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WSTęP

•

Gdy w drugiej połowie XIX wieku rewolucja przemysłowa stała się ma-
chiną nie do zatrzymania, cywilizacja europejska rozwinęła dwie specyficz-
ne idee, które wydatnie wpłynęły na obecny kształt rzeczywistości. Symbo-
liczne pod tym względem punkty na osi czasu to lata 1879 i 1888. Druga 
data oznacza inaugurację angielskiej Football League, stanowiącej pierwsze 
w historii ligowe rozgrywki piłkarskie, w których początkowo występowało 
dwanaście drużyn. Rok 1879 odnosi się natomiast do powstania Ligi Anty-
semitów, założonej przez sześćdziesięcioletniego dziennikarza niemieckiego 
Wilhelma Marra. Była to najstarsza formacja na świecie, która za główny cel 
działania obrała walkę z szeroko pojętą „żydowskością”.

Mimo iż przepisy piłki nożnej skodyfikowano raptem ćwierć wieku wcześ-
niej, antysemityzm natomiast sięga starożytności, akcelerator dziejów właś-
nie wtedy zaczął wprawiać obie idee w zawrotną, niekontrolowaną pręd-
kość. Upłynęło zaledwie pół stulecia od wspomnianych na wstępie dat, gdy 
w Montevideo odbyły się I Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej (1930), a na 
zjeździe NSDAP w Norymberdze ogłoszono ustawy rasowe (1935). W tym 
czasie piłka nożna i antysemityzm ściśle się ze sobą związały, a ich mariaż nie 
zostanie rozbity nawet w pierwszych dekadach XXI wieku.

Ja sam spotkałem się z antysemityzmem stadionowym w pierwszej poło-
wie lat dziewięćdziesiątych, kiedy jako nastolatek bywałem na meczach ligo-
wych drużyn z Górnego Śląska i na zdominowanych przez lokalne animozje 
występach reprezentacji w Chorzowie czy Zabrzu. Wiedziałem doskonale, 
że przyjezdni z Łodzi byli Żydami, i nie widziałem w tym niczego niezwykłe-
go. Bezrefleksyjnie zapisywałem w umyśle adekwatne przyśpiewki. Potem, 
w dorosłym życiu, miałem okazję zaznajomić się z relacjami kibicowskimi pa-
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nującymi w Krakowie, gdzie mieszkałem przez kilka lat. Zapadły mi w pamięć 
zwłaszcza antysemickie hasła widniejące na murach.

Wówczas w mediach sporo mówiło się już o antysemityzmie związanym 
z Ajaxem Amsterdam i Tottenhamem Hotspur. Ponadto dla wszystkich stało 
się jasne, że problem występuje też w rywalizacji mniejszych klubów. Szero-
ko komentowany był zwłaszcza eksces z Rzeszowa, gdzie na drugoligowym 
meczu derbowym pomiędzy Stalą a Resovią w 2010 roku pojawił się duży, 
kwadratowy transparent z przekreśloną w formie znaku zakazu głową Żyda, 
namalowanego karykaturalnie w jarmułce i z zakrzywionym długim nosem. 
Powyżej rozłożono podłużny baner z napisem: „Śmierć garbatym nosom”. 
Hasło to usłyszę później w dramacie Ambona ludu Wojciecha Kuczoka, jako 
swego rodzaju kwintesencję antysemityzmu w wydaniu kibica-patrioty.

Nie byłem więc wcale zdziwiony, gdy – po zadomowieniu się w Pozna-
niu – przeczytałem relację o atmosferze, jaka panowała podczas meczu 
Lecha z Widzewem, rozegranego pod koniec września 2013 roku przy Buł-
garskiej. Gospodarze wykonywali zmodyfikowaną przyśpiewkę łodzian: „Wa-
szym domem Auschwitz jest! Cała Polska o tym wie, że czerwona armia ta 
cała pójdzie do pieca!” („czerwona armia” to zwyczajowe określenie Widze-
wa). Poza tym krzyczeli: „Do gazu, RTS!” i „Jazda z Żydami! Kolejorz, jesteśmy 
z wami!”. Zapewne nie zabrakło również dobrze znanych haseł: „Łódź to jest 
wioska, wioska typowo żydowska!” i „Jude, Jude, Jude, cała Łódź!”, ale nie 
były na tyle głośne, aby dotrzeć do mikrofonów lub do ucha dziennikarza.

Upłynęło jeszcze nieco czasu, zanim zadałem sobie pytanie, dlaczego 
właściwie niektóre zespoły traktuje się jako „żydowskie”. Jednocześnie za-
cząłem się zastanawiać, czy incydenty zaistniałe w odniesieniu do klubów 
i kibiców o takiej pseudotożsamości winno się rozpatrywać w kategoriach 
antysemityzmu czy jedynie uznać za złośliwy i ordynarny aspekt stadionowej 
rywalizacji. Innymi słowy, czy wyzywanie widzewiaków od „Żydów” i groże-
nie im śmiercią w komorze gazowej przekłada się na intensyfikację awersji 
do ludności żydowskiej czy może nie ma to z nią nic wspólnego i ogranicza 
się do hermetycznie zamkniętej strefy kibica?

Nigdzie nie mogę znaleźć satysfakcjonujących odpowiedzi, dlatego po-
stanawiam zabrać się za gromadzenie materiałów z prasy, z internetu, ra-
portów, artykułów naukowych, książek. Rozmawiam na ten temat z ludźmi. 
Szybko spostrzegam, że dane nie wiążą się tylko z kilkoma miastami w Polsce 
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bądź też z Amsterdamem i Londynem. Dowiedziałem się, że na początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku kibice zachodnioberlińskiej Herthy zało-
żyli fanklub o nazwie „Zyklon B” [„Cyklon B”], a w 1998 roku na Stadionie 
Olimpijskim w Rzymie ultrasi Lazio rozwinęli skierowany pod adresem rywali 
z AS Romy transparent o treści: „Auschwitz la vostra patria, i forni le vostre 
case” [„Auschwitz waszą ojczyzną, piece waszymi domami”]. Z kolei w 2013 
roku, podczas spotkania budapeszteńskich drużyn, Ferencvárosu i „żydow-
skiego” MTK, fani gospodarzy rozłożyli, odpowiadający barwom ich klubu, 
zielony baner z białym tekstem: „In memoriam Csatáry László”, oddając 
w ten sposób cześć zmarłemu tydzień wcześniej węgierskiemu zbrodniarzo-
wi wojennemu, który ponosi odpowiedzialność za deportację ponad piętna-
stu tysięcy Żydów z Kassy (obecnie Koszyce na Słowacji) do obozów zagłady. 
Ze zdjęcia w internecie odcyfrowałem napis namalowany czarnym sprayem 
na bloku w Salonikach: „Putanas ji Ewrei Ariani” [„Sk******ny, Żydzi z Ari-
su”], którego autorem był jakiś sympatyk PAOK-u. Na innym zdjęciu fani FC 
St. Gallen w meczu z rywalami z Lucerny wznoszą baner z półokrągłym, sty-
lizowanym na bramę obozu koncentracyjnego hasłem: „Fussball macht frei” 
[„Piłka nożna czyni wolnym”].

Ponadto zbieram informacje dotyczące Buenos Aires. To tam w 2000 
roku zwolennicy Defensores de Belgrano obrzucili kawałkami mydła wbiega-
jących na murawę zawodników Atlanty, „żydowskiego” konkurenta z dzielni-
cy Villa Crespo. Intonowali przy tym dobrze znaną stołecznym kibicom przy-
śpiewkę: „Ahí viene Hitler por el callejón, matando judíos para hacer jabón” 
[„Oto idzie Hitler ulicą, zabijając Żydów, aby zrobić mydło”]. Usiłuję również 
poznać stosunki panujące w rywalizacji piłkarskich i koszykarskich drużyn Tel 
Awiwu. Kibice Hapoelu mają bowiem zwyczaj skandować: „Sze-tihje szo’a le-
-makkabi!” [„Niech będzie zniszczenie/zagłada dla Maccabi!”]. Nie zgadzają 
się przy tym z apelami o zaniechanie tego procederu ani z karami nakładany-
mi na klub, argumentując, że rzeczownik „szo’a” jest tu użyty w neutralnym 
znaczeniu „zniszczenie” i że „Zagłada” po hebrajsku to „ha-szo’a”, z rodzaj-
nikiem określonym.

Materiał pęcznieje. Wynotowuję wiele aktów antysemityzmu, jakich do-
konano wobec reprezentacji Izraela oraz drużyn z tego kraju, występujących 
w rozgrywkach organizowanych przez UEFA lub w meczach towarzyskich. Zda-
rzają się również incydenty skierowane przeciwko pojedynczym piłkarzom, 
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np. Samuelowi Lavanowi z belgijskiego Royalu Antwerpia, który w 2005 roku 
usłyszał od zawodnika przeciwnej drużyny zdanie: „Er zijn in de oorlog niet 
genoeg Joden vergast” [„Niewystarczająca liczba Żydów została zagazowana 
w czasie wojny”]. Sprawa się komplikuje, ponieważ na trybunach coraz częś-
ciej uobecnia się konflikt izraelsko-palestyński. Niebawem odkrywam, że an-
tysemityzm dotyka także amatorskich drużyn żydowskich w różnych krajach 
Europy. Działają one pod egidą światowego związku Maccabi we Włoszech, 
Niemczech, Austrii, a od paru lat także w Polsce. Już sama ich reaktywacja 
spotykała się nierzadko z otwarcie manifestowaną wrogością.

Przeszukuję piłkarskie fora internetowe i witryny. Skala antysemickiego 
hejtu staje się trudna do ogarnięcia, choć posty i komentarze są nieraz dość 
szybko usuwane przez administratorów. Na portalu kibice.net wczytuję się 
w tekst z nagłówkiem Żydzi – największy wróg Polski, o niepojętej wręcz tre-
ści. Autor twierdzi bowiem, że państwo Izrael planuje osadzić w Polsce trzy 
miliony Żydów. W związku z tym Polacy, którzy rzekomo już znajdują się pod 
okupacją żydowską w sensie ekonomicznym, mieliby teraz formalnie zostać 
„niewolnikami we własnej Ojczyźnie”1.

W końcu uświadomiłem sobie, że powinienem cofnąć się w czasie nie 
tylko do ostatnich kilkudziesięciu lat, lecz sięgnąć do źródeł z okresu mię-
dzywojennego. Dotarłem więc do notatek prasowych, w których znalazłem 
opisy różnych incydentów. Często są dość zbliżone do obecnych, wiele z nich 
jednak wykracza poza dzisiejsze wyobrażenia. Zapoznałem się z informacją 
o tym, jak jesienią 1937 roku po meczu w Prokocimiu autobus, w którym 
siedzieli piłkarze żydowskiej Siły Kraków, obrzucono kamieniami, powodując 
obrażenia kilku z nich. W innej gazecie z tego samego roku natrafiłem na 
news o „zagadkowym” pożarze trybun krakowskiej Makkabi, który wybuchł 
o piątej nad ranem.

W prasie z drugiej połowy lat trzydziestych XX wieku są również wzmian-
ki o różnego rodzaju próbach wykluczania mniejszości żydowskiej z dyscy-
pliny piłki nożnej. Z pewną niebywałą sytuacją mogłem się zapoznać dzię-
ki „Nowemu Głosowi”. W czerwcu 1938 roku na arbitra meczu pomiędzy 
Jaworzyną Krynica a Sandecją Nowy Sącz został wyznaczony Juda Metzler. 

1 Żydzi – największy wróg Polski, 01. 2014, tekst zamieszczony w witrynie internetowej: 
kibice.net [post został usunięty ze strony i nie jest już dostępny].
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Spotkanie miało się odbyć na boisku umiejscowionym w koszarach 1. Pułku 
Strzelców Podhalańskich. Od sędziego zażądano najpierw, aby nie prowadził 
spotkania, ponieważ dowódca pułku nie życzył sobie Żyda w takiej funkcji. 
Gdy Metzler zlekceważył dezyderat, oficer inspekcyjny pułku rozkazał mu 
zejść z boiska i opuścić koszary. Wiadomość o zajściu trafiła wnet na łamy 
prasy, także „Warszawskiego Dziennika Narodowego”, gdzie skwitowano ją 
słowami: „Wierzymy, że po tym wypadku Krakowski Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej zreflektuje się ostatecznie i na zawody sportowe nie będzie wysyłał 
więcej sędziów Żydów”2.

Przechodzę następnie do czasów wojny. Prześledziłem losy Árpáda Wei-
sza, który w 1944 roku, wraz z żoną i dziećmi, zginął w Auschwitz-Birkenau. 
Węgierski Żyd występował w reprezentacji swojego kraju w latach dwudzie-
stych, a po zakończeniu kariery piłkarskiej zdobył uznanie jako trener Inte-
ru Mediolan i Bolognii. Próbuję ponadto dotrzeć do informacji o meczach 
z udziałem Żydów na terenach obozów nazistowskich. O jednym z nich krą-
żyły opowieści w 1941 roku po Lwowie. Mówiło się, że więźniowie KZ Janow-
ska wygrali z esesmanami 3 : 1 i że dwie bramki strzelił Zygmunt Steuermann 
z Hasmonei. Zgodnie ze wspomnieniami mieszkańca miasta, Kazimierza Gór-
skiego, krótko potem „pijany esesman zastrzelił znakomitego napastnika”3. 
Górski podał jeszcze jeden szczegół: więźniowie przyjęli dla swojego zespołu 
nazwę Morituri, co można przełożyć jako „mający umrzeć”, tak jak w popu-
larnej łacińskiej frazie, wypowiadanej rzekomo na arenie przez rzymskich 
gladiatorów.

W tym kontekście z zapartym tchem wpatruję się w kadry filmu doku-
mentalnego Liga Terezín z 2012 roku w reżyserii Michaela Schwartza i Avie-
go Kannera. Jego tematem są mecze organizowane na terenie getta/obozu 
Theresienstadt w latach 1942-1944. Dokument powstał z inicjatywy Odeda 
Bredy, dyrektora muzeum i miejsca pamięci Beit Terezín w izraelskiej miej-
scowości Giwat Chajjim (Ichud). Breda prowadzi badania i zbiera informacje 
na ten temat, odkąd w nazistowskim filmie propagandowym, pośród osób 
grających tam w piłkę, rozpoznał swojego wuja.

2 „Warszawski Dziennik Narodowy” 1938, nr 169, s. 4.
3 K. Górski, Pół wieku z piłką, przy współpracy autorskiej A. Koniecznego, Warszawa 
1985, s. 51-52.
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Inny wątek odkryłem podczas pobytu w Wiedniu. Wiąże się on z Narodo-
wym Stadionem Austrii imienia Ernsta Happela, znanym powszechnie jako 
Praterstadion. Niespełna dwa tygodnie po inwazji na Polskę we wrześniu 
1939 roku pod główną trybuną stadionu (sektor B) uwięziono ponad tysiąc 
wiedeńskich Żydów polskiego pochodzenia. Niemal wszyscy zginęli później 
w obozach koncentracyjnych, nie licząc kilkudziesięciu osób, które zostały 
zwolnione lub cudem przeżyły. Należeli do nich Gustav i Fritz Kleinmann, 
ojciec i syn, mający rodzinne korzenie w Galicji. Ich losy zostały niedawno 
szczegółowo opisane w obszernej biografii The Stone Crusher [Kruszarka 
kamieni] Jeremy’ego Dronfielda (2018). Przeszli razem przez Praterstadion, 
Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen, Mittelbau-Dora i Bergen-Belsen.

Obszerny i złożony materiał sprawił, że postawione początkowo pytania 
o genezę i znaczenie fikcyjnej tożsamości żydowskiej, narzucanej współcześ-
nie klubom, okazały się niewystarczające. Pojawiły się kolejne. Jak dokładnie 
wyglądał antysemityzm piłkarski przed wojną? Jakie piętno na piłce nożnej 
odcisnął Holokaust? Jak traktować propalestyńskie sympatie wyrażane na 
stadionach? Czym w kontekście futbolu różni się antysemityzm od dyskry-
minacji innych grup społecznych – osób o ciemnej skórze, muzułmanów, Ro-
mów, homoseksualistów, kobiet? Na myśl przychodzą wciąż nowe kwestie, 
a wśród nich jedna, która ciągle do mnie wraca: kiedy antysemityzm zniknie 
z tej pięknej dyscypliny sportu?



Derby

•

W opublikowanym przed kilku laty eseju Kibice piłkarscy jako akto-
rzy współczesnych widowisk sportowych (i pozasportowych) Tomasz Sahaj 
uznał za konieczne, aby na kibicowanie spoglądać z szerokiej perspektywy. 
Zdaniem autora, „ogniskuje ono w sobie tak newralgiczne do zrozumienia 
współczesnego życia społecznego kwestie, jak konsumeryzm, nacjonalizm, 
rasizm, szowinizm, patriotyzm, wspólnoty lokalne, masowość i ludyczność”. 
Nie zawahał się on nawet przed stwierdzeniem: „Jakie społeczeństwo, tacy 
kibice”, uważając, że zachowania fanów piłkarskich są w pewnym zakresie 
„miarodajnym papierkiem lakmusowym, probierzem i sprawdzianem pra-
widłowości działania dzisiejszych ponowoczesnych społeczeństw”1.

Tekst Sahaja wpadł mi w ręce, kiedy byłem akurat pogrążony w lekturze 
prasy międzywojennej. W jednej chwili pojąłem, że piłka nożna doskonale 
ilustruje ówczesną sytuację społeczno-polityczną. Nie chodzi tylko o kibiców, 
lecz o wszystkie możliwe aspekty związane z tą dyscypliną. Przez pryzmat 
futbolu wyraźnie widać chociażby to, jak ważne miejsce zajmowały w tam-
tym czasie mniejszości narodowe, a wśród nich największa – żydowska. Gdy 
w 1920 roku po raz pierwszy zorganizowano regularne rozgrywki, przykła-
dowo w klasie A okręgu krakowskiego walczyły między sobą cztery zespoły, 
wszystkie z Krakowa – dwa polskie, mianowicie Cracovia i Wisła, oraz dwa 
żydowskie: Makkabi i Jutrzenka. W 1927 roku powstała ogólnopolska liga, 
licząca w pierwszym sezonie czternaście drużyn, w tym dziesięć polskich, 

1 T. Sahaj, Kibice piłkarscy jako aktorzy współczesnych widowisk sportowych (i pozaspor-
towych), w: Futbol w świecie sztuki, pod red. J. Ciechowicza i W. Moski, Gdańsk 2012, 
s. 35.
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dwie żydowskie, tj. wspomnianą Jutrzenkę i Hasmoneę Lwów, oraz dwie nie-
mieckie – 1. FC Katowice i Klub Turystów Łódź. Stosunki narodowościowe 
widać jeszcze lepiej, gdy przegląda się tabele rozwijających się dynamicznie 
niższych lig w poszczególnych okręgach – klasy A (przed stworzeniem ligi naj-
wyższy poziom rozgrywek), B i C (pod koniec lat trzydziestych w części okrę-
gów funkcjonował bowiem system: liga, liga okręgowa, klasa A itd.).

Dzięki matematycznemu przeliczeniu zespołów łatwo można się przeko-
nać, jakie były uwarunkowania demograficzne w poszczególnych regionach 
i miastach. W sumie kluby żydowskie stanowiły około jednej piątej wszyst-
kich zarejestrowanych zespołów, co w dużej mierze zgadza się z obliczeniami 
dokonanymi na bazie spisu powszechnego z 1931 roku. W przybliżeniu jeden 
na dziesięciu mieszkańców ziem międzywojennej Polski był Żydem (w sumie 
niewiele ponad trzy miliony osób), jednakże w wielu miastach – a kluby po-
wstawały właśnie głównie na terenie miast – proporcje te bywały wyższe. 
W Warszawie mieszkało 30,1% Żydów, w Łodzi – 33,5%, w Wilnie – 28,2%, 
w Krakowie – 25,8%, we Lwowie – 31,9%, ale już całkiem inaczej wyglądało 
to w Poznaniu, gdzie społeczność żydowska stanowiła raptem 0,8%.

Przedwojennym bywalcom stadionów wiele mówiły już same nazwy, jak 
Mak(k)abi, Bar Kochba, Jutrzenka, Hakoah, Samson, Gwiazda, Hapoel, Betar, 
ŻAKS (Żydowski Akademicki Klub Sportowy) itd. Na ich podstawie rozpozna-
wali nie tylko przynależność do mniejszości żydowskiej, lecz także poglądy 
polityczne, jakie były preferowane w poszczególnych klubach. Dla przykładu, 
drużyny Jutrzenka/Jutrznia czy Czarni Warszawa identyfikowały się z Bun-
dem, czyli lewicowym ugrupowaniem, upatrującym przyszłości dla Żydów 
w procesie asymilacji. Działalność większości pozostałych wiązała się z ru-
chem syjonistycznym, przy czym w tym wypadku zachodziły poważne różni-
ce, np. Ma(k)kabi sprzęgało się z tzw. ogólnym syjonizmem, Hapoel z partią 
Poalej Syjon-Prawica, Gwiazda z Poalej Syjon-Lewica, a Betar ze skrajnie pra-
wicową organizacją młodzieżową Ze’ewa Żabotyńskiego o tej samej nazwie.

Tak jak w pozostałych dziedzinach życia codziennego, antysemickie in-
cydenty pojawiały się na polu piłki nożnej od pierwszych lat po odzyskaniu 
niepodległości. Ze zdawkowych notek prasowych wnioskuję, że niestosowne 
zachowania widzów mogły towarzyszyć potyczkom polsko-żydowskim w za-
sadzie od początku istnienia oficjalnych rozgrywek. Tak było 21 maja 1922 
roku, kiedy to w Krakowie odbyły się mecze o mistrzostwo okręgu pomiędzy 
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Wisłą i Makkabi oraz Cracovią i Jutrzenką. Kilka dni później dokładną relację 
z obu spotkań zamieścił „Tygodnik Sportowy”, gdzie nie omieszkano poświę-
cić kilku zdań właśnie kibicom:

Nie zawadzi również wspomnieć, jaki charakter przybrała na obu boiskach ra-
dość z powodu pokonania drużyn żydowskich u gawiedzi ulicznej i niektórych 
fanatyków niekulturalnych. Wyzwiska i przezwiska pod adresem Żydów były 
głośnym objawem zadowolenia. Przyczyni się to tylko do absentowania się tej 
części mieszkańców od meczów na wspomnianych placach, a że stanowi ona ja-
kie 70% bywalców meczowych, najgorzej na tym wyjdą tylko kasy klubowe, które 
przy niezwalczaniu tych tendencji z trudem zamortyzują adaptacje i inwestycje 
na swych placach robione. Zarządy tych klubów winny tu energicznie wkroczyć2.

Nie wiemy, jakie dokładnie hasła padały wówczas z ust fanów. Pewne-
go wyobrażenia dostarczają wyzwiska odnotowane na meczu towarzyskim 
Wisły z Cracovią trzy lata później (3 maja 1925 roku). Wówczas kibice go-
spodarzy sączyli jad pod adresem trzech Żydów – piłkarzy Ludwika Gintela 
i Leona Sperlinga oraz sędziego Zygmunta Rosenfelda. Tym razem redaktor 
„Tygodnika Sportowego” nie tylko wspomniał, że „ohydne okrzyki i hasła an-
tysemickie szły od czasu do czasu z trybuny”, lecz także przytoczył niektóre 
z nich: „Do bożnicy!”, „Żydy!”, „Żydowski sędzia!”, „Żydowska Cracovia!”, 
a ponadto pozwolił sobie na złośliwy komentarz:

Jeśli Cracovia jest żydowską z powodu dwóch graczy Żydów, jeśli z pochodzenia 
można robić komukolwiek zarzut, to i Wisła jest żydowską, niech tylko dobrze 
zbada metryki urodzin i chrztu swoich członków3.

Lokalne animozje uwidaczniały się w szczególności podczas derbów. Wie-
le meczów pomiędzy drużynami polskimi a żydowskim przybierało bowiem 
taki właśnie charakter, kiedy naprzeciw siebie stawali zawodnicy z tych sa-
mych lub nieznacznie od siebie oddalonych miejscowości. Derby łączyły się 
z większą niż zwykle frekwencją na trybunach, napiętą atmosferą i ostrą grą 
piłkarzy. Taką rywalizację miał na myśli pewien przedwojenny mieszkaniec 
Łomży, którego wspomnienia przytoczyła Anna Grupińska w cyklu Z opowie-

2 „Tygodnik Sportowy” 1922, nr 57, s. 7.
3 „Tygodnik Sportowy” 1925, nr 19, s. 12.
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ści polskich Żydów. Jako nastolatek kibicował drużynie Makabi Łomża, regu-
larnie spotykającej się w latach trzydziestych z miejscowym rywalem pol-
skim na poziomie klasy B, a w dwóch sezonach nawet klasy A. Wspominał:

Jak był mecz Makabi z ŁKS-em, Łomżyńskim Klubem Sportowym, gdzie grali sami 
Polacy, to zawsze stadion był pełen. Bo Żydzi grali z Polakami. I Makabi często 
wygrywało. Pamiętam, mieli takich dobrych zawodników – trzech braci, Jeleń się 
nazywali. Najmłodszy z nich tak szybko biegał, że prawie tylko czubków traw do-
tykał. Raz usłyszał w przerwie, że Polacy chcą go mocno faulować, żeby wyłączyć 
z gry, a jego trener chce go zmienić, żeby go chronić, to wybiegł na boisko i tam 
odpoczywał w czasie przerwy, żeby trener go nie zmienił4.

Przy okazji takich meczów zażarta rywalizacja sportowa na boisku i burz-
liwe reakcje kibiców z łatwością uruchamiały różne istniejące antagonizmy 
społeczne, co nierzadko owocowało agresywnymi zachowaniami o podło-
żu narodowościowym. Mechanizm był stosunkowo prosty. Jego modelowy 
schemat naszkicował Kornel Filipowicz w opowiadaniu Mój ojciec milczy, 
które sprawia wrażenie, że jest oparte na faktycznych wydarzeniach z życia 
autora, dlatego z dużym prawdopodobieństwem możemy traktować opisa-
ną historię jako rzeczywistą. Akcja toczy się około 1925 roku – dwunastoletni 
Filipowicz-narrator, oglądając mecz pomiędzy cieszyńskimi drużynami Piasta 
i Makkabi, z goryczą obserwuje, jak polska drużyna na kilka minut przed koń-
cem przegrywa aż 0 : 8.

Piłkarze Piasta grali tego dnia słabo, w zasadzie tylko dwaj z nich, bracia 
Pyrkosze, starali się zmienić obraz meczu, co dało asumpt do pewnej rozmo-
wy, jaka odbyła się za plecami chłopca i jego kolegi: 

– No, tak, Pyrkosze nie pili tego piwa.
– Nie pili?
– Nie. Tylko oni dwaj nie pili. Wszyscy inni pili5.

Dla chłopców dialog nie był jasny, próbowali więc dowiedzieć się, o co 
chodzi, i w końcu otrzymali lapidarną odpowiedź: „Oni zadali naszym w pi-

4 A. Grupińska, Z opowieści polskich Żydów (11), „Dwutygodnik” 2012, wyd. 75 (02. 2012), 
tekst dostępny w witrynie internetowej: dwutygodnik.com (zakładka: Obyczaje).
5 K. Filipowicz, Cienie, wybrała W. Szymborska, Kraków 2007, s. 89.
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wie. Pyrkosze się spóźnili i nie pili tego piwa. No, już wiecie?”6. Chłopcy po-
jęli więc, że Żydzi dosypali Polakom do trunków jakiegoś szkodliwego spe-
cyfiku. Po chwili doszło do zamieszania na boisku. Piłkarze Piasta kłócili się 
o coś z arbitrem i jednocześnie wygrażali zawodnikom żydowskiej drużyny. 
Na trybunach krzyczano: „Sędzia kalosz!”, a ktoś za plecami chłopców sko-
mentował: „Ten szabesgoj też parę ładnych złotych wziął od Żydów za to 
sędziowanie”7.

Rozczarowanie, wstyd, złość, poczucie niesprawiedliwości sprawiły, że po 
ostatnim gwizdku kibice – ni stąd, ni zowąd – rzucili się na piłkarzy Makka-
bi, którzy zaczęli uciekać w stronę miasta. Rozwścieczeni ścigający wznosili 
okrzyki typu: „Bij!”, „Bij zabij!” i „Do Palestyny!”. Chłopiec biegł ze wszystki-
mi, ale w pewnym momencie zatrzymał się, bo niespodziewane dostrzegł 
ojca. Dołączył więc do niego i w drodze do domu opisał dokładnie kulisy po-
rażki. Dla wzmocnienia argumentacji wyliczył bezrefleksyjnie pejoratywne 
cechy, obiegowo przypisywane Żydom, oraz wyraził opinię, że powinni oni 
opuścić Polskę. Ojciec słuchał, lecz nie odpowiadał ani słowem, co powo-
dowało u chłopca narastający niepokój. Dopiero przy bramie domu rzekł: 
„Różne paskudne rzeczy w historii zaczynały się od bicia Żydów”8.

Wiele drużyn nie zdołało uciec. „Nowy Dziennik” pisał o ataku na pił-
karzy Makkabi Kraków, którzy odnieśli zwycięstwo na wyjeździe w Chełmku 
(9 lipca 1939 roku). Gdy tylko „drużyna Makkabi wyszła poza boisko, została 
napadnięta i dotkliwie pobita przez część publiczności”9. Natomiast łódzki 
„Głos Poranny”, oprócz wyniku 1 : 1 w starciu pomiędzy Bar Kochbą Łódź 
a Borutą Zgierz (6 czerwca 1937 roku), donosił o pobiciu piłkarzy i działaczy 
żydowskiego klubu przez publiczność, która po meczu wbiegła na murawę. 
Najbardziej ucierpiał kierownik drużyny, który został poważnie raniony no-
żem w klatkę piersiową.

Od początku lat dwudziestych różne incydenty antysemickie prowoko-
wali także sami zawodnicy. Intrygująco brzmi notka, jaką w 1922 roku za-
mieścił „Przegląd Sportowy”:

6 Ibidem, s. 90.
7 Ibidem, s. 92.
8 Ibidem, s. 100.
9 „Nowy Dziennik” 1939, nr 187, s. 9.
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Drużyną żydowską nazwał Cracovię jeden z graczy Wisły na boisku w czasie nie-
dzielnego meczu. Biało-czerwoni złożyli wielki dowód taktu, że na takie bezsen-
sowne powiedzenie nie zareagowali, a mogliby coś powiedzieć o wieczorze po 
zwycięstwie Makkabi nad Cracovią10.

Mowa tu o dwóch spotkaniach: Cracovia – Makkabi 0 : 1 (23 kwietnia 
1922 roku) i Cracovia – Wisła 2 : 1 (25 czerwca 1922 roku.). Dziennikarz 
„Przeglądu” uszczypliwie zasugerował, że dwa miesiące wcześniej również 
piłkarze Cracovii po niespodziewanej porażce używali „bezsensownych po-
wiedzeń” dotyczących rywali z Makkabi.

Czy istnieje granica między kibicami a piłkarzami, skoro jedni i drudzy są 
częścią tego samego społeczeństwa? Odpowiedzi udzieliły przeszło osiem-
dziesiąt lat później krakowskie derby, zakończone występem siedmioosobo-
wej grupy graczy Wisły wespół z kibicami. Ci pierwsi wykrzykiwali: „Zawsze 
nad wami”, co dopełniał chór na trybunach: „pier****nymi Żydami!” (2008). 
Tego rodzaju pomeczowe „komentarze” zdarzały się w najnowszej historii 
nie raz. Pewien zawodnik ADO Den Haag świętował zwycięstwo nad Ajaxem 
w przystadionowym klubie kibica, stojąc na podeście i śpiewając do mikro-
fonu: „We gaan op jodenjacht!” [„Idziemy polować na Żydów!”], do czego 
z radością przyłączyły się setki zebranych fanów (2011). Po derbach Łodzi 
jeden z piłkarzy ŁKS-u biegał w białym T-shircie z czerwonym napisem na 
torsie: „Śmierć żydzewskiej k***ie” (2008). Zawodnik Stali Rzeszów zaraz po 
spotkaniu z Resovią zamieścił na oficjalnym profilu facebookowym swojego 
klubu komentarz: „J***ć Żydów!” (2014). Z kolei bramkarz niemieckiej Aska-
nii Bernburg udostępnił zdjęcie ilustrujące jego przepychankę z piłkarzem 
Chemie Lipsk, zmodyfikowane tak, że na jego trykocie widniał napis: „Hass!” 
[„Nienawiść!”], rywal zaś, zamiast czerwonej opaski kapitańskiej, nosił nie-
bieską z białą gwiazdą Dawida (2019).

10 „Przegląd Sportowy” 1922, nr 26, s. 16.
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Zakaz gry w piłkę na boisku szkolnym lub Sąd zakazał dzieciom gra-
nia w piłkę – to wybrane tytuły artykułów z 2014 roku, opublikowanych 
po tym, jak sąd rejonowy zakazał gry w piłkę nożną i wszelkich innych ak-
tywności po godzinie 16.00 na boisku należącym do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Krapkowicach. Taką decyzję podjęto na wniosek jednej z pobliskich 
mieszkanek, która skarżyła się na nadmierny hałas. Nie mniej medialnych 
emocji wywołał w 2007 roku zakaz wprowadzony przez dyrektorkę reno-
mowanej Burnham Grammar School w Wielkiej Brytanii. Stwierdziła ona, 
że uczniowie kopią futbolówkę zbyt mocno, co może skutkować urazami. 
Bezpośrednią przyczyną takiego postanowienia było przypadkowe trafienie 
w głowę przechodzącego nauczyciela. Z kolei w 2011 roku w Earl Beatty 
Public School w Toronto wprawdzie nie zabroniono samej gry, lecz wyklu-
czono twarde piłki. Na czarnej liście znalazła się zarówno ta sferyczna do 
piłki nożnej, jak i eliptyczna do futbolu amerykańskiego, a ponadto piłki do 
siatkówki czy tenisa ziemnego; za to pozwolono uczniom korzystać do woli 
z piankowych lub gąbkowych zamienników. Tutaj również do decyzji władz 
szkolnych przyczynił się uraz osoby trzeciej, tym razem rodzica, który – ude-
rzony piłką – doznał wstrząsu mózgu.

Zakaz gry w piłkę nożną istniał również w latach trzydziestych ubiegłe-
go wieku w Państwowym Gimnazjum Męskim imienia Marcina Wadowi-
ty w Wadowicach, o czym można się dowiedzieć z książki Papież nieznany 
(1998) amerykańskiego pisarza Darcy’ego O’Briena. To opowieść o trwającej 
od wczesnego dzieciństwa zażyłości Karola Wojtyły z Jerzym Klugerem, sy-
nem prezesa lokalnej gminy żydowskiej. Razem uczęszczali do ośmioletniego 
gimnazjum i razem też kopali piłkę. O’Brien, opierając się w dużej mierze na 
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wspomnieniach Klugera, odmalował obraz życia codziennego nastoletnich 
wadowiczan. O samym zakazie pisał tak:

Piłka nożna nie była oficjalnym sportem w szkole. Formalnie była zabroniona, 
ponieważ wywoływała wiele niepohamowanego zacietrzewienia. Lecz nikt się 
nie wtrącał, jeśli chłopcy organizowali sobie mecz na polu […]. Tu dochodziły do 
głosu podziały etniczne i był to kolejny powód, dla którego mądre władze szkolne 
były przeciwne tej grze1.

Wyobrażenie o tym, jak mógł wówczas wyglądać mecz zapalczywych 
gimnazjalistów, przedstawił Gian Franco Svidercoschi, włoski biograf Jana 
Pawła II, w Liście do przyjaciela Żyda (1998), niewielkich rozmiarów książce, 
również bazującej na relacjach Klugera:

Bramki były zaznaczane kijami i teczkami szkolnymi. Mecz rozpoczynał się za-
wsze od obopólnych zapewnień o zachowaniu fair play. Potem przy pierwszej 
nadarzającej się okazji sypały się faule, kopniaki w goleń i wyzwiska. – Dołóż Ży-
dowi! – Za każdym razem trzeba było uspokajać zacietrzewionych przeciwników, 
rozdzielać zwaśnionych2.

W meczach tych grywał przyszły papież, niemniej należał on do grupy 
uczniów, którzy nie uczestniczyli w sporach narodowościowych. Było mu cał-
kiem obojętne, po której grał stronie, co O’Brien opisał następująco:

W Wadowicach chłopcy zwykle dzielili się na drużyny katolicką i żydowską grają-
ce przeciwko sobie, dając w ten sposób ujście negatywnym emocjom głębszym 
niż te tylko natury sportowej. Jednak często, nawet jeśli ściągano graczy z róż-
nych klas, nie udawało się zebrać wystarczającej liczby chłopców żydowskich, 
by stworzyć drużynę. Kiedy tak się działo, Lolek często grał jako bramkarz w dru-
żynie Żydów, zwłaszcza jeśli zabrakło olbrzymiego Poldka Goldbergera, którego 
sama masa ciała utrudniała zdobywanie goli3.

Potem, podczas pontyfikatu, papież występował w reprezentacji na 
wszystkich możliwych pozycjach, przynajmniej tak to przedstawił w brawu-

1 D. O’Brien, Papież nieznany. Nie opisana dotąd historia wieloletniej przyjaźni, która 
zmieniła stosunki pomiędzy katolikami i Żydami, przeł. E. Abłamowicz i H. Kobylińska, 
Warszawa 1998, s. 113.
2 G.F. Svidercoschi, List do przyjaciela Żyda, przeł. E. Karpińska, Kraków 1998, s. 29-30.
3 D. O’Brien, Papież nieznany…, s. 113.
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rowym monologu Profesor Chmielowski, postać z dramatu Jerzego Pilcha 
Narty Ojca Świętego:

Wiecie, co czułem, jak Wojtyła został papieżem? Czułem się tak, jakby Polska 
zdobyła mistrzostwo świata. Jakby w meczu finałowym nasi wygrali z Brazylią 
cztery do zera. Wybór Wojtyły był jak wielki i zwycięski mundial. A potem jak 
przyjechał w siedemdziesiątym dziewiątym roku do Polski, to był mundial mun-
diali, puchar pucharów i liga lig. Papież grał na środku ataku, na skrzydłach, w po-
mocy. Grał na każdej pozycji, był libero nie do przejścia i był bramkarzem, który 
w ogóle nie przepuszczał bramek4.

Chmielowskiego ogarnęła metaforyczna ekstaza wspaniałych zwycięstw 
nad Włochami, Argentyną, Brazylią, Hiszpanią, Holandią, Niemcami, a zwłasz-
cza triumfu w meczu o wszystko ze Związkiem Radzieckim. Papież zdobywał 
w nim bramkę za bramką, z których najpiękniejsza, strzelona przewrotką 
w lewy górny róg, „załamała Ruskich psychicznie. Jeszcze coś próbowali, jesz-
cze podrywali się do boju, ale gołym okiem było widać, że od tego momentu 
cała ich potęga jest fundamentalnie zachwiana i lada moment runie”5.

Gdy Karol Wojtyła uczęszczał do starszych klas gimnazjum, kula śniegowa 
antysemityzmu toczyła się po ulicach polskich miast, nie omijając boisk, po 
których biegali jego rówieśnicy. Nierzadko dochodziło do rękoczynów, jak 
podczas meczu juniorów pomiędzy Cracovią a Makkabi w lipcu 1936 roku. 
Na temat tego meczu znalazłem w „Nowym Dzienniku” artykuł zatytuło-
wany „Sportowe” zachowanie. Przybyli na mecz nastolatkowie najpierw „w 
nienotowany dotychczas sposób nawoływali graczy Cracovii do łamania nóg 
i kości grającym Żydom”, na co nie zwracali uwagi dorośli. „Podczas przerwy 
kilku z obecnych na meczu chłopców żydowskich, a właściwie dzieci dziesię-
cio-jedenastoletnich, zostało w ordynarny sposób pobitych”6.

Rozmaite incydenty zdarzały się na podwórkach. Znamienne są słowa 
urodzonego w 1925 roku Barucha (Bronka) Bergmana, którego wspomnie-
nia zostały zapisane na kartach ważnej publikacji Joanny Roszak Słyszysz? 
Synagoga (2015). Na pytanie autorki o to, jak Żydzi w Poznaniu dawali sobie 

4 J. Pilch, Narty Ojca Świętego, Warszawa 2004, s. 159-160.
5 Ibidem, s. 163.
6 „Nowy Dziennik” 1936, nr 199, s. 9.
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radę z antysemityzmem przed wojną, Bergman zaczął wypowiedź od infor-
macji o futbolu:

Kiedy doszło do tego, że polskie dzieci czekały na nas tam, gdzie zwykle graliśmy 
w piłkę nożną, gdy goniąc i przeklinając nas, zabierały nam piłkę – pan Hirszhorn, 
który miał tartak na Łazarzu, pozwolił nam grać w piłkę nożną na terenie tartaku, 
ogrodzonego drewnianym płotem7.

Jego kolega z klasy, Jakub (Jurek) Janowski, opowiadał z kolei Zbignie-
wowi Pakule, autorowi książki Chawerim. Poznańscy Żydzi (2018), o swoich 
młodzieńczych pasjach sportowych i o zbieraniu autografów. Raz – zapew-
ne pod koniec października 1937 roku, w związku z meczem ligowym War-
ty z ŁKS-em – udało mu się zdobyć podpis Antoniego Gałeckiego, słynnego 
obrońcy łódzkiego klubu i reprezentacji Polski. Dotarł do piłkarza najpierw 
wraz ze swoim najlepszym przyjacielem, a krótko potem spotkał się z nim 
znowu, w pojedynkę. Gałecki powiedział mu wtedy: „Nie przychodź więcej 
z kolegą, nie lubię Żydów”8. Jurkowi zrobiło się przykro, dlatego po spotkaniu 
wysłał kartkę do Łodzi, informując zawodnika, że sam też jest Żydem i że zry-
wa znajomość. Po jakimś czasie nadeszła odpowiedź w postaci autografów 
całej reprezentacji, natomiast przy okazji kolejnej potyczki ŁKS-u w Poznaniu 
Gałecki odwiedził dom Jurka, wyznając, że chłopak zmienił jego nastawienie 
do Żydów.

Po przeprowadzce do Krakowa w 1938 roku Wojtyła chodził na stadion 
Cracovii, której na zawsze pozostał emocjonalnie wierny, chociaż w Wiecz-
nym Mieście mógł kibicować znacznie bardziej utytułowanym drużynom. 
Nie da się tak po prostu zmienić klubowej tożsamości. Z pewnością wielu 
kibiców na świecie podpisałoby się pod stwierdzeniem wyrażonym w filmie 
Looking for Eric [Szukając Erica] w reżyserii Kena Loacha: „Możesz zmienić 
żonę, możesz zmienić poglądy polityczne, możesz zmienić religię, ale ni-
gdy, nigdy nie zmienisz ukochanego klubu”9. Cracovia zresztą uhonorowała 
swego wyjątkowego kibica w sposób szczególny. Delegacja klubu, złożona 

7 J. Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronie-
ckiej, Lublin – Warszawa 2015, s. 43.
8 Z. Pakuła, Chawerim. Poznańscy Żydzi, Poznań 2018, s. 210.
9 Looking for Eric [film fabularny], w reżyserii K. Loacha, Belgia – Francja – Hiszpania – 
Wielka Brytania – Włochy 2009.
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z piłkarzy i działaczy, wręczyła Ojcu Świętemu podczas prywatnej audiencji, 
której udzielił im w Watykanie w 2005 roku, pasiastą koszulkę z numerem 1 
i wypisanym jego imieniem i nazwiskiem. Odtąd ten numer jest zastrzeżony 
wyłącznie dla Karola Wojtyły i już nigdy żaden piłkarz Cracovii nie wybiegnie 
na murawę z jedynką na plecach.

Bycie sympatykiem „żydowskiej” Cracovii nie jest akceptowane przez 
hooligansów Wisły Kraków i zapewne to właśnie oni odpowiadają za zdewa-
stowanie wizerunku Jana Pawła II widniejącego na murze przy ulicy Kijowskiej 
w Krakowie. Mowa tu o graffiti przedstawiającym papieża z uśmiechem na 
twarzy i z ręką uniesioną w geście pozdrowienia. Stworzył je w 2011 roku 
Jerzy Rojkowski. Po dwóch latach namalowano na nim czarnym sprayem dużą 
gwiazdę Dawida, dodając obok kotwicę Polski Walczącej i napisy: „Aktor”, 
„Oszust”, „Z k***y Żyd” (przekształcenie wulgaryzmu „sk******n”).

Papież być może odpowiedziałby kibicom słowami: „Antysemityzm jest 
grzechem przeciw Bogu i ludzkości”. Niejednokrotnie odwoływał się do tego 
zdania, które pochodzi z deklaracji w sprawie antysemityzmu, podjętej przez 
Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności na spotkaniu w Pra-
dze w 1990 roku. Zaczerpnąłem je jednak ze ściany budynku przy ulicy Klasz-
tornej w Oświęcimiu. Mam na myśli mural należący do cyklu Gadające gło-
wy, stworzonego przez Tomasza Kieka (wykonanie) i Mateusza Makarewicza 
(koncepcja) podczas Life Festival Oświęcim 2012. Cykl prezentuje siedem 
postaci oraz ich wypowiedzi, np. Jacka Kuronia ze słynną myślą: „Demokra-
cja to taki ustrój, który gwarantuje nam, że nie będziemy rządzeni lepiej, niż 
na to zasługujemy” (przy ulicy Joselewicza).

Inna maksyma, która padła z ust Jana Pawła II, została umieszczona na 
bocznej ścianie kamienicy przy ulicy Piłsudskiego w Białymstoku: „Rasizm 
jest zaprzeczeniem najgłębszej tożsamości istoty ludzkiej”. Jest ona częścią 
muralu propagującego tolerancję, który został namalowany przez anonimo-
wego artystę w 2015 roku. Papież wypowiedział to zdanie w trakcie odbywa-
jącego się w Watykanie sympozjum poświęconego korzeniom antyjudaizmu 
(1997). Na początku 2017 roku słowo „rasizm” przestało być czytelne, ponie-
waż ktoś napisał na nim większymi literami: „Żyd”.

Miłość do piłki nożnej i w ogóle do sportu towarzyszyła Karolowi Wojtyle 
do końca życia. Nie jest zresztą przypadkiem, że podczas swojego pontyfikatu 
często znajdował czas na spotkania ze sportowcami. Bodaj najważniejszym 
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wydarzeniem tego rodzaju była msza, celebrowana przez niego w obecności 
sześćdziesięciu tysięcy ludzi sportu, po której nastąpił mecz piłkarski Wło-
chy – Reszta Świata. Miało to miejsce 29 października 2000 roku w Rzymie, 
na Stadionie Olimpijskim, który w owym dniu stał się – jak wyraził się papież 
w trakcie kazania – „wielką świątynią pod otwartym niebem”10. W tej samej 
homilii padły również słowa, jakie być może przychodziły mu na myśl już 
wówczas, gdy stał między prowizorycznie ustawionymi słupkami na wado-
wickiej łące: „Należy podkreślać i rozwijać liczne pozytywne aspekty sportu, 
ale trzeba też dostrzegać różne sytuacje nieprawidłowe, do jakich może on 
czasem prowadzić”11.

10 Jan Paweł II, Rachunek sumienia dla sportu (Homilia podczas Mszy św. na stadionie 
olimpijskim w Rzymie, 29. 10. 2000, homilia dostępna w witrynie internetowej Krajowe-
go Duszpasterstwa Sportowców: sport.episkopat.pl (zakładki: Dokumenty / Jan Paweł II 
o sporcie).
11 Ibidem.


