydowskiej [...] bo 
natychmiast jest uważany za antysemitę”30.

W okresie stalinizmu oficjalnie walczono z syjonistami i publicznie potępiano anty-
semityzm. „Walka przeciwko syjonizmowi nie ma nic wspólnego z antysemityzmem”, 
wyjaśniał Klement Gottwald na ogólnokrajowej konferencji Komunistycznej Partii 
Czechosłowacji w grudniu 1952 r.31 Mimo tych zaklęć działania Stalina oraz innych 
przywódców komunistycznych były jednoznacznie odczytywane jako antyżydowskie.

Za pomocą deklaracji starano się ukryć prawdziwe nastroje w partii. W okresie 
stalinizmu antysemityzm i wyczulenie niektórych partyjnych działaczy na kwestię ży-
dowską tylko w niewielkim stopniu znajdowały odzwierciedlenie w debacie partyjnej. 

27 Archiwum Haszomer Hacair, Givat Haviva, Izrael, (4) 10.150.
28 Dokumenty do dziejów PRL. Protokół obrad KC PPR, maj 1945, oprac. A. Kochański, Warszawa 1992, 

s. 43.
29 Ostatni spór Gomułki ze Stalinem, „Dziś” 1993, nr 6, s. 108.
30 K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998, s. 132.
31 Proces antypaństwowego ośrodka spiskowego w Czechosłowacji, Warszawa 1953, s. 9.
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Lepiej ilustrują to prywatne zapiski32, notatki, korespondencja33 i zachowania funkcjo-
nariuszy bezpieczeństwa w trakcie zamkniętych śledztw, np. podczas sprawy Slánskiego 
w Czechosłowacji34. W PZPR kwestią żydowską posłużono się w rozgrywce personal-
nej przeciwko Władysławowi Wolskiemu, byłemu ministrowi administracji publicznej, 
w maju 1950 r. usuniętemu z KC za „intensywną akcję intrygancką wymierzoną prze-
ciwko kierownictwu partii”35, jak stwierdził Bierut. Inaczej o tym wydarzeniu pisano 
w Informacji Wewnętrznej Wydziału Tajnego TASS: Wolski miał uważać, że „w partii 
istnieje żydowska klika, która hamuje awansowanie członków partii Polaków”, a co 
więcej – „szczuje wybitnych działaczy partyjnych”36.

Jak wspomniano wcześniej, oficjalnie antysemityzm potępiano – podobnie jak sy-
jonizm (w tym przypadku uzasadniając to udziałem Izraela w koalicji z kapitalistycz-
nym Zachodem i Stanami Zjednoczonymi, nie zaś niechęcią do narodu żydowskiego). 
W związku z tym nieprzychylne wobec Żydów wypowiedzi raczej się w życiu publicz-
nym partii nie pojawiały.

Odwilż roku 1956 sprawiła, że to, co w PZPR dotąd skrywano, zaczęło się ujawniać. 
W tym miejscu należy przypomnieć, jaki stosunek do spraw żydowskich miał Nikita 
Chruszczow, po śmierci Stalina odgrywający w KPZR coraz większą rolę. Niewątpliwie 
decyzje, które podjęto w ciągu kilku miesięcy po odejściu „słońca narodów” (np. reha-
bilitacja kremlowskich lekarzy czy powtórne nawiązanie stosunków dyplomatycznych 
z Izraelem), wskazywały na zmianę stanowiska. Bezpośrednio po śmierci Stalina wią-
zało się to jednak z walką w kierownictwie KPZR, której Chruszczow był tylko jednym 
z uczestników, a nie reżyserem wspomnianej polityki. Trzy lata później sytuacja się 
zmieniła, Chruszczow stał się pierwszym człowiekiem w partii – właśnie wtedy uczest-
niczył w VI Plenum KC PZPR. Jego wypowiedź podczas tych obrad pokazuje, że nie 
był zwolennikiem wyboru Zambrowskiego. Andrzej Werblan, w omawianym okresie 
zastępca członka KC PZPR, wspominał o dotyczących marcowego plenum pogłoskach. 
Podobno Chruszczow zamierzał odsunąć od władzy Minca, Bermana i Zambrowskie-
go ze względu na ich żydowskie pochodzenie37. Werblan wspomniał także o tym, że 
niektórzy członkowie centralnego aktywu wyrażali oburzenie w związku z tymi wieś-
ciami – nie tylko ci bezpośrednio zagrożeni, ale także ci, „którzy nie mogli i nie chcieli 
godzić się z dyskryminacją narodowościową”38. Stefan Staszewski wspominał spot-
kanie z Chruszczowem, do którego doszło w czasie przerwy w obradach VI Plenum. 
W rozmowie pojawiła się kwestia antysemityzmu Stalina, ale także odniesienie do sy-
tuacji teraźniejszej. Zapytany przez Staszewskiego, Chruszczow miał stwierdzić, że nie 

32 Na przykład notatki przewodniczącego Bieruta na posiedzeniu Komisji Wojskowej Biura Politycznego, 
w których podano odsetek Żydów z adnotacją „ale nie na stanowiskach kierowniczych” (Kierownictwo 
PPR i PZPR wobec wojska 1944–1956, oprac. J. Poksiński, A. Kochański, K. Persak, Warszawa 2003, 
s. 141).

33 Ibidem, s. 176; Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953, oprac. A. Kochański, G.P. Mu-
raszko, A.F. Noskowa, A. Paczkowski, K. Persak, Warszawa 2000, s. 47, 76.

34 A. London, Byłem członkiem bandy Slànskiego, Warszawa 1987, s. 95.
35 Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970..., s. 45.
36 Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953..., s. 76.
37 A. Werblan, Po śmierci Bieruta. Zapiski autobiograficzne, „Polityka” 1991, nr 24. 
38 Ibidem.
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wszyscy lekarze zostali zrehabilitowani39, a to z powodu polityki narodowościowej. 
Staszewski wspominał: „zaczął o niej mówić tak, żeśmy mało z krzeseł nie pospadali. 
Minc [...] szepnął przerażony: Przestań [...] on nic nie rozumie”. Doszło do wymiany 
zdań, a Staszewski zarzucił radzieckiemu przywódcy m.in. to, że liczenie Żydów jest 
sprzeczne z rewolucyjną ideologią40. Kilka miesięcy po marcowym plenum, w czasie 
październikowych obrad, Bolesław Rumiński wspomniał o rozmowie ze Starewiczem, 
w której miało paść zdanie, że na VI Plenum Chruszczow poruszył sprawę Zambrow-
skiego i kwestię żydowską41. Zainteresowanie Chruszczowa problematyką żydowską 
potwierdzają także późniejsze źródła, np. wspomnienia radzieckiego ambasadora ze 
stycznia 1957 r.42 Zdaniem niektórych historyków, powiązanie tematyki żydowskiej 
i radzieckiej, to, że Żydzi stali się kozłem ofiarnym, osłabiało nastroje antyradzieckie43.

Mimo wyboru następcy Bieruta w marcu 1956 r. sytuacja w partii pozostawała trud-
na. W związku z dynamiką zmian trzeba było podejmować kolejne decyzje, odpowiadać 
na nowe pytania. Tematykę żydowską poruszano w kontekście niektórych odwilżowych 
kwestii, np. odpowiedzialności za terror pierwszej dekady powojennej. W marcu 1945 r. 
na łamach „Po Prostu” opublikowano tekst Na spotkanie ludziom z AK, a miesiąc póź-
niej sejm uchwalił amnestię, dzięki której na wolności znalazło się m.in. ponad 4,5 tys. 
więźniów politycznych.

W takiej sytuacji coraz częściej publicznie zadawano pytania o wykonawców polityki 
prześladowań i represji. Niektórzy partyjni „winą obarczali przede wszystkim nieżyją-
cego Bieruta i otaczających go Żydów”44. Należy przypomnieć, że wywołana audycjami 
Józefa Światły w Radiu Wolna Europa dyskusja w partii zakończyła się m.in. aresztowa-
niem jesienią 1954 r. wysokiego rangą funkcjonariusza MBP Józefa (Jacka) Różańskiego 
i wykluczeniem z PZPR w styczniu 1955 r. Anatola Fejgina i Romana Romkowskiego. 
Wszyscy pochodzili z rodzin żydowskich. Proces pierwszego z nich odbył się pod ko-
niec 1955 r., skazano go na pięć lat pozbawienia wolności45. Fejgin i Romkowski zo-
stali aresztowani w kwietniu 1956 r., a we wrześniu 1957 r. wraz z Józefem Różańskim 
stanęli przed sądem46. Nie był to jedyny proces w okresie odwilży47, nie ma również 
wątpliwości, że osób odpowiedzialnych za komunistyczne represje było więcej i znaleź-
li się wśród nich także ci, którzy teraz domagali się rozliczenia błędów przeszłości. Ze 
względu jednak na stanowiska zajmowane przez oskarżonych historycy nie wahają się 

39 J. Rapoport, Sprawa lekarzy kremlowskich, Warszawa 1990; A. Lustiger, Czerwona Księga. Stalin i Żydzi, 
Warszawa 2004.

40 Chruszczow zarzekał się, że nie jest antysemitą, ale o jednym z żydowskich ministrów w ZSRR powie-
dział: „my go szanujemy [...] trzeba jednak znać granice” (T. Torańska, Oni..., s. 183–186).

41 VIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR 19–21 X 1956 r., „Nowe Drogi” 1956, nr 10 (88), s. 148. Zob. tak-
że G. Berendt, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950–1956..., s. 292.

42 Ibidem, s. 292.
43 M. Szumiło, Roman Zambrowski..., s. 329.
44 Ibidem.
45 Na mocy amnestii wyrok złagodzono do trzech lat i czterech miesięcy.
46 Proces Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina w 1957 r., Warszawa 2011, t. 1 i 2.
47 Na przykład w grudniu 1955 r. rozpoczął się proces pięciu funkcjonariuszy Biura Specjalnego i Depar-

tamentu X MBP, a w 1959 r. skazano dwóch oficerów Informacji Wojskowej (K. Szwagrzyk, Kierownic- 
two Departamentu X MBP przed sądami PRL [w:] Departament X MBP. Wzorce – struktury – działanie, 
red. K. Rokicki, Warszawa 2007, s. 244, 253).
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nazwać procesu Fejgina, Romkowskiego i Różańskiego wydarzeniem wyjątkowym48. 
Warto jednak zauważyć, że oprócz niepodlegającej dyskusji winy wspomnianych osób 
w związku z ich aresztowaniem poruszano również kwestię ich żydowskiej narodowości.

Wiosną 1956 r. zaczęto odnotowywać wypowiedzi niechętne ludności żydowskiej, 
w których powtarzał się pogląd, że „Żydzi mieli w poważnej mierze ponosić odpo-
wiedzialność za błędy i zbrodnie minionego okresu”49. W meldunkach z tego okresu 
pisano, iż „w komentarzach do ostatnich wypadków zaznaczają się akcenty przeciwko 
Żydom. Notuje się stwierdzenia, że udział Żydów w życiu politycznym i gospodarczym 
jest bardzo duży”. Deklarowano: „do Żydów nie mamy zaufania, nie powinni oni zaj-
mować tak poważnych stanowisk w partii i rządzie”50.

Oprócz takich wypowiedzi dochodziło również do wrogich wystąpień przeciwko 
ludności żydowskiej, co niewątpliwie wynikało ze zmian w odwilżowej rzeczywistości. 
Do wiosny 1956 r. tego tematu publicznie właściwie nie poruszano, np. w pytaniach 
zadawanych przez członków ZMP na spotkaniach pod koniec 1955 r. pojawiały się róż-
ne kwestie międzynarodowe (relacje ZSRR i Stanów Zjednoczonych), krajowe (uzależ-
nienie militarne i polityczne Polski od Moskwy), światopoglądowe (czy członek partii 
może być katolikiem?), naukowe (skąd Słońce pobiera energię cieplną?), dotyczące 
samego ZMP (co robić w przypadku różnicy zdań między przewodniczącym uczniem 
a prelegentem profesorem na szkoleniu ZMP?), kosmetyczne (czy puder i szminka są 
szkodliwe dla cery?), sportowe (kto jest mistrzem świata w boksie w wadze lekkiej?)51. 
Jak widać, zróżnicowanie było ogromne. Zanotowano ponad dwieście pytań – niektóre 
dotyczyły mniejszości niemieckiej, ale tematyka żydowska nie pojawiła się w tym doku-
mencie ani razu. Właściwie do jesieni 1956 r. nie poruszano jej również w Biuletynach 
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego52.

W opisywanym okresie antysemityzm jest zagadnieniem wielowątkowym53 – był 
częścią odwilżowej rzeczywistości. 22 maja 1956 r. w tygodniku „Po Prostu” Kołakowski 
opublikował swój słynny tekst Antysemici – pięć tez nienowych i przestroga54 – w jego 
kontekście należy wspomnieć o dostrzegalnej w tym czasie wrogości wobec Żydów także 
w PZPR. Na antysemickie praktyki w partii zwracali uwagę jej członkowie, np. w liś- 
cie POP przy Związku Literatów Polskich pisano o antysemityzmie i rasizmie, które 

48 Ibidem, s. 243.
49 P. Machcewicz, Polski rok 1956..., s. 218.
50 Ibidem, s. 218–219.
51 Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948–1982, wstęp, wprowadzenie i przypisy J. Andrzejewski, 

b.d.w., s. 40–50. Pytania zadawane przez młodzież ZMP na spotkaniach, koniec 1955 r. Dane Wydziału 
Organizacyjno-Instruktażowego ZG ZMP, Warszawa, 2 I 1956 r.

52 Biuletyny Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, grudzień 1954–listopad 1956, oprac. W. Chudzik, 
M. Filipiak, J. Gołębiewski, Warszawa 2009. Pierwsze tematy żydowskie, który poruszano w tym okresie, 
to sprawy z lat okupacji: informacje o aresztowaniach i wyrokach wydanych za zbrodnie na ludności 
żydowskiej w czasie wojny (ibidem, s. 554, 564, 626, 687, 702). Od czerwca 1956 r. w biuletynach poja-
wiały się pojedyncze informacje o kolportowaniu antysemickiej literatury (ibidem, s. 656), antyżydow-
skich anonimach (ibidem, s. 663, 708), groźbach (ibidem, s. 711), wznoszeniu antysemickich okrzyków 
(ibidem, s. 715, 722), antysemickich napisach (napisach, s. 719).

53 Przeciw antysemityzmowi 1936–2009, wybór, wstęp i oprac. A. Michnik, Kraków 2010, t. 2, s. 280–470.
54 L. Kołakowski, Antysemici – pięć tez nienowych i przestroga [w:] Po prostu 1955–1956. Wybór artykułów, 

Warszawa 1956, s. 160–171. 
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nie spotkały się z należytym sprzeciwem w kierownictwie partyjnym: „W wysokich 
organach partyjnych i państwowych można usłyszeć wypowiedzi o »zanieczyszczaniu 
aparatu przez elementy narodowo obce«”55. W uchwale z maja 1956 r. wskazano, że 
„członkowie partii nie zawsze dają dostatecznie zdecydowany odpór tendencjom an-
tysemickim”. Pisano o „głosach zalecających regulowanie składu instancji partyjnych 
według klucza »rasowego«”56. W jakiejś części wspomniana opinia wiązała się z decyzją 
Biura Politycznego, aby usunąć z tego gremium Jakuba Bermana57. W czasie trwają-
cych od 2 do 5 maja obrad Biura Politycznego przewodniczący Rady Państwa Aleksan-
der Zawadzki dwukrotnie odniósł się do kwestii żydowskich w związku z Bermanem. 
Pierwszego dnia stwierdził: „[zastanawiam się, czy] przeze mnie przemawia nienawiść 
czy może antysemityzm”. Potem dodał: „przez wiele lat mocno bolało mnie serce, kiedy 
przyglądałem się temu, co się dzieje”. Wyjaśnił też, co ma na myśli: „wszystkie kierow-
nicze stanowiska obsadzał Berman przez żydowskich towarzyszy”. I, według Zawadz-
kiego, nie byli to dobrzy, starzy członkowie partii. Działania Bermana tłumaczył jego 
pochodzeniem: „żydowski inteligent z burżuazyjnej rodziny”58. Dzień później Zawadz-
ki kontynuował swoje rozważania. „Czy rzeczywiście Żyd jest bardziej godny zaufania 
niż Polak?” – zapytał po przedstawieniu Bermanowi zarzutu, że otaczał się żydowskimi 
towarzyszami. Zastanawiał się: „Dlaczego my mówimy o nacjonalizmie polskim, a nie 
mówimy o nacjonalizmie żydowskim, który jest bardzo niebezpieczny?”. Tłumaczył: 
„jeszcze dziś kupa żydowskich towarzyszy siedzi na stanowiskach w bezpieczeństwie. 
[...] przecież tam się decyduje życie ludzkie, losy kraju”. Stwierdził też: „Nam zwracano 
uwagę, że przez obsadzanie stanowisk przez Żydów siejemy w kraju antysemityzm”59.

Aleksander Zawadzki wskazał też na motywacje Bermana: „u tow[arzysza] Jakuba 
była taka reakcja, gdy spotkał towarzyszkę żydowską, dużo Żydów zginęło, trzeba pomóc 
tym, co zostali [...] ale potem przekonałem się, że nacjonalizm przez niego przemawia”60. 
Z Zawadzkim ostro polemizował premier Józef Cyrankiewicz, który ostrzegał, by nie 
rozpętać w Polsce antysemityzmu. Stwierdził: „nasi odpowiedzialni towarzysze żydow-
scy” dbali o to, aby „rosły kadry aryjskie”. Zwracał uwagę, że niektórzy członkowie par-
tii podchodzą do „sprawy »rozgęszczania« [...] niby z partyjnego punktu widzenia”, ale 
„często kryją się w tym pewne osobiste intencje i porachunki”. Tłumaczył: „nigdy nikt 
z nas nie stał na stanowisku, że tow. Jakub w Biurze Politycznym reprezentuje żydow-
ski nacjonalizm”61. Inni uczestnicy dyskusji odpowiedzialnością za działania aparatu 
bezpieczeństwa wyraźnie obarczali tylko funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego.

Anna Sobór-Świderska, autorka biografii Jakuba Bermana, zauważyła, że 3 maja, kie-
dy Berman składał samokrytykę, radzieckie kierownictwo zajęło się „sytuacją w Polsce, 
zaostrzoną w ich opinii z powodu coraz szerzej występujących oznak antysemityzmu 

55 P. Machcewicz, Polski rok 1956..., s. 223.
56 Ibidem.
57 A. Sobór-Świderska, Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009, s. 448–449.
58 G. Berendt, Wpływ liberalizacji politycznej roku 1956 na sytuację Żydów..., s. 367.
59 Ibidem, s. 367–368.
60 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komuni-

stycznej w Polsce, Warszawa 2001, s. 231.
61 G. Berendt, Wpływ liberalizacji politycznej roku 1956 na sytuację Żydów..., s. 368.
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w partii”62. W tym kontekście posiedzenie Biura Politycznego z maja 1956 r. miało duże 
znaczenie. Można w tym miejscu tylko powtórzyć za Grzegorzem Berendtem – wypo-
wiedzi w trakcie tego spotkania wyraźnie wskazują, że podziały narodowościowe w partii 
komunistycznej nie zniknęły, a część kierownictwa jest już gotowa mówić o tym pub-
licznie, nie bojąc się braku akceptacji dla takich opinii. Co więcej, jak napisał Berendt, 
„nawet ci, którzy się temu sprzeciwiali, mniej lub bardziej świadomie stosowali podział 
na Aryjczyków i nie-Aryjczyków”63.

Półtora miesiąca później, 28 czerwca 1956 r., wybuchło powstanie robotników w Po-
znaniu. Władza odpowiedziała siłą, zginęło ok. sześćdziesięciu osób. Na kilku kolejnych 
posiedzeniach Biuro Polityczne oraz inne kierownicze instancje zajmowały się wypad-
kami poznańskimi. W tym kontekście tematykę żydowską poruszono na początku lipca, 
w czasie narady I sekretarzy KW PZPR i kierowników wydziałów KC PZPR. Nie był to 
odrębny wątek w dyskusji, o tej kwestii wspominał Edward Ochab. Przywódca PZPR 
mówił o zagrożeniach związanych z publikacjami w prasie siejącymi zamęt, wykorzy-
stywanymi przez wroga. Ochab stwierdził: „i my dożywamy tej hańby, że w Poznaniu 
znowu krzyczą: precz z żydokomuną, i śpiewają pieśni klerykalne”64.

Niecałe dwa tygodnie później, 18 lipca, zebrało się VII Plenum KC PZPR. Z zapisu 
obrad wynika, że nadal omawiano głównie wydarzenia w Poznaniu – ale również sy-
tuację gospodarczą i polityczną Polski. Ważnym tematem były powrót Gomułki i oce-
na jego stanowiska przez partię. Jak widać, zajmowano się problemami zasadniczymi, 
pod koniec obrad poruszono też tematykę żydowską, która wiosną i latem 1956 r. po-
wszechnie pojawiała się już w przestrzeni publicznej. O antysemityzmie pisała prasa, 
także najważniejsze odwilżowe tytuły, takie jak „Po Prostu”. Z projektu referatu Edwar-
da Ochaba na VII Plenum KC PZPR wynika, że przywódca partii, wyliczając zjawiska, 
o których nie można milczeć, wymienił m.in. antysemityzm. Wskazał na antyradziecki 
charakter opinii, że tego zjawiska się nie zwalcza65.

Na lipcowym plenum kwestię żydowską poruszano wielokrotnie, ale jednak na mar-
ginesie dyskusji zdominowanej wspomnianymi wcześniej sprawami. Mimo wszystko 
w czasie przywoływanej debaty tę tematykę traktowano jako odrębny problem, nieza-
leżny od innych zagadnień.

Warto zauważyć, że – podobnie jak w czasie marcowego plenum – także i tym ra-
zem kwestia żydowska była ważna dla radzieckich gości66, którzy w lipcu przyjechali 
do Polski. Jerzego Morawskiego, sekretarza i członka KC PZPR, zaskoczyło pytanie, 
które marszałek Żukow zadał mu w przerwie: „sens był taki: czy jestem Żydem? Dałem 
mu do zrozumienia – też aluzyjnie – że nie”. Morawski wspominał swoje wzburzenie: 
„z drugiej części posiedzenia nic nie pamiętam. [...] Dlaczego mnie pytał? Chciał prze-
straszyć? Ale po co?”67.

62 A. Sobór-Świderska, Jakub Berman..., s. 445. 
63 G. Berendt, Życie żydowskie w Polsce w latach 1950–1956..., s. 293.
64 Dokumenty centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marzec–listopad ’56..., s. 296.
65 Ibidem, s. 323.
66 Delegacja KPZR, którą tworzyli premier Nikołaj Bułganin i minister obrony narodowej, marszałek 

Gieorgij Żukow, przyjechała do Polski z okazji święta 22 Lipca.
67 T. Torańska, Aneks..., s. 177.



151

„Ten ton mnie w uchu źle brzmi...” – tematyka żydowska na forum 

W czasie plenum jego uczestnicy (do momentu wystąpienia Zenona Nowaka w siód-
mym dniu obrad) do spraw żydowskich odnosili się dość ostrożnie, np. Janusz Zarzycki 
w kontekście awansu Kazimierza Witaszewskiego przypomniał, że był on „w znacznej 
mierze współodpowiedzialny za antyalowską i antysemicką czystkę w wojsku”, Michali-
na Tatarkówna do narastających problemów zaliczyła kwestię inteligencji, walkę na dwa 
fronty, kwestie narodowościowe i antysemickie. Wygłosiła zdanie: „myśmy widzieli wy-
padki kieleckie”68. Do wystąpień Zarzyckiego i Tatarkówny odniósł się Zenon Nowak. 
Antysemityzm nazwał „niepopularną sprawą”, o której „nie mówi się [...], ale się o niej 
pisze”. Stwierdził: „Rozpoczęto kampanię w walce z antysemityzmem, kampanię, która 
poszła na cały świat [...] która wywierała odgłosy i u wrogów, i u przyjaciół [...] zwracali 
się do nas towarzysze z innych partii, co się u was dzieje? Czy u was rzeczywiście Żydów 
rżną [...] a od wrogów znowuż, że Ochab zamordysta ma trudności ekonomiczne, rozpę-
tał kampanię antysemityzmu”. Nowak skomentował: „O to rozchodziło się amatorom, że 
tak powiem, tej kampanii, czy nie?”. Zarzucił, że Biuro Polityczne nie zajęło się tą sprawą. 
Spytał także: „czy rzeczywiście teraz coś się tak gwałtownie zmieniło, że mamy jakieś 
wielkie hece antysemickie, które obejmują cały kraj, są zagadnieniem dla całego kraju”. 
Przyznał jednak: „są krzywdy w stosunku do ludności żydowskiej [...] mogą być. Czy tu 
i ówdzie dzieciaka nie skrzywdzą tak czy inaczej? Owszem, może to być. Ale przecież 
roztrąbieniem tego na cały świat nie załatwimy, na odwrót, możemy tylko temu zaszko-
dzić”. Dodał też znacząco: „mnie się wydaje, towarzysze, że tutaj chodzi o inne sprawy”.

Odnosząc się do wystąpienia Zarzyckiego, który antysemityzm zarzucił Witaszew-
skiemu, Nowak powiedział: „Rozrabia się antysemitów w Biurze Politycznym” i stwier-
dził, że celem nie jest na pewno „podbudowanie autorytetu kierownictwa”. Na pytanie 
o to, dlaczego tak się dzieje, Nowak odpowiedział, odwołując się do stwierdzenia jed-
nego z dyskutantów: „Witaszewski wyrzucił Żydów z wojska czy z Wydziału Politycz-
nego”. Wyjaśniał zebranym, ponieważ „trochę więcej wie”, że ważne organy w wojsku 
prawie w całości były obsadzone towarzyszami pochodzenia żydowskiego. Pytał: „czy 
normalna jest sytuacja, jeśli kierownictwo partyjne reprezentują w wojsku sami ży-
dowscy towarzysze?”.

Nowak jednoznacznie stwierdził: „ja uważam, że sytuacja taka jest nienormalna”. 
Powoływał się na Biuro Polityczne, które „te rzeczy widziało, i też je oceniło, i nie było 
nikogo, kto by miał tutaj inne stanowisko [...] Wszyscy żeśmy się zgadzali [...] że to jest 
skandal i musi być jak najszybciej naprawiony”.

Oprócz wojska Nowak wypowiedział się też o aparacie bezpieczeństwa. Przypomniał 
o aresztowaniach Romkowskiego, Fejgina i Różańskiego za nadużycia. Stwierdził: [do-
brze się stało,] żeśmy ich aresztowali, ale bardzo źle, że są to ludzie żydowskiego pocho-
dzenia”. Wyjaśniał zebranym: „A jak chcecie wiedzieć, sytuacja w bezpieczeństwie [...] 
była taka, że tam wszyscy dyrektorzy departamentów, wicedyrektorzy itp. byli towarzysze 
żydowskiego pochodzenia. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Jak ludzie mówią? Żydzi 
wsadzają Polaków. Czy to sprzyja, czy to nie sprzyja antysemityzmowi?”. Odpowiedzi 
udzielił sam: „Mnie się wydaje, towarzysze, że to sprzyja antysemityzmowi”69.

68 Protokoły VI i VII Plenum..., s. 522, 528, 576.
69 Ibidem, s. 588–589.
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W tym samym kontekście Nowak wymienił Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
i Państwową Komisję Planowania Gospodarczego. Tłumaczył, że dla 27 mln Polaków 
przekaz był prosty: do Polaka albo nie można mieć zaufania, albo jest za głupi, aby pra-
cować w tych instytucjach. Dodał: „nie odczepimy się od tego zagadnienia [...] stwierdze-
niem, że my jako marksiści nie liczymy, czy to jest Żyd, czy to nie jest Żyd”. Wspominał 
o „niesłusznych, niezdrowych skupieniach” i popełnionym przez kierownictwo błędzie: 
„żeśmy niedostatecznie śmiało wysuwali odpowiednie, polskie, robociarskie kadry”70.

Po wystąpieniu Nowaka niektórzy towarzysze chcieli złożyć oświadczenia. Prowa-
dzący obrady Edward Ochab przyznał, że został poruszony „jeden z najtrudniejszych 
problemów, najbardziej bolesnych w naszej praktyce partyjnej i chyba trudno go było 
wyminąć”71. Zaproponował jednak, aby zrezygnować ze składania deklaracji i konty-
nuować dyskusję. Mimo to część uczestników odniosła się do wystąpienia Nowaka, 
dzięki czemu wiemy więcej o tym, co o Żydach myślano w partii. Nie ma wątpliwości, 
że słowa Nowaka poruszyły dyskutantów. Jeden z nich, Kruczek, stwierdził: „wzajemna 
trochę gorączka zapanowała”72.

W czasie debaty pojawiło się wiele wątków, najważniejsze z nich to kwestia „skupia-
nia” towarzyszy żydowskich, polityka kadrowa partii, postawa komunistów wobec Żydów, 
antysemityzm, reakcje w terenie na tę część partyjnej dyskusji, stosunki polsko-żydow-
skie. Pretekstem do zabrania głosu w tych sprawach było wystąpienie Zenona Nowaka.

Niektórzy dyskutanci przyznawali mu rację – Stanisław Wasilewski stwierdził: „na za-
gadnienie walki z antysemityzmem w partii zwracaliśmy stanowczo za mało uwagi, takie 
sploty okoliczności, jakie [...] podał towarzysz Nowak, miały i mogły mieć szersze jeszcze 
i bardziej drastyczne odbicie”73. Witold Jarosiński przyznał, że „skupienie w niektórych 
ośrodkach nadmiernej liczby towarzyszy żydowskich może rodzić nastroje antysemickie”74.

Niektórzy uczestnicy zarzucali Nowakowi, że powiedział za dużo. Tadeusz Dietrich 
przypominał francuskie przysłowie: „o pieśni decyduje jej tonacja”75. Do tych słów na-
wiązał Leon Kasman, który nazwał siebie delikwentem żydowskim. Stwierdził: „ten ton 
mnie w uchu źle brzmi”. Wskazał, że kwestię „nadmiernego skupienia kadr komuni-
stycznych pochodzenia żydowskiego” Nowak mógłby zgłosić do KC – „może powinna 
być gdzieś i kiedyś omówiona”76. Zarzucał mu „obsesję jakąś w tej sprawie [...] dużo złej 
przesady”. Nie zgadzał się z obrazem wojska i aparatu bezpieczeństwa przedstawionym 
przez Nowaka. Pytał, czy w strukturach bezpieczeństwa rzeczywiście tylko „referenci 
byli Aryjczykami. Kto to byli szefowie urzędów, dyrektorzy?”. Apelował, aby podać „tę 
wstydliwą statystykę”. Atakował Nowaka za to, że stawiał zarzuty dziennikarzom piszą-
cym o antysemityzmie: „od kiedy to napisanie artykułu przeciwko antysemityzmowi 

70 Ibidem, s. 587–589.
71 Ibidem, s. 591.
72 Ibidem, s. 677.
73 Ibidem, s. 592.
74 Ibidem, s. 632.
75 Ibidem, s. 603. Inny mówca, Żółkiewski, skrytykował to, jak akcenty w przemówieniu rozłożył Nowak 

(ibidem, s. 609).
76 Ibidem, s. 644. J. Sztachelski, zarzucił Nowakowi „wąskość ujęcia zagadnienia, brutalność, z jaką zostało 

postawione” (ibidem, s. 709).
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powinno być powodem do oskarżeń w komunistycznej partii!”. Kasman wydawał się 
bezradny: „ja nie rozumiem, co się dzieje, nie rozumiem tego”77.

Z kolei Stefan Żółkiewski uznał, że „towarzysza Nowaka wprowadzono w błąd”. Podał 
przykłady ze swojego regionu, które wskazywały, że „zagęszczenie” nie jest szczególnie 
dokuczliwe i rażące78. Inaczej niż Nowak odpowiedzialność za wypaczenia poprzed-
niego okresu postrzegał np. Włodzimierz Sokorski, sprzeciwiał się, aby obarczać nią 
tylko kilka osób: „Dowolna interpretacja naszej historii ostatnich sześciu lat i powiąza-
nie wyłącznie jej błędów z poszczególnymi towarzyszami jest w gruncie rzeczy niczym 
innym jak próbą zdjęcia odpowiedzialności z samego siebie”79.

W dyskusji osobno zajmowano się antysemityzmem, głoszono różne opinie. Niektó-
rzy mówcy, jak np. Żółkiewski, twierdzili, że antysemityzm jest wysoce niepopularny 
i spotka się z oporem80. Inne zdanie miał premier Cyrankiewicz: „w warunkach naszego 
społeczeństwa musimy być szczególnie ostrożni w stawianiu każdej sprawy narodowoś-
ciowej, jeżeli ją w ogóle trzeba stawiać. [...] A w Polsce jak węże antysemityzmu, jak z tej 
puszki Pandory powypuszczać, to jak one się rozlezą, to nie jest tak łatwo je z powrotem 
do tej skrzyni zamknąć”81. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Cyrankiewicz nieco się 
w swojej wypowiedzi pogubił. W pewnym momencie, chcąc dowieść, że klasa robotni-
cza nie zwraca uwagi na pochodzenie, tylko na autorytet, nie podając nazwiska, wskazał 
na towarzysza, którego na plenum oceniano, nie łącząc tego z kwestiami narodowoś-
ciowymi. Mimo zapewne dobrych intencji premier w ten sposób podkreślił, że Żydzi 
w partii są dostrzegani. W czasie dyskusji nie wspominano o żydowskiej narodowości 
Minca, zrobił to dopiero Cyrankiewicz w swojej wypowiedzi82.

W debacie poruszano także wątek antysemityzmu w rzeczywistości odwilżowej. Wi-
told Jarosiński apelował, aby nie lekceważyć tego problemu, z jego informacji wynika-
ło, że „liczba przejawów antysemityzmu niewątpliwie wzrosła”83. Podobnie widział to 
Walenty Titkow, który zwracał uwagę na „alarmujące [...] fakty wsączania tego jadu do 
świadomości młodzieży, a nawet dzieci”84. Nie wszyscy zgadzali się z takim postawieniem 
sprawy, Leon Kasman apelował, aby nie wyolbrzymiać sprawy antysemityzmu. Powołu-
jąc się na spotkania, które odbył po XX Zjeździe, stwierdził, że „nikt nie podniósł tam 
sprawy, że Żydzi tutaj rej wodzą. Po co sugerować, że antysemityzm jest tak szeroki” 85.

Część mówców apelowała o walkę z nastrojami antyżydowskimi86. Niektórzy ostrze-
gali, że „właśnie w warunkach demokratyzacji elementy wrogie lub obce będą usiłowały 
rozniecać antysemityzm”87.

77 Ibidem, s. 646.
78 Ibidem, s. 610.
79 Ibidem, s. 607.
80 Ibidem, s. 610.
81 Ibidem, s. 718.
82 Ibidem.
83 Ibidem, s. 632.
84 Ibidem, s. 651.
85 Ibidem, s. 646.
86 Na przykład Walenty Titkow, Jerzy Sztachelski, Mateusz Oks (Protokoły VI i VII Plenum..., s. 651, 

698–700, 709).
87 Ibidem, s. 709 (wystąpienie Jerzego Sztachelskiego).
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Warto zauważyć, jak postrzegano go w nowej rzeczywistości. Sztachelski przypisy-
wał antysemityzm „prymitywnym i zacofanym środowiskom”88, a Józef Cyrankiewicz, 
przypominając okres przedwojenny, stwierdził, że zjawisko to było „kierowane przeciw 
ruchowi robotniczemu”89.

Odniesiono się także do oskarżeń o antysemityzm kierowanych pod adresem par-
tii. Julian Tokarski zaatakował prasę za opinie, że Polska i PZPR są „przewodnikiem 
antysemityzmu”, stwierdził, iż przypisywanie partii antysemityzmu jest zupełnie nie-
uzasadnione90. Podobnie argumentował Włodzimierz Sokorski: „w odpowiedzi na nie-
dopuszczalną kampanię na Zachodzie prasa nasza podkreślała, że komunizm, ustrój 
nasz [...] nie ma nic wspólnego z antysemityzmem”91.

Dość łatwo rozprawiono się z niedaleką przeszłością, kiedy w partii doszło do dzia-
łań wymierzonych w Żydów, np. Cyrankiewicz przypomniał sprawę Rudolfa Slánskiego, 
w której „prokurator i sąd [...] przedrzeźniał nazwiska oskarżonych żydowskich, który 
zarzucał im obce pochodzenie”. Dodał, że „to pachniało Protokołami mędrców Syjonu”. 
Premier nie zastanawiał się jednak, kogo reprezentowali wspomniany prokurator i sąd 
ani czyją realizowali politykę. Stwierdził tylko, iż nastąpiła „próba przeszczepienia raka 
antysemityzmu na nasz ruch”. Odpowiedzią była „rozprawa KPZR z beriowszczyzną”92.

W dyskusji dużo miejsca poświęcono polityce kadrowej partii. Jak pokazują wypowie-
dzi z VII Plenum, polscy i żydowscy członkowie partii nie byli traktowani tak samo. Warto 
przypomnieć wystąpienie Mateusza Oksa, „Żyda i cyklisty”, jak powiedział sam o sobie. 
Stwierdził: „od dawna w aparacie i w instancjach partyjnych jest dobrze znana i praktyko-
wana robocza teza, nie tworzyć skupień tow[arzyszy] żydowskiego pochodzenia”. Przyzna-
wał: „nieraz jestem w głupiej sytuacji, gdy instruktor proponuje, ażeby na takie czy inne 
stanowisko wysunąć towarzysza [...] pochodzenia żydowskiego, ale i jemu przez gardło nie 
przechodzi akcentować jego pochodzenie, szczególnie wobec mnie. Ja widzę w tym dużo 
taktu i dobrego wychowania partyjnego tych pracowników”. Zdaniem Oksa zasada, aby 
nie tworzyć skupisk żydowskich, obowiązywała przez wszystkie lata i była przestrzegana. 
Przyznał jednak: „niedostatecznie kontrolowaliśmy wykonanie”. Tłumaczył też, że „robi się 
to w miarę dyskretnie” i niekiedy są to bolesne posunięcia, zwłaszcza jeśli dotyczą starych 
działaczy rewolucyjnych. Wyjaśniał: „ale tak się jakoś układa, że muszą zejść z tej roboty, 
ustąpić młodszym”. Oks pokazał również, jak ten mechanizm działa: „najczęściej [...] bie-
rzemy te sprawy na siebie, nigdy nie obciążamy przy tym autorytetu kierownictwa [...] Od 
dawna już obowiązuje w pewnych instytucjach nigdzie niepisana zasada – nie przyjmować 
nowych, nie awansować, chociaż czasem i to razi”. Oks spytał Nowaka: „gdzie jest ten wielki 
problem, o którym mówił [...] O co chodzi towarzyszowi Zenonowi, o tych kilku niedobit-
ków z Ministerstwa Bezpieczeństwa, o grupę planistów w PKPG?”. Jednocześnie przyznał, 
że „skupienie w nadmiernej ilości na kierowniczych stanowiskach towarzyszy żydowskiego 
pochodzenia w pewnych instytucjach nie pomaga, ale utrudnia walkę z antysemityzmem”93.

88 Ibidem.
89 Ibidem, s. 717.
90 Ibidem, s. 668.
91 Ibidem, s. 608.
92 Ibidem, s. 719. 
93 Ibidem, s. 698–770.
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O praktykach w partii świadczących o nierównym traktowaniu polskich i żydowskich 
towarzyszy mówił również Marian Naszkowski. Jego wypowiedź jest ciekawa, ponie-
waż zaprzeczając występowaniu pewnych postaw w PZPR, jednocześnie uwiarygod-
nił je swoim opisem. Naszkowski miał, zdaniem Nowaka, robić porządki w Głównym 
Zarządzie Politycznym według klucza narodowościowego. Wywołany w ten sposób do 
odpowiedzi, Naszkowski stwierdził, że nie było to jego zadanie, nie otrzymywał takich 
poleceń z kierownictwa. Zaraz potem jednak powiedział: „kiedy szedłem na tę robotę, 
towarzysze z kierownictwa partii zwracali uwagę, że jest [...] pewne nieproporcjonalne 
rozstawienie kadr pod względem narodowościowym i że trzeba to brać pod uwagę w po-
lityce kadrowej [...] nie jako wyłączne, a tym bardziej główne kryterium”. Dodał, że pod 
jego adresem kierowano pretensje, iż „nie uwzględnił należycie tego momentu w poli-
tyce kadrowej”. Co więcej, przyznawał się, że „pod naciskiem określonych nastrojów” 
wystąpił w MSZ, co „miało szkodliwą i złą wymowę”94. Wbrew intencjom Naszkowski 
potwierdził, że w partii dochodziło do wystąpień antyżydowskich.

Nie był to jedyny głos w dyskusji na ten temat. Warto przypomnieć wypowiedź Kon-
stantego Rokossowskiego, znanego z nieprzychylnych wobec Żydów stwierdzeń w okre-
sie antysyjonistycznej polityki Stalina95. W przemówieniu zaprzeczał, jakoby ponosił 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a o sytuacji w wojsku powiedział: „jeżeli 
chodzi o zwalnianie z wojska, to dotyczy to ich [Żydów] w minimalnym stopniu [...] 
a z drugiej strony należy stwierdzić, że w stosunku do oficerów narodowości żydowskiej 
jesteśmy w wojsku bardzo ostrożni [...] jestem zmuszony powiedzieć, że powstaje u nas 
niekiedy nienormalna sytuacja. Wystarczy ruszyć tylko któregoś z [tych] oficerów [...] 
od razu ze wszystkich stron sypią się dzwonki i sygnały o tym, że w Wojsku Polskim 
rozwija się antysemityzm”. Rokossowski tłumaczył, że zwolnienia nie wynikają z uprze-
dzeń antyżydowskich, ale z chęci, aby dobrać jak najlepszych żołnierzy96.

W ósmym dniu obrad, czyli po wysłuchaniu większości opinii dotyczących przemó-
wienia Nowaka, premier Józef Cyrankiewicz zajął się tematem polityki kadrowej i w jej 
kontekście kwestią regulacji narodowościowej. Stwierdził, że powstało nieporozumie-
nie, mówił o innych regulacjach, np. socjalnych. Przyznawał, iż w KPP obowiązywała 
regulacja „wynikająca z taktyczno-politycznych względów, robiona [...] w jednej zwar-
tej rodzinie komunistów Polaków, Polaków żydowskiego pochodzenia”. Stwierdził, że 
występujący w dyskusji nie są „przeciw rozumnej regulacji, oczywiście dokonywanej 
z uwzględnieniem także innych kryteriów partyjności, autorytetu osobistego [...] towa-

94 Ibidem, s. 623. Naszkowski stwierdził, że w związku z tym wystąpieniem złożył samokrytykę.
95 Na VI plenum KC PZPR w styczniu 1951 r. Rokossowski miał powiedzieć do Jakuba Bermana, że „już 

minęły te czasy, kiedy wszystkich Żydów traktowało się jako ludzi pewnych” (AAN, Kolekcja akt różnej 
proweniencji, 1-122, Osobowe B, k. 103). O negatywnej wypowiedzi Rokossowskiego na temat ofice-
rów żydowskich pisze w swoich wspomnieniach Hugo Steinhaus (Wspomnienia i zapiski, Londyn 1992, 
s. 397).

96 Protokoły VI i VII Plenum..., s. 694–697. Na marginesie warto dodać, że w swojej wypowiedzi wspomniał 
o Żydach jeszcze raz, krytykując teatrzyk, który, jak stwierdził, „ma taką dziwną nazwę »Rym-Cym-
-Cym«”, w którym są przedstawiane skecze „przypominające okres piłsudczyzny”. W jednej ze scenek 
na pytanie o to, kim są wrogowie Polski, padała odpowiedź: „Niemcy, Żydzi, bolszewicy”, a publiczność 
nagradzała to burzliwymi oklaskami (ibidem, s. 694).
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rzysze występowali przeciw czemuś, co budziłoby poczucie dyskryminacji”97. Wspomi-
nał: „wiele razy zdarzało się, że jak [...] wysuwałem na jakąś robotę towarzysza pocho-
dzenia żydowskiego, to m.in., a nieraz przede wszystkim, tacy tow[arzysze] jak Berman 
czy Zambrowski doradzali większą ostrożność w dobieraniu kadr z punktu widzenia 
skupisk”. Cyrankiewicz zalecał „delikatność w tych sprawach”. Przyznawał, że regula-
cja to sprawa delikatna, ale także bolesna. „Dochodzi kryterium dodatkowe, oprócz 
partyjności, autorytetu, kwalifikacji, kryterium zupełnie innego typu, kryterium nie 
nasze. Kryterium, które, gdyby je wyodrębnić, no to wtedy jest już naruszenie zasad”. 
Apelował: „musimy się mocno trzymać, po prostu za ręce, i nie dopuścić, żeby nagle 
w partii powstało poczucie podziału na pierwszą i drugą klasę”98.

Takie wypowiedzi pokazywały, że problem żydowski w PZPR istniał, a przynależ-
ność do jednej partii nie niwelowała różnic narodowościowych. Z wypowiedzi Adama 
Rapackiego wynika, iż niektórym jej członkom to przeszkadzało: „Ja i teraz z trudem 
i nie bez ciężkich oporów uczę się godzić z tym, że mogą być takie szczególne przy-
padki i [...] sytuacje, w których trzeba czasem brać pod uwagę wraz z wszystkimi inny-
mi kryteriami polityki kadrowej i ten wzgląd. I mówię to ze wstydem. Ze wstydem, że 
w naszym kraju mogą jeszcze istnieć tu i ówdzie takie sytuacje. [...] głównym naszym 
obowiązkiem w sprawie, którą poruszył Nowak, jest oczywiście taktowne postępowanie 
[...] Jeśli to, co powiedział tow. Nowak, rozumieć – a tak to jakoś wyszło – jako przy-
jęcie regulacji składu narodowościowego za zasadę, nie za konieczne czasem odstęp-
stwo od zasad w naszej polityce kadrowej, jako zadanie, jako jakieś zadania partii, to 
jest moim obowiązkiem powiedzieć, że nie mogę się pogodzić z takim stanowiskiem, 
to jest sprawa zasad”99.

Warto zauważyć, że tylko w nielicznych wypowiedziach apelowano, aby na obec-
ność w partii towarzyszy żydowskich patrzeć z perspektywy komunistycznej, np. Jan 
Izydorczyk zwrócił się, by „to zagadnienie rozpatrywać z [...] platformy internacjonali-
stycznej, a nie nacjonalistycznej [...] również z platformy klasowej”. Izydorczyk odróżnił 
dobrych towarzyszy żydowskich od tych, którzy „wywodzą się z syjonistów, burżuazji 
żydowskiej”100.

Niektórzy mówcy podkreślali wspólnotę Polaków i Żydów. Żółkiewski w kon-
tekście Zagłady stwierdził: „to byli przecież członkowie narodu polskiego, których 
wyodrębnił okupant na zasadzie ich pochodzenia”101. Podobnie wypowiedział się 
Włodzimierz Sokorski: „Żydzi są częścią składową naszego narodu i od 600 lat ra-
zem z nami biorą udział i w walce o niepodległość, i w walce o budowę socjalizmu 
w naszym kraju”102.

Jako źródło wspólnoty wskazywano komunizm. Leon Kasman powiedział, że jest 
takim samym człowiekiem jak Nowak, choć ich rodzice wyznawali inną religię. Zda-

97 Ibidem, s. 717.
98 Ibidem, s. 719.
99 Ibidem, s. 715.
100 Ibidem, s. 704–705. Izydorczyk winą za „zbyt duże skupienie towarzyszy żydowskiego pochodzenia” 

obarczył Nowaka, który był kierownikiem Wydziału Kadr KC i „ludzi ustawiał”.
101 Ibidem, s. 610.
102 Ibidem, s. 608.
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niem Kasmana łączył ich komunizm, wspólna przeszłość w KPP. Wspominał, iż w KPP 
uważano, że „nie może być żywiołu, że przy rozstawianiu kadr różne aspekty powin-
ny być brane pod uwagę”, ale nie tak, jak przedstawił to Nowak: „nie mogę zrozumieć 
i nie mogę się zgodzić z tobą – towarzyszu Nowak. Dziwię się, że tak żeś to zrobił”103.

Dyskusja na VII Plenum pokazała, że o Żydach wypowiadano się różnie. Brak jed-
ności w tej kwestii niepokoił niektórych działaczy partyjnych. Władysław Kruczek ape-
lował o spokojne i „bardziej prawidłowe” wypowiedzi, zwłaszcza w kontekście rozwiązy-
wania tego problemu w terenie104. Także Sztachelski miał „poważne obawy, jak zostanie 
zrozumiane i jaką wywoła reakcję w terenie przemówienie towarzysza Nowaka”105. Po-
dobne wątpliwości wyraził Paweł Wojas, który apelował, aby „czujnie baczyć, by w gło-
wach mniej zahartowanego aktywu partyjnego nie pomieszały się taktyczne ustępstwa 
na rzecz najbardziej zacofanych środowisk naszego społeczeństwa”. Stwierdził, że gdy-
by wiedza o przemówieniu Nowaka dotarła „do partii, nawet do szerszego aktywu, nie 
przyniosłoby [to] dobrych skutków [...] skierowałoby uwagę na niedobre tory wśród 
tych, którzy przyjęliby je jako wskazówkę do działania”106.

W czasie opisywanej dyskusji starano się zrozumieć, dlaczego Nowak poruszył 
kwestie dotyczące Żydów i zrobił to w taki sposób. Formułowano różne, często nie do 
końca sprecyzowane sugestie. Mateusz Oks stwierdził, że Nowakowi „chodzi o tę salę, 
o obecnych. I niekoniecznie żydowskiego pochodzenia. Mówiło się przed wojną, że 
wino wajcami zła są Żydzi i cykliści”. Ten swój domysł Oks nazwał najgorszym przypusz-
czeniem107. Leon Kasman zarzucał Nowakowi, odnosząc się do jego słów o rozpoczę-
tej kampanii w walce z antysemityzmem, przypisywanie „jakiejś intrygi” normalnym 
działaniom partii, czyli występowaniu przeciwko antysemityzmowi108.

Jednym z bardziej zaskakujących wątków w omawianej debacie było wystąpienie 
Mariana Czerwińskiego, który pogrom kielecki z lipca 1946 r. porównał z czerwcowymi, 
późniejszymi o dziesięć lat wydarzeniami w Poznaniu. Wspominając trudny, powojenny 
czas, „niesłychaną nagonkę wrogów zewnętrznych i wewnętrznych”, Czerwiński powie-
dział: „przeżyliśmy niejedną prowokację. Haniebna prowokacja w Kielcach poruszyła 
Komitet Centralny i całą klasę robotniczą w kraju, Mikołajczyk przyjechał na Śląsk or-
ganizować bandy – z całego kraju zjechali się ludzie z pistoletami”. Wyjaśnił, że mówi 
o tym, „bo to jest bardzo ważna sprawa wiążąca się z Poznaniem”. W przypadku Kielc, 
twierdził Czerwiński, partia zareagowała właściwie: „wyprowadziła 30 tys. ludzi na uli-
cę, zabezpieczyły ochronę organa bezpieczeństwa [...] nie dopuściliśmy do prowokacji. 
[...] partia nie cofnęła się przed naporem wroga”. Siłą partii okazała się „zdecydowana 
wola”, w przypadku Poznania zaś widoczna była bezradność władz109.

103 Ibidem, s. 645.
104 Ibidem, s. 677.
105 Ibidem, s. 709.
106 Ibidem, s. 787. Oprócz Wojtasa do przemówienia Nowak odniósł się także Wróblewski, ale nie powie-

dział nic nowego (ibidem, s. 797).
107 Ibidem, s. 698–770.
108 Ibidem, s. 646.
109 Ibidem, s. 721. Czerwiński bezradność tłumaczył „osłabieniem i poderwaniem autorytetu organów 

bezpieczeństwa”.
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Na koniec trzeba dodać, jak Zenon Nowak odniósł się do wypowiedzi nawiązują-
cych do jego przemówienia – w ostatnim dniu obrad przyznał, że jego ton powinien być 
spokojniejszy. Jednoznacznie stwierdził, że wszelkie przejawy antysemityzmu „trzeba 
z całą siłą tępić i zwalczać”110. Wyjaśnił, iż nie jest przeciwny pisaniu o konieczności 
zwalczania tego zjawiska, tylko nie zgadza się z tymi artykułami wykorzystywanymi 
za granicą, których autorzy twierdzili, że „antysemityzm się wdziera do komitetów 
partyjnych”. Trzeba przyznać, że komunistyczną nowomową posługiwał się z pewnym 
wdziękiem: „łatwiej jest nie dopuścić do skupisk aniżeli przez złą politykę [...] dopusz-
czać, a potem rozrzedzać. Nie ma rozrzedzenia bez poczucia krzywdy”. Podobnie, jak 
zdarzało się to innym mówcom, także on bezwiednie odsłaniał kadrową politykę partii: 
„jeśli idzie o sprawę rozrzedzenia [...] starałem się robić zawsze stosunkowo dobrze, 
żeby jak najmniej krzywd robić ludziom [...] nie słyszałem o jakichś pretensjach do tej 
roboty, którą ja robiłem”. Po chwili stwierdził jednak: „nawet jak towarzysze się niby 
zgadzają i odchodzą [...] to czuje się, że mają poczucie krzywdy”. Osobno Nowak od-
niósł się do pytania Oksa o to, dlaczego wywołał ten temat. Stwierdził: „idzie rozróbka, 
w której cały szereg członków Biura Politycznego jest przedstawionych jako antysemici”, 
i skonkludował, że w rezultacie inni działacze partyjni uznają, iż oskarżani o antysemi-
tyzm „nie są zdolni przeprowadzać polityki demokratyzacji”111.

Do omawianej kwestii wrócono w ostatnim dniu obrad. Ochab, podsumowując 
omawiane wtedy problemy, zadeklarował, że Biuro Polityczne będzie „zdecydowanie 
zwalczać przejawy antysemityzmu i nacjonalizmu wszelkiego typu”112.

Ostatnim wątkiem żydowskim lipcowego plenum były oświadczenia niektórych dzia-
łaczy w związku z wystąpieniem Zenona Nowaka. W liście do prezydium VII Plenum 
KC PZPR Jerzy Tepicht napisał: „nie czuję się i nie czułem nigdy Żydem – mimo swej 
rasy [...] Byłem i jestem Polakiem. Każdą formę dyskryminacji Żydów odczuwam jako 
wstyd dla mojego, polskiego narodu”. Stwierdził też: „elementy tego rodzaju wplatają 
się [...] do życia naszej partii”. Zdaniem Tepicha, „nie było tego nigdy w ruchu komu-
nistycznym, w naszej partii”. Jako protest przeciwko „temu, co na tej sali zabrzmiało”, 
Tepicht złożył mandat zastępcy członka KC PZPR113.

W trakcie obrad, 26 lipca, ze sprawowanych funkcji zrezygnowali również Helena 
Kozłowska i Mateusz Oks. Kozłowska napisała do prezydium, że „nie chce być członkiem 
partii drugiej kategorii”. Obydwoje wycofali swoje wnioski dwa dni później, 28 lipca, po 
oświadczeniach Cyrankiewicza, Rokossowskiego i Nowaka114. Tego samego dnia swój 
wniosek wycofał także Tepicht, nie podając motywów zmiany decyzji115.

Zaprotestował także Józef Kowalczyk, który w oświadczeniu z 27 lipca 1956 r. stwier-
dził m.in., że nie będzie przekonywał Nowaka, bo „doskonale wie on, co powiedział, 

110 Ibidem, s. 740. W osobnym punkcie Nowak odniósł się do zarzutu Kasmana, którego nazywał swoim 
przyjacielem. Proponował, aby Kasman i inni „przez pięć minut pomyśleli, jak ten stary komunista 
Nowak [...] czuje się, jak jego się rozrabia jako antysemitę”.

111 Ibidem, s. 740.
112 Ibidem, s. 774.
113 Ibidem, s. 836.
114 Ibidem.
115 Ibidem, s. 838.
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i że właśnie tak, a nie inaczej chciał to powiedzieć”. Napisał także: „czuję się zniewa-
żony [...] jako działacz polskiego ruchu robotniczego [...] jako Polak. Chociaż w pew-
nej swoistej nomenklaturze jestem również tzw. pochodzeniowcem, to jednak w ciągu 
kilku dziesięcioleci walczyłem w szeregach partii o nową Polskę, wolną i sprawiedliwą 
dla wszystkich jej mieszkańców [...] wcale nie uważam, aby tow. Nowak miał w czym-
kolwiek być lepszym Polakiem ode mnie”116.

Kierownictwo partii nie zdecydowało się opublikować całej dyskusji z VII Plenum, 
na co zwracano uwagę w nadsyłanych do KC PZPR rezolucjach POP. Na początku 
sierpnia 1956 r. KC PZPR skierował list do podstawowych organizacji partyjnych z in-
formacją o VII Plenum. Wskazano w nim zasady, według których odtąd miała się to-
czyć dyskusja. Nie odniesiono się do wypowiedzi na tematy żydowskie, przypomniano 
tylko o tym, jak prowadzić prawidłową politykę kadrową, oraz poinformowano, że na 
lipcowym plenum nie tylko potępiono „przejawy grupowości”, ale także wezwano do 
walki z nimi i zaapelowano o jedność partii117.

Z związku z brakiem dostępu do pełnego zapisu lipcowych obrad zaczęły się poja-
wiać różne przecieki, część z nich dotyczyła oczywiście przemówienia Zenona Nowa-
ka. Coraz głośniej mówiono o walkach frakcyjnych, z którymi łączono także sprawy 
żydowskie. W pytaniach z sierpnia i września 1956 r. dotyczących VII Plenum odno-
towano np. sprawę „wypadów antyinteligenckich i antysemickich t.t. Zawadzkiego, 
Z. Nowaka, Kłosiewicza i Witaszewskiego”. Pytano, czy traktować je „jako wyraz oso-
bistych nastrojów, czy jako przejaw ich skrzywień ideologicznych, czy też jako środek 
odwrócenia uwagi partii od toczącej się walki o zakres i metody demokratyzacji życia 
społecznego i partyjnego”118.

Jerzy Zawieyski wspominał w swoich dziennikach, że latem 1956 r. rozmawiał z Ta-
deuszem Mazowieckim o podziałach w partii. Informację o programie natolińczyków 
(„ostry kurs, reformy gospodarcze, powołanie do rządu Gomułki oraz – co najdziwniej-
sze – walkę z Żydami!”) Zawieyski opatrzył komentarzem: „Wszystko to zdumiewające. 
Więc nie ciemne masy szerzą antysemityzm, lecz partia! Koniec świata!”119. O antyse-
mityzmie w kontekście polityki partii wspominał w swoich dziennikach także Lipski, 
któremu na jednym ze spotkań robotnicy opowiadali, że dyrekcja w ich zakładzie jest 
„dość nieźle zażydzona”. Lipski skomentował: „kontrargumenty (przypatrzyć się, skąd 
idzie propaganda antysemicka, Zenon Nowak na VII Plenum, kurs antysemicki w Ro-
sji) trafiają, oczywiście nie na 100 proc., ale jednak trafiają”120.

Uchwały różnych POP z jesieni 1956 r., jeszcze sprzed Października, wskazują na 
to, że w działaniach partii dostrzegano antysemityzm. W rezolucji z 28 września or-

116 Ibidem, s. 837.
117 Dokumenty centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marzec–listopad ’56..., s. 342.
118 Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948–1982..., s. 68. W pierwszym pytaniu poruszono kwestię 

„publicznych wypadów poszczególnych członków kierownictwa przeciw linii generalnej VII Plenum”. 
Pytający wymienił Zawadzkiego (aktyw warszawski), Nowaka (wrocławski) i Witolda (lubelski). Nie 
wspomniał o tym, aby w swoich wystąpieniach poruszali sprawy żydowskie, ale treść pytania trzeciego, 
zacytowanego w tekście, pozwala sądzić, że takie wątki mogły się pojawiać.

119 J. Zawieyski, Dzienniki 1955–1959, Warszawa 2011, t. 1, s. 282–283.
120 J.J. Lipski, Dzienniki 1954–1957..., s. 269.
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ganizacji partyjnej przy Związku Literatów Polskich czytamy o „głębokim niepokoju” 
związanym z nasileniem fali antysemickiej. Zdaniem autorów dokumentu, odpowie-
dzialność za to „ponoszą niewątpliwie również i ci, którzy rzucają lub aprobują hasło 
tzw. regulacji narodowościowej”. Działania te nazwano faszystowskimi, podkreślano 
konieczność oczyszczenia aparatu partyjnego, państwowego i związkowego121. Warto 
zauważyć, że na antysemityzm wskazano tylko w kilku rezolucjach POP, podobnie 
jak wcześniej kwestia żydowska znajdowała się na marginesie partyjnej, odwilżowej 
debaty.

Brak pełnej informacji o dyskusjach prowadzonych w kierownictwie PZPR powo-
dował, że w przestrzeni publicznej pojawiały się różne plotki, np. w informacji o na-
strojach dotyczących VIII Plenum i procesów poznańskich sekretarz KW PZPR z Bia-
łegostoku napisał, że w Sejnach „pojawiły się głosy, że tow. H. Minc został odwołany 
[...] gdyż był Żydem, a obecnie wejdzie na jego miejsce tow. Gomułka, ponieważ jest 
znany ze swego antysemityzmu”122. 

Na jesiennych posiedzeniach Biura Politycznego, poprzedzających VIII Plenum, 
sprawy żydowskie poruszano kilkakrotnie. 7 września zdecydowano, aby chętni na 
wyjazd do Izraela wojskowi zostali przed wyjazdem zwolnieni z armii i zatrudnie-
ni w innym miejscu123. Była to kolejna odsłona emigracji Żydów z Polski do Izraela. 
W tej sprawie między polskimi i żydowskimi towarzyszami występują rozbieżności, 
np. w związku z listem przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów 
Grzegorza Smolara do I sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba124 partia sformułowała 
następujący wniosek: „wskazane przez tow. Smolara zjawisko [...] nie odpowiada rze-
czywistości [...] obawy tow. Smolara pogłębia fakt, że wśród ubiegających się o wyjazd 
jest poważna ilość członków TSKŻ [...] duży niepokój i przewrażliwienie [...] kierow-
nictwa TKŻ wypływa z faktu, że Towarzystwo zaczyna tracić wpływy w środowiskach 
ludności żydowskiej [...] Towarzystwo w takiej sytuacji nie jest zdolne przeciwdziałać 
tendencjom wyjazdowym i nastrojom plotkarsko-panikarskim”125.

W trakcie obrad Biura Politycznego przed październikowym plenum wskazano 
konsekwencje lipcowych dyskusji. Gdy na początku października oceniano sytuację 
w partii („bardzo ciężka”), stwierdzono, że niesłuszne wystąpienie Nowaka na VII Ple-
num w sprawie regulacji spowodowało duże szkody, skierowało dyskusję na niewłaściwe 
tory i wywołało w kraju wielką falę antysemityzmu126.

121 Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948–1982..., s. 99. O antysemityzmie wspomniano również 
w liście otwartym POP Uniwersytetu Warszawskiego z 13 X 1956 r., w którym pisano o „siłach kon-
serwatywnych, opornych wobec wszystkiego, co nowe”, które chciały zastąpić program demokratyzacji 
„demagogią socjalną”, przeciwstawić sobie klasę robotniczą oraz inteligencję i głosiły antysemickie hasła 
(ibidem, s. 107).

122 Informacja Sekretarza KW PZPR nadana do KC PZPR 20 X 1956 r. o odgłosach i opiniach społeczeństwa 
województwa białostockiego na temat obrad VIII Plenum KC PZPR i procesów poznańskich, 20 X 1956 r. 
[w:] M. Kietliński, A. Pasko, Na fali października 1956 roku. Białostocczyzna w świetle dokumentów  
archiwalnych, Białystok 2006, s. 109.

123 Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970..., s. 184.
124 AAN, KC PZPR, 237-XIV-100, Pismo Grzegorza Smolara do I sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba, 

8 VIII 1956 r., k. 6. 
125 Ibidem, Notatka w sprawie wyjazdów ludności żydowskiej do Izraela, 17 VIII 1956 r., k. 2.
126 Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949–1970..., s. 188.
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O zjawisku „nowego numerus clausus” wspomniano na kolejnym posiedzeniu Biura 
Politycznego, 15 października. Do tej sprawy i do wystąpienia Nowaka odniósł się Roman 
Zambrowski, winą za to obarczając „konserwatywne siły w partii”. Stwierdził: „nie wystąpi-
liśmy przeciw temu i to sprawę w opinii publicznej pogorszyło”. Proponował „stawiać tamę 
wystąpieniom wściekłym”127. Dwa dni później, w czasie kolejnego posiedzenia Biura, Stefan 
Jędrychowski po raz kolejny potwierdził istniejące w tym gremium rozbieżności. Wspomi-
nając przemówienie Nowaka, powiedział, że od tego stanowiska nie odcięto się wyraźnie. 
O postrzeganiu kwestii żydowskiej wiele mówi fragment jednego z wystąpień, w którym 
zwrócono uwagę „na podział oklasków na aktywie na towarzyszy żydowskich i polskich”128.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w kontekście omawianej problematyki jest niewąt-
pliwie VIII Plenum KC PZPR, obradujące od 19 do 21 października. W uchwale tego 
zgromadzenia, zatytułowanej „O aktualnych zadaniach politycznych i gospodarczych 
partii”, odniesiono się do kwestii żydowskiej. Na trzeciej stronie dokumentu czytamy: 
„partia potępia poglądy i metody wprowadzające do szeregów partyjnych sztuczne linie 
podziału według pochodzenia narodowościowego i objawy dyskryminacji jakichkolwiek 
grup ludności ze względu na ich pochodzenie, które sprzyjają rozbudzeniu antysemityzmu 
i wszelkich obcych ideologii partii tendencji nacjonalistycznych demoralizujących kadry 
partyjne”. W kolejnym zdaniu wskazano, czym należy kierować się w polityce kadrowej – 
wymieniono kwalifikacje polityczne i zawodowe, poglądy, dojrzałość ideologiczną, oblicze 
moralne, więź z masami, ofiarność w walce o sprawę klasy robotniczej, ludu pracującego129.

Warto zatrzymać się przy tym dokumencie i zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierw-
sze, kwestię żydowską ograniczono do polityki partyjnej. Po drugie, przyczyn anty-
semityzmu szukano w praktykach partii. Po trzecie, o jego występowaniu pisano tylko 
w odniesieniu do partii – rozbudzanie wrogości wobec Żydów miało demoralizować 
kadry partyjne. Po czwarte, wskazując kryteria polityki kadrowej, przyznano, że wcześ-
niej decydujące były czynniki inne niż wymienione w uchwale.

W czasie VIII Plenum sprawy dotyczące Żydów pojawiały się w niektórych wypo-
wiedziach. Poruszano je również w rozmowach z delegacją radziecką w pierwszym 
dniu obrad, 19 października 1956 r. Jóźwiak wspomniał o „robieniu antysemitów” 
z niektórych działaczy partyjnych, wymienił Rokossowskiego, Nowaka, Zawadzkiego. 
Przypomniał o propozycji Nowaka z VII Plenum, aby „uregulować kadry żydowskie 
i wysunąć kadry narodowe”. Stwierdził też, że „treść wystąpienia była prawidłowa, ale 
forma być może zbyt ostra”. Ciekawie Jóźwiak opisał sytuację w Polsce: „Chodzi o to, 
że dla kogoś jest [to] korzystne i podejmuje te kwestie. Z towarzysza Rokossowskiego 
zrobiono antysemitę. Po wydarzeniach w Poznaniu rozpętała się nagonka przeciwko 
Wojsku Polskiemu. Jest gdzieś ktoś, dla kogo korzystny jest rozkład partii, organów pań-
stwowych i armii. Ten ktoś działa zręcznie, a my nie potrafiliśmy dać mu odporu”130.

127 Ibidem, s. 196.
128 Ibidem, s. 210. Jędrychowski zwracał także uwagę na to, że list KC do wszystkich organizacji partyjnych 

po VII Plenum był tylko „zaklajstrowaniem” problemu (ibidem, s. 210, przypis 10).
129 VIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR 19–21 X 1956 r...., s. 5.
130 Notatka z rozmów delegacji prezydium KC KPZR i członków Biura Politycznego KC PZPR w Warszawie 

19 X 1956 r. [w:] Dokumenty centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marzec–listo-
pad ’56..., s. 383–384.
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W czasie spotkania w sprawach żydowskich głos ze strony radzieckiej zabrali Ana-
stas Mikojan i Łazar Kaganowicz. Pierwszy z nich polskim uczestnikom zebrania wy-
pomniał, że po VI Plenum Chruszczowa nazywa się „niemal antysemitą”, a przecież 
„nie chodziło o antysemityzm, lecz o właściwą politykę narodową. [...] prawidłowe 
rozmieszczenie narodowych kadr nie jest antysemityzmem”. Aby podkreślić, że rów-
nież polscy towarzysze dostrzegali ten problem, Mikojan wskazał wspomniany list 
Gomułki do Stalina z grudnia 1948 r. Podobnie wypowiadał się Kaganowicz. Jego 
przekaz nie tylko był zgodny z tezami Nowaka, lecz także stanowił potwierdzenie, że 
„narodowościowa regulacja” jest potrzebna w wymiarze międzynarodowym. Kagano-
wicz powiedział: „Nie może być większej pomocy dla antysemitów niż nadmierne na-
gromadzenie kadr żydowskich. Będąc sekretarzem KC KP Ukrainy, sam regulowałem 
narodowościowy skład kadr. Ta kwestia ważna jest również w skali międzynarodowej, 
w związku ze stosunkami między Arabami i Izraelem. [...] Arabowie prowadzą polity-
kę narodowowyzwoleńczą, a Izrael wyraża politykę imperialistów”. Zarzucał polskiej 
prasie, że „te kwestie omawiane były [...] nieprawidłowo”131. W ten sposób tematykę 
żydowską wprowadzano w bardzo ważnym momencie politycznym, kiedy każde sło-
wo miało znaczenie.

Drugiego dnia, 20 października 1956 r., kiedy obradowano już tylko we własnym 
gronie, Bolesław Rumiński wspomniał o niewybrednej kampanii prowadzonej przez 
niektórych towarzyszy po lipcowym plenum: „mówili [...] że Nowak stawia sprawę ży-
dowską nie sam, ale kieruje nim inna ręka”. Trzeciego dnia głos zabrał Zenon Nowak 
i oczywiście odniósł się do sprawy antysemityzmu. Zadeklarował: „nie jestem zwo-
lennikiem żadnych teorii regulacji i nie dlatego te sprawy stawiałem [...] uważam, że 
nasza polityka kadrowa często pomagała antysemityzmowi [...] trzeba unikać w naszej 
polityce wszystkiego, co może podsycać antysemityzm”. Wspomniał o wielkim szumie, 
który zrobiono wokół tej sprawy, co spowodowało „odciągnięcie uwagi dużej części [...] 
organizacji partyjnych od spraw zasadniczych”. Stwierdził, że jeśli przyczyniło się do 
tego jego wystąpienie, „to trzeba powiedzieć, że ono złą rolę odegrało”132.

Wątki żydowskie pojawiły się jeszcze w kilku innych wystąpieniach, ale w porów-
naniu z VII Plenum o wiele rzadziej, jedynie przy okazji innych problemów. Tadeusz 
Daniszewski mówił o „nucie nacjonalizmu”, której skutkiem jest „rozpalanie antagoni-
zmów narodowościowych”. Uznał, że są to fakty bez precedensu133. Józef Cyrankiewicz 
apelował, aby zerwać „z mętną tezą o narodowościowej regulacji kadr”134. O „mętnej 
fali nacjonalizmu” mówił Józef Kowalczyk, jako jej przyczynę wskazując przemówie-
nie Nowaka na VII Plenum. Stwierdził, że walka z antysemityzmem oraz stosunek do 
równo uprawnienia, prawa do asymilacji obywateli pochodzenia żydowskiego jest w Pol-
sce miernikiem postępu. Jego zdaniem przemówienie Nowaka „zaktywizowało ponu-
re moce ciemnogrodu”, którym przeciwstawił m.in. całą partię. Tłumaczył, że w takiej 
atmosferze „wylęgły się” nastroje klerykalne, antyrosyjskie, antyradzieckie, mówił tak-

131 Ibidem, s. 368, 397.
132 VIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR 19–21 X 1956 r..., s. 97.
133 Ibidem, s. 99.
134 Ibidem, s. 197.
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że o grupach działaczy idących „własną linią polityczną, broniących koncepcji, które 
mocno zalatują nacjonalizmem i konserwatyzmem”135.

Oskar Lange wspomniał, że przed wojną studenci krzyczeli „precz z Żydami”, a obec-
nie ich hasło brzmi: „precz z antysemityzmem”, co uznał za dowód, że powstają „nowe 
siły rodzącego się socjalistycznego społeczeństwa”136. Stefan Matuszewski mówił o re-
akcji na słowa Nowaka z VII Plenum. Stwierdził, że poruszona przez niego sprawa, 
„będąca w jego ujęciu jednym z wielu problemów polityki kadrowej, nabrała znaczenia 
aktualnie bardzo niebezpiecznego w związku ze złą wolą jednych oraz z niedojrzałością 
polityczną i obskurantyzmem innych kół społeczeństwa”. Odrzucił możliwość dyskrymi-
nacji z powodów narodowościowych. Ubolewając nad nieporozumieniem dotyczącym 
wystąpienia Nowaka, spytał, „kto dał prawo stworzyć teorie o antysemickiej i nacjona-
listycznej grupie w KC? To jest przecież insynuacja i obelga, która hańbiącym cieniem 
kładzie się na nas wszystkich”. Apelował, aby dać „zdecydowany odpór tej nikczemnej 
próbie oczerniania działaczy [...] partii”. Stwierdził, że w Komitecie Centralnym mogą 
ścierać się odmienne opinie, ale „w sprawie antysemityzmu na tym szczeblu nie ma 
i nie może być w zasadzie różnic”. Dodał, iż „zmistyfikowano linię podziału w KC [...] 
która [...] przynosi nam ujmę i wyrządza krzywdę partii”137.

Matuszewski zwrócił uwagę na jeszcze jedno zjawisko: przenikanie do partii „na-
strojów nacjonalistycznych, a więc i antysemickich”. Nazwał je „wypróbowaną bronią 
wszelkiej reakcji zmierzającej do odwrócenia uwagi od spraw zasadniczych”138.

O antysemityzmie wspomniał także Kazimierz Mijal, który stwierdził, że gdy poja-
wiają się konkretne pytania o odpowiedzialność za błędy przeszłości, niektórzy obecni 
zwolennicy zmian, a dawniej decydenci, pytających nazywają „dzierżymordami”, sta-
linowcami i antysemitami, którzy szukają kozłów ofiarnych139.

Przywołane wypowiedzi z VIII Plenum, w których pojawiał się „wątek żydowski”, 
pokazują, że w dalszym ciągu w niewielkim stopniu tematyka ta wychodziła poza ży-
cie partyjne. Mówienie o Żydach wpisywało się w różne działania PZPR: regulacje, po-
działy partyjne, walkę z antysemityzmem wewnątrz partii, instrumentalne traktowanie 
tej problematyki przez część działaczy partyjnych. Tylko w nielicznych przemówie-
niach kwestia żydowska była wspominana w odniesieniu do społeczeństwa, np. jeden 
z dyskutantów mówił o studentach walczących z antysemityzmem, drugi – o grupach 
Ciemnogrodu, którym przypisywał nie tylko hasła antysemickie, ale również klerykal-
ne i antyradzieckie.

Po październiku 1956 r. tematyka żydowska, ograniczona do regulacji, antyse-
mityzmu, podziałów partyjnych i oceny praktyk kadrowych partii, stopniowo prze-
stawała interesować kierownictwo PZPR. Pojawiały się za to nowe kwestie związane 
z ludnością żydowską: emigracja, tzw. repatriacja, organizacje tej społeczności czy 
kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie. W tej ostatniej sprawie partia zajęła jedno-
znaczne stanowisko w oświadczeniu na temat „agresji Izraela, Francji i Wielkiej Bry-

135 Ibidem, s. 198.
136 Ibidem, s. 205.
137 Ibidem, s. 211.
138 Ibidem, s. 211.
139 Ibidem, s. 214.
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tanii na Egipt”, które zamieszczono na pierwszej stronie „Trybuny Ludu” 3 listopada 
1956 r. Domagano się „zaprzestania agresji wobec Egiptu”, pisano o brutalnym ataku 
i akcji przeprowadzonej z premedytacją. Stwierdzono, że wydarzenia te są „ogniwem 
w łańcuchu działalności państw imperialistycznych zmierzających do przywrócenia 
i umocnienia swojego kolonialnego panowania w krajach arabskich”. Izrael nazwano 
„narzędziem tych mocarstw”140. Dzień później na naradzie aktywu PZPR Gomułka, 
nowy przywódca partii, odniósł się do wydarzeń na arenie międzynarodowej. Mó-
wiąc o ich wpływie na sytuację w Polsce, jako pierwsze wymienił „imperialistyczne 
działania Anglii, Francji i Izraela przeciwko Egiptowi141”. Jesienią 1956 r. pojawiały 
się coraz bardziej jednoznaczne wypowiedzi najważniejszych działaczy partyjnych 
w sprawie antysemityzmu142.

Na koniec warto wspomnieć o tym, że żydowskie debaty w kierownictwie PZPR 
przenikały do przestrzeni publicznej. Jan Józef Lipski pisał w swoich wspomnieniach 
o przebiegu wizyty Zenona Nowaka we wrocławskim Pafawagu: „wystąpił tam z anty-
semickimi pokrzykiwaniami – i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem [...] Po paru 
dniach przyjechała w związku z tym [...] delegacja z Żerania z Goździkiem na czele [...] 
i po kilkugodzinnych przekonywaniach i tłumaczeniach wszystko zostało odkręcone”143. 
Aktyw przyjmował sugestie płynące z góry, czego rezultatem były antysemickie zacho-
wania części działaczy, np. w Komitecie Miejskim w Gdyni na korytarzu „rozdawano 
kartki z informacjami, który z kandydatów do władz jest Żydem. Tych osób nie należało 
wybierać ze względu na pochodzenie”144.

Opisane w artykule kwestie to tylko fragment problematyki żydowskiej w Polsce 
w okresie odwilży. W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze o postawie komunistów 
działających na ulicy żydowskiej. Było to inne środowisko niż przedstawieni wyżej 
uczestnicy dyskusji podczas plenów czy posiedzeń Biura Politycznego. Nawet jeśli nie-
którzy z nich deklarowali narodowość żydowską – to funkcjonowali w rzeczywistości, 
która była polska. Towarzysze z ulicy żydowskiej żyli na co dzień problemami swojej 
społeczności. Te dwa partyjne światy bardzo się różniły.

W książce o wydarzeniach 1956 r. Paweł Machcewicz napisał: „nie negując sze-
rokiego zasięgu nastrojów antyżydowskich, należy jednak zachować powściągliwość 
w kwalifikowaniu antysemityzmu jako zjawiska w pełni masowego, stanowiącego jedną 
z dominujących cech potocznego myślenia i zbiorowej wyobraźni w 1956 r. Jest bardzo 
charakterystyczne, że w czasie rewolty poznańskiej hasła antysemickie były całkowicie 
nieobecne. Nie zarejestrowano ani jednego okrzyku skierowanego przeciw Żydom. Ma 
to bardzo dużą wymowę, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na ulicach Poznania doszło 

140 „Trybuna Ludu”, 3 XI 1956, s. 1.
141 Dokumenty centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, marzec–listopad ’56..., s. 421.
142 G. Berendt, Życie żydowskie..., s. 301–303.
143 J.J. Lipski, Dzienniki 1954–1957..., s. 60. O sytuacji we Wrocławiu w październiku 1956 r. zob. także 

S. Ciesielski, Wydarzenia Października 1956 we Wrocławiu [w:] Październik 1956 na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1997, s. 37–59. G. Berendt, Życie żydowskie w Polsce..., 
s. 298–300.

144 M. Żukowski, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku w okresie Paź-
dziernika 1956 r. i wyborów do Sejmu w 1957 r. [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Sie-
dziako, Szczecin 2014, s. 180.
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do pełnego wyzwolenia zbiorowych emocji”145. Rzeczywiście, z polskiej perspektywy 
zdarzające się w różnych miejscach kraju antyżydowskie wystąpienia i zachowania były 
tylko niewielkim fragmentem dynamicznych przeobrażeń dokonujących się w prze-
strzeni publicznej. Żydowski punkt widzenia był jednak inny, determinowały go przede 
wszystkim płynące z całej Polski doniesienia o wrogich wobec Żydów wystąpieniach, 
zwolnieniach z pracy, antysemickich ulotkach, wypowiedziach, pobiciach, atakach na 
żydowskie dzieci. Dla komunistów żydowskich centralny problem odwilży stanowiły 
antysemityzm, sytuacja ludności żydowskiej, emigracja, tzw. repatriacja, a także stano-
wisko Moskwy wobec spraw żydowskich146.

Rok 1956 był ważnym momentem w historii Polski. Po raz kolejny jednak przełomo-
we wydarzenia nie stały się wspólnym doświadczeniem Polaków i Żydów i, podobnie jak 
wcześniej, obie społeczności spoglądały na losy wspólnej ojczyzny z różnych perspektyw.

Rozpoznanie tematyki żydowskiej w czasie spotkań kierownictwa PZPR w 1956 r. 
pozwala dostrzec kilka kwestii. W czasie odwilży kwestia ta była fragmentem toczącej 
się wówczas wielkiej politycznej debaty, czasami zajmując w niej osobne miejsce.

Niewątpliwie to, jak rozmawiano o Żydach, ilustruje podziały w partii wynikające 
z różnic narodowościowych – w pewnym momencie zaczęto mówić o nich otwarcie. 
Wcześniej z poglądami na temat towarzyszy żydowskich się nie afiszowano. W okre-
sie stalinizmu kwestie te usunięto z dyskusji partyjnej, antysemityzm został ukryty za 
parawanem walki z syjonizmem, imperialistycznym Izraelem czy szpiegami Jointu.

Po śmierci Stalina, a następnie po XX Zjeździe stopniowo zmieniały się dotychczas 
obowiązujące schematy myślenia. Inaczej zaczęto mówić np. o Ticie, Gomułce, odwil-
żowa rzeczywistość się zmieniała. Kluczem do jej zrozumienia było potępienie kultu 
jednostki, „beriowszczyzny”. Część towarzyszy z trudem jednak odnajdowała się w no-
wych realiach. Pokazują to np. wypowiedzi na temat Gomułki. Z czasem przyznano, że 
wyrządzono mu krzywdę, ale wiosną i latem 1956 r. niektórzy jeszcze nie radzili sobie 
z tą sytuacją. Poparcie Gomułki oznaczało, że partia się pomyliła – a przecież tworzyli 
ją wówczas ci, którzy nad tą pomyłką debatowali.

Ożywienie polityczne po XX Zjeździe sprawiło, że zaczęto mówić otwarcie o ukry-
wanych dotąd poglądach i przekonaniach, także w sprawach dotyczących Żydów.

Jednym z najczęściej poruszanych wątków żydowskich była „regulacja” – zaczęto 
ją wprowadzać, gdy niektórzy partyjni dostrzegli „skupiska towarzyszy żydowskich” 
w pewnych instytucjach. Uważano, że wspomniane środowiska tworzyły się nie tylko 
spontanicznie, ale także w wyniku złej polityki kadrowej partii. Wspomniane skupiska 
obarczano też odpowiedzialnością za wypaczenia i błędy.

Myślący tak działacze partyjni zdawali się nie dostrzegać, że w tych instytucjach są też 
Polacy, np. minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz. Zresztą oni sami nie 
byli neutralni politycznie w okresie stalinizmu (np. Zenon Nowak, Aleksander Zawadzki). 
W nowej rzeczywistości unikali tego tematu lub swoją rolę wyjaśniali dość enigmatycznie.

145 P. Machcewicz, Polski rok 1956..., s. 224. W tym miejscu warto wspomnieć, że Marian Czerwiński, 
jeden z uczestników lipcowego VII Plenum KC PZPR, opowiadał, iż w budynku KW w Poznaniu ja-
kaś „rozhisteryzowana kobieta” stwierdziła: „towarzysz Ochab [to] nie Polak, a nasłany tu” (Protokoły 
VI i VII Plenum..., s. 723).

146 G. Berendt, Życie żydowskie..., s. 314–327.
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Warto postawić pytanie o to, czy żydowscy komuniści zamykali się we własnym gro-
nie, czy byli swoistym klanem. Jest to ciekawe zagadnienie. Na podstawie wypowiedzi 
w czasie obrad można dojść do sprzecznych wniosków.

W swoim gronie, używając komunistycznej nowomowy, towarzysze dyskutowali 
też o wspomnianej regulacji czy „rozrzedzeniu”. Niektórzy mówcy opowiadali, że  
w partii obowiązywała niepisana zasada, by nie „skupiać towarzyszy żydowskich”, ale 
twierdzono także, iż z przestrzeganiem tej reguły bywały problemy. W ten sposób par-
tia przyznawała, że w swojej polityce kadrowej stosowała kryterium narodowościowe, 
co świadczy o tym, że mimo deklaracji o równości towarzyszy partyjnych Żydów wciąż 
traktowano inaczej.

We wspomnianych debatach sporo miejsca poświęcano antysemityzmowi. Z zapi-
sów obrad wynika jasno, że działacze partyjni nie rozumieli tego zjawiska. Wrogość 
wobec Żydów łączyli przede wszystkim z istnieniem „skupisk towarzyszy żydowskich” 
lub tłumaczyli antysemityzm, używając argumentów ideologicznych, klasowych. Do-
szukiwano się też zewnętrznej manipulacji – zdaniem członków partii, rozbudzanie 
antysemityzmu miało czemuś albo komuś służyć (np. pozbawieniu władzy niektórych 
dotychczasowych decydentów, odwróceniu uwagi aktywu od zasadniczych spraw). 
Antysemityzm dostrzegano przede wszystkim w partii i również tam szukano sił od-
powiedzialnych za wzmacnianie wrogości do Żydów.

Pokazuje to, że partia nie była przygotowana do dyskusji, które nie mieściły się w na-
rzuconych partyjnych schematach. Przemówienie Nowaka wygłoszone na VII Plenum 
zaczęło żyć własnym życiem także dlatego, że kierownictwo partyjne wolało – jak po-
wiedział jeden z mówców – „zaklajstrować problem”.

Ciekawy był sposób myślenia towarzyszy, którzy nie zgadzali się z przemówieniem 
Nowaka. Większość z nich (wyjątkiem był np. Rapacki) tworzyła „aryjsko-żydowskie” 
podziały w partii, m.in. przyznając, że przydałoby się więcej „aryjskich” kadr.

Czytając zapisy obrad kierownictwa partii, trzeba pamiętać o tym, że cytowane 
opinie wygłaszali ludzie władzy, znajdujący się na szczycie hierarchii partyjnej, a za-
tem formułowane przez nich wnioski były wskazówką dla aktywu w terenie i wpływały 
na konkretne postawy i zachowania. W okresie odwilży po raz kolejny zmarnowano 
szansę, aby stworzyć warunki, w których byłaby możliwa rozmowa między Polakami 
i Żydami. Zamiast tego ponownie decydującą rolę odegrały stereotypy i oderwane od 
rzeczywistości partyjne zaklęcia. W kontekście tego, jak w bardzo ważnym momencie 
historii Polski tematykę żydowską traktowali polityczni decydenci, nie zaskakują wy-
darzenia lat 1967 i 1968.

Słowa kluczowe: Żydzi, 1956, plena VI, VII i VIII, odwilż, polski październik ’56
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“This tone sounds bad in my ear” – Jewish issues at the Polish United 
Workers’ Party’s Central Committee in the “Polish year 1956”

The article “This tone sounds bad in my ear” – Jewish issues at the forum of the Polish 
United Workers’ Party’s Central Committee in the “Polish year 1956” discusses the most im-
portant party meetings when the issue of Jews and Jewish culture was discussed. The Jewish 
question repeatedly cropped up during the party “thaw” debates, since the 6th Plenum of Pol-
ish United Workers’ Party Central Committee (March), it gradually appeared more and 
more in subsequent discussions (7th and 8th plenums). It was present in the internal party 
disputes, dealt with because of anti-Semitism, emigration to Israel, repatriation of Jews, 
Polish citizens from the USSR, settlements with Stalinism, another conflict in the Middle 
East, relations with Israel. Another issue was the so-called “Jewish street” and the actions 
of comrades working only “in the section”, having other problems than Polish comrades.

The matter of Jews and Jewish culture was a marginal issue in discussions dominated 
by the important political events of 1956. However, despite the limited presence, it was 
treated as a separate problem, in speeches and talks it was treated independently from 
other significant matters.

Apart from the new, “thaw” opinions on the Jewish subject, the author recalls the posi-
tion of the party (Polish Workers’ Party/Polish United Workers’ Party) regarding Jews un-
til the mid-1950s, she shows the “decrease” after the years of Stalinism. The article recalls 
also the attitude of Soviet comrades, including the Communist Party of the Soviet Union 
leader, Nikita Khrushchev, to the Jewish subject.

Key words: Jews, 1956, the 6th, 7th, 8th plenum, “thaw”, Polish October 1956


