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Wstêp

Spoœród rozlicznych tematów podejmowanych przez amerykañ-

skich akademików i intelektualistów ¿aden nie jest równie dra¿liwy

– a mo¿e w istocie niebezpieczny – jak kwestie wp³ywów etnicznych,

a wœród nich ¿adna nie jest dra¿liwsza i niebezpieczniejsza w oma-

wianiu ni¿ wp³ywy ¿ydowskie. Eseje profesora Kevina MacDonalda

zamieszczone w niniejszym zbiorze nale¿¹ do nielicznych, jakie po-

wsta³y w ostatnim czasie, które poruszaj¹ ten temat zarówno uczci-

wie, jak i dog³êbnie; mimo to jednak nie nale¿y oczekiwaæ, ¿e sposób

potraktowania tematu uchroni go przed niebezpieczeñstwami, na

jakie nara¿a siê poni¿szym opracowaniem.

Kevin MacDonald jest autorem prawdopodobnie najbardziej

wnikliwego studium, jakie kiedykolwiek napisano na temat ¯ydów,

ich kultury oraz religii. Jest to trylogia, na któr¹ sk³adaj¹ siê tomy

zatytu³owane A People That Dwell Alone (1994), Separation and Its

Discontents i The Culture of Critique (oba opublikowane w roku 1998).

Wyda³a j¹ najpierw naukowa oficyna PRAEGER i ustali³a za ni¹

wysok¹ cenê, szybko jednak sta³y siê prawie nieosi¹galne, ale obec-

nie dodrukowano je w wersji w miêkkich ok³adkach; s¹ tak¿e dostêp-

ne na internetowej stronie dr. MacDonalda http://www.csulb.edu/

~kmacd/.

MacDonalda, podobnie jak to siê przydarza wszystkim, którzy

uczciwie i otwarcie poruszaj¹ kwestiê ¿ydowskich wp³ywów, rych³o

oskar¿ono o „antysemityzm”; podjêto dzia³ania, które mia³y zakoñ-

czyæ jego akademick¹ karierê, uniemo¿liwiæ mu publikowanie i oczer-

niæ go jako cz³owieka i naukowca. Jak dot¹d, wysi³ki te spe³z³y na

niczym. Nadal piastuje on stanowisko profesora psychologii na Uni-

wersytecie Kalifornijskim w Long Beach i og³asza drukiem prace
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z dziedziny psychologii ewolucyjnej, w której jest szeroko znanym au-

torytetem.

Do swoich badañ wp³ywów ¿ydowskich MacDonald wprowadza

punkt widzenia dyscypliny naukowej, któr¹ reprezentuje. Cechy dys-

tynktywne ¿ydowskiej kultury i osobowoœci, jakie drobiazgowo do-

kumentuje na przestrzeni dziejów, wykorzystuj¹c przy tym zarówno

¿ydowskie, jak i nie¿ydowskie Ÿród³a, s¹ w jego teorii produktem

ewolucyjnej adaptacji ̄ ydów jako zbiorowoœci. Teza MacDonalda jest

pod tym wzglêdem uderzaj¹co zbie¿na z pogl¹dem sir Artura Keitha,

którego teoria o „grupowej selekcji” w ewolucji cz³owieka zawiera

w sobie tak¿e studium nad ¯ydami, jako grup¹, któr¹ czynniki ewo-

lucyjne ukszta³towa³y w taki sposób, ¿e powsta³a w niej solidarnoœæ

oraz silne poczucie to¿samoœci grupowej. Keith widzia³ w nich od-

zwierciedlenie „kodeksu zgody” w stosunku do cz³onków grupy oraz

„kodeksu wrogoœci” wobec pozosta³ych. Ów „podwójny kodeks” za-

skakuj¹co przypomina to, co w swoich czasach pisa³ o ¯ydach rzym-

ski historyk Tacyt. Cytuje go tak¿e MacDonald: Miêdzy sob¹ s¹ nie-

zachwianie uczciwi i zawsze gotowi okazaæ wspó³czucie, resztê ludz-

koœci poczytuj¹ jednak za znienawidzonych wrogów.

Ani w takim pogl¹dzie, ani w jego udokumentowaniu nie ma,

oczywiœcie, niczego „anty¿ydowskiego”. „Antysemityzm”, o ile ma on

oddawaæ rzeczywiste znaczenie tego s³owa, mo¿e jedynie odnosiæ siê

do nienawiœci wobec ¯ydów albo pragnienia wyrz¹dzenia im krzyw-

dy, w tym zaœ, co powiedzia³ albo napisa³ MacDonald, nie ma niczego,

co choæby zbli¿a siê do powy¿szej definicji. Jedyn¹ podstaw¹ dla pod-

trzymywania opinii, ¿e jego pogl¹dy s¹ „antysemickie”, jest takie roz-

szerzanie tego pojêcia, aby objê³o ono ka¿de przypisywanie ¯ydom in-

nych cech, ni¿ te uznawane powszechnie za pozytywne, i niedopusz-

czanie ¿adnych uogólnieñ na ich temat. Mimo to, dla wielu ludzi, któ-

rzy rzucaj¹ te oskar¿enia, jest to a¿ nadto wystarczaj¹cy powód.

Oczywiœcie, podobnie jak w przypadku wielu innych, którzy

otwarcie omawiali kwestiê ¿ydowskich wp³ywów (b¹dŸ próbowali

omawiaæ, a nawet tylko o niej napomkn¹æ) – m.in. Pat Buchanan,

Joe Sopran, kongresman Paul Findley, Jamek Moran, a ostatnio gen.

Anthony Zinni, senator Ernest Hollings czy Ralph Nader – daremne

s¹ wszelkie wysi³ki zmierzaj¹ce do odparcia tego zarzutu. Oskar¿e-

nie o „antysemityzm” – w du¿ej mierze podobnie jak oskar¿enia o „ra-

sizm”, „ksenofobiê”, „seksizm”, „homofobiê” etc. – jest w gruncie rze-

czy utwierdzaniem siê w poczuciu si³y; prób¹ unikniêcia i unicestwie-
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nia dyskusji na istotne tematy i sprowadzenia jej do poziomu argumen-

tacji ad personam, gdzie nie sposób niczemu zaprzeczaæ ani siê broniæ.

Jak bowiem „udowodniæ”, ¿e jakieœ pejoratywne w stosunku do ciebie

okreœlenie jest nieprawdziwe? Ka¿de zaprzeczenie albo obrona natych-

miast spotyka siê z oskar¿eniem, ¿e „nie jest dostatecznie przekonuj¹-

ca”. Oczywiœcie! Nigdy taka nie jest i byæ nie mo¿e. Oto dlaczego raz

rzucone oskar¿enie ma tak¹ moc i jest tak niebezpieczne – ci, którzy siê

nim pos³uguj¹, s¹ tego doskonale œwiadomi. Odwo³ywanie siê do roz-

maitych „izmów” i „fobii” zawsze œwiadczy o tym, ¿e ci, którzy miotaj¹

nimi na oœlep, w istocie niewiele maj¹ do powiedzenia. Peter Brimelow

zauwa¿y³, ¿e „rasist¹” jest ka¿dy, kto wygrywa polemikê z libera³em lub

z liberalnym lewicowcem, a w pewnych przypadkach tak¿e z konserwa-

tyst¹. W du¿ej mierze jest to równie¿ prawdziwe w odniesieniu do wiêk-

szoœci osób, które oskar¿a siê, ¿e s¹ „antysemitami”.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak chyba nigdy wczeœniej

w naszym kraju [USA – dop. red.] w XX wieku, kwestiê ¿ydowskich

wp³ywów porusza siê w najwa¿niejszych mediach. Po raz pierwszy,

co szczegó³owo opisuje dr MacDonald w trzecim eseju niniejszej ksi¹¿-

ki, pojawi³a siê ona w kontekœcie pytania: „kto wci¹gn¹³ nas do Ira-

ku?” Jeszcze przed wybuchem dzia³añ wojennych w kwietniu 2003 r.

sta³o siê oczywiste, ¿e niewielka grupa decydentów, g³ównie ¯ydów,

maj¹ca bliskie powi¹zania z ¿ydowskimi publicystami, robi³a wszyst-

ko co mog³a, aby nak³oniæ administracjê Busha i ca³y naród do wdania

siê w wojnê z Irakiem, a mo¿e tak¿e z innymi krajami arabskimi, któ-

re uwa¿ali za wrogie Izraelowi. W dzia³ania te byli, oczywiœcie, zaan-

ga¿owani nie-¯ydzi, zw³aszcza prezydent Bush, wiceprezydent Che-

ney i sekretarz obrony Rumsfeld, a tak¿e pewna liczba nie¿ydowskich

„jastrzêbi” i przedstawiciele konserwatystów, tacy jak Rush Limbaugh.

Najwa¿niejszymi jednak aktorami tego spektaklu, którzy prawie od

samego pocz¹tku kadencji Busha parli do wojny, byli ¯ydzi: zastêpca

sekretarza obrony Paul Wolfowitz (obwo³any przez Jeruzalem Post

Cz³owiekiem Roku za rolê, jak¹ odegra³ w nak³anianiu do wojny z Ira-

kiem), Richard Perle i Douglas Feith, a tak¿e spora liczba innych ̄ ydów

pracuj¹cych w Pentagonie oraz licznych rz¹dowych departamentach

i agencjach. Nale¿eli do nich równie¿ powszechnie znani ¿ydowscy ko-

mentatorzy, np. Norma Podhoretz, Bill Bristol, Charles Krautham-

mer, Michale Ledeen, Dawid Frum i Josh Muravchik.

Co wiêcej, kolejne artyku³y dokumentuj¹ce ich wp³ywy i powi¹-

zania oraz prawdopodobne motywacje (wiêŸ z Izraelem i jego intere-
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sami na Bliskim Wschodzie) zaczê³y jeden po drugim, pojawiaæ siê

w najwa¿niejszych konserwatywnych i liberalnych mediach. Nierzad-

ko podobne treœci pojawia³y siê w artyku³ach pióra autorów pocho-

dzenia ¿ydowskiego. W rezultacie wœród wielu Amerykanów stopieñ

uœwiadomienia sobie roli wp³ywów ¿ydowskich w kszta³towaniu

polityki spo³ecznej wzrós³ w ci¹gu ostatnich kilku lat, i jest wy¿szy

ni¿ kiedykolwiek.

Na fali kontrowersji w sprawie wojny irackiej rozgorza³ kolejny

spór, który ponownie zwróci³ uwagê na zakres wp³ywów ¿ydowskich,

tym razem w kulturze masowej, jaki unaoczni³ siê w atakach na film

Mela Gibsona Pasja. Zapocz¹tkowa³ je Abraham Foxman z Ligi Prze-

ciw Znies³awieniom z B’nai B’rith, ale apogeum osi¹gnê³y tu¿ po pre-

mierze. ¯ydowscy recenzenci, tacy jak Frank Rich z New York Ti-

mes’a pisali, ¿e film jest jednoznacznie naci¹gany tak, aby szkalowaæ

¯ydów; Leon Wieseltier twierdzi³ w The New Republic, ¿e Gibson

postanowi³ wywrzeæ na milionach ludzi wra¿enie, ¿e ¯ydzi s¹ winni

œmierci Jezusa, a Jamie Bernard rozpocz¹³ swoj¹ recenzjê w New York

Daily News od stwierdzenia, ¿e „Pasja” Mela Gibbona jest najbar-

dziej zjadliwym filmem anty¿ydowskim, jaki nakrêcono od czasów

niemieckich filmów propagandowych z czasów II wojny œwiatowej.

Mimo to, choæ spotka³a siê z bardziej wrogim przyjêciem, ni¿ jakikol-

wiek inny film w historii, Pasja b³yskawicznie pobi³a rekordy fre-

kwencji i zysków, jakie przynios³a producentowi i re¿yserowi. Atak

na film skoñczy³ siê fiaskiem, mimo ¿e jego g³ownie ¿ydowscy prze-

ciwnicy rozpêtali wokó³ niego oraz Mela Gibsona ogromn¹ kampaniê

wrogoœci i jawnych oszczerstw.

MacDonald pokrótce tylko wspomina o sporze wokó³ Mela Gib-

sona, ale dos³ownie wszystko, co go dotyczy, pasuje do jego modelu

„¿ydowskich wp³ywów” i teorii „kultury krytyki”, jak¹ stworzyli ̄ ydzi.

Propozycja MacDonalda daje dog³êbne wyt³umaczenie, dlaczego tak

wielu ¯ydów reaguje a¿ tak gwa³townie na wszystko, co uwa¿aj¹ za

zagro¿enie; dlaczego maj¹ sk³onnoœæ, aby widzieæ je nawet w zupe³-

nie niewinnych uwagach i dzia³aniach; ukazuje te¿, w jaki sposób

koordynuj¹ i mobilizuj¹ zasoby finansowe, polityczne i spo³eczne, aby

zniszczyæ to, co za zagro¿enie uwa¿aj¹.

Jego teoria nie t³umaczy natomiast, dlaczego nie-¯ydzi to znosz¹

i godz¹ siê na to. W obu wspomnianych przypadkach: wojny w Iraku

i sporu wokó³ Gibsona jasne jest, ¿e wp³ywy ¿ydowskie znacz¹ bar-

dzo niewiele, kiedy ci, którzy s¹ ich przedmiotem, uœwiadomi¹ je
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sobie, a nastêpnie odrzuc¹. ¯ydowscy decydenci polityczni mogli

wszcz¹æ wojnê z Irakiem, ale ich rola w tej sprawie i uciekanie siê do

oczywistych przek³amañ, a mo¿e nawet jawnego fa³szowania danych

wywiadu o „broni masowego ra¿enia” i domniemanych powi¹zaniach

Iraku z miêdzynarodowym terroryzmem, ju¿ wkrótce okryje ich hañb¹

i skutecznie zdyskredytuje tych, którzy je wymyœlili. Atak na Gibso-

na, mimo potê¿nego zaanga¿owania mediów i œrodków finansowych,

okaza³ siê ca³kowit¹ klêsk¹, bo miliony Amerykanów t³umnie posz³y

do kin, aby obejrzeæ film, a obraz przyniós³ setki milionów zysku.

W nastêpstwie owych wydarzeñ sta³o siê jasne, ¿e „¿ydowska

potêga” mo¿e istnieæ tylko dlatego, ¿e goje, których ma zniewalaæ,

albo nie dostrzegaj¹ jej, albo nie chc¹ siê jej przeciwstawiæ. Najl¿ej-

szy podmuch i odrobina œwiat³a, które j¹ ujawniaj¹, wystarcza, aby

rozpad³a siê w py³ – oto dlaczego ci, którzy o tym mówi¹, tak szybko s¹

uciszani i ods¹dzani od czci i wiary jako „antysemici”. Nie jest jednak

jasne, dlaczego goje w ogóle toleruj¹ ¿ydowsk¹ potêgê i wp³ywy.

Dr MacDonald z pewnoœci¹ powinien zainteresowaæ siê t¹ kwe-

sti¹ i poœwiêciæ jej wszystkie swe si³y. Tymczasem, osi¹gn¹³ ju¿ znacz-

nie wiêcej, ni¿ wiêkszoœæ jego bliŸnich na przestrzeni ca³ego ¿ycia.

Niezale¿nie od tego, czy w pe³ni zgadzamy siê z jego teori¹, czy te¿

nie, to, co mo¿emy zaczerpn¹æ z jego wiedzy oraz przemyœleñ, wyna-

grodzi nam trud ich lektury. Eseje, które zawar³ w tej ksi¹¿ce stano-

wi¹ dobr¹ okazjê, aby rozpocz¹æ w³aœnie od nich.

Samuel Francis

sierpieñ 2004
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aktywnoœci politycznej

Ludnoœæ ¿ydowska zawsze wywiera³a ogromny wp³yw na spo³e-

czeñstwa, wœród których zamieszkiwa³a, a to z powodu kilku przy-

miotów, które s¹ kluczowe dla judaizmu, jako grupowej strategii

ewolucyjnej. Przede wszystkim ¯ydzi s¹ etnocentryczni i maj¹ umie-

jêtnoœæ wspó³dzia³ania w wysoce zorganizowanych, spójnych i sku-

tecznych grupach. Wa¿n¹ cech¹ jest tak¿e ich wysoka inteligencja,

a ta przydaje siê w zdobywaniu maj¹tku, znacz¹cej pozycji w me-

diach oraz renomy w œwiecie akademickim i zawodach prawniczych.

Omówiê równie¿ dwie inne w³aœciwoœci, do których przywi¹zuje siê

mniejsz¹ uwagê: si³ê psychiczn¹ i agresywnoœæ.

Cztery podstawowe cechy: etnocentryzm, inteligencja, si³a psy-

chiczna i agresywnoœæ powoduj¹, ¿e ¯ydzi potrafi¹ tworzyæ potê¿ne

i skuteczne grupy – które s¹ w stanie wywieraæ potê¿ny, modeluj¹cy

wp³yw na ludzi, poœród których ¿yj¹. We wspó³czesnym œwiecie ce-

chy te oddzia³uj¹ na œrodowisko akademickie oraz œwiat mediów za-

równo masowych, jak i elitarnych, potêguj¹c w ten sposób ¿ydowsk¹

skutecznoœæ – wiêksz¹ w porównaniu do tradycyjnych spo³eczeñstw.

¯ydzi z regu³y staj¹ siê elit¹ i wp³ywow¹ grup¹, jednak tylko w tych

spo³eczeñstwach, gdzie jest ich wystarczaj¹co wielu. Rzecz¹ nie-

zwyk³¹ jest, ¿e ¯ydzi – zwykle jako nieznaczna mniejszoœæ – ode-

grali kluczow¹ rolê na d³ugiej liœcie historycznych wydarzeñ. ¯ydzi

w du¿ej mierze zaprz¹tali uwagê Ojców Koœcio³a w IV w., w cza-

sach kszta³towania siê dominacji chrzeœcijañstwa na Zachodzie.

Wysun¹³em nawet tezê, ¿e zdecydowane anty¿ydowskie nastawie-

nie i regulacje prawne Koœcio³a w IV w. musz¹ byæ rozumiane jako

reakcja obronna przeciwko ¿ydowskiej potêdze ekonomicznej i znie-
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walaniu nie-¯ydów
1

. ¯ydzi, którzy teoretycznie przeszli na chrzeœci-

jañstwo, ale podtrzymywali wiêzi etniczne poprzez ma³¿eñstwo i kon-

takty handlowe, byli g³ównym przedmiotem zainteresowania 250-

-letniej aktywnoœci Inkwizycji w Hiszpanii, Portugalii i hiszpañskich

koloniach w Nowym Œwiecie. Zasadniczo Inkwizycja powinna byæ

postrzegana jako reakcja obronna na ekonomiczn¹ i polityczna do-

minacjê owych „nowych chrzeœcijan”
2

.

¯ydzi odegrali kluczow¹ rolê we wszystkich wa¿nych wydarze-

niach XX w. Stanowili nieodzowny sk³adnik bolszewickiej rewolucji,

która stworzy³a Zwi¹zek Radziecki, i pozostali w nim elitarn¹ grup¹,

co najmniej do okresu po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej. Byli

wa¿nym oœrodkiem narodowego socjalizmu w Niemczech, byli tak¿e

przywódcami kulturowej i etnicznej rewolucji po roku 1965 w Sta-

nach Zjednoczonych i popierali masow¹ emigracjê ludnoœci koloro-

wej do krajów o europejskich korzeniach
3

. We wspó³czesnym œwiecie

zorganizowane grupy lobbystyczne amerykañskich ¯ydów i g³êboko

oddani swej sprawie ¯ydzi w administracji Busha oraz w mediach

optuj¹ za proizraelsk¹ polityk¹ zagraniczn¹ USA, która prowadzi do

wojny z ca³ym praktycznie œwiatem arabskim.

W jaki sposób tak nieliczna mniejszoœæ mo¿e wywieraæ a¿ tak

ogromny wp³yw na historiê Zachodu? Niniejszy artyku³ jest pierw-

szym z trzyczêœciowego cyklu na temat wp³ywów ¿ydowskich, który

poszukuje odpowiedzi na to pytanie. Stanowi wprowadzenie do ¿ydow-

skiego etnocentryzmu i innych podstawowych cech, które przyczy-

niaj¹ siê do sukcesu ¯ydów. Drugi artyku³ omawia syjonizm jako

typowy przyk³ad dwudziestowiecznego ¿ydowskiego etnocentryzmu

i bardzo wp³ywowy ¿ydowski ruch intelektualno-polityczny. Dalszym

celem bêdzie omówienie uogólnienia dotycz¹cego ¿ydowskiej histo-

rii: tego mianowicie, ¿e w owym d³ugim biegu do wspó³czesnoœci zwy-

ciê¿y³y raczej skrajne elementy ¿ydowskiej spo³ecznoœci i one to zde-

terminowa³y kierunek rozwoju ca³ej wspólnoty. Jak wykazuje Jona-

than Sacks, s¹ oni w¹sk¹, zorganizowana grup¹, na któr¹ sk³adaj¹

siê obecnie bardzo wp³ywowe i zaanga¿owane organizacje ¿ydowskich

aktywistów w Stanach Zjednoczonych oraz najbardziej nacjonalistycz-

1

  MacDonald 1998a/2004, rozdzia³ 3.

2

  Ibid., rozdzia³ 4.

3 

 MacDonald 1998b/2002.

4

  Sacks 1993, ix–x.
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¯ydzi s¹ hiperetnocentryczni

ne elementy w Izraelu, i one to okreœlaj¹ przysz³¹ orientacjê tej spo-

³ecznoœci
4

. Trzeci i ostatni artyku³ zajmie siê neokonserwatyzmem

jako ¿ydowskim ruchem umys³owym i politycznym. Chocia¿ poru-

szy³em ju¿ ten temat w mojej trylogii o ¯ydach
5

, obecny jego wp³yw

na amerykañsk¹ politykê zagraniczn¹ wymaga znacznie szerszego

potraktowania.

Cztery podstawowe cechy, omawiane bardziej szczegó³owo po-

ni¿ej, to: etnocentryzm, inteligencja, si³a psychiczna i agresywnoœæ.

S¹ one postrzegane jako le¿¹ce u podstaw ¿ydowskiego sukcesu w two-

rzeniu zwartych, skutecznych grup, zdolnych wp³ywaæ na przebieg

wydarzeñ politycznych i szeroko rozumian¹ kulturê. We wspó³czes-

nym œwiecie ¿ydowski wp³yw na politykê i kulturê realizuje siê po-

przez media i elitarne instytucje akademickie w zadziwiaj¹co wielu

obszarach – zbyt wielu, aby je tutaj rozwa¿aæ.

¯ydzi s¹ hiperetnocentryczni

W innym miejscu uzasadnia³em, ¿e hiperetnocentryzm ¿ydow-

ski da siê wywieœæ z ich bliskowschodnich korzeni
6

. Tradycyjna kul-

tura ¿ydowska ma pewne cechy identyfikuj¹ce j¹ z rodowymi kultu-

rami tego obszaru. Najwa¿niejsz¹ okolicznoœci¹ jest tutaj fakt, ¿e

¯ydzi i inne kultury Œrodkowego Wschodu rozwija³y siê w warun-

kach, które sprzyja³y du¿ym, zdominowanym przez mê¿czyzn gru-

pom
7

. Podstaw¹ ich by³y wielopokoleniowe rodziny o wysokim pozio-

mie endogamii (np. ma³¿eñstwo w grupie z³¹czonej wiêzami krwi)

oraz ma³¿eñstwa zawierane miêdzy krewnymi (np. zwi¹zek bliskich

krewnych), w tym tak¿e pomiêdzy wujem i siostrzenic¹, co usank-

cjonowane jest w Starym Testamencie. Cechy te s¹ absolutnym prze-

ciwieñstwem zwyczajów obowi¹zuj¹cych w Europie Zachodniej (patrz

tabela nr 1 na nastêpnej stronie)
8

.

5

MacDonald 1998b/2002, passim.

6

MacDonald 1994/2002, rozdzia³ 8; 1998b/2002, Wstêp.

7

Burton i inni. 1996.

8

Patrz: MacDonald 1994/2002, rozdzia³y 3 i 8 – omówienie tendencji ¯ydów do poligamii,

endogamii i zawierania ma³¿eñstw pomiêdzy krewnymi.
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Tabela 1: Ró¿nice pomiêdzy europejskimi i ¿ydowskimi formami kultu-

rowymi.

Historia Korzenie Korzenie

ewolucyjna kultury europejskiej kultury ¿ydowskiej

Myœliwi i zbieracze Hodowcy i pasterze ze Œrod-

z Pó³nocy kowego Starego Œwiata

System Dwustronny; Jednostronny; silnie

pokrewieñstwa w niewielkim stopniu patrocentryczny

patrocentryczny

System Zwyczajna rodzina Rodzina wielopokoleniowa;

rodzinny wspólne gospodarstwo

Zwi¹zki Egzogamiczne, Endogamiczne, miêdzy

ma³¿eñskie monogamiczne krewnymi, poligamiczne

Psychologia ¯yczliwa; oparta na Utylitarna; oparta na

ma³¿eñstwa obopólnej zgodzie strategicznych interesach

oraz uczuciu rodziny i kontrolowana

przez spokrewnion¹ grupê

Pozycja kobiety Stosunkowo wysoka Stosunkowo niska

Struktura Indywidualistyczna; Kolektywistyczna; autory-

spo³eczna republikañska, demo- tarna, charyzmatyczni

kratyczna  przywódcy

Etnocentryzm Stosunkowo niski Stosunkowo wysoki;

hiperetnocentryzm”

Ksenofobia Stosunkowo niska Stosunkowo wysoka;

„hiperksenofobia”

Uspo³ecznienie K³adzie nacisk na nieza- K³adzie nacisk na identyfi-

le¿noœæ, samodzielnoœæ kowanie siê ze spo³ecznoœ-

ci¹ i zobowi¹zania wobec

spokrewnionej grupy

Postawa Rozum; nauka Dogmatyzm; podporz¹dko-

intelektualna wanie siê zwierzchnikom

grupy i charyzmatycznym

przywódcom

Postawa Uniwersalizm moralny; Partykularyzm moralny;

moralna moralnoœæ nie jest zale¿- moralnoœæ wewn¹trz-

na od grupy i pozagrupowa; „czy to

s³u¿y ¯ydom?”
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Podczas gdy spo³eczeñstwa zachodnie sk³ania³y siê ku indywi-

dualizmowi, podstawow¹ postaci¹ kultury ¿ydowskiej jest kolektyw-

noœæ, której towarzyszy silne poczucie to¿samoœci i odrêbnoœci grupo-

wej. Spo³eczeñstwa Œrodkowego Wschodu s¹ okreœlane przez antro-

pologów mianem „spo³eczeñstw segmentalnych”, które dziel¹ siê na

stosunkowo hermetyczne grupy oparte na pokrewieñstwie
9

.

To¿samoœæ grupy czêsto potêgowana jest poprzez zewnêtrzne

wyró¿niki, takie jak fryzura albo ubranie, co w swojej historii ¯ydzi

czêsto czynili i czyni¹ do tej pory. Ró¿ne grupy osiedlaj¹ siê na roz-

maitych obszarach, gdzie zachowuj¹ jednorodnoœæ, ¿yj¹c obok innych,

tak¿e homogenicznych spo³ecznoœci, co ilustruje poni¿sza relacja

Carletona Coona:

Idea³em by³o tam podkreœlanie jednorodnoœci nie tyle obywateli

kraju jako ca³oœci, lecz homogenicznoœci w obrêbie ka¿dej poszczegól-

nej jego czêœci i najwiêkszych miêdzy nimi przeciwieñstw. Cz³onko-

wie ka¿dej jednostki etnicznej odczuwaj¹ potrzebê uto¿samiania siê

z pewn¹ konfiguracj¹ symboli. Je¿eli z racji swojej historii maj¹ jak¹œ

szczególn¹ cechê rasow¹, bêd¹ starali siê j¹ uwydatniæ poprzez spe-

cjalne uczesanie; bêd¹ tak¿e nosili wyró¿niaj¹ce ich stroje i zachowy-

wali siê w charakterystyczny dla siebie sposób
10

.

Spo³eczeñstwa te w ¿adnym razie nie s¹ b³ogim rajem wielokul-

turowoœci. Konflikty miêdzy grupami czêsto tl¹ siê tu¿ pod powierzch-

ni¹. I tak na przyk³ad, w wieku dziewiêtnastym Turcy, ¯ydzi, chrze-

œcijanie i muzu³manie ¿yli w pozornej harmonii i nawet zamieszki-

wali te same obszary, jednak najmniejsza iskra wystarczy³a, aby

wywo³aæ po¿ar
11

.

¯ydzi s¹ skrajnym przypadkiem owej œrodkowowschodniej ten-

dencji do hiperkolektywizmu i hiperetnocentryzmu. W mojej trylogii

o judaizmie przytaczam wiele przyk³adów ¿ydowskiego hiperetno-

centryzmu i w kilku jej miejscach wyra¿am przypuszczenie, ¿e ma

on biologiczn¹ podstawê
12

. Na wielu szlachetnych ludziach, ³¹cznie

z Williamem Hamiltonem, najwiêkszym chyba biologu ewolucyjnym

XX wieku, œrodkowowschodni etnocentryzm i fanatyzm sprawia wra-

¿enie skrajnoœci. Pisze on:

9

E.g., Coon 1958, 153; Eickelman 1981, 157-174.

10

Coon 1958, 153.

11

Dumont 1982, 222.

12

MacDonald 1994/2002, rozdzia³ 8; MacDonald 1998a2004, rozdzia³ 1.
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Jestem pewien, ¿e nie ja pierwszy zastanawiam siê, co szczegól-

nego jest w tej czêœci œwiata, ¿e podsyca ona tak ró¿norodn¹ i inten-

sywn¹ œwiadomoœæ tego, co prawe, i¿ zrodzi³y siê tam trzy œwiatowe

religie – wyznania najbardziej sugestywne, a jednak generuj¹ce naj-

wiêksze podzia³y i wzajemnie do siebie nieprzystaj¹ce. Trudno jest

dostrzec tego Ÿród³o w miejscu, gdzie zwykle szukam przyczyn na-

szych silnych emocji – w najg³êbszej czêœci nas samych – w naszej

biologii i ewolucji
13

.

Nawi¹zuj¹c do moich pierwszych dwóch ksi¹¿ek o judaizmie,

Hamilton zauwa¿a, ¿e nawet ostatnia rozprawa na ten temat, cho-

cia¿ zgadzam siê z jej ogólnym tematem, wydaje mi siê ledwie doty-

kaæ tego zagadnienia. Jeœli nie uda³o mi siê posun¹æ dostatecznie

g³êboko w opisie i analizowaniu ¿ydowskiego etnocentryzmu, sta³o

siê tak byæ mo¿e dlatego, ¿e temat wydaje siê niemal niewyobra¿al-

nie bogaty i wszêdzie towarzysz¹ mu uwik³ania psychologiczne. Jako

panhumanista, Hamilton jest szczególnie œwiadomy nastêpstw ludz-

kiego etnocentryzmu, a szczególnie ¿ydowskiej heterogenicznoœci.

Porównuj¹c judaizm do tworzenia nowego gatunku ludzkiego, Ha-

milton zauwa¿a, ¿e:

Z humanistycznego punktu widzenia: czy owe „gatunki”, którym

w ich miastach i wioskach jacyœ Marsjanie postanowiliby siê przyj-

rzeæ tysi¹c, a mo¿e wiêcej lat temu, by³y udane/dobre? Czy powinni-

œmy byli pozwoliæ im siê rozwijaæ, czy akceptujemy je z perspektywy

czasu? Bior¹c pod uwagê wzrost liczby ludnoœci w wyniku aneksji

ziem, uheroicznianie ostatnich masowych mordów na Arabach (Ba-

ruch Goldstein zamordowa³ 29 Arabów, w tym tak¿e dzieci, przy Gro-

cie Patriarchów w Hebronie w 1994 r.), zaszczytny pogrzeb przyzna-

ny medialnemu magnatowi (Robertowi Maxwellowi), który wzboga-

ci³ Izrael czêœciowo poprzez oszukiwanie w³asnych pracowników,

13

Hamilton 2001, 273. Hamilton przyrównuje judaizm do zjawiska ewolucyjnego powstawania

gatunków, w którym jest miejsce dla praktyk kulturowych, np. przygotowywania jedzenia:

g³ówna (ale umiarkowana) ró¿nica w porównaniu do zjawisk biologicznych polega na tym,

¿e judaizm wprowadzi³ do dziedziczenia cech element kulturowy, aby przyspieszy³ to, co

same geny czyni³y wolniej. (str. 271). Zauwa¿a te¿, ¿e: W œwiecie zwierz¹t, najbli¿szym

odpowiednikiem Homo s¹ mrówki z racji charakterystycznej szerokoœci zajmowanej niszy

ekologicznej. Gdyby jakiœ niewyspecjalizowany gatunek mrówek mia³ Bibliê, spodziewa³bym

siê, ¿e znajdê w niej nieomal identyczne nakazy i zakazy dotycz¹ce jedzenia, ludobójstwa

mrówek itp. Bez trudu przysz³oby mi przypuszczaæ, ¿e pomagaj¹ one ka¿dej kolonii mrówek

w walce o byt. str. 271.
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w wiêkszoœci nie-¯ydów; mo¿na s¹dziæ, ¿e niektórzy Izraelczycy zdaj¹

siê sprzyjaæ „m¹droœci rasowej” (racewise?) i nieograniczonemu wspó³-

zawodnictwu, dok³adnie tak samo, jak to czynili staro¿ytni Izraelici

i niemieccy naziœci. Proporcjonalnie do rozmiaru kraju i stopnia uwa-

gi, z jak¹ przygl¹da siê temu œwiat, same uczynki, które zdradzaj¹ ów

trend odwracania siê od panhumanizmu, mog¹, jak dot¹d, wydawaæ

siê b³ahe, ale ich duch dla tego, kto je obserwuje, zdaje siê praktycznie

identyczny z pewnymi predyspozycjami, jakie od dawna je poprze-

dzaj¹, a s¹ obecne zarówno w ludziach, jak i w zwierzêtach
14

.

Dobrym pocz¹tkiem dla rozpatrywania ¿ydowskiego etnocen-

tryzmu jest praca Izraela Shahaka, a zw³aszcza Jewish Fundamen-

talism in Israel
15

 – publikacja, której jest wspó³autorem. Dzisiejsi

fundamentaliœci próbuj¹ przywróciæ styl ¿ycia wspólnot ¿ydowskich

sprzed czasów Oœwiecenia (tzn. mniej wiêcej sprzed roku 1750).

W tamtym okresie ogromna wiêkszoœæ ¯ydów wyznawa³a Kaba³ê –

¿ydowski mistycyzm. Wp³ywowi ¿ydowscy uczeni, tacy jak Gershom

Scholem, ignorowali niejawn¹, bezsprzecznie rasistowsk¹ treœæ Ka-

ba³y, aby zasugerowaæ, ¿e niesie ona przekaz uniwersalny. Rzeczy-

wisty tekst mówi, ¿e zbawieni mog¹ byæ tylko ¯ydzi, nie-¯ydzi nato-

miast maj¹ szatañskie dusze
16

.

Etnocentryzm, oczywisty w tego rodzaju stwierdzeniach, by³

norm¹ nie tylko w dawnym spo³eczeñstwie ¿ydowskim. Nadal pozo-

staje on potê¿nym pr¹dem w ³onie wspó³czesnego ¿ydowskiego fun-

damentalizmu i ma istotne konsekwencje dla izraelskiej polityki. Na

przyk³ad, Lubavitcher rebe, rabin Menachem Mendel Schneerson tak

oto opisuje ró¿nicê pomiêdzy ¯ydami i gojami: Nie mamy tu do czy-

nienia z przypadkiem dog³êbnej przemiany, w której cz³owiek prze-

chodzi po prostu na wy¿szy poziom. Mamy tu raczej do czynienia

z przypadkiem ... zupe³nie odmiennego gatunku... Cia³o ¯yda ma ab-

solutnie inn¹ jakoœæ, ni¿ cia³o [cz³onka] jakiegokolwiek narodu na

œwiecie... Ró¿nica w wewnêtrznej jakoœci [cia³a] ... jest tak ogromna,

¿e cia³a te mog¹ byæ poczytywane za ca³kowicie ró¿ne gatunki. Oto

powód, dlaczego Talmud twierdzi, ¿e jest halachiczna ró¿nica w po-

stawie wobec cia³ nie-¯ydów (w przeciwieñstwie do cia³ ¯ydów): „ich

cia³a istniej¹ na pró¿no”... Jeszcze wiêksza ró¿nica zachodzi w odnie-

14

Hamilton 2001, 271-272.

15

Shahak i Mezvinsky 1999.

16

Ibid., p. 58.
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sieniu do duszy. Istniej¹ dwa jej przeciwstawne rodzaje: dusza nie¿y-

dowska pochodzi ze sfer szatañskich, podczas gdy dusza ¿ydowska

wywodzi siê ze œwiêtoœci
17

.

Owo przekonanie o ¿ydowskiej wyj¹tkowoœci pobrzmiewa

w stwierdzeniu Elie Wiesela, dzia³acza zajmuj¹cego siê Holocaustem:

w nas wszystko jest inne. ¯ydzi s¹ „ontologicznie” wyj¹tkowi
18

.

Gush Emunim i inne fundamentalistyczne ¿ydowskie sekty,

opisane przez Shahaka i Mezvinsky’ego, stanowi¹ zatem czêœæ d³u-

giej i dominuj¹cej tradycji, która uwa¿a, ¿e ¯ydzi i nie-¯ydzi stano-

wi¹ dwa ca³kowicie odmienne gatunki, z tym ¿e ¯ydzi s¹ gatunkiem

pod ka¿dym wzglêdem lepszym od nie-¯ydów i obowi¹zuje ich zupe³-

nie inny kodeks moralny. Uniwersalizm moralny jest zatem sprzecz-

ny z ¿ydowsk¹ tradycj¹, w której przetrwanie i korzyœci ¿ydowskiego

ludu stanowi¹ najwa¿niejszy kwalifikator etyczny:

Wielu ¯ydów, szczególnie religijnych, zamieszkuj¹cych dziœ

w Izraelu, a tak¿e ich zagraniczni zwolennicy, nadal przestrzegaj¹

nakazów tradycyjnej ¿ydowskiej etyki, któr¹ pozostali chcieliby zigno-

rowaæ albo usprawiedliwiæ. Na przyk³ad, rabin Itzhak Ginzburg z Gro-

bu Józefa w Nablus/Szechem (wy¿sza uczelnia talmudyczna) po tym,

jak kilku jego studentów zosta³o tymczasowo aresztowanych z powo-

du podejrzenia o zamordowanie arabskiej nastolatki, oœwiadczy³:

„¯ydowska krew nie jest tym samym, co krew goja”. Rabin Ido Elba:

„Wed³ug Tory, znajdujemy siê w sytuacji pikuah nefesh (ratowania

¿ycia) w czasie wojny, a w takiej sytuacji mo¿na zabiæ ka¿dego goja”.

Rabin Israel Ariel w roku 1982 pisa³, ¿e „Bejrut jest czêœci¹ Krainy

Izraela. (Jest to odwo³anie siê do granic Izraela potwierdzonych

w Przymierzu pomiêdzy Bogiem i Abrahamem w Ksiêdze Rodzaju

15:18-20 i Ksiêdze Jozuego 1:3-4) ... nasi przywódcy bez wahania po-

winni wkroczyæ do Libanu i Bejrutu i wybiæ wszystkich do nogi. Nie

powinno po nich pozostaæ nawet wspomnienie. Zwykle to w³aœnie stu-

denci jesziwy œpiewaj¹ w CNN „Œmieræ Arabom”. Z³odziejstwo i ko-

rupcja wœród religijnych przywódców, które zosta³y ostatnio udoku-

mentowane procesami sadowymi w Izraelu i poza jego granicami,

nadal stawia przed nami pytanie o zwi¹zek pomiêdzy judaizmem

a etyk¹
19

.

17 Ibid., 59-60.

18 Wiesel 1985, 153.

19 Adelman 1999.
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Moralny partykularyzm w swej najagresywniejszej postaci mo¿-

na zauwa¿yæ u ultranacjonalistów (np. Gush Emunim), którzy

twierdz¹, ¿e:

¯ydzi nie s¹ i nie mog¹ byæ zwyczajnymi ludŸmi. Odwieczna

wyj¹tkowoœæ ¯ydów jest skutkiem Przymierza zawartego na Górze

Synaj pomiêdzy Bogiem i ¿ydowskim ludem... Konsekwencj¹ tego jest,

¿e najwy¿sze nakazy przekazane ¯ydom, w istocie znosz¹ prawa mo-

ralne, które obowi¹zuj¹ w postêpowaniu zwyczajne narody. Rabin

Shlomo Aviner, jeden z najp³odniejszych ideologów Gush Emunim,

dowodzi ¿e boskie przykazania dla ¿ydowskiego ludu „wykraczaj¹ poza

ludzkie rozumienie praw narodowych”. Wyjaœnia, ¿e o ile Bóg ¿¹da

od innych narodów przestrzegania abstrakcyjnych kodeksów spra-

wiedliwoœci i moralnoœci, prawa te nie obowi¹zuj¹ ¯ydów
20

.

Jak uzasadniam w drugim artykule niniejszego cyklu, to w³a-

œnie najskrajniejsze elementy w ³onie wspólnoty ¿ydowskiej wyzna-

czaj¹ ostatecznie drogê ca³ej spo³ecznoœci. Te fundamentalistyczne

i ultranacjonalistyczne grupy nie s¹ malutkimi skrajnymi ugrupo-

waniami, zwyk³ymi reliktami tradycyjnej kultury ¿ydowskiej. Ciesz¹

siê powszechnym powa¿aniem izraelskiego spo³eczeñstwa i wielu

¯ydów diaspory. Maj¹ ogromny wp³yw na izraelski rz¹d, szczególnie

na rz¹dy partii Likud i obecny rz¹d jednoœci narodowej, kierowany

przez Ariela Sharona. Cz³onkowie Gush Emunim stanowi¹ znacz¹cy

procent elitarnych jednostek izraelskiej armii. Jak mo¿na by³o ocze-

kiwaæ w oparciu o przypuszczenie, ¿e s¹ oni skrajnie etnocentryczni,

przejawiaj¹ o wiele wiêksz¹, ni¿ inni izraelscy ¿o³nierze sk³onnoœæ do

bezlitosnego i brutalnego traktowania Palestyñczyków. Partie religij-

ne razem reprezentuj¹ oko³o 25% izraelskiego elektoratu
21

 – procent

ten z pewnoœci¹ bêdzie wzrasta³ z racji wysokiego przyrostu natural-

nego wœród religijnych ̄ ydów i narastania problemów zwi¹zanych z Pa-

lestyñczykami, co zjedna sprawie ekstremistów wiêcej przychylnoœci

pozosta³ych Izraelczyków. Bior¹c pod uwagê frakcyjnoœæ izraelskiej

polityki i wci¹¿ zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê ugrupowañ religijnych, niepraw-

dopodobne jest, aby przysz³y rz¹d móg³ powstaæ bez ich udzia³u. Dla-

tego pokój na Bliskim Wschodzie wydaje siê niemo¿liwy bez ca³kowi-

tej kapitulacji Palestyñczyków albo ich wypêdzenia.

20 Lustick 1987, 123-124.

21 Shahak i Mezvinsky 1999, 8.
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Dobre omówienie moralnego partykularyzmu ¿ydowskiego od-

najdujemy w niedawnym artykule, zamieszczonym w Tikkun – praw-

dopodobnie w ostatnim, jakie siê osta³o – liberalnym piœmie ¿ydow-

skim. Kim Chernin zastanawia siê, dlaczego tak wielu ¯ydom spra-

wia trudnoœæ krytycyzm w stosunku do Izraela
22

. Znajduje po temu

kilka przeszkód:

1. Przekonanie, ¿e ¯ydzi s¹ zawsze w niebezpieczeñstwie, zawsze

byli i s¹ do tej pory. Prowadzi to do: 2. Trwania na stanowisku, ¿e

krytycyzm jest atakiem i doprowadzi do naszej zag³ady. Jest to zako-

rzenione w: 3. przeœwiadczeniu, ¿e jakakolwiek negatywna opinia o ¯y-

dach (albo Izraela) stanowi oznakê antysemityzmu i (ponownie, nie-

uchronnie) prowadzi do naszej zag³ady... 6. Jeszcze bardziej skrywa-

na wiara w to, ¿e okreœlona iloœæ cierpienia daje prawo do stosowania

przemocy... 7. Przekonanie, ¿e nasza wiara, ideologia (lub teologia)

liczy siê bardziej, ni¿ ¿ycie innych ludzkich istot.

 Chernin przedstawia ¿ydowsk¹ psychologiê moralnego party-

kularyzmu:

Wci¹¿ czujnym okiem patrzymy na zewn¹trz, odczytujemy zna-

ki, wyczuwamy insynuacje, zbieramy dowody, stajemy siê, jak to so-

bie wyobra¿amy, zawsze czujnymi stra¿nikami przetrwania naszego

ludu. Zagro¿eni, gdy¿ tak sobie siebie wyobra¿amy; zagro¿eni, ponie-

wa¿ przy tym siê upieramy; ka¿da negatywna opinia, krytycyzm wo-

bec nas albo wyrzut, nawet te pochodz¹ce od jednego z naszych, na-

bieraj¹ wyolbrzymionych rozmiarów; dochodzimy do tego, ¿e kryty-

cyzm poczytujemy za œmiertelny atak. Droga, która wiedzie do lêku,

jest oczywista. Jednak nasza sk³onnoœæ do takiej percepcji sama w so-

bie stanowi jedno z nieuœwiadamianych sobie przez nas niebezpie-

czeñstw. Stopniowo, gromadz¹c dowody, aby dowieœæ naszej niebez-

piecznej pozycji w œwiecie, przekonujemy siê do jego selektywnej per-

cepcji. Poniewa¿ nasza uwaga skupia siê, jako na zagro¿onym gatun-

ku, na nas samych, wydaje siê z tego wynikaæ, ¿e nie mo¿emy sobie

wyrz¹dziæ krzywdy...

Kiedy mieszka³am w Izraelu, sama stosowa³am ow¹ wybiórcz¹

percepcjê. By³am zachwycona naszym ma³ym kibucem na granicy z Li-

banem do chwili, kiedy uœwiadomi³am sobie, ¿e ¿yjemy na ziemi, któ-

ra przedtem nale¿a³a do naszych arabskich s¹siadów. Kiedy nie py-

ta³am, jak weszliœmy w jej posiadanie, udawa³am, ¿e jestem œlepa.

22 K. Chernin, Tikkun, wrzesieñ/paŸdziernik 2002.
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 Otch³añ ¿ydowskiego etnocentryzmu jest silnie zwi¹zana z po-

czuciem historycznego przeœladowania. Pamiêæ ¿ydowska jest pamiê-

ci¹ dyskryminacji i zbli¿aj¹cej siê nieuchronnie zag³ady. Pamiêæ ta

usprawiedliwia ka¿d¹ reakcjê, poniewa¿ ostatecznie, stawk¹ jest tu

przetrwanie ¯ydów:

Gdziekolwiek patrzymy, nie widzimy niczego, oprócz nadci¹ga-

j¹cej nieuchronnie zag³ady ¯ydów... Parê lat temu spacerowa³am po

piêknym placu w Norymberdze i zatrzyma³am siê, aby przeczytaæ ta-

bliczkê informacyjn¹. Opowiada³a tak¹ oto historiê: W Œredniowie-

czu w³adze miasta, pragn¹c oczyœciæ miejsce pod plac, spali³y, wypa-

li³y, puœci³y z dymem ¯ydów, którzy wczeœniej zajmowali ten teren.

Koniec opowieœci. Po przeczytaniu tego nadal chodzi³am po placu, ale

odczuwa³am niepokój i w koñcu zaniecha³am spaceru. Poczu³am siê

zagro¿ona – oczywiœcie – kobieta chodz¹ca po Niemczech z gwiazd¹

Dawida. Ale bardziej drêczy³o mnie przedziwne i przera¿aj¹ce poczu-

cie winy, ¿e jestem tak pe³na ¿ycia, taka szczêœliwa na wakacjach i to

teraz, kiedy dowiedzia³am siê o mordzie, pope³nionym na moim lu-

dzie setki lat temu. Po przeczytaniu tej wywieszki przesta³am przy-

jemnie spêdzaæ czas, i zaczê³am siê rozgl¹daæ za innymi oznakami

i œladami z³ego traktowania dawnej ¿ydowskiej spo³ecznoœci. Gdybym

d³u¿ej zosta³a w Norymberdze, gdybym posz³a dalej w tym kierunku,

mog³abym wkrótce dojœæ do przekonania, ¿e ja osobiœcie i ca³y mój

lud jesteœmy obecnie zagro¿eni przez wspó³czesnych Niemców, którzy

jedz¹ lody w kawiarnianym ogródku na placu. O ile¿ wiêksza musi

byæ owa sk³onnoœæ do podnoszenia alarmu na Œrodkowym Wscho-

dzie, w samym œrodku strefy dzia³añ wojennych!

Zauwa¿my, z jak g³êbokim odczuwaniem historii mamy tu do

czynienia. ¯ydzi maj¹ bardzo d³ug¹ pamiêæ historyczn¹. Wydarzenia

sprzed wieków rzutuj¹ na ich aktualn¹ percepcjê.

Owo ogromne poczucie grupowego zagro¿enia i historyczna uraza

maj¹ powi¹zanie z hiperbolicznym modelem ¿ydowskiej myœli, s¹

sta³ym motywem w ich retoryce. Uwaga Chernin, ¿e ka¿da negatyw-

na opinia, krytycyzm wobec nas albo wyrzut, nawet te pochodz¹ce od

jednego z naszych, nabieraj¹ wyolbrzymionych rozmiarów, jest szcze-

gólnie istotna. W mentalnoœci ¿ydowskiej wszelki krytycyzm musi

zostaæ st³umiony, poniewa¿ w przeciwnym razie mog³oby to ozna-

czaæ zaryzykowanie kolejnego Holocaustu: Nie istnieje nic takiego,

jak nazbyt silna reakcja na antysemicki incydent, ani wyolbrzymia-

nie wszechobecnego niebezpieczeñstwa. Ka¿dy, kto drwi³ z pogl¹du,
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¿e w amerykañskim spo³eczeñstwie pojawiaj¹ siê niebezpieczne ozna-

ki, nie poj¹³ „lekcji Holocaustu”
23

. Przyk³adu dostarcza Norman Pod-

horetz, redaktor naczelny g³ównego neokonserwatywnego dziennika

wydawanego przez Amerykañski Komitet ¯ydowski:

[Mój] pogl¹d jest taki, ¿e to, co spotka³o europejskich ̄ ydów, by³o

wpojon¹ podœwiadomie nauczk¹... Polega³a ona na tym, ¿e antysemi-

tyzm – nawet relatywnie nieszkodliwa, delikatna zmiana, które wpro-

wadza limity przyjêæ skierowane przeciwko ¿ydowskim studentom lub

powstrzymuje ich rodziców przed wstêpowaniem do modnych klubów

albo zatrudnianiem siê w presti¿owych firmach z Wall Street – mo¿e

siê skoñczyæ masowym mordem
24

.

To potê¿ny argument „równi pochy³ej”. Schemat jest nastêpuj¹-

cy: krytycyzm wobec narodu ¿ydowskiego powoduje wyzwolenie nie-

chêci, ona z kolei prowadzi do wrogoœci wobec ¯ydów, to wiedzie do

Hitlera, a w koñcu do ludobójstwa. Dlatego wszelki krytycyzm musi

zostaæ st³umiony. Pos³uguj¹c siê taka logik¹, ³atwo jest oddaliæ argu-

menty o prawach Palestyñczyków na Zachodnim Brzegu i w Strefie

Gazy, poniewa¿ stawk¹ jest „przetrwanie Izraela”. Rozwa¿my, na

przyk³ad, poni¿sz¹ ulotkê rozprowadzan¹ przez neokonserwatystê

Davida Horowitza:

Walka na Bliskim Wschodzie nie polega na œcieraniu siê dwóch

s³usznych racji. Idzie tu o trwaj¹ce od piêædziesiêciu lat arabskie wy-

si³ki, zmierzaj¹ce do zniszczenia ¿ydowskiego pañstwa, i odmowê za-

akceptowania istnienia Izraela przez pañstwa arabskie w ogóle, a pa-

lestyñskich Arabów w szczególnoœci... Konflikt na Bliskim Wschodzie

nie toczy siê wokó³ izraelskiej okupacji tych terytoriów, lecz wokó³

odmowy Arabów na zawarcie pokoju z Izraelem, co jest wyrazem ich

pragnienia zag³ady ¿ydowskiego pañstwa
25

.

Argumenty zwi¹zane z „przetrwaniem Izraela” przebijaj¹ obawy

o podzia³ sk¹pych zasobów, np. wody, zajêcie palestyñskiej ziemi, od-

powiedzialnoœæ zbiorow¹, tortury i ca³kowite upodlenie palestyñskich

spo³ecznoœci w izolowanych, okupowanych przez wojsko enklawach –

jak te w Bantustanie. Z owej logiki wynika, ¿e krytycy izraelskiej oku-

pacji Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy s¹ za zniszczeniem Izraela

i, co za tym idzie, za masowym wymordowaniem milionów ¯ydów.

23

Novick 1999, 178.

24

Podhoretz 2000, 148.

25

http://www.frontpagemag.com; 12 grudnia, 2002.
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Podobnie, w trakcie debaty nad sprzeda¿¹ sprzêtu wojskowego

do Arabii Saudyjskiej, za rz¹dów administracji Cartera, lobby izrael-

skie ima³o siê wszelkich œrodków, ³¹cznie z rozpowszechnianiem

w Kongresie ksi¹¿ek opartych na telewizyjnym cyklu filmowym Holo-

caust. Amerykañsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych (AIPAC),

g³ówna ¿ydowska grupa lobbystyczna w Kongresie do³¹czy³ notatkê

stwierdzaj¹c¹, ¿e: Ta wstrz¹saj¹ca relacja o eksterminacji szeœciu milio-

nów ¯ydów, niezale¿nie od zewnêtrznych gwarancji, potwierdza w trak-

cie obecnych negocjacji izraelskie obawy o bezpieczeñstwo
26

. Innymi s³o-

wy, sprzeda¿ samolotów wczesnego ostrzegania AWACS Arabii Saudyj-

skiej, zacofanemu królestwu o niewielkim potencjale militarnym, jest

równoznaczne ze zmow¹ w celu eksterminacji milionów ¯ydów.

¯ydowski sposób myœlenia o imigracji do USA ukazuje t¹ sam¹

logikê. Tak oto opisuje j¹ ¿ydowski konserwatysta Lawrence Auster:

Liberalny pogl¹d, g³oszony przez Normana Podhoretza, ¿e „¿aden

dogmatyzm nie uznaje wyj¹tków”, sugeruje, i¿ wszystkie przejawy

emocji grupy lokalnej wobec nap³ywowej – s¹ w istocie tym samym,

i s¹ równie z³e. Zaprzecza to oczywistemu faktowi, ¿e pewne grupy

z zewn¹trz ró¿ni¹ siê bardziej od grupy lokalnej, wiêc w mniejszym

stopniu ulegaj¹ asymilacji, s³uszniej zatem, ni¿ inne, zostaj¹ odsepa-

rowane. Oznacza to, na przyk³ad, ¿e chêæ zamkniêcia muzu³mañskim

imigrantom dostêpu do Ameryki jest równie godna potêpienia, jak

chêæ zakazania tego katolikom albo ¿ydom.

Teraz, kiedy ¯ydzi po³¹cz¹ ze sob¹ pogl¹d, ¿e „ka¿de uprzedze-

nie spo³eczne i wykluczenie potencjalnie prowadzi do Auschwitz”,

z przekonaniem, ¿e „¿aden dogmatyzm nie uznaje wyj¹tków”, musz¹

dojœæ do konkluzji, i¿ jakiekolwiek wykluczenie jakiejkolwiek grupy,

bez wzglêdu na to, jak obcej w stosunku do spo³eczeñstwa-gospoda-

rza, potencjalnie oznacza Auschwitz.

Otó¿ to. Ustaliliœmy tu fundamentalne ¿ydowskie przekonanie,

które sprawia, ¿e ¯ydzi nieustêpliwie optuj¹ za masow¹ imigracj¹,

nawet swoich œmiertelnych wrogów. Zgodnie z ich tokiem rozumowa-

nia, trzymanie nienawidz¹cych ¯ydów muzu³manów z dala od Ame-

ryki, by³oby równoznaczne z przygotowywaniem gruntu dla kolejne-

go Holocaustu
27

.

26. Patrz Findley 1989, 102.

27. L. Auster, The View from the Right,9 grudnia 2002: http://www.counterrevolution.net/vfr/

archives/001041.html.
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Pogl¹d, ¿e ka¿dy rodzaj myœlenia, który zak³ada wykluczenie,

je¿eli pojawia siê wœród jakiejœ czêœci Amerykanów – a zw³aszcza

wœród tych pochodzenia europejskiego – nieub³aganie prowadzi do

Holocaustu, nie jest dla ¯ydów jedynym powodem, dla którego orga-

nizacje ¿ydowskie popieraj¹ masow¹ imigracjê. Ustali³em jeszcze dwa

inne: przekonanie, ¿e wiêksza ró¿norodnoœæ etniczna zapewnia ̄ ydom

wiêksze bezpieczeñstwo i g³êbokie poczucie historycznej urazy i ¿alu

w stosunku do tradycyjnej kultury Europy i Stanów Zjednoczonych

oraz kultywuj¹cych j¹ ludzi
28

. Te dwa odczucia ilustruj¹ tak¿e ¿ydow-

ski partykularyzm moralny, poniewa¿ w rozwa¿aniach nad polityk¹

imigracyjn¹ nie chc¹ oni braæ pod uwagê etnicznych interesów pozo-

sta³ych obywateli. Ostatnio, Leonard S. Glickman, prezes i naczelny

dyrektor Hebrew Immigrant Aid Society (Towarzystwo Pomocy He-

brajskim Imigrantom – przyp. t³um.), ugrupowania, które od ponad

stu lat opowiada siê za woln¹ imigracj¹ do Stanów Zjednoczonych,

podniós³ argument dywersyfikacji jako [gwarancji] bezpieczeñstwa.

Glickman stwierdzi³, ¿e Im bardziej amerykañskie spo³eczeñstwo jest

zdywersyfikowane, tym bezpieczniej dla ¯ydów
29

. Obecnie HIAS g³ê-

boko zaanga¿owa³o siê w rekrutacjê uchodŸców z Afryki, aby wyemi-

growali do USA.

Dywersyfikacja, jako argument na rzecz bezpieczeñstwa, i jego

zwi¹zek z historycznymi pretensjami w stosunku do cywilizacji eu-

ropejskiej, kryje siê w wydanym ostatnio oœwiadczeniu Centrum Szy-

mona Wiesenthala, które ukaza³o siê w odpowiedzi na stwierdzenie

by³ego prezydenta Francji Valéry’ego Giscarda d’Estaing, ¿e dla

muzu³mañskich Turków nie ma miejsca w Unii Europejskiej:

Paradoksalnie, w piêtnastym wieku, kiedy europejscy monarcho-

wie wypêdzili ¯ydów, to w³aœnie muzu³mañska Turcja zgodzi³a siê

ich przyj¹æ... Podczas Holocaustu, kiedy Europa wy¿yna³a swych

¯ydów, to w³aœnie turecki konsul zapewni³ ochronê uciekinierom

z Francji rz¹du Vichy i z innych krajów, które by³y sojusznikami na-

zistów... Ofiarami dzisiejszych europejskich neonazistów i skinheadów

padaj¹ Turcy, podczas gdy pan, Panie Prezydencie, ma podobno roz-

patrzyæ proœbê papie¿a, aby pañska Konstytucja podkreœla³a chrze-

œcijañskie dziedzictwo Europy. [Centrum sugeruje, aby nowa Kon-

stytucja Giscarda d’Estaing] uwypukli³a pluralizm wielowyznanio-

28

Patrz MacDonald 1998/2002, Wstêp i rozdzia³ 7.

29

Forward, 29 Listopada 2002.
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wej i wieloetnicznej Europy, w której uczestnictwo muzu³mañskiej Tur-

cji mo¿e wzmocniæ muzu³mañskie spo³ecznoœci na kontynencie –

i, oczywiœcie, sam¹ Turcjê – w obliczu groŸby ekstremizmu, nienawiœ-

ci i fundamentalizmu. Europejska Turcja mo¿e mieæ zbawienny wp³yw

na stabilizacjê w Europie i na Œrodkowym Wschodzie
30

.

Widzimy tutaj moralny partykularyzm w po³¹czeniu z g³êbo-

kim poczuciem historycznej urazy – mówi¹c wprost, nienawiœci¹ –

w stosunku do cywilizacji europejskiej, oraz pragnienie upadku Eu-

ropy jako cywilizacji chrzeœcijañskiej z jej tradycyjn¹ baz¹ etniczn¹.

Wed³ug CSW, groŸby ekstremizmu, nienawiœci i fundamentalizmu –

skierowane pierwotnie wobec ¯ydów – mog¹ byæ usuniête poprzez

odrzucenie tradycyjnych, kulturowych i etnicznych podstaw cywili-

zacji europejskiej. Wydarzenia, które rozegra³y siê piêæset lat temu,

nadal ¿yj¹ w umys³ach ¿ydowskich dzia³aczy. W czasach, kiedy Izra-

el dysponuje broni¹ nuklearn¹ i œrodkami jej przenoszenia na du¿e

odleg³oœci, zjawisko to powinno wszystkich nas zmusiæ do zastano-

wienia
31

.

Co wiêcej, niedawny artyku³ o Asyryjczykach, jaki ukaza³ siê

w USA, pokazuje, ¿e wielu ¯ydów nie wybaczy³o ani nie zapomnia³o

wydarzeñ sprzed 2700 lat, kiedy Pó³nocne Królestwo Izraela zosta³o

si³¹ przeniesione do asyryjskiej stolicy w Niniwie: Niektórzy Akadyj-

czycy powiadaj¹, ¿e ¯ydzi s¹ jedyn¹ grup¹ ludnoœciow¹, z któr¹ wy-

daj¹ siê w raczej za¿y³ych stosunkach. Poniewa¿ jednak Biblia he-

brajska opisuje Asyryjczyków jako okrutnych i bezlitosnych najeŸdŸ-

ców, ludzie tacy jak wielebny William Nissan mówi¹, ¿e ¿ydowscy

rabini i uczeni nieustannie stawiaj¹ im zarzuty zwi¹zane z niegodzi-

wymi uczynkami ich asyryjskich przodków
32

.

30

Komunikat prasowy Centrum Szymona Wiesenthala z 10 listopada 2002:

http://www.wiesenthal.com/social/press/pr_item.cfm?itemID=6722.

31

Wywiad z holendersko-izraelskim historykiem wojskowoœci Martinem van Creveldem, 30

stycznia 2003: Jesteœmy w posiadaniu kilkuset g³owic atomowych oraz rakiet i mo¿emy wy-

strzeliæ je na dowolne cele i w ka¿dym kierunku, mo¿e nawet na Rzym. Wiekszoœæ stolic

europejskich jest celem dla naszego lotnictwa… Nasze si³y zbrojne …. pod wzglêdem potêgi

nie s¹ trzydzieste na œwiecie, raczej drugie lub trzecie. Mo¿emy zabraæ ze sob¹ do grobu

ca³y œwiat. I mogê ciê zapewniæ, ¿e zanim Izrael zginie, tak w³aœnie siê stanie. http://www.de.in-

dymedia.org/2003/01/39170.shtml.

32

Assyrians hope for U.S. protection, Los Angeles Times (Orange County Edition), 17 lutego

2003, str.. B8.
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CSW wystêpuje przeciwko nienawiœci, ale nie przeciwstawia siê

jej jako normatywnemu aspektowi judaizmu. ¯ydowska nienawiœæ

do nie-¯ydów okazuje siê sta³ym motywem na przestrzeni wieków,

poczynaj¹c od staro¿ytnoœci
33

. Rzymski historyk Tacyt zanotowa³, ¿e

Miêdzy sob¹ s¹ niezachwianie uczciwi i zawsze gotowi okazaæ wspó³-

czucie, resztê ludzkoœci poczytuj¹ jednak za znienawidzonych wro-

gów
34

. Osiemnastowieczny historyk angielski Edward Gibbon by³

zdumiony fanatyczn¹ nienawiœci¹, przejawian¹ przez ¯ydów w sta-

ro¿ytnym œwiecie:

Od rz¹dów Nerona do Antoninusa Piusa, ̄ ydzi okazywali ogrom-

ne zniecierpliwienie rzymskimi rz¹dami, które wci¹¿ wybucha³o w

postaci najwœcieklejszych rzezi i powstañ. Jesteœmy wstrz¹œniêci w

naszym cz³owieczeñstwie szczegó³owym wyliczaniem przera¿aj¹cych

okrucieñstw, jakie pope³nili w miastach Egiptu, Cypru i Cyreny, któ-

re zamieszkiwali, ¿yj¹c w fa³szywej przyjaŸni z niczego nie podejrze-

waj¹cymi autochtonami; mamy zatem ochotê przyklasn¹æ srogiemu

odwetowi, jaki zosta³ wymierzony rêk¹ legionów rasie fanatyków, któ-

rym ich okropny i naiwny zabobon zjedna³ nieprzejednanych wro-

gów, chyba nie tylko wœród rzymskich w³adz, lecz poœród ca³ego ro-

dzaju ludzkiego
35

.

Dziewiêtnastowieczny historyk hiszpañski José Amador de los

Rios tak pisa³ o hiszpañskich ¯ydach, którzy towarzyszyli muzu³-

mañskiemu podbojowi: bez ¿adnej mi³oœci do ziemi, na której ¿yli,

bez ¿adnych uczuæ, jakie uszlachetniaj¹ cz³owieka, i na koniec, bez

¿adnych wielkodusznych sentymentów, d¹¿yli jedynie do zaspokoje-

nia swojej chciwoœci i dokonania takiego zniszczenia, jak Goci; korzy-

staj¹c z okazji objawiali swoj¹ urazê i che³pili siê nienawiœci¹, jak¹

nagromadzili przez tak wiele stuleci
36

. W roku 1913 ekonomista Wer-

ner Sombart w swoim klasycznym dziele ¯ydzi i nowoczesny kapita-

lizm scharakteryzowa³ judaizm nazywaj¹c go od najdawniejszych cza-

sów osamotnion¹, i dlatego oddzielon¹ i odseparowan¹ grup¹. Wszyst-

kie narody by³y wstrz¹œniête ich nienawiœci¹ do innych
37

.

33

MacDonald 1998a, rozdzia³ 2.

34

Tacitus 1942, str. 659.

35

Gibbon 1909, rozdzia³ 16, 78.

36

W: Walsh 1930, 196.

37

Sombart 1913, 240.
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Niedawny artyku³ pióra Meira Y. Soloveichika, trafnie zatytu-

³owany Cnota nienawiœci, rozwija temat normatywnej fanatycznej

¿ydowskiej nienawiœci
38

. Judaizm uwa¿a, ¿e o ile przebaczenie czêsto

jest cnot¹, nienawiœæ mo¿e byæ rzecz¹ cnotliw¹, kiedy mamy do czy-

nienia siê z kimœ przera¿aj¹co pod³ym. Zamiast zatem wybaczaæ,

mo¿emy mu ¿yczyæ choroby; zamiast nadziei na jego skruchê, mo¿e-

my ¿ywiæ nadziejê, ¿e nasi wrogowie doœwiadcz¹ boskiego gniewu. So-

loveichik pisze, ¿e Stary Testament jest pe³en opisów okropnych i gwa³-

townych œmierci zadawanych wrogom Izraelitów – jest to pragnienie

nie tylko samej zemsty, ale zemsty utopionej we krwi, dokonanej w naj-

bardziej upokarzaj¹cy sposób, jaki sobie mo¿na wyobraziæ: Hebrajscy

prorocy nie tylko nienawidzili swoich wrogów, lecz upajali siê ich cier-

pieniem i widzieli w tym zas³u¿on¹ sprawiedliwoœæ. W Ksiêdze Estery,

kiedy ¯ydzi zabili dziesiêciu synów Hamana, ich przeœladowczyni Es-

tera prosi, aby powiesiæ ich na szubienicach.

Ta, normatywna w judaizmie, fanatyczna nienawiœæ, daje siê

dostrzec w powszechnie u¿ywanym przez ortodoksyjnych ¯ydów po-

wiedzeniu yemach shemo, co znaczy: niech imiê jego bêdzie wymaza-

ne. Zwrot ten jest u¿ywany zawsze, kiedy wspomina siê o jakimœ wiel-

kim wrogu ¿ydowskiego narodu, czy to by³ym, czy te¿ obecnym. I tak,

na przyk³ad, w toku rozmowy mo¿na zupe³nie swobodnie powiedzieæ:

„Dziêki Bogu, moi dziadkowie wyjechali z Niemiec, zanim Hitler,

yemach shemo, doszed³ do w³adzy”, albo: „Moi rodzice zostali zamor-

dowani przez nazistów, yemach shemam
39

. Ponownie widzimy, jak

bardzo mocna œwiadomoœæ przesz³ych cierpieñ prowadzi do obecnej,

silnie odczuwanej nienawiœci:

Innym, w³aœciwym dla nienawiœci niebezpieczeñstwem, jest to,

¿e mo¿emy kierowaæ nasz¹ niechêæ w niew³aœciwym kierunku – ku

wspó³czesnym nam instytucjom, z powodu ich niegodziwych uczyn-

ków z przesz³oœci. I tak, na przyk³ad, niektórzy z moich wspó³wyznaw-

ców najwiêksz¹ odrazê zachowuj¹ dla wszystkich bez wyj¹tku Niem-

ców, mimo i¿ Niemcy s¹ obecnie jednym z najbardziej proizraelskich

krajów w Europie. Podobnie, po wiekach cierpieñ – wiem to z w³asne-

go doœwiadczenia – wielu ¯ydów nadal darzy pogard¹ religijnych

chrzeœcijan, chocia¿ dzisiaj zagra¿aj¹ im ateiœci i wyznawcy islamu,

a w chrzeœcijanach powinni upatrywaæ naturalnych sprzymierzeñ-

38

Soloveichik 2003. http://www..rstthings.com/ftissues/ft0302/articles/soloveichik.html.

39

Ibid.



30

Cechy ogólne ¿ydowskiej aktywnoœci politycznej

ców. Wielu ¿ydowskich intelektualistów i innych wp³ywowych osób

ka¿de œwiadectwo prawdziwoœci chrzeœcijañstwa poczytuje za anty-

semick¹ napaœæ. Po tym, jak Koœció³ katolicki beatyfikowa³ Edytê Stein

(¿ydówkê, która przesz³a na chrzeœcijañstwo), czêœæ prominentnych

¯ydów twierdzi³a, ¿e Koœció³ próbuje ukryæ swoj¹ rolê w spowodowa-

niu Holocaustu. Trzeba jeszcze wspomnieæ o historyku Danielu Jona-

hu Goldhagenie, który jednoznacznie stwierdzi³, ¿e jakakolwiek pró-

ba podtrzymywania przez Koœció³ katolicki twierdzenia, i¿ chrzeœci-

jañstwo jest jedyn¹ prawdziw¹ wiar¹, oznacza kontynuacjê zbrodni,

jakie pope³ni³ w przesz³oœci. Trudno ugasiæ gorej¹c¹, raz rozpalon¹

nienawiœæ.

Soloveichik móg³ tak¿e wspomnieæ o ¿ydowskiej nienawiœci

w stosunku do tradycyjnej kultury amerykañskiej oraz mieszkañców

Stanów Zjednoczonych, którzy ¿yj¹ zgodnie z jej regu³ami. Bierze siê

ona z pamiêci o prawie imigracyjnym z roku 1924, które mia³o skut-

kowaæ wiêksz¹ liczb¹ ¿ydowskich ofiar Holocaustu, poniewa¿ w la-

tach dwudziestych i trzydziestych ogranicza³o imigracjê ¯ydów ze

Wschodniej Europy. ¯ydzi s¹ tak¿e doskonale œwiadomi anty¿ydow-

skich zachowañ i postaw, powszechnych w USA przed II wojn¹ œwia-

tow¹. Nienawiœæ ta trwa, mimo ¿e jej przyczyny ca³kowicie zanik³y

okresie powojennym, i mimo bardzo silnych wiêzi pomiêdzy Stanami

Zjednoczonymi i Izraelem
40

.

Bior¹c pod uwagê ewidentnie b³êdn¹ logikê i oczywist¹ dba³oœæ

o w³asne interesy, jakie kryj¹ siê w argumentach podnoszonych przez

¿ydowskich dzia³aczy, mo¿na przypuszczaæ, ¿e ¯ydzi czêsto zajmuj¹

siê oszukiwaniem samych siebie. Rzeczywiœcie samooszukiwanie siê

jest bardzo istotnym komponentem ¿ydowskiego partykularyzmu

moralnego. Poœwiêci³em temu zjawisku ca³y rozdzia³ w ksi¹¿ce Se-

paration and Its Discontents
41

, ale mimo to, ledwie dotkn¹³em tema-

tu. Oddajmy ponownie g³os Kim Chernin:

Nasze poczucie, ¿e jesteœmy przeœladowani jako lud, niebezpiecz-

nie i podburzaj¹co wp³ywa na nasz¹ zdolnoœæ do tego, aby wiedzieæ,

poznawaæ, nazywaæ i pamiêtaæ. Poniewa¿ uznaliœmy siê za ofiary, nie

potrafimy prawid³owo odczytywaæ w³asnej historii w oderwaniu od

teraŸniejszych okolicznoœci. Nawet kiedy opowieœæ o naszej gwa³tow-

noœci i przemocy zawarta jest w œwiêtym tekœcie, który bez koñca stu-

40

Patrz: MacDonald 1998/2002, Wstêp.
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diujemy, nie potrafimy ich dostrzec. To, ¿e uczyniliœmy siebie ludem

wybranym – najprawdopodobniej, aby nas przeœladowano – raczej

zaciemnia, a nie t³umaczy nasz¹ tradycjê. Nie zliczê, ile razy czyta-

³am historiê Jozuego, widz¹c w niej opowieœæ o ludzie, który wchodzi

w posiadanie Ziemi Obiecanej – swej prawowitej w³asnoœci, ale ani

razu nie zatrzyma³am siê, ¿eby powiedzieæ sobie: „ale¿ to jest historia

gwa³tu, rabunku, rzezi, inwazji i zag³ady innych ludów”. Jako taka,

ma w sobie k³opotliwe podobieñstwo do zachowania dzisiejszych izra-

elskich osadników i wojska, w którym nie potrafimy dostrzec, czemu

ma s³u¿yæ. Rozpoznajemy krêt¹ drogê naszej psychiki. Uwa¿amy, ¿e

jest ona zorganizowana wokó³ przekonania, ¿e jesteœmy przeœladowa-

ni, które prowadzi do poczucia, ¿e mamy prawo odpowiedzieæ prze-

moc¹; to nieuchronnie wiedzie do deformacji w sposobie postrzegania

i naszej ¿ydowskiej to¿samoœci, i œwiata; na koniec zaœ, wci¹ga nas

w trudne relacje z jêzykiem.

Felietonista polityczny Joe Sobran, który z racji zawodu ponosi

konsekwencje wyra¿ania swoich opinii na temat Izraela, obna¿a

moralny partykularyzm Normana Podhoretza, jednego z licznego

chóru g³osów, jakie opowiadaj¹ siê za przekszta³ceniem ca³ego Blis-

kiego Wschodu zgodnie z interesami Izraela:

Podhoretz nieœwiadomie obna¿y³ œwiat manichejskiej fantazji

jak¿e wielu z tych, którzy obecnie nawo³uj¹ do wojny z Irakiem. Sta-

ny Zjednoczone i Izrael s¹ „dobre”; muzu³mañskie kraje arabskie s¹

„z³e”, a ci, którzy siê tej wojnie przeciwstawiaj¹, reprezentuj¹ „relaty-

wizm moralny”, rzekomo neutralny, ale w istocie stoj¹cy po stronie

„z³a”. To po prostu ob³¹kañcze. Zdolnoœæ dostrzegania z³a wy³¹cznie

we wrogu to nie „moralna klarownoœæ”. To sama istota fanatyzmu.

Teraz zaleca siê nam, abyœmy jeden jego rodzaj zwalczali innym.

Jak odnotowuje Sobran, ten moralny partykularyzm jest nie-

uœwiadamiany – stanowi przyk³ad samooszukiwania siê. Œwiat jest

rozciêty na dwie czêœci, t¹ z³¹ i t¹ dobr¹, nas i was – tak jak od ponad

dwóch tysi¹cleci widz¹ go ¯ydzi. Niedawno Jared Taylor i David

Horowitz wdali siê w dyskusjê, która dotyczy³a zagadnieñ ¿ydow-

skich. Oto co pisze Taylor:

 Pan Horowitz piêtnuje pogl¹d, ¿e „wszyscy jesteœmy wiêŸniami

polityki to¿samoœci”, sugeruj¹c, i¿ rasa i etnicznoœæ to b³ahostki, któ-

re musimy siê staraæ przezwyciê¿yæ. Lecz jeœli tak, dlaczego na g³ów-

nej stronie internetowej FrontPage Mag nieustannie pojawia siê apel

o datki na rzecz „David’s Defense of Israel Campaign”? (kampania na
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rzecz obrony Izraela – przyp. t³um.]. Dlaczego w³aœnie Izraela, a nie,

dajmy na to, Kurdystanu, Tybetu, kraju Basków albo Czeczenii? Po-

niewa¿ pan Horowitz jest ¯ydem. Jego oddanie dla Izraela stanowi

przejaw dok³adnie tego samego rodzaju partykularnej to¿samoœci,

jakiej odmawia mnie i innym œwiadomym swojej przynale¿noœci ra-

sowej bia³ym. Gor¹co popiera œwiadome siebie ¿ydowskie pañstwo,

ale kiedy ja pracujê na rzecz przywrócenia samoœwiadomoœci bia³ej

Ameryki, nazywa to „uleganiem wielokulturowym miazmatom”.

W przypadku Izraela jednoznacznie popiera to¿samoœæ etniczn¹, ale

mówi, ¿e Amerykanom mieæ jej nie wolno... Je¿eli popiera ¿ydowski

Izrael, powinien popieraæ bia³¹ Amerykê
42

.

Taylor sugeruje, ¿e Horowitz albo oszukuje samego siebie, albo

jest nielogiczny. Ciekawe, ¿e Horowitz by³ doskonale œwiadom samo-

oszukiwania siê swoich rodziców. W jego opisie ojca i matki widaæ

silny etnocentryzm, który tli siê pod krzykliwym uniwersalizmem

¿ydowskich komunistów Ameryki po³owy lat dwudziestych. W swo-

jej ksi¹¿ce Radical Son Horowitz przedstawia œwiat rodziców, którzy

wst¹pili do „shul” (synagogi), prowadzonej przez partiê komunis-

tyczn¹, gdzie ¿ydowskim œwiêtom nadawano interpretacjê polityczn¹.

Jeœli chodzi o ich psychikê, ludzie ci równie dobrze mogliby przeby-

waæ w osiemnastowiecznej Polsce, przecie¿ nie mieli ¿adnej œwiado-

moœci ¿ydowskiej to¿samoœci. Horowitz pisze:

 To, co uczynili moi rodzice, wstêpuj¹c do Partii Komunistycznej

i przeprowadzaj¹c siê do Sunnyside, by³o powrotem do getta. Ten sam,

wspólny i poufny jêzyk, ten sam hermetycznie zamkniêty œwiat, to samo

pozerstwo – pokazywanie jednej twarzy œwiatu na zewn¹trz, a innej

w³asnemu plemieniu. Co wa¿niejsze, istnia³o tam to samo przeœwiad-

czenie, ¿e jesteœmy naznaczeni do przeœladowañ i w szczególny sposób

uœwiêceni; to samo poczucie moralnej wy¿szoœci wobec liczniejszych

i silniejszych gojów. Panowa³ ten sam lêk przed wykluczeniem za he-

retyckie pogl¹dy; lêk, który przykuwa³ wybranych do ich wiary
43

.

Gdziekolwiek s¹, ¯ydzi odtwarzaj¹ swoj¹ strukturê spo³eczn¹,

nawet, kiedy zupe³nie nie zdaj¹ sobie z tego sprawy. Gdy owych ko-

munistów spytano o ich ¿ydowskie przekonania, zaprzeczyli, jakoby

mieli jakiekolwiek
44

. Nie byli tak¿e œwiadomi tego, ¿e wybierali so-

42

http://www.amren.com/horowitz_reply.htm.

43

 Horowitz 1997, 42.

44

 Patrz MacDonald 1998b/2002, rozdz. 3.
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bie ¿ydowskich wspó³ma³¿onków, a jednak wszyscy poœlubili wy³¹cz-

nie ¯ydów. Owo zaprzeczenie jest na rêkê ¿ydowskim organizacjom

i intelektualnym protagonistom, którzy staraj¹ siê pomniejszyæ rolê

¯ydów jako radykalnej lewicy dwudziestego stulecia. I tak, na przy-

k³ad, zwyk³¹ taktyk¹ ADL (Anti-Defamation League – Liga Przeciw

Znies³awieniu – przyp. t³um.), poczynaj¹c od ery „czerwonego stra-

chu” w latach dwudziestych, przez ca³y okres zimnej wojny, by³o pod-

trzymywanie twierdzenia, ¿e ¿ydowscy radyka³owie nie s¹ ju¿ ¯yda-

mi, poniewa¿ nie podzielaj¹ ¿ydowskich przekonañ religijnych
45

.

Nie-¯ydzi ryzykuj¹, ¿e nie pojm¹ w pe³ni, jak w istocie potê¿ne

s¹ ¿ydowski partykularyzm i samooszukiwanie siê. Kiedy Horowit-

zowi wytyka siê jego ¿arliwe poparcie dla Izraela, ten po prostu za-

przecza, jakoby mia³o to coœ wspólnego z jego przynale¿noœci¹ et-

niczn¹: popiera Izrael, bo to jest kwestia zasad – wiernoœci uniwer-

salnym normom moralnym – i podkreœla zwi¹zek pomiêdzy Izraelem

i Zachodem. Izrael atakuj¹ ci sami wrogowie, którzy zaatakowali Sta-

ny Zjednoczone. Izrael jest miejscem, z którego wywodzi siê kultura

Zachodu
46

. Mija siê z rzeczywistoœci¹, bo jak odnotowano w raporcie

Komisji ds. 11 Wrzeœnia, jednym z g³ównych powodów zaatakowa-

nia USA, a tak¿e i tego, ¿e s¹ one powszechnie znienawidzone w œwie-

cie arabskim, by³o postêpowanie Izraela wobec Palestyñczyków. Po-

wy¿sze twierdzenie nie bierze te¿ pod uwagê faktu, ¿e kultura za-

chodnia i jej silne przywi¹zanie do indywidualizmu s¹ przeciwieñ-

stwem judaizmu, a zachodnia orientacja Izraela to tylko pozory, pod

którymi kryje siê g³êboko zakorzeniona struktura pañstwa aparthei-

du, opartego na przynale¿noœci etnicznej.

Trudno spieraæ siê z ludŸmi, którzy nie potrafi¹ dostrzec albo

przynajmniej pogodziæ siê z g³êbi¹ swojego etnicznego zaanga¿owa-

nia i wci¹¿ dzia³aj¹ na wiele sposobów, które nara¿aj¹ na szwank

etniczne interesy innych. Ludzie tacy jak Horowitz (i jego rodzice)

nie dostrzegaj¹ go, mimo ¿e dla wszystkich wokó³ jest ono oczywiste.

Mo¿na chyba powiedzieæ to samo o Charlesie Krauthammerze, Wil-

liamie Safire, Williamie Kristolu, Normanie Podhoretzu i ca³ej rze-

szy prominentnych ¯ydów, którzy wspólnie zdominowali sposób

przedstawiania Izraela w amerykañskich mediach. Horowitz, jak

mo¿na by³o oczekiwaæ, widzi USA jako pozbawiony etnicznych treœci

45
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46
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zbiór uniwersalnych zasad. Idei tej dali pocz¹tek ponad wiek temu

¿ydowscy intelektualiœci, szczególnie Horace Kallen, a dzia³o siê to

w czasach, kiedy istnia³a silnie ugruntowana koncepcja, ¿e Stany

Zjednoczone przynale¿¹ do cywilizacji europejskiej, której cechy maj¹

podstawy rasowo-etniczne
47

. Jak wszyscy wiemy, tamten œwiat

znikn¹³ wraz ze swym intelektualnym zapleczem, a ja usi³ujê wyka-

zaæ, ¿e g³ówn¹ si³¹ przeciwstawiaj¹c¹ siê koncepcji o europejskich

rasowych i etnicznych korzeniach USA by³ konglomerat ¿ydowskich

ruchów umys³owych i politycznych, które dzia³aj¹c wspólnie, uczyni-

³y poczucie europejskiej to¿samoœci etnicznej i europejskich intere-

sów etnicznych czymœ nagannym i chorobliwym
48

.

Bior¹c pod uwagê, ¿e skrajny etnocentryzm przenika nadal

wszystkie cz¹stki zorganizowanej ¿ydowskiej spo³ecznoœci, w popie-

raniu deetnicyzacji Europejczyków (jest to powszechny sentyment

w ruchach, jakie omawiam w Culture of Critique) widzieæ nale¿y stra-

tegiczne posuniêcie, wymierzone przeciwko ludziom uwa¿anym za

historycznych wrogów. W rozdziale ósmym zwracam uwagê na d³ug¹

listê podobnych, podwójnych standardów, szczególnie w odniesieniu

do polityki prowadzonej przez Izrael w zestawieniu z polityk¹ orga-

nizacji ¿ydowskich, jak¹ prowadz¹ one w USA. Faworyzuj¹c domi-

nuj¹c¹ grupê etniczn¹, obejmuje ona oddzielenie Koœcio³a od pañ-

stwa, wielokulturowoœæ spo³eczeñstwa i politykê imigracyjn¹. Stoso-

wanie takiej podwójnej normy jest dosyæ powszechne. W Culture of

Critique zwracam uwagê na fakt, ¿e orêdownicy sprawy ¿ydowskiej,

zwracaj¹c siê do zachodnich odbiorców, forsuj¹ tak¹ politykê, która

odpowiada ¿ydowskim (partykularnym) interesom, i pos³uguj¹ siê

przy tym jêzykiem pojêæ uniwersalizmu moralnego i intelektualnego

dyskursu; klasycznym tego przyk³adem jest racjonalizacja, jakiej

dokona³ David Horowitz w odniesieniu do swego zaanga¿owania na

rzecz Izraela.

G³ównym tematem Culture of Critique jest decyduj¹ca rola

¿ydowskich organizacji w zwalczaniu idei, ¿e Stany Zjednoczone po-

winny byæ krajem europejskim. Jednoczeœnie, organizacje te gor¹co

popiera³y Izrael jako pañstwo ¯ydów.

Przyjrzyjmy siê, na przyk³ad, komunikatowi prasowemu, jaki

wyda³a LPZ 28 maja 1999 r.: Liga Przeciw Znies³awieniu (ADL) po-

47
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chwali³a dziœ uchwalenie radykalnych zmian w niemieckim prawie

imigracyjnym, twierdz¹c, ¿e z³agodzenie rygorystycznych wymagañ

procedury naturalizacji „zapewni w³aœciwy klimat dla dywersyfika-

cji i wprowadzenia jej w ¿ycie. Rzecz¹ bardzo podnosz¹c¹ na duchu

jest widzieæ, ¿e pluralizm zapuszcza korzenie w spo³eczeñstwie, które

mimo silnego ustroju demokratycznego, przez dziesi¹tki lat prowa-

dzi³o nieustêpliw¹ politykê w sprawie obywatelstwa, które mo¿na by³o

uzyskaæ wy³¹cznie z racji pochodzenia lub pokrewieñstwa”, powie-

dzia³ Abraham H. Foxman, przewodnicz¹cy krajowego oddzia³u ADL.

„Z³agodzenie wymagañ imigracyjnych ma szczególne znaczenie

w œwietle niemieckiej historii Holocaustu oraz przeœladowañ ¯ydów

i innych mniejszoœci. Nowe prawo zapewni w³aœciwy klimat dla dy-

wersyfikacji i urzeczywistnienia jej w narodzie obarczonym uci¹¿li-

wym dziedzictwem ksenofobii, gdzie kategoria „my i oni” zostanie za-

st¹piona zasad¹ obywatelstwa dla wszystkich
49

.

Ani s³owa wzmianki o analogicznych przepisach w Izraelu, któ-

re ograniczaj¹ imigracjê ¯ydów, ani o d³ugofalowej polityce odrzuca-

nia mo¿liwoœci repatriacji dla palestyñskich uchodŸców pragn¹cych

powróciæ do Izraela lub na terytoria okupowane. Przyklaskuje siê

potencjalnej zmianie postawy „my-oni”, która rzekomo ma byæ typo-

wa dla Niemiec, natomiast nie wspomina siê o analogicznej posta-

wie, charakterystycznej dla Izraela i kultury ¿ydowskiej na przestrze-

ni dziejów. Niedawno izraelskie ministerstwo spraw wewnêtrznych

wyda³o rozporz¹dzenie, ¿e nowi imigranci, którzy przeszli na religiê

judaistyczn¹, nie bêd¹ ju¿ d³u¿ej mogli sprowadzaæ do kraju nie¿y-

dowskich cz³onków rodziny. Oczekuje siê, ¿e decyzja ta spowoduje

zmniejszenie o po³owê liczby imigrantów do Izraela, którzy owe wa-

runki spe³niaj¹. Mimo to, organizacje ¿ydowskie nadal s¹ gor¹cymi

orêdownikami wieloetnicznej imigracji do Stanów Zjednoczonych,

a jednoczeœnie udzielaj¹ œlepego poparcia Izraelowi. Owa powszech-

na podwójna miara zosta³a odnotowana przez pisarza, Vincenta She-

eana, kiedy obserwowa³ syjonistów w Palestynie w roku 1930: oto

idealizm idzie rêka w rêkê z najokropniejszym cynizmem ,... oto s¹

faszystami we w³asnych sprawach, je¿eli chodzi o Palestynê, a inter-

nacjonalistami we wszystkim innym
50

. Nie wie prawica, co czyni le-

wica – jaskrawe samooszukiwanie siê.

49
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50

Boyle 2001.
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¯ydowski etnocentryzm ma mocne podstawy tak¿e w œwietle

dociekañ naukowych, które potwierdzaj¹, ¿e spo³ecznoœci ¿ydowskie

nadal s¹ spójne genetycznie. Najbardziej godne uwagi s¹ niedawne

badania, przeprowadzone przez Michaela Hammera i jego wspó³pra-

cowników
51

. Opieraj¹c siê na danych uzyskanych z analizy chromo-

somu Y, Hammer i jego koledzy ustalili, ¿e we wspólnotach ¿ydow-

skich w ci¹gu ponad dwóch tysi¹cleci, tylko jedno zajœcie w ci¹¿ê na

200 odbywa³o siê z udzia³em nie-¯yda.

Z powodu swojego g³êbokiego etnocentryzmu ̄ ydzi zwykle utrzy-

muj¹ pomiêdzy sob¹ doskona³e stosunki – jest to istotny czynnik

w tworzeniu efektywnej grupy. Jedn¹ z dróg wiod¹cych ku zrozu-

mieniu tego potê¿nego poci¹gu do cz³onków tej samej grupy etnicz-

nej jest Teoria Genetycznego Podobieñstwa J. Philippe’a Rushtona
52

.

Wedle niej, przyci¹gamy do siebie tych, którzy genetycznie s¹ do nas

podobni. Jedna z podstawowych idei biologii ewolucyjnej g³osi, ¿e od

ludzi oczekuje siê, i¿ pomog¹ swoim krewnym, poniewa¿ dziel¹ z nimi

podobne geny. Kiedy ojciec pomaga dziecku lub wuj bratankowi,

w istocie pomaga tak¿e sobie, a to z racji bliskiego genetycznego po-

krewieñstwa (Rodzice przekazuj¹ po³owê swoich genów dzieciom, wu-

jowie jedn¹ czwart¹ genów maj¹ wspóln¹ z bratankami, bratanica-

mi, siostrzeñcami i siostrzenicami
53

). TGP rozci¹ga ten pogl¹d rów-

nie¿ na osoby nie bêd¹ce krewnymi, argumentuj¹c, ¿e ludzie korzy-

staj¹ na faworyzowaniu tych, którzy s¹ do nich genetycznie podobni,

nawet je¿eli nie s¹ z nimi spokrewnieni.

TGP zawiera istotne implikacje dla zrozumienia wspó³pracy i spo-

istoœci w obrêbie ¿ydowskiej spo³ecznoœci. Zak³ada ona, ¿e ludzie bêd¹

przyjaŸniej siê odnosili do tych, którzy s¹ do nich podobniejsi gene-

tycznie. W przypadku ¯ydów i nie-¯ydów przewiduje, ¿e ¯ydzi bêd¹

bardziej sk³onni do wspó³pracy i szukania sobie przyjació³ poœród sie-

bie, a relacje te osi¹gn¹ wysoki poziom doskona³ych stosunków miê-

dzyludzkich i zapewni¹ g³êbok¹ satysfakcjê psychiczn¹.
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¯ydzi s¹ hiperetnocentryczni

TGP t³umaczy nadzwyczaj dobre wewnêtrzne relacje i solidar-

noœæ ¯ydów. Poniewa¿ ogromna ich wiêkszoœæ jest blisko zwi¹zana ge-

netycznie, TGP przewiduje, ¿e bêd¹ siê sobie wydawaæ bardzo atrak-

cyjni, a mog¹ nawet byæ w stanie rozpoznaæ siê nawzajem, mimo bra-

ku charakterystycznego ubioru czy uczesania. Dowodem na to twier-

dzenie jest pewna anegdota. Teolog Eugene Borowitz pisze, ¿e ¯ydzi

w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych szukaj¹ siebie nawzajem i czuj¹ siê

daleko lepiej, kiedy odkryj¹, kto w towarzystwie jest ¯ydem
54

. Wiêk-

szoœæ ¯ydów twierdzi, ¿e s¹ wyposa¿eni w jakiœ system rozpoznania

„swój-obcy”, który umo¿liwia im wykrycie obecnoœci innego ¯yda, na-

wet je¿eli ten bardzo siê maskuje. Inny ¿ydowski pisarz omawia nie-

wiarygodne poczucie jednoœci, jak¹ odczuwa z innymi ¯ydami, oraz

swoj¹ umiejêtnoœæ rozpoznawania ich w miejscach publicznych; nie-

którzy ̄ ydzi nazywaj¹ ten talent J-dar
55

. Jedz¹c obiad ze swoj¹ narze-

czon¹, która nie jest ¯ydówk¹, natychmiast zostaje rozpoznany przez

swoich jako ¯yd i od razu nawi¹zuje siê miêdzy nimi „braterska wiêŸ”,

która nie obejmuje jego nie-¿ydowskiej towarzyszki.

Robert Reich, minister pracy w administracji Clintona opisa³ swo-

je pierwsze spotkanie twarz¹ w twarz z prezesem Zarz¹du Rezerwy Fe-

deralnej Alanem Greenspanem: Nigdy wczeœniej nie zetknêliœmy siê, ale

pozna³em go natychmiast. Jedno spojrzenie, jeden zwrot jêzykowy i ju¿

wiedzia³em, gdzie i jak dorasta³, sk¹d wziê³y siê jego energia i poczucie

humoru. Jest z Nowego Jorku. Jest ¯ydem. Wygl¹da jak mój wujek Lo-

uis, g³os ma jak wujek Sam. Czujê, ¿e razem bywaliœmy na niezliczonych

weselach, bar micwach i pogrzebach. Znam jego strukturê genetyczn¹.

Mam pewnoœæ, ¿e na przestrzeni minionych piêciuset lat – mo¿e nawet

wcale nie tak dawno – mieliœmy tych samych przodków
56

. Reich ma tu

niemal ca³kowit¹ racjê: on i Greenspan rzeczywiœcie maj¹ wspólnego

i nie tak dawnego przodka, a genetyczna bliskoœæ sprawia, ¿e odczu-

waj¹ do siebie prawie nadnaturalny sentyment. Pamiêtajmy te¿ o Zyg-

muncie Freudzie, który napisa³, ¿e: zalety judaizmu i ¯ydów s¹ tak nie-

odparte – wiele mrocznych emocjonalnych si³ – tym potê¿niejszych, im

mniej daj¹ siê ubraæ w s³owa, a przy tym klarowna œwiadomoœæ we-

wnêtrznej to¿samoœci, tajemnica tej samej konstrukcji psychicznej 
57

.
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Ka¿da praca na temat judaizmu musi siê rozpoczynaæ, i praw-

dopodobnie koñczyæ, omówieniem owej niewiarygodnie silnej wiêzi,

jaka istnieje pomiêdzy ¯ydami – wiêzi, któr¹ tworz¹ bliskie gene-

tyczne pokrewieñstwo i intensyfikacja psychicznych mechanizmów,

jakie le¿¹ u pod³o¿a grupowej spójnoœci. Si³a dobrych stosunków po-

miêdzy ¯ydami przek³ada siê na zwiêkszon¹ zdolnoœæ do wspó³dzia-

³ania w wysoce zmotywowanych grupach.

Podsumowuj¹c tê czêœæ rozwa¿añ, stwierdzamy: ogólnie rzecz

ujmuj¹c, zorganizowane, wspó³czesne spo³ecznoœci ¿ydowskie cha-

rakteryzuj¹ siê wysokim poczuciem to¿samoœci i etnocentryzmem.

Organizacje skupiaj¹ce ¿ydowskich dzia³aczy, takie jak ADL, Ame-

rykañski Komitet ¯ydowski (American Jewish Committee), Towa-

rzystwo Pomocy Hebrajskim Imigrantom (Hebrew Immigrant Aid

Society) i ich neokonserwatywni doradcy nie s¹ wytworem funda-

mentalistów ani ortodoksów, ale reprezentuj¹ szeroki przekrój ¿ydow-

skiej spo³ecznoœci, w tym tak¿e ateistów i ¯ydów reformowanych. Na

ogó³, im czynniej anga¿uj¹ siê oni w ¿ydowskiej spo³ecznoœci, tym

bardziej s¹ za zapobieganiem mieszanym ma³¿eñstwom i zachowa-

niem spójnoœci etnicznej. Mimo ¿e wœród mniej zaanga¿owanych

¯ydów procent mieszanych ma³¿eñstw jest raczej wysoki, ich potom-

stwo nie stanowi ¿adnej znacz¹cej iloœciowo grupy poœród obecnego

kierownictwa spo³ecznoœci ¿ydowskiej w USA.

W ³onie tradycyjnego ogólnoludzkiego etnocentryzmu, jego

¿ydowska odmiana jest form¹ najprostsz¹, chocia¿ z pewnoœci¹ sta-

nowi jeden ze skrajniejszych przypadków. Fascynuj¹ca jest jednak

jego intelektualna podbudowa, która stanowi przykrywkê dla ¿ydow-

skiego etnocentryzmu. Jej z³o¿onoœæ i intelektualne wyrafinowanie

racjonalizacji, które go maj¹ usprawiedliwiaæ (niektóre z nich omó-

wi³em w Separation and Its Discontents)
58

, a tak¿e jej raczej przera-

¿aj¹ca hipokryzja (albo rozmyœlny podstêp), z jak¹ ¯ydzi wyra¿aj¹

swój sprzeciw wobec etnocentryzmu Europejczyków.
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¯ydzi s¹ inteligentni (i bogaci)

Ogromna wiêkszoœæ ¯ydów w USA to Aszkenazyjczycy. Grupa

ta cechuje siê wysok¹ inteligencj¹ – przeciêtne IQ wynosi oko³o 115,

a wspó³czynnik inteligencji werbalnej jest znacznie wy¿szy
59

. Ponie-

wa¿ w spo³eczeñstwach wspó³czesnych
60

 jest on najlepszym predy-

katorem zawodowego sukcesu i mo¿liwoœci awansu, nic dziwnego, ¿e

¯ydzi w Stanach Zjednoczonych s¹ elitarn¹ grup¹. Frank Salter wy-

kaza³, ¿e w kwestiach istotnych dla ich spo³ecznoœci (Izrael, imigra-

cja, polityka etniczna w ogóle) grupy ¿ydowskie, mimo ¿e stanowi¹

w przybli¿eniu 2,5% populacji, dysponuj¹ czterokrotnie wiêkszymi

wp³ywami, ni¿ europejscy Amerykanie
61

. Ostatnie dane wykazuj¹,

¿e w USA dochód na g³owê przeciêtnego ¯yda jest niemal dwukrot-

nie wy¿szy, ni¿ dochód w innych grupach etnicznych – ró¿nica ta jest

wiêksza od rozbie¿noœci w dochodach bia³ych i czarnych obywateli

Stanów
62

. Chocia¿ ¯ydzi reprezentuj¹ mniej ni¿ 3% populacji, na li-

œcie czterystu najbogatszych Amerykanów miesiêcznika Forbes jest

ich ponad 25%. Na szczycie tej listy, poœród czterdziestu najbogat-

szych Amerykanów, 45% to ¯ydzi. W sumie stanowi¹ oni jedn¹ trze-

ci¹ wszystkich amerykañskich multimilionerów. Liczba ¿ydowskich

gospodarstw domowych, których dochód przekracza 50 tys. $ rocz-

nie, jest dwukrotnie wiêksza, ni¿ nie-¿ydowskich; z drugiej strony,

procent ¿ydowskich gospodarstw domowych o dochodach poni¿ej 20

tys. $ jest o po³owê ni¿szy, ni¿ pozosta³ych. Na wiod¹cych uniwersy-

tetach dwadzieœcia procent profesorów to ¯ydzi, a wœród wspólników

najlepszych prawniczych firm Nowego Jorku i Waszyngtonu jest ich

40%
63

.

W roku 1996 w Stanach Zjednoczonych by³o oko³o 300 narodo-

wych organizacji ¿ydowskich, z ³¹cznym bud¿etem dochodz¹cym do

szeœciu miliardów dolarów – to suma wiêksza, ni¿ dochód narodowy

brutto po³owy pañstw-cz³onków Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych
64

. I tak, na przyk³ad, w roku 2001 ADL stwierdzi³a, ¿e jej rocz-
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ny bud¿et wyniós³ ponad 50 mln dolarów
65

. Ponadto rozmaite ¿ydow-

skie przedsiêwziêcia wspierane s¹ przez znaczn¹ liczbê bardzo boga-

tych ¯ydów. Irving Moskowitz wspiera finansowo ruch osadników

w Izraelu i proizraelskich, neokonserwatywnych doradców w Wa-

szyngtonie. Charles Bronfman, Ronald Lauder i os³awiony Marc Rich

finansuj¹ Birthright Israel – program, który ma na celu spotêgowa-

nie ¿ydowskiej œwiadomoœci etnicznej, poprzez coroczne wizyty 20

tys. m³odych ¯ydów w Izraelu. George Soros finansuje liberaln¹ poli-

tykê imigracyjn¹ w ca³ym zachodnim œwiecie, a tak¿e Noela Ignatie-

va i jego stronê internetow¹ Race Traitor, poœwiecon¹ abolicji bia³ej

rasy. O ile wiem, jak dot¹d nie istniej¹ ¿adne powa¿ne Ÿród³a finan-

sowania s³u¿¹ce potêgowaniu œwiadomoœci etnicznej Europejczyków

lub dzia³aniu na rzecz ich interesów etnicznych
66

. Najwa¿niejsze Ÿró-

d³a konserwatywnych dotacji w USA, takie jak Bradley czy Olin Fo-

undations, z ca³¹ pewnoœci¹ nie stawiaj¹ przed sob¹ podobnych ce-

lów. Przeciwnie, Bradley Foundation jest g³ównym Ÿród³em œrodków

dla neokonserwatywnego ruchu ¿ydowskiego i proizraelskich dorad-

ców, takich jak Center for Security Policy (Centrum Polityki Bezpie-

czeñstwa – przyp. t³um.)
67

.

Paul Findley
68

 podaje liczne przyk³ady ̄ ydów wykorzystuj¹cych

swoj¹ potêgê finansow¹, aby wspieraæ tych kandydatów do politycz-

nych stanowisk, których przekonania s¹ zbie¿ne z pogl¹dami AIPAC

(American Israel Public Affairs Committee – Amerykañsko-Izrael-

ski Komitet Spraw Publicznych – przyp. t³um.) oraz innymi proizra-

elskimi grupami w USA. Owo bardzo znacz¹ce finansowe wsparcie

dla proizraelskich kandydatów trwa a¿ do dzisiaj – ostatnim tego

przyk³adem jest kampania na rzecz usuniêcia z Kongresu Cyntii

McKinney i Earla Hilliarda, przeprowadzona w 2002 roku. Kandy-

daci Partii Demokratycznej s¹ na to szczególnie nara¿eni, gdy¿ ich

baza finansowa wspiera siê g³ównie na œrodkach ¿ydowskich
69

, ale

presji doœwiadczaj¹ wszyscy kandydaci, poniewa¿ jakakolwiek ozna-

ka, ¿e nie zgadzaj¹ siê z proizraelskim lobby, oznacza skierowanie

funduszy do ich przeciwników.
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