STANOWCZE NIE DLA ANTYSEMITYZMU I NIEMORALNOŚCI

Europa i świat staje przed coraz większymi zagrożeniami. Coraz częściej w sercach
ludzkich pojawia się obawa, strach i przerażenie. Człowiek, stając w sytuacjach
ekstremalnych, często nie może sobie poradzić z przytłaczającą go rzeczywistością. Wówczas
na światło dzienne wychodzą tendencje, zachowania i moralność poszczególnych ludzi,
którzy stykają się z otaczającymi ich sytuacjami. Niestety wielu z nas nie zdaje tego ludzkiego
testu i tak jak odrobina kwasu całe ciasto może zniszczyć, tak też nieprzemyślane decyzje i
działania, niszczą ogólny moralny porządek i wzajemne relacje budowane często z wielkim
trudem.
Trudno zrozumieć ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Wrocławiu, gdzie ludzie
idący w manifestacji przeciwko islamskim imigrantom dokonali spalenia kukły
przedstawiającej ortodoksyjnego Żyda. Jaka jest logika tych ludzi, którzy to uczynili? Izrael od
samego początku swego istnienia boryka się z problemami, którymi w ostatnich kilku latach
została dotknięta także Europa. Izraelczycy musieli zrzec się części swoich praw
obywatelskich, muszą poddawać się nieustannym kontrolom i zaostrzeniom prawnym w celu
zagwarantowania jak największego bezpieczeństwa obywateli. Mimo to Izrael jest
największą i jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. Co ma więc wspólnego Izrael z
islamskim terroryzmem, przed którym sam musi się bronić? Tak wielu z nas czyni wszystko,
aby przełamać istniejące stereotypy między Polakami i Izraelczykami, aby przełamać złą
prasę o polskim antysemityzmie w świecie… Wystarczy jednak grupa ludzi, którzy do końca
nie zastanawiają się nad swoim działaniem, aby zniszczyć to, co inni przez wiele lat starają się
naprawić.
Jako Stowarzyszeniu Służba Szalom jest nam ogromnie przykro, że Polska i Polacy znów
pojawiają się na czołówkach gazet jako niepoprawni antysemici przez nieodpowiedzialne
działania tych ludzi. Co z tego, że szczycimy się największą ilością Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata, skoro w świat idą takie zdjęcia, jak z ostatniej manifestacji w Wrocławiu.
Jeszcze kilkanaście dni temu cały Izrael był wdzięczny Polakom, że chcą przesłać na swój
koszt stu ochroniarzy, żeby poprawić bezpieczeństwo w miastach Izraela. Byliśmy z tego
dumni, a dziś pozostał tylko wstyd i żenada...
DO naszego wstydu przyczyniły się jeszcze inne sytuacje i wydarzenia, czego
niechlubnym przykładem może być ponownie Wrocław, a ściślej mówiąc Teatr Polski we
Wrocławiu, w którym postanowiono wystawić sztukę z elementami pornografii. Swoją drogą
zastanawiające jest to, jak daleko jeszcze można posunąć się w pomysłach, żeby za wszelką
cenę, nawet cenę moralności, dążyć do pozyskania widowni, zrobienia pseudo sensacji i
zaistnienia na szerszym forum? Może ,,genialnym” pomysłodawcom od tego rodzaju
marketingu przyjdzie kiedyś do głowy pomysł, aby zaangażować w spektaklu całą
publiczność, tylko nie wiadomo, czym by się to wówczas skończyło, ale rozgłos mieliby

murowany. Absurd, dyletanctwo, brak moralnej etyki. Na głosy sprzeciwu ludzi, którzy
właściwie zareagowali, że takie pomysły i inscenizacje nie mają nic wspólnego z dobrze
rozumianą kulturą i przyzwoitością, posypały się słowa krytyki: „średniowiecze”,
„ciemnogród”, „zacofanie”, „religijny fanatyzm”. Wszyscy ci ,, postępowi”, pragnący wolności
i swobody bez żadnych ograniczeń, zapominają o jednym – że tendencje do takiego luźnego
życia miały już miejsce w odległej przeszłości, a mianowicie w Sodomie i Gomorze. Sztuka
niestety odbyła się w minioną sobotę i ma wyprzedane bilety na wszystkie spektakle aż do
końca roku. W tym wszystkim, pocieszającym faktem jest właściwa reakcja takich ludzi jak
ministra kultury, prof. Piotra Glińskiego, który powiedział, że tego rodzaju spektakle na
pewno nie będą sponsorowane ze środków publicznych. Do głosów sprzeciwu pani premier
Beaty Szydło i Beaty Kępy oraz części społeczeństwa dołączamy również i my jako
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświecimiu.

