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Ks. STANISŁAW MUSIAŁ
„Czarne jest czarne”
Wydawnictwo Literackie, 2003

Ksi¹dz Stanis³aw Musia³ przez wiele lat dzia³a³
 na rzecz porozumienia chrzeœcijañsko-¿ydow-

skiego, by³ cz³onkiem Komisji Episkopatu Polski 
do spraw Dialogu z Judaizmem od czasu jej po-
wstania w 1986, a od 1995 roku jej sekretarzem. 
Bezwzglêdnie oddany by³ walce z wszelkimi przeja-
wami ksenofobii i antysemityzmu w Koœciele.

Znany jest przede wszystkim jako publicysta, na 
sta³e zwiazany by³ z „Tygodnikiem Powszechnym”, 
ale jego teksty ukazywa³y siê w wielu gazetach kra-
jowych i zagranicznych, m.in. w „Gazecie Wybor-
czej”, „Rzeczpospolitej”, „Midraszu” czy „Polin”.

Wydana w 2003 roku przez Wydawnictwo Li-
terackie ksi¹¿ka pt. „Czarne jest czarne” to zbiór 
siedemnastu wybranych esejów poœwiêconych 
problematyce stosunków chrzeœcijañsko-¿ydow-
skich i dwóch wywiadów. Teksty u³o¿one s¹ nie
w kolejnoœci chronologicznej, wed³ug pojawiania 
siê na ³amach gazet, ale tak aby tworzy³y historiê 
stosunków miêdzy chrzeœcijanami a Żydami.

Eseje zawieraj¹ miêdzy innymi rozprawê teolo-
giczn¹ na temat znaczenia ¿ydowskiego pochodze-
nia Jezusa, historiê prześladowañ Żydów w Euro-
pie i Polsce, oskar¿eñ i procesów o mordy rytual-
ne, eksterminacji dokonanej przez Hitlera, historiê 
z okresu miêdzywojnia i wojny oraz zdarzenia naj-
nowsze rzucaj¹ce cieñ na stosunki polsko-¿ydow-
skie.

Ks. Musia³ w swoich esejach nie zaciemnia hi-
storii, ukazuje czarno na bia³ym drogê krzy¿ow¹ 
Żydów na świecie i w Polsce od czasów powsta-
nia religii chrześcijañskiej do wspó³czesnoœci. Nie 
boi siê krytykowaæ postaw moralnych nie tylko 
osób œwieckich, ale równie¿ w³adz koœcielnych. 
Porusza równie¿ tematy szczególnie niewygod-
ne dla Koœcio³a w Polsce. Wskazuje na osoby du-
chowne w Polsce, które swoimi wypowiedziami
i postêpowaniem czy nawet odwrotnie – milcze-
niem, biernoœci¹ i pob³a¿aniem wobec wyst¹pieñ 
antysemickich osób duchownych dopuszczaj¹ siê 
grzechu antysemityzmu.

Na temat „banalizacji z³a” przy okazji rozmyœlañ 
na temat jednej z wielu antysemickich wypowiedzi 
proboszcza parafii gdañskiej – ks. Jankowskiego
i jej echa w spo³eczeñstwie polskim wœród polity-
ków, ludzi kultury i Koœcio³a pisze ks. Musia³ w jed-
nym ze swoich najbardziej znanych tekstów „Czarne 
jest czarne”, za który w 1998 roku otrzyma³ nagrodê 
Grand Press, nagrodê miesiêcznika „Press”, tak 

zwanego polskiego Pulitzera. Jego dzia³alnoœæ, 
w tym publicystyczna, przyczyni³a siê do zmiany 
treœci kontrowersyjnego z pocz¹tku napisu, któ-
ry mia³ znaleŸæ siê na tablicach kamiennych w KL
Auschwitz-Birkenau przy pomniku mêczeñstwa na-
rodów, jak i do usuniêcia krzy¿y ze ¿wirowiska przy 
by³ych obozach w Oœwiêcimiu. Ostre wypowiedzi 
na temat  „krzy¿y oœwiêcimskich” doprowadzi³y do 
tego, i¿ otrzyma³ on zakaz publicznego wypowiada-
nia siê zarówno w tej, jak i w podobnych sprawach. 
Ks. Musia³ jest w swoich opiniach bardzo ostry
i czasami jednostronny, ale na tym polega jego si³a, 
kieruje siê wszak¿e nie tylko wielk¹ m¹droœci¹, ale 
równie¿ „ludzk¹ i chrzeœcijañsk¹ wra¿liwoœci¹”.

Ostatnie teksty nie dotycz¹ wielkich dla stosun-
ków chrzeœcijañsko-¿ydowskich inicjatyw, jak roz-
rachunek z histori¹, sprawa przeniesienia klaszto-
ru Karmelitek z Oœwiêcimia czy krzy¿y ze ¿wiro-
wiska. Dotycz¹ spraw bli¿ej zwi¹zanych ze „zwy-
czajnym” wspó³czesnym cz³owiekiem, szerzeniem 
siê antysemityzmu w œrodowiskach uniwersytec-
kich, inteligenckich, na tak zwanych „salonach”. 
Oskar¿a przy tym Koœció³ katolicki, ¿e nie walczy 
z szerz¹cym siê w Polsce antysemityzmem, nie re-
aguje natychmiast na liczne ekscesy antysemickie, 
i na koniec, ¿e „nie wychowuje swoich wiernych
w dialogu ze starszymi braæmi w wierze”. Autor za-
stanawia siê, z czego wynika brak entuzjazmu wœród 
Polaków dla dialogu ¿ydowsko-chrzeœcijañskiego, 
dlaczego nie czynione s¹ ¿adne, nawet drobne kro-
ki w stronê polepszenia stosunków z Żydami, któ-
re prowadziæ mog³yby nas do pojednania. „Dlacze-
go Kośció³ w Polsce nie przesy³a Żydom ¿yczeñ
z okazji ¿ydowskiego Nowego Roku? Dlaczego nie 
wyst¹pi³ nigdy z inicjatyw¹, ¿eby odbudowaæ któr¹ś 
ze zniszczonych synagog czy zabezpieczyæ któryś
z ¿ydowskich cmentarzy? Dopiero takie gesty i ini-
cjatywy uwiarygodni³yby nasz dialog. Dopiero taki 
dialog mo¿e przynieœæ dobre i trwa³e owoce”.

Jak pisa³ w przedmowie ks. Micha³ Czajkowski, 
„lektura tekstów o. Musia³a przyprawia o dr¿enie”, 
i rzeczywiœcie nie jest to lektura ³atwa. Teksty 
dotycz¹ce historii wzbudz¹ wielkie emocje, w tym 
¿al i smutek nad bezmiarem ludzkiego cierpienia, 
bezsilnoœæ wobec ludzkiego okrucieñstwa, zaœ pu-
blicystyka dotycz¹ca czasów wspó³czesnych wzbu-
dza dr¿enie i strach przed niebezpieczeñstwem, ja-
kie stwarza pob³a¿anie „grzechowi antysemityzmu”. 
Zmusza do zastanowienia siê nad swoim w³asnym 
postêpowaniem, do rozrachunku w³asnego sumie-
nia i dlatego powinna staæ siê obowi¹zkow¹ lektur¹ 
nie tylko ka¿dego katolika, ale ka¿dego Polaka.
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