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Od wydawcy polskiego

Prezentowana książka ukazuje dzieje, strukturę oraz sposoby działania 
organizacji B’nai B’rith International (znanej też jako The Independent Order 
of B’nai B’rith – Niezależny Zakon B’nai B’rith). Jest to najstarsza, najbardziej 
liczna i zarazem najbardziej wpływowa organizacja żydowska, służąca wspieraniu 
interesów państwa Izrael oraz Żydów na całym świecie, również poprzez walkę 
z negatywnymi opiniami na ich temat. Niniejsza książka zawiera niewątpliwie 
kontrowersyjne czy nawet dyskusyjne fragmenty, niemniej jednak postanowiliśmy 
zaprezentować ją czytelnikom, nie tylko z tego względu, że dostarcza wielu intere-
sujących i nieznanych szerzej informacji, ale również dlatego, iż pokazuje, w jaki 
sposób można skutecznie bronić interesu narodowego na arenie światowej. W cza-
sach, kiedy poczucie patriotyzmu w naszym kraju zanika, a III RP coraz silniej 
zależy od obcych mocarstw, aktywność B’nai B’rith, jej metody i cele, mogą stać się 
dobrą lekcją dla Polaków pragnących działać na rzecz swojego państwa i narodu.



Od wydawcy francuskiego

Po opublikowaniu pierwszego tomu Encyclopédie politique française otrzy-
małem anonimową przesyłkę pocztową z niezwykle interesującym opracowaniem 
dotyczącym zakonu B’nai B’rith, najważniejszej międzynarodowej organizacji 
żydowskiej – najstarszej, najliczniejszej, a zarazem niewątpliwie najbardziej wpły-
wowej. Uznałem, że nie mam prawa zachowywać dla siebie tego wyjątkowego 
studium, które po raz pierwszy unosi zasłonę znad tej organizacji, niepodobnej do 
żadnej innej. Przedstawiam zatem czytelnikom opracowanie, jakie otrzymałem.

Emmanuel Ratier



Od tłumacza

Emanuel Ratier uprzedza Czytelnika, że tekst niniejszej książki otrzymał 
od Autora, którego tożsamości nie zdradza. Dlaczego? Kim jest ów tajemniczy 
autor, opisujący tajemnice i sekrety najpotężniejszej syjonistycznej organizacji 
światowej, Międzynarodowego Zakonu Synów Przymierza, zwanego też bractwem 
Synów Przymierza, bractwem B’nai B’rith, czy (błędnie) – lożą B’nai B’rith?

Kimkolwiek byłby tajemniczy autor – zawodowym historykiem, amatorem-
pasjonatem, czy może emerytowanym pracownikiem francuskich służb specjal-
nych – wykonał kawał solidnej roboty. Nie jest bowiem łatwo udokumentować 
głęboko i wszechstronnie organizację działającą tak poufnie, dyskretnie lub tajnie, 
jak zakon Synów Przymierza.

W efekcie pracy otrzymujemy monografię tej organizacji, opisującą 
ją w aspekcie historycznym i politycznym, od powstania po czasy współczesne. 
Książka wciąga. Początkowo wydaje się, że autor dotyka nudnej przeszłości, 
odległej o prawie dwieście lat i bez związku z współczesnością, ale z każdym ko-
lejnym rozdziałem „robi się ciekawiej”: jak w detektywistycznej powieści, której 
akcja, najpierw powolna, rozkręca się tak, że przy końcu chciałoby się powiedzieć: 
szkoda, że to już wszystko, szkoda, że to już koniec. 

Bo chciałoby się wiedzieć więcej o B’nai B’rith, której działalność to pogra-
nicze pracy wywiadowczej, propagandowej, lobbystycznej i kadrowej na rzecz 
przede wszystkim państwa Izrael i żydowskiego nacjonalizmu. 

W zasadzie autor powiedział to, co najważniejsze. Pokazał zwłaszcza zasadnicze 
cele i charakterystyczne metody działania tej wpływowej organizacji we współcze-
snym świecie, w którym żydowskie lobby polityczne zyskało wielki wpływ na poli-
tykę amerykańską, więc i na politykę światową, opisany częściowo w innej książce, 
autorstwa amerykańskich politologów, profesorów Johna J. Mearsheimera i Stephena 
M. Walta, Lobby izraelskie w USA (Warszawa, 2011). Jak powiedział Pat Buchanan,
słynny amerykański publicysta i komentator polityczny, kandydat na urząd prezy-
denta Stanów Zjednoczonych: „Waszyngton – terytorium okupowane przez Izrael”.

Odważna decyzja Wydawnictwa Wektory – opublikowania tej książki 
o zakonie Synów Przymierza – pomaga lepiej poznać współczesną politykę mię-
dzynarodową. Warto przypomnieć, że od 2007 roku bractwo B’nai B’rith działa
także w Polsce, gdzie powołało swą lożę Polin. Działalności B’nai B’rith w Polsce
przed wojną zakazano, traktując B’nai B’rith jako tajną organizację o charakterze
masońskim. W dzisiejszej Polsce działa legalnie – jej przedstawicieli przyjął na-
wet w 2007 roku ówczesny prezydent Polski – chociaż, sądząc po lekturze niniejszej
książki, charakteryzujący działalność B’nai B’rith agresywny nacjonalizm pogłębił
się od czasów przedwojennych.

Marian Miszalski



WPROWADZENIE
Słowa „B’nai B’rith” przypominają tę chwalebną chwilę, gdy nasi 

przodkowie znajdowali się u stóp góry Horeb i wysłuchali tego prze-
słania: musicie stać się dla mnie królestwem kapłanów i świętego ludu.

Z dokumentu z okazji pięćdziesiątej rocznicy założenia  
Międzynarodowego Zakonu B’nai B’rith

Czy można wyobrazić sobie siłę judaizmu gdyby, na sposób B’nai 
B’rith, tysiące demokratycznie powołanych lóż zajęło się tym, czym 
dzisiaj zajmuje się tylko kilka osób, mając na względzie przyszłość 
naszej cywilizacji? Zostać członkiem B’naï Br’rith, to wybrać bycie Ży-
dem w pełni.

Georges M. Bloch, Une façon d’tre Juif, „Revue du District XIX”, 
październik 1973

We francuskiej Bibliotece Narodowej nie znajdziemy niczego na temat B’nai 
B’rith1 poza kilkoma skromnymi broszurkami: jedną po hebrajsku, drugą 
po angielsku, trzecią, podobną, z roku 1932, po niemiecku, i wreszcie 

czwartą, skrajnie antysemicką. Praktycznie nic na ten temat nie ma także w Biblio-
tece Kongresu w Waszyngtonie, podobnie jak w Bibliotece Brytyjskiej w Londynie. 
A przecież, według Encyclopaedia Judaica (z roku 1970), B’nai B’rith (lub „Synowie 
Przymierza”) stanowi „najstarszą i najliczniejszą żydowską organizację filantropij-
ną, zorganizowaną w loże i kapituły w czterdziestu pięciu krajach. Ogólna liczba 
członków sięga pięciuset tysięcy (mężczyzn, kobiet, młodzieży). Istnieje tysiąc sie-
demset lóż męskich, z których dwadzieścia pięć procent znajduje się poza Ameryką 
Północną. Zrzeszają one dwieście dziesięć tysięcy mężczyzn i dysponują na gruncie 
amerykańskim budżetem rzędu trzynastu milionów dolarów. Programy pomocowe 
organizacji obejmują wszystkie ośrodki reprezentujące interesy żydowskie; wiele 
spośród tych programów nakierowanych jest na szersze wspieranie wspólnoty”. 
Zaskakujące jest więc, że tego rodzaju stowarzyszenie, założone w Stanach Zjedno-
czonych w 1843 roku, a we Francji w roku 1932, właściwie nigdy nie opublikowało 
niczego na swój temat, ani w USA, ani we Francji, ani w żadnym innym kraju2.

Jeśli dokonamy przeglądu czasopism, które – jak wiadomo – muszą być 
oficjalnie deponowane w Bibliotece Narodowej w czterech egzemplarzach każde-
go wydania (podlegają temu prawu nawet publikacje masonerii)*, stwierdzimy, 
że organizacja B’nai B’rith nigdy nie dokonała tego oficjalnie nakazanego prawem 
depozytu, poza – ni mniej, ni więcej – dwoma numerami jednego ze swych pism: 
„B’nai B’rith Journal”. Ta żydowska organizacja nie wysłała do francuskich bibliotek 
żadnej z publikowanych przez siebie broszur, książeczek czy innych wydawnictw3. 

* Również w Polsce istnieje obowiązek przekazywania kilkunastu głównym bibliotekom tzw.
egzemplarza obowiązkowego, dotyczy to zarówno czasopism, jak i książek (przyp. red.).
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Wyjaśnia to bez wątpienia, dlaczego nie-żydowska prasa francuska, z braku 
stosownych dokumentów, do dziś poświęciła organizacji B’nai B’rith niespełna 
pięćdziesiąt artykułów od chwili jej założenia we Francji, w roku 19324.

Mimo tego bojkotu przez B’nai B’rith obowiązku składania swych wydaw-
nictw do oficjalnego, państwowego depozytu prasowego, w wyniku długotrwałych, 
żmudnych poszukiwań udało mi się prześledzić na przestrzeni wielu lat niedużą 
część trudno dostępnych publikacji B’nai B’rith, jakie ukazały się w Ameryce, we 
Francji i w innych krajach Europy. Zależało mi więc na możliwie najwierniejszym 
zaprezentowaniu w mojej książce tych dokumentów (również w postaci repro-
dukcji), aby na ich podstawie sami czytelnicy mogli sobie wyrobić opinię na 
temat B’nai B’rith. Zapewne niektóre z cytowanych źródeł mogą wydać się zbyt 
długie. Proszę to wybaczyć – ale ci z czytelników, którzy przeczytają je z należytą 
uwagą, odkryją istotę, samo sedno tej wielkiej tajemnicy Izraela. Ci z czytelników, 
którzy wgłębią się w cytowane lektury, zrozumieją lepiej cele bractwa B’nai B’rith, 
które stawia sobie jako główne zadanie dosłownie „oświecanie całej ludzkości”, 
to znaczy tej całej reszty, poza plemionami Izraela. W jednej ze swych licznych 
broszurek propagandowych Liga Antydefamacyjna (ADL – Anti-Defamation 
League, dokładnie: Liga Przeciwko Zniesławieniu), stanowiąca „zbrojne ramię” 
bractwa, określa dosyć precyzyjnie granice owego „oświecenia”: „ADL wie-
rzy w integrację – to znaczy w akceptację Żydów jako równych. Przeciwstawia 
się asymilacji – utracie tożsamości żydowskiej – która byłaby, z punktu widzenia 
ADL, porażką, a nie zwycięstwem procesu demokratycznego”5.

W ostatnich latach działające we Francji bractwo B’nai B’rith skupiło na sobie 
uwagę, niewątpliwie wbrew swym intencjom, wskutek przyjęcia słynnej „przysięgi 
B’nai B’rith”. Podczas zorganizowanego przez bractwo spotkania z udziałem poli-
tyków z parlamentarnej prawicy, ci ostatni zobowiązali się wobec tego szacownego 
zgromadzenia nie zawierać nigdy w przyszłości koalicji z Frontem Narodowym6. 
Jako że, w istocie, od tamtej pory żadne porozumienie z Frontem Narodowym (na-
wet uzgodnione wycofanie się w drugiej turze wyborów) nie miało miejsca, Front 
Narodowy zamknięty został w politycznym getcie. Część Francuzów zaniepokoiła 
się tym ostracyzmem, zastosowanym wobec piętnastu procent obywateli francu-
skich, mężczyzn i kobiet, potraktowanych w ten sposób niczym zadżumieni. Mimo 
znaczącej sieci powiązań, bractwo B’nai B’rith zaniepokoiło się tą reakcją i nakazało 
publikację – która ukazała się w czasie, gdy drukowana była niniejsza książka – oko-
licznościowego „dzieła” na potrzebę chwili, zatytułowanego La fantastique historie 
du B’nai B’rith (Zadziwiająca historia B’nai B’rith)7. Podtytuł – „Najważniejsza 
światowa humanitarna organizacja żydowska” – daje pojęcie o zamyśle autora, 
niejakiego Davida Malkama. Autor, niezdolny do spojrzenia z dystansem i ani na 
chwilę nieukrywający swych sympatii8, popełnił dzieło (zawierające zresztą liczne 
błędy drukarskie, faktograficzne i inne omyłki)9, w celu przedstawienia tego wyłącz-

* Również w Polsce istnieje obowiązek przekazywania kilkunastu głównym bibliotekom tzw.
egzemplarza obowiązkowego, dotyczy to zarówno czasopism, jak i książek (przyp. red.).
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nie żydowskiego bractwa – założonego przez żydowskich wolnomularzy w celu 
zachowania żydowskiej tożsamości – jako organizacji humanitarnej tego samego 
typu, co Lekarze bez Granic albo Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Dopełnieniem 
tego dziwacznego wizerunku jest stwierdzenie, że to B’nai B’rith „wymyśliło prawo 
ingerencji i pomocy humanitarnej, zanim je zapisano”10. Powinniśmy zatem tylko 
się dziwić, że organizacja B’nai B’rith nie dostała jeszcze pokojowej Nagrody Nobla.

Jak się jednak przekonamy w dalszej części książki, ograniczanie się do dzia-
łań humanitarnych daje wyjątkowo wyrywkowy obraz tej organizacji, a bractwo 
B’nai B’rith jest w rzeczywistości czymś zupełnie innym. 

Jedyną książką w języku francuskim na temat B’nai B’rith przechowywaną w Bibliotece Na-
rodowej jest szesnastostronicowa, antysemicka broszura. Trzeba dodać, że B’nai B’rith uchyla 
się od prawnego obowiązku przesyłania Bibliotece Narodowej egzemplarzy swych publikacji.





I. HISTORIA B’NAI B’RITH 

To połączenie się Żydów z Nowego i Starego Świata, ściśle zjedno-
czonych w jednym stowarzyszeniu i motywowanych wspólnym ide-
ałem, przedstawia największą zorganizowaną siłę czasów współcze-
snych, walczącą o promocję interesów judaizmu.

Paul Goodman, Une façon d’être Juif

Utworzenie masonerii w Stanach Zjednoczonych

Zaledwie piętnaście lat po reaktywowaniu masonerii w Anglii, ojciec 
masonerii amerykańskiej, Henry Price1, otrzymał w 1733 roku od lorda 
Montague, Wielkiego Mistrza ówczesnych lóż angielskich, misję połącze-

nia braci będących w służbie korony brytyjskiej w najważniejszych angielskich 
zamorskich punktach oparcia, a zwłaszcza w Stanach Nowej Anglii (obecne 
Massachusetts), dokąd wyemigrowali i gdzie żyli w rozproszeniu. Jako pierwszy 
Wielki Mistrz prowincji zamorskiej, 30 lipca 1733 roku Price położył podwaliny 
pod pierwszą regionalną Wielką Lożę zamorską, z której 21 sierpnia 1733 roku 
narodziła się Saint John’s Lodge (loża Świętego Jana) w Bostonie, pierwsza loża 
Stanów Zjednoczonych, aktywna do dzisiaj.

Gdy znana jest rola masonerii w wyłanianiu się ruchów liberalnych, nie 
powinno zaskakiwać, że to właśnie w Bostonie zorganizowany został incydent, 
który stał się pretekstem dla zażądania niepodległości Stanów Zjednoczonych – 
a więc słynne Tea Party (Przyjęcie herbaciane). Bostońska loża regionalna prze-
mianowana została w roku 1776 na Massachusetts Grand Lodge of Ancien Masons 
(Wielka Loża Massachusetts Dawnych Masonów), zacierając w ten sposób swój 
angielski rodowód z roku 1733.

Chociaż loże francuskie i szkockie stale kłóciły się między sobą o swą 
„dawność”, inne źródła potwierdzają, że w roku 1730, na żądanie księcia Norfol-
ku, utworzona została pierwsza Wielka Loża w stanie Nowy Amsterdam (dzisiaj 
stan Nowy Jork). Później zaś, w Filadelfii („Miasto przyjaźni” w nazewnictwie 
masońskim), powstała loża Święty Jan 2, w której przeszli inicjację George Wa-
shington, Benjamin Franklin, i w której dużo później działał brat La Fayette. Gdy 
bostońskie loże zyskały niezależność, mniejsze loże osadnicze powoli uznawały ich 
jurysdykcję. Jednak mało znany jest fakt, że zespół Wielkich Lóż (jedna w każdym 
stanie), tworzących się w miarę dokonywania podboju zachodu, otrzymał swój 
specyficzny fundament (rytuały, wyższe stopnie etc.) od jednego z członków Wiel-
kiego Wschodu Francji, Stephana Morina, Wielkiego Wybranego Doskonałego 
i dawnego Wzniosłego Mistrza pochodzenia żydowskiego, który zobowiązany 
został 27 sierpnia 1761 roku wprowadzić w Stanach Zjednoczonych ryty dosko-
nałości (warsztaty najwyższe)2.
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Bracia angielscy tak szybko dołączyli do tych najwyższych warsztatów, 
że należało dołożyć dodatkowych stopni wtajemniczenia do dwudziestu pięciu 
już wówczas istniejących, aby osiągnąć magiczną liczbę „33”. Całość składa się 
na to, co spotyka się dzisiaj w całym świecie wolnomularstwa, na wszystkich 
kontynentach, pod nazwą Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego (REAA), który 
niemal w całości opiera swój obrządek na treściach hebrajskich. Na ołtarzu Królew-
skiej Arki (Arche Royale) figurują na przykład Tablice Prawa Mojżeszowego, kosz 
manny i ukwiecona laska Aarona, tak jak przedstawiona jest w Księdze Wyjścia. 
Warto wspomnieć też o tym, że ta loża o ośmiu stopniach powstała w synagodze. 
Istnieją dwie wielkie obediencje amerykańskie najwyższych warsztatów, północ-
na i południowa, które odpowiadają z grubsza linii Mason-Dixon (współrzędne: 
39 stopni, 43 minuty, 26 sekund).

Najważniejsza, obediencja Południa w Charleston założona została 31 maja 
1801 roku, a jej założycielami – po naradzie ze Stephanem Morinem – byli John 
Mitchell, Frederick Dalcho, Abraham Alexander, T.B. Bowen, Israel Delieben 
i Emmanuel De La Motta (współzałożyciel słynnej Milkwe Israel Congregation). 
Większość założycieli była wyznania mojżeszowego, należąc do żydowskich kon-
gregacji. Abraham Alexander został Wielkim Sekretarzem Rady trzydziestego 
trzeciego stopnia wtajemniczenia; Isaac Cantor (członek Beth Eloim Congregation, 
jak i większość pozostałych członków) i Emmanuel La Motta, również mason 
trzydziestego trzeciego stopnia, zostali Wielkimi Skarbnikami; Jacob Deleon, 
Israel Delieben – inspektorami generalnymi; pozostali, jak Salomon Harby, Moses 
Michael Hades, Morris Goldsmith, Abraham Sasporta, Moses C. Levy, Samuel 
Myers, David Labat należeli do rady najwyższej. Tę obediencję Południa, której 
siedziba przeniesiona została do Waszyngtonu w 1875 roku, aby być bliżej rządu, 
określa się do dzisiaj jako Wielką Macierzystą Lożę Światową. Poprzez tę obedien-
cję zawierane będą później porozumienia między B’nai B’rith a wysokimi rangą 
członkami amerykańskiej masonerii3.

Równolegle funkcjonowały loże rytu Odd Fellows (obecnie: „Ekscentry-
cy”), których rytuał w wielkiej mierze inspirował rytuał loży B’nai B’rith. Loże 
te uważane były za „loże maluczkich”, a składka w nich wynosiła nie więcej niż 
jeden pens. Wyjaśnia to ich wyraźne nastawienie na cele społeczne (prowadzenie 
sierocińców, kas pomocy, wspomagania chorych etc.). Ich założycielem w Sta-
nach Zjednoczonych był Thomas Wildey, kowal, który 26 sierpnia 1789 roku 
założył w Baltimore pierwszą lożę Waszyngton 1. Dzień ten obchodzony jest jako 
data rocznicowa przez wszystkie loże Odd Fellows na świecie, wyjąwszy Niemcy 
(gdzie ów porządek zaszczepiony został dopiero w 1872 roku), które świętują 
dzień 26 kwietnia, kiedy to Wildey sformułował ideę Bractwa Oberży Siedmiu 
Gwiazd w Baltimore. Pomyślane początkowo jako wspierające masonerię, loże Odd 
Fellows liczyły w latach 1930-1940 około dwóch i pół miliona członków w USA. 
Z amerykańskich źródeł masońskich wynika, że loże Odd Fellows pracowały na 
ośmiu stopniach wtajemniczenia, używając kolorów ze Starego Testamentu, przy 
czym pierwsze pięć stopni stanowiły kolory: biały, czerwono-różowy, niebieski, 
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zielony i szkarłatnoczerwony4. Istniał żeński odpowiednik Odd Fellows, podob-
nie jak żeńskie loże B’nai B’rith w postaci Lóż Rebecca, które zrzeszały w czasie 
II wojny światowej prawie milion kobiet. Rebeka – według Biblii – była kobietą, 
której Izaak poszedł szukać na polecenie Abrahama w kraju Izraelitów, aby nie 
poślubić Kananejki.

Żydowskie loże w Stanach Zjednoczonych

Wedle różnych autorów (w tym Szymona Wiesenthala) Żydzi mieliby 
przybyć do Ameryki w tym samym czasie, co Krzysztof Kolumb, 
który… też ponoć był Żydem5. Faktem jest, że Kolumb wsiadł na 

statek 3 sierpnia 1492 roku, i że w przeddzień, 2 sierpnia, ogłoszony został kró-
lewski dekret zmuszający trzysta tysięcy Żydów zamieszkujących Hiszpanię do 
opuszczenia kraju. Według tych samych historyków, ów marynarz, który pierw-
szy dostrzegł amerykański brzeg, był także Żydem. Według innych historyków, 
pierwszą rzeczywiście zidentyfikowaną grupą Żydów w Nowym Świecie byłoby 
dwudziestu trzech sefardyjczyków, którzy wypłynęli statkiem z Recife w Brazy-
lii w 1654 roku, aby popłynąć do Holandii. Po drodze zostali jednak uprowadzeni 
przez statek francuski i porzuceni na zachodnim wybrzeżu Ameryki, pod Nowym 
Amsterdamem, dawnym Angouleme i przyszłym Nowym Jorkiem (zmiana nazwy 
nastąpiła w roku 1664).

Już w 1658 roku przybyli z Holandii Żydzi założyli w mieście Newport lożę, 
która miała swą siedzibę w domu żydowskiego brata Campurellego aż do roku 
1742. Wedle wyjaśnień dawnego Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Massachusetts, 
Goulda (wyznania mojżeszowego), w 1838 roku miały zostać odkryte pochodzące 
z różnych przekazów spadkowych dokumenty, z których powyciągano następujące 
informacje: „Zebraliśmy się (dzień i miesiąc zatarte) roku 160… (6 lub 8) w domu 
Mordechaja Campurella i dokonaliśmy inicjacji wolnomularskiej według rytuału 
Abrahama-Mojżesza...”.

Wydawałoby się zatem, że loże żydowskie istniały przed oficjalną instauracją 
Wielkiej Loży Anglii na gruncie amerykańskim. Faktycznie jednak w Królestwie 
Brytyjskim podobne loże i zgromadzenia funkcjonowały w sposób niezależny na 
długo przed tą datą.

W dalszym biegu wydarzeń Żydzi byli akceptowani bez żadnego proble-
mu w lożach amerykańskich, włącznie z najwyższymi warsztatami (Najwyższą 
Radą Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego), gdzie większość założycieli – jak 
to już wiemy – była wyznania mojżeszowego. Można wymieniać nazwiska wiel-
kich masonów żydowskich, jak Salomon Pinto, sefard rodem z Hiszpanii, który 
poddany został inicjacji w loży Hiriam 1 w New Haven w 1763 roku i został mi-
strzem w roku 1765. Moses Seixas był także „czcigodnym” loży Król Dawid w No-
wym Jorku, zanim został Wielkim Mistrzem lóż dystryktu Rhode Island, gdzie 
Wielką Lożę założono w 1791 roku. On to właśnie wygłosił masońską mowę 
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powitalną podczas wizyty George’a Washingtona na Rhode Island. Był wnukiem 
znaczącego agenta londyńskiej giełdy, Abrahama Seixasa, który osiedlił się w No-
wym Jorku w początkach XVIII wieku. Jako pierwszy kasjer Banku Rhode Island 
przewodniczył wspólnocie żydowskiej w Newport. Wymieńmy innych: Edwin 
Marke był Wielkim Mistrzem Luizjany (1879-1880), H. Blum – Wielkiej Loży 
Mississippi, Jacob Lampert – Wielkiej Loży w Missouri, N.N. Washer – w Teksa-
sie, Benjamin N. Jacobs – w Alabamie. Można wspomnieć też Maxa Meyerharta, 
Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Georgii (przez siedem lat) i wydawcę pisma 
„Masonic Herald”.

Wolnomularze zakładają B’nai B’rith

Dokładnie 13 października 1843 roku, w „Café Sinsheimer”6, w mrocznym 
Essenstrat w dzielnicy Wall Street, założona została pierwsza loża B’nai 
B’rith, która przyjęła nazwę Bundes-Breuder, dosłownie: Przymierze Braci 

(przyjęto niemiecką nazwę z powodu pochodzenia założycieli, którzy mówili tylko 
po niemiecku lub w jidysz). Wybór żydowskiej kawiarni da się wyjaśnić tym, że 
Dolny East Side był wówczas zdominowany przez imigrację żydowską z Niemiec. 
Ta data, rok 1843, czyni z B’nai B’rith jedno z najstarszych amerykańskich stowa-
rzyszeń istniejących do dnia dzisiejszego. Trzeba było bowiem czekać trzydzieści 
siedem lat na utworzenie Armii Zbawienia, trzydzieści osiem lat na powstanie 
Czerwonego Krzyża, trzydzieści dziewięć lat na założenie Rycerzy Kolumba, 
czterdzieści siedem lat na powstanie Cór Amerykańskiej Rewolucji, a ponad sie-
demdziesiąt lat na Kiwanis, Lyons Club czy Legion Amerykański. Historyk B’nai 
B’rith, Edward E. Grusd, zauważa dobitnie, że tylko dwa stowarzyszenia są starsze 
niż B’nai B’rith – „Wolnomularze i Odd Fellows”7. Dopiero w 1859 roku powstanie 
pierwsze znaczące stowarzyszenie judaistyczne, Związek Amerykańskich Kongre-
gacji Hebrajskich, grupujący synagogi.

W tamtym czasie amerykańska społeczność żydowska liczyła jednak zaledwie 
dwadzieścia pięć tysięcy osób, a liczba ta jest z pewnością przesadzona8. Istniała 
przede wszystkim mniejszość sefardyjska, wywodząca się, jak już wspomniano, 
z pierwszych osadników (takie nazwiska, jak Cardoza, Carvalho, Seixas czy Pere-
ira). Mieszkając w Ameryce od dawna, żyła w dostatnich warunkach. Pod koniec 
amerykańskiej rewolucji mniejszość ta liczyła w Stanach Zjednoczonych niecałe trzy 
tysiące rodzin, z których przynajmniej dwie trzecie mieszkały w Nowym Jorku. Miała 
już jednak osobistości pierwszoplanowe, jak Haim Salomon, najznaczniejszy agent 
giełdy amerykańskiej (pochodzenia polskiego), który był jednym z wielkich finan-
sistów rewolucji amerykańskiej. Następnie pojawiła się fala imigrantów przybyłych 
z Europy Wschodniej, którzy szybko stali się większością. Póki co jednak, większość 
z nich znalazła się w skromnej sytuacji bytowej bądź w całkowitej biedzie. Pośród 
tej najbardziej istotną część stanowili Żydzi niemieccy, jak Schaff, Warburg, Op-
penheimer, Guggenheim, Lehman (w latach 1830-1880 wyemigrowało z Niemiec 
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dwieście tysięcy Żydów). Zamożna większość, często sefardyjska, była podzielona 
na „rodziny”, słabo powiązane między sobą, spajane jedynie wspólnymi interesami 
i trzydziestoma czterema synagogami. Grupa ta nie sprzyjała nigdy dużej imigracji 
Żydów aszkenazyjskich. W tamtym czasie, za wyjątkiem kategorii przedsiębiorców 
pogrzebowych, nie istniało wśród Żydów żadne stowarzyszenie filantropijne udzie-
lające wsparcia potrzebującym. Co więcej, przeważnie każda ze wspólnot żydow-
skich miała swój własny cmentarz. Te żydowskie wspólnoty (szetle) były głęboko 
podzielone, miały różne zwyczaje i praktyki, i nie wchodziły we wzajemne kontakty: 
małżeństwo osób pochodzących z różnych grup było nawet uważane przez znaczącą 
część Żydów za małżeństwo mieszane. 

Istniały jednak specyficzne stowarzyszenia solidarnościowe (Landsmans-
schaften), o mniej lub bardziej tajnym charakterze, takie jak German Hebrew 
Benevolent Society (Niemiecko-Hebrajskie Towarzystwo Dobroczynne), założo-
ne w 1844 roku, które połączyło się w roku następnym z B’nai B’rith. Wcześniej już 
dochodziło do rozmaitych zabiegów unifikacyjnych, czego dobrym przykładem 
jest podjęta przez rabina Isaaca Lessera z Filadelfii w roku 1841 próba zjednocze-
nia różnych stowarzyszeń i kongregacji w jedną federację synagog, pod nazwą 
The Occident (Zachód).

Założyciel B’nai B’rith, Henry Jones, oparł się na tych samych zasa-
dach, rekrutując w sposób zupełnie naturalny pozostałych członków-założycieli 
przyszłego bractwa spośród synagogi, której był jednym z głównych kierowników9 
(synagoga należała do kongregacji Ansie Chesed, trzeciej nowojorskiej synagogi 
pod względem starszeństwa). W ten sposób, miesiąc po utworzeniu bractwa, 12 li-
stopada 1843 roku o godzinie ósmej wieczorem Jones założył pierwszą lożę pod 
nazwą The New York Lodge 1 (która istnieje do dzisiaj). W międzyczasie otoczył 
się symbolicznie jedenastoma imigrantami niemieckimi, komponując w ten spo-
sób reprezentację dwunastu plemion Izraela: byli to Isaac Rosenbourg, William 
Renau, Reuben Rodacher, Henry Kling, Henry Anspacher, Isaac Dittenhoefer, 
Jonas Hecht, Michael Schwab, Kirsch Heineman, Valentine Koon (potem został 
Cohnem) i Samuel Shaefer. Przedstawiciele B’nai B’rith sami przyznają, że przy-
najmniej czterech założycieli (Jones, Rosenbourg, Renau i Rodacher) należało 
do wolnomularstwa lub Odd Fellows.

Przyjęto ponadto, że to utworzenie bractwa specyficznie żydowskiego 
i zastrzeżonego wyłącznie dla Żydów było dobrowolne i w żaden sposób nie 
dokonało się pod przymusem: „Istnieje legenda, od czasu do czasu wspominana 
jeszcze dziś, która głosi, że organizacja B’nai B’rith założona została w 1843 roku 
dlatego, że w lożach masońskich i w lożach Odd Fellows Żydzi byli blokowa-
ni i ograniczani. Oczywiście tak nie było, ponieważ liczni założyciele Zakonu 
(Bractwa) Synów Przymierza należeli do tamtych organizacji. Dysponujemy 
fragmentami wspomnień Jonesa, Rosenbourga i Renaua, które nie pozostawiają 
żadnej wątpliwości w tym względzie”10. Nawiasem mówiąc, pamiętniki te zostały 
napisane wiele lat po tym, jak bractwo osiągnęło pewien prestiż i olśniewające 
sukcesy. Wszyscy ich autorzy są zgodni co do wolnomularstwa i Odd Fellows, 
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ale różnią się w jednej sprawie: kto pierwszy zaproponował utworzenie organizacji 
żydowskiej nowego typu? Każdy wskazuje kogoś innego. Jones pisze, że to Renau 
i Rodacher skontaktowali się z nim i zapytali, czy byłby zainteresowany założe-
niem loży Odd Fellows składającej się wyłącznie z Żydów, albowiem niektórym 
z nich odmówiono prawa wstępu. Jones odpowiedział, że Odd Fellows nie czynią 
żadnych rozróżnień religijnych i przeciwstawił się stworzeniu loży żydowskiej w ra-
mach tej Reguły, ale jeśli Rodacher byłby w stanie przedstawić mu „dwunastu 
godnych szacunku mężczyzn”, pomógłby w założeniu wyłącznie żydowskiej 
organizacji, która mogłaby „z pomocą Boga stać się instrumentem jednoczenia 
Izraelitów w Ameryce”. Według Grusda, który badał te pamiętniki – „Pozostali 
opowiadają to samo, ale każdy przypisuje sobie główną rolę”11.

Dwunastu wyemancypowanych Żydów

Dysponujemy niewieloma świadectwami dotyczącymi założycieli zakonu 
B’nai B’rith, ale wydaje się pewne, że nie byli oni nędznymi imigrantami 
i prawie większość z nich pracowała na własny rachunek. Henry Jones 

(prawdziwe nazwisko Heinrich Jonas) urodził się w Hamburgu 22 grudnia 
1811 roku. Do Nowego Jorku przybył w roku 1829, zmarł 16 lutego 1866 roku. 
Założył i prowadził niewielki warsztat mechaniczny. Żonaty był z młodszą o dzie-
sięć lat kobietą, nie miał własnych dzieci, ale dwoje adoptował. Ten praktykujący 
i wykształcony mężczyzna, bardzo zaangażowany w sprawy swej religijnej wspól-
noty, był w latach 1830-1840 sekretarzem synagogi Ansie Chesed, gdzie znany był 
z tego, że sprawował w tej żydowskiej wspólnocie „władzę spoza tronu”, to znaczy 
– był jej zakulisowym szefem12. Był także administratorem synagogi i wykładow-
cą w hebrajskiej szkole przy synagodze, uważanej wówczas za najlepszą w No-
wym Jorku. Później figurował będzie wśród kierownictwa synagogi Emanu-El.
Był pierwszym sekretarzem B’nai B’rith, potem jej drugim przewodniczącym,
a także wielkim organizatorem Towarzystwa Biblioteki Majmonidesa, która stała
się głównym żydowskim ośrodkiem kulturalnym w drugiej połowie XIX wieku.

Reuben Rodacher, Henry Kling i Isaac Dittenhoefer znali się – przybyli 
do Stanów Zjednoczonych na tym samym statku w roku 1836. Urodzony w He-
sji w 1805 roku Rodacher był samoukiem, bardzo aktywnym w administracji 
synagog nowojorskich w latach 1840-1850. Będąc najstarszym z założycieli, 
zmarł w roku 1866. Jonas Hecht nosił tytuł „wielebny”, gdyż był kantorem w sy-
nagodze Anshe Chesed, w której sekretarzem był Jones. Później Hecht został 
kantorem synagogi w Norfolk. Urodził się w roku 1806, zmarł w 1899 i był 
pierwszym bratem należącym do B’nai B’rith dłużej niż pięćdziesiąt lat. Valentine 
Koon, urodzony w Stuttgarcie w 1810 roku i zmarły w 1890, otworzył najpierw 
sklep z obuwiem, zanim przerzucił się na budownictwo. Jego przedsiębiorstwo 
zbudowało w Yonkers w latach osiemdziesiątych XIX stulecia pierwsze schronisko 
B’nai B’rith dla starców. Pasjonował się polityką, brał udział w kampanii przeciw 



19I. HISTORIA B’NAI B’RITH

stanom Południa w szeregach Unii i był jednym z najzagorzalszych sojuszników 
Lincolna w roku 1860. William Renau pracował najpierw jako fryzjer, potem 
otworzył sklep z cygarami. W okresie zakładania B’nai B’rith widniał pośród 
animatorów Stowarzyszenia Kolonizacji Żydowskiej, które wspierało osadnictwo 
imigrantów żydowskich w amerykańskim interiorze. Jako jeden z założycieli sy-
nagogi Emanu-el wyruszył w 1850 roku do Cincinnati, gdzie od roku istniała loża 
B’nai B’rith. Został cenionym członkiem władz miejskich i wybierany był kilka razy 
na członka miejskiej rady Cincinnati. Isaac Rosenbourg był jubilerem, jego żona 
była wcześniej żoną Reubena Rodachera. Kling pracował w papiernictwie, Hirsch 
Heineman miał sklep z pasmanterią, a Michael Schwab sklep z modnymi artyku-
łami, podobnie jak Dittenhoefer. Nic nie wiadomo o Schaeferze i Anspacherze. 
W większości głęboko wierzący, podobnie jak pozostali bracia, sukcesywnie wta-
jemniczani, założyli w roku 1844 kongregację Emanu-El, która przez wiele lat 
była najsłynniejszą reformowaną wspólnotą żydowską na świecie. Na jej czele 
stał na przykład dr Leo Merzbacher (członek B’nai B’rith od 1844 roku), będący 
najbardziej znanym apostołem liberalnego judaizmu w Stanach Zjednoczonych.

Tych dwunastu było przez pewien czas jedynymi członkami bractwa, groma-
dząc fundusze (przeznaczając na to połowę swych zarobków) i planując założenie 
pierwszej loży, jej rytuał i konstytucję (oba dokumenty zredagowano w języku 
niemieckim). Całość przyjęta została w drodze głosowania 21 października, czyli 
zaledwie tydzień po pierwszym spotkaniu założycielskim. W tym krótkim czasie 
Jonas i Renau przygotowali konstytucję, regulację wewnętrzną i rytualną inicjacji. 
W dużej mierze skopiowali rytuały i podręczniki organizacji masońskich, łącznie 
z wyborem „dekoracji”.

Rytuał obejmował sześć stopni wtajemniczenia, które udzielały wiedzy 
o celach i kierunkach działania bractwa, a każdy z nich ilustrowany był jakimś
epizodem z historii żydowskiej, aby przy okazji udzielić niezbędnej wiedzy, której
brakowało większości nowo przyjmowanych członków13.

Postanowiono także, że siedzibą bractwa będzie Nowy Jork (przeprowadzka 
nastąpiła w roku 1910). Składki i wszystkie wydatki były skrupulatnie zapisywane, 
jak w tradycyjnej masonerii: koszt karty założycielskiej każdej z poszczególnych 
lóż wynosił, dla przykładu, dwadzieścia dolarów, inicjacja kosztowała pięć dolarów, 
składki kształtowały się w granicach od jednego do sześciu dolarów, w zależności 
od możliwości finansowych poszczególnych braci. Lokal wybrany dla założenia 
pierwszej loży – co powinno wystarczyć dla wykazania masońskich korzeni B’nai 
B’rith – nie był ani salą synagogi, ani salą na zapleczu jakiejś tawerny, ani po-
mieszczeniem wynajętym od władz miejskich, ale prawdziwą masońską świątynią 
usytuowaną na rogu Oliver Street i Henry Street. Ceremonia założycielska odbyła 
się 12 października 1843 roku o godzinie dwudziestej. „Pełni wewnętrznej powagi 
poprowadzili po raz pierwszy oszałamiającą ceremonię przepisaną przez rytuał, 
która musiała – jak można przypuszczać – owładnąć wyobraźnią wszystkich 
obecnych”14. Henry Jones został pierwszym tymczasowym przewodniczącym, 
ale wolał działać za kulisami, jako sekretarz, a stanowisko przewodniczącego 
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przypadło Isaacowi Dittenhoeferowi (zmarłemu w 1860 roku), w asyście Reubena 
Rodachera (wiceprzewodniczącego), Samulea Schaeffera (skarbnika), Williama 
Renaua (pierwszego kapelana) i Isaaca Rosenbourga (drugi kapelan).

Preambuła B’nai B’rith, mająca wskazywać cele bractwa, wywodzi się całko-
wicie z inspiracji masońskiej, oczywiście przeformułowanej w duchu judaizmu. 
Praktycznie nie zmieniła się do dziś, za wyjątkiem kilku mniej znaczących mo-
dyfikacji. Jej początek brzmi: „Bractwo B’nai B’rith oddaje się misji jednoczenia 

Jedyna Konstytucja Niezależnego Zakonu B’nai B’rith. Na ilustracji konstytucja loży Jegar 
Sahadutha nr 27 z Nowego Jorku, wydrukowana w 1860 roku.
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Pismo (po francusku) Dystryktu Palestyna. Wedle braci z zakonu B’nai B’rith, Stany Zjednoczone 
odkryte zostały przez Żydów. Przez długi czas USA były „Nowym Syjonem”. W prezentowanym 
fragmencie możemy przeczytać: „Wyniki najnowszych badań historycznych ustaliły, że odkrycie 
Nowego Świata zawdzięczamy w dużej mierze inicjatywom, wpływowi, entuzjazmowi, wierze 
i poświęceniu marranów i izraelitów z Hiszpanii. To Żyd, Rodrigue de Triana pierwszy zobaczył 
z daleka nowy kontynent i oznajmił to marynarzom załogi. Żydzi jako pierwsi weszli w kontakt 
z ziemią amerykańską, przed przedstawicielami innych religii starego świata”.
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Izraelitów [fragment zmieniono na: «osób pochodzenia żydowskiego»] poprzez 
podnoszenie na wyższy poziom ich najżywotniejszych potrzeb, a przez to potrzeb 
ludzkości, rozwoju, a zarazem podnoszenie charakteru moralnego ludu, wdrażanie 
najczystszych zasad filantropii, honoru i patriotyzmu, wspomaganie nauki i sztuki, 
dopomaganie potrzebom biednych i potrzebujących, nawiedzania i wspierania 
chorych, niesienia pomocy ofiarom prześladowań, udzielania ochrony i opie-
ki wdowom i sierotom, wedle zasad najszerzej pojętego humanizmu”.

Uznając ostatecznie, że organizacja żydowska powinna nosić nazwę hebraj-
ską, dużo mniej oczywistą dla profanów, ale za to czytelną dla Żydów, założyciele 
zachowali inicjały BB, ale zmienili nazwę Bractwa: Bundes-Breuder (Związek 
Braci) stał się B’nai B’rith (Synami Przymierza). B’nai B’rith zapisuje się w jidysz 
„Bne Briss” i pod tą nazwą bractwo jest znane w Niemczech (Unabhangiger Orden 
BB). Znana jest także sefardyjska transkrypcja: „Beni Berith”. Całość pochodzi 
od „Ben” (syn, dziecko, ale także książę, uczeń, wspólnota) i „Brith” (początkowo: 
Berith – kawałek zwierzęcia z rytualnej ofiary, później, wskutek semantycznego 
przejścia: przymierze, związek, obietnica); a zatem Synowie Przymierza, ale także 
Dzieci Przymierza, Książęta Obietnicy, Synowie Związku etc. Aż do roku 1850 
pracowano ciągle w języku niemieckim (a nie w angielskim). Bractwo przyjęło 
także dewizę: Wohlthatigkeit, Bruderliebe und Eintracht (Benvolence, Brotherly 
Love and Harmony po angielsku, a Bienveillance, Amour Fraternel et Harmonie 
po polsku: „Życzliwość, Braterska Miłość i Zgoda”). Menora, świecznik siedmio-
ramienny, przyjęty został jako symbol bractwa od czasu drugiego zgromadzenia, 
gdyż „symbolizuje światło”15.

Do roku 1868 B’nai B’rith używało systematycznie hebrajskiego nazewnic-
twa religijnego: przewodniczący był Wielkim Nasi Abh; wiceprzewodniczący – 
Wielkim Alephem; sekretarz – Wielkim Sopherem etc. Źródła religijne były zatem 
bardzo wyraźne: jak będą to powtarzać nieustannie przywódcy tej organizacji, 
nazwa B’nai B’rith „przypomina tę uprzywilejowaną chwilę, gdy nasi przodkowie 
znajdowali się u stóp góry Horeb (Synaj) i usłyszeli posłanie: «Będziecie mi kró-
lestwem kapłanów, ludem świętym». «[Będziecie działać] dla całej ludzkości, dla 
swego zbawienia i dla honoru Izraela» – tak pojmowany jest ów cel najwyższy 
Bractwa”. B’nai B’rith bierze swe siły i swe imię od dwóch przymierzy, zasadniczych 
dla religii „narodu wybranego”: przymierza Boga z Abrahamem i Izaakiem, ale 
także – a może nawet zwłaszcza – przymierza Boga z Mojżeszem na górze Synaj, 
przypieczętowanego w ogniu przez „ofiarę zbawienia” i „krew przymierza”16. Jesz-
cze po 1868 roku w lożach przetrwało wiele z tych tradycyjnych nazw.
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Stworzyć elity
 

W odróżnieniu od pozostałych przywódców żydowskich, Henry Jones 
szybko uświadomił sobie konieczność stworzenia silnego związku 
amerykańskiej wspólnoty żydowskiej, jej przyszłego wzmocnienia 

kolejnymi falami imigrantów i powołania organizacji społecznej troszczącej się 
o ich umocowanie, organizację i wsparcie. Potrafił powiązać zasady religijne ju-
daizmu z zasadami wzajemnej braterskiej pomocy, z regułami masońskimi oraz
z kształtowaniem intelektualnym i moralnym17. Jones wiedział, że tak jak w gettach
europejskich najbardziej zdolnym elementom udawało się wyemancypować – tak
i on mógłby wyselekcjonować spośród imigrantów najlepszy element, by utwo-
rzyć elity nieodzowne dla roli, jaką amerykański judaizm, dziedzic Nowej Ziemi
Obiecanej, zaczynał powoli odgrywać w świecie. Na to właśnie wskazuje drugi
artykuł przyjętej regulacji: „Nasze Bractwo postawiło sobie za zadanie zjednoczyć
Żydów w celu promowania ich najważniejszych interesów i dobra ludzkości”.
Bracia powinni służyć jako latarnia dla całego rodzaju ludzkiego – jak w typowo
mesjanistycznym stylu napisał jeden z członków władz Bractwa. „Od najdalszych
czasów, kiedy zabobon i ciemności przykrywały jeszcze swym mrokiem wspaniałą
ziemię, dzieci Izraela miały światło we wszystkich swych siedzibach (...). Izrael był
boskim pośrednikiem, który głosił wolność we wszystkich krainach i wszystkim
mieszkańcom (...). Jego uczniowie nasiąknęli głęboko obietnicą naszego ojca, Abra-
hama, który zapowiedział nam wszystkim, że staniemy się błogosławieństwem nie
tylko dla naszych własnych braci, ale i błogosławieństwem dla wszystkich ludów”.

Centralną ideą był związek wszystkich synów tego przymierza. Wszystkie 
inne idee były podporządkowane zacieśnianiu tego związku. Jego zasięg na razie 
został celowo ograniczony do Ameryki, a jego celem było pozwolić wniknąć repre-
zentacji wykształconych Żydów amerykańskich w sferę życia religijnego, podnosząc 
poziom moralny i intelektualny mas za pomocą mechanizmów typowych dla 
masonerii. Po raz pierwszy w historii Żydów, zorganizowano ich wedle struktur, 
które nie miały już tylko natury religijnej i lokalnej. Odtąd ich słabości mogły 
być przetwarzane w siłę, a ich najlepsze elementy mogły zostać użyte dla polep-
szenia poziomu życia wspólnoty. Należało zachować charakter religijny, unikając 
zarazem waśni między synagogami: „Synagoga nie mogła wykonywać tej pracy! 
W efekcie cierpiała od licznych podziałów, które należało zwalczać. W synagodze 
trwała zażarta walka. Loża musiała stanąć pomiędzy [zwaśnionymi stronami] i jed-
noczyć to, co podzieliły całe wieki, to, co lokalne podziały odsuwały na dalszy plan. 
Loża stała się wielkim nauczycielem. Jeśli dzisiaj w Ameryce Żyd może zachować 
swą godność obok obywatela nie-Żyda, zawdzięcza to tej edukacji, powolnej, acz 
stałej, którą otrzymał w starej Loży”18. W podobny sposób Deborah Dash Moore 
tłumaczy w swej książce o B’nai B’rith początki bractwa koniecznością zaspokajania 
specyficznych potrzeb: „ponieważ Żydzi urodzeni w Stanach Zjednoczonych byli 
nazbyt zamerykanizowani, a zbyt mało żydowscy, osiadła wspólnota żydowska była 
niezdolna integrować imigrantów. To pobudzało kreatywność przybywających.  
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Taka sytuacja musiała skończyć się powołaniem do życia B’nai B’rith. W obli-
czu wspólnoty amerykańsko-żydowskiej, niezdolnej odpowiedzieć na ich po-
trzeby, wspólnota niemieckich Żydów musiała stworzyć swe własne instytucje, 
niszcząc w ten sposób jedność Kahału (najwyższej rady żydowskiej) i kongregacji 
– a więc jedność wspólnoty i synagogi – stworzonych wcześniej przez Żydów
z Nowego Jorku”19.

Początki Bractwa

Na każdym spotkaniu loży przedstawiano od dwudziestu do dwudziestu pię-
ciu kandydatów. Ponad czterdzieści procent odrzucano, co stanowi świa-
dectwo silnej woli zachowania elitarnego charakteru. W historii zapisały 

się różne nazwiska: Baruch Rothschild, czcigodny James Mitchell, Leo Merzbacher 
i inni. Większość z nich należała do najlepszego żydowskiego towarzystwa, na 
przykład Merzbacher, Bawarczyk przybyły do Stanów Zjednoczonych w 1841 roku, 
były nauczyciel w kongregacji Rodeph Chalom, potem w kongregacji Ansche 
Chased, który założył pierwszą w Stanach Zjednoczonych synagogę reformowaną, 
świątynię Emanu-El w 1845 roku. 11 lutego 1844 roku założona została przez Isaaca 
Rosenbourga druga loża pod nazwą Syjon. Potem przyszła kolej na lożę Jerozo-
lima nr 3 w Baltimore, w końcu 1844 roku, a zaledwie pięć lat później powstała 
loża Bethel nr 4 w Cincinnati (pierwsza z większością anglosaską). Ostatecznie 
powstało dwanaście lóż, z których większość istniała w Nowym Jorku (loża He-
bron, Emanuel i inne). Tak jak i pierwsza, funkcjonowały one w pomieszczeniach 
Masonic Room, gdzie wolnomularze mieli zwyczaj organizować swe spotkania. 
Kilka miesięcy później Henry Jones mianowany został przewodniczącym bractwa.

W 1851 roku bractwo liczyło dwanaście lóż i tysiąc dwustu dwóch braci. 
W 1855 było dwadzieścia lóż i dwa tysiące dwustu osiemnastu członków. W 1865 
istniało sześćdziesiąt sześć lóż i pięć tysięcy trzysta osiemdziesięciu jeden członków 
(i dysponowano budżetem w wysokości dwustu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy 
dolarów). W 1874 bractwo liczyło szesnaście tysięcy członków i dwieście pięć lóż 
(siedemnaście tysięcy osiemset członków w roku 1875, dziewiętnaście tysięcy 
dwustu – w 1876, dwadzieścia tysięcy stu trzynastu – w 1877, dwadzieścia jeden 
i pół tysiąca – w 1878). Wedle niektórych konformistycznych historyków ten 
bardzo szybki rozwój należałoby tłumaczyć silnym naporem Żydów na klasyczne 
i odrzucające ich loże masońskie, gdyż „liczni Żydzi, wyemancypowani dzięki libe-
ralnemu ustawodawstwu, pragnęli do nich wstąpić. Jednak wiele z nich, w Stanach 
Zjednoczonych i w Niemczech, zasadniczo odmawiało wstępu Żydom. To umoż-
liwiło szybki rozwój B’nai B’rith” 20.

W rzeczywistości ta analiza jest całkowicie błędna. Sukces opierał się 
przede wszystkim na głównej idei założycieli Bractwa. Pozostając „bastionem 
przeciw sekularyzacji żydowskiego życia”, B’nai B’rith – dokładnie, tak jak robiły 
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to zawsze tradycyjne loże masońskie – odrzucało ryzyko prowokowania różnic 
między swymi członkami kontynuacją sporów teologicznych, sporów, które 
zawsze rodziły konflikty między żydowskimi przywódcami i stowarzyszeniami. 
Sytuując się ponad partiami i kongregacjami, bractwo B’nai B’rith stało się szyb-
ko „ośrodkiem, w którym zbiegały się wszystkie sprawy żydowskie i miejscem 
spotkania zarówno dla Żydów ortodoksyjnych, jak reformowanych, dla aszke-
nazych, jak i sefardów”21. To wyjaśnia, że orientacja bractwa była w dużej mierze 
nieortodoksyjna i reformatorska. Jednocześnie wpływ B’nai B’rith nasilał się w ży-
dowskiej wspólnocie wskutek tworzenia przez nowych członków rozmaitych kon-
gregacji oraz synagog reformowanych i liberalnych. Pod koniec lat czterdziestych 
XIX wieku przybywali do Ameryki liberalni rewolucjoniści żydowscy, zmuszeni 
do emigracji po europejskich rewolucjach roku 1848. Wielu z nich wstąpiło do 
B’nai B’rith, tak jak wiedeńczyk Isidor Bush, założyciel pierwszego w Stanach 
Zjednoczonych dziennika żydowskiego publikowanego po niemiecku – „Israel’s 
Herald”. Bush należał do tej kategorii imigrantów, których nazywano „czterdzie-
sto-ósmakami”, rewolucyjnych bojowników żydowskich, takich jak Ferdinand 
Lassale, rabin Moses Hess, rabin David Einhorn i inni.

Pierwsza loża utworzona została w roku 1843, a spotkanie Wielkiej Loży 
dystryktu odbyło się w roku 1851, wraz z powstaniem dystryktu Nowy Jork (dys-
trykt I) i dystryktu Cincinnati (dystrykt II). Wraz z opracowaniem przez dystrykt 
całościowej struktury, poprawiona została preambuła konstytucji bractwa oraz 
jego system organizacyjny. Bractwo otworzyło w 1852 roku Gmach Przymierza 
z Ameryką, pierwszy wspólnotowy ośrodek w kraju. Zbudowany ze środków 
bractwa, mieścił pierwszą bibliotekę żydowską w Stanach Zjednoczonych, Biblio-
tekę Majmonidesa, restaurację, świątynię dla spotkań lóż, siedzibę bractwa (któ-
ra w 1907 roku otworzyła swój znaczący oddział w Waszyngtonie, zanim w roku 
1938 przeniesiona tam została cała siedziba) i tym podobne instytucje. W roku 
1865 epidemia cholery stała się okazją do zastosowania zasad samopomocowych 
bractwa. W roku 1868, w następstwie wielkiej powodzi w Baltimore, B’nai B’rith 
zorganizowało swą pierwszą kampanię pomocy ofiarom. Później B’nai B’rith 
podejmować będzie liczne kampanie filantropijne, zakładając sierocińce, szko-
ły wieczorowe, domy starości, szpitale, ośrodki pomocy domowej etc.

Od roku 1851 B’nai B’rith miało wystarczająco silny wpływ na amerykań-
ski Kongres, by rozpocząć pełną werwy kampanię, podchwyconą przez licznych 
senatorów, przeciw uznawanym za dyskryminacyjne środkom, podjętym wobec 
osiadłych Żydów w niektórych szwajcarskich kantonach. Domagano się wycofania 
tych środków jako warunku zawarcia traktatu handlowego między Szwajcarią 
a Stanami Zjednoczonymi. Kampania ta trwała aż do 1857 roku (i zakończyła się 
fiaskiem). Prowadzili ją Sigismund Waterman, przyszły przewodniczący B’nai 
B’rith, i David Einhorn, za pomocą swego dziennika „Synaj”. Ten bawarski rabin, 
przychylny judaizmowi reformowanemu, został wielkim rabinem Meklemburgii-
Schwerin, zanim wyemigrował z powodu swych radykalnych, wręcz rewolucyjnych 
poglądów, które skupiły na nim uwagę berlińskiej policji. Osiadł najpierw w roku 
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1852 w Budapeszcie, ale trzy lata później – gdy Węgrzy także zażyczyli sobie, by 
się wyniósł – wyjechał do Stanów Zjednoczonych i został jednym z głównych 
przywódców B’nai B’rith. Według Jeana Marqués-Rivière’a, ten rewolucyj-
ny rabin wzmocnił masońską stronę B’nai B’rith, forsując przyjęcie o wiele bardziej 
kompleksowego rytuału.

Pierwszym dystryktem nie-amerykańskim był Dystrykt Niemcy. Karta dotycząca loży Reich  
w Berlinie. Jej nagłówek wzorowany jest na tytulacji lóż wolnomularskich.
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W 1855 roku Mosler Ezechiel, następca założyciela bractwa, Henry Jonesa, 
został Wielkim Saar Wielkiej Loży Konstytucyjnej, to znaczy Wielkim Przewodni-
czącym najwyższego organu B’nai B’rith. W 1956 roku zastąpił go Julius Bien. Bien, 
jedna z największych osobistości B’nai B’rith, zajmował stanowisko Wielkiego Saar 
aż do 1860 roku, kiedy zastąpił go Henri Marcus, a potem ponownie zajmował 
to stanowisko w latach 1868-1900. Urodzony w 1826 roku w Naumburgu niedaleko 
Kassel, Bien odbył studia w zreformowanej szkole rabinicznej, później w Szkole Sztuk 
Pięknych w Kassel i w Instytucie Staedla we Frankfurcie. Po przybyciu do Stanów 
Zjednoczonych w 1849 roku, celem praktykowania zawodu litografa, osiągnął suk-
ces i stał się pierwszym litografem Stanów Zjednoczonych, a jego przedsiębiorstwo 
zatrudniało ponad dwieście osób. Został znanym kartografem, ilustrował także przez 
całą końcówkę XIX wieku najpiękniejsze książki publikowane w Stanach Zjedno-
czonych, zwłaszcza słynne dzieło Audubona Ptaki Ameryki (1860).

Począwszy od 1881 roku napływa do Ameryki trzecia fala imigracji żydow-
skiej – z Europy Wschodniej (Polski, Rumunii, Rosji), co powoduje nowy wzrost 
siły B’nai B’rith. Statystyki wykazują, że w latach 1790-1840 ludność Amery-
ki wzrasta z czterech do siedemnastu milionów, to znaczy o trzysta dwadzieścia 
pięć procent w okresie pół wieku. W tym czasie populacja żydowska w Stanach 
Zjednoczonych wzrasta z trzech do piętnastu tysięcy, co stanowi wzrost o czterysta 
procent. Zatem w okresie tym – imigracji Żydów hiszpańskich – te dwie taksy wzro-
stu były silnie skorelowane. Lecz w następnych czterdziestu latach wszystko się 
zmienia. Ludność amerykańska wzrasta z piętnastu do pięćdziesięciu milionów, 
czyli o dwieście procent, podczas gdy populacja żydowska rośnie z piętnastu do 
dwustu pięćdziesięciu tysięcy, czyli o tysiąc czterysta procent. Wreszcie w kolejnych 
czterdziestu latach, od roku 1880 do 1920, liczby te rosną odpowiednio z pięć-
dziesięciu do stu sześciu milionów, czyli o sto dwanaście procent w przypadku 
ludności całej Ameryki, a z dwustu pięćdziesięciu tysięcy do trzy i pół miliona, jeśli 
chodzi o Żydów, czyli o tysiąc trzysta procent. Oznacza to, że w okresie imigracji 
Żydów rosyjskich populacja żydowska w USA zwiększyła się czternastokrotnie. 
Ci nowi imigranci nie interesowali się początkowo bractwem B’nai B’rith, które 
uważali za zdominowane przez Żydów niemieckich. Założyli swą własną organi-
zację społeczną, Arbiter Ring – Krąg Pracowników. Ale stopniowo, wraz z prze-
chodzeniem Żydów do klasy średniej, imigranci z Europy Wschodniej ostatecznie 
dołączyli do bractwa. Ogółem, amerykańska wspólnota żydowska liczyła w roku 
1900 milion osób, czyli dziewięć procent światowej populacji Żydów; w 1939 roku 
było ich prawie pięć milionów, czyli dwadzieścia dziewięć procent, a w roku 1945 
– pięć milionów dwieście tysięcy, co stanowiło ponad czterdzieści siedem procent
światowej populacji Żydów22.
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Rola filantropijna

Siła i trwanie bractwa opierały się zawsze w ogromnej mierze na zadziwiającej 
zdolności przystosowania jego programów do zmian występujących w każ-
dym nowym pokoleniu. Jak to ujął Robert F. Kennedy (brat prezydenta USA, 

Johna F. Kennedy’ego) – „B’nai B’rith nie zaniedbało i nie pominęło żadnego 
aspektu cywilizacyjnego wpływu człowieka”. Dlatego w Stanach Zjednoczonych 
szczególny akcent kładziony był na instytucje filantropijne, tak by rekompensowały 
utratę – wskutek emancypacji – tych korzyści socjalnych, jakie dawała dawniej 
przynależność do getta. Rola bractwa była zawsze podwójna: amerykanizować 
imigrantów żydowskich i re-judaizować amerykańskich Żydów. Począwszy 
od 1881 roku, gdy zaczęła się masowa imigracja z Europy Wschodniej, B’nai 
B’rith mnożyła wspólnotowe szkoły, sierocińce, domy starości etc. W roku 1924 
na uniwersytecie stanu Illinois założona została fundacja B’nai B’rith – Hillel 
Foundation23, do dzisiaj aktywna na wszystkich amerykańskich kampusach 
uniwersyteckich. W roku 1925 powstała organizacja Aleph Zadik Aleph (AZA), 
grupująca młodych członków B’nai B’rith między szesnastym a dwudziestym 
pierwszym rokiem życia (licząca obecnie około czterdziestu tysięcy członków). 
W roku 1927 amerykańskie B’nai B’rith kontrolowało lub ufundowało powstanie 
Pomnika Wolności Religijnej w Fairmont, żydowskiego sierocińca w Cleveland, 
żydowskiego szpitala dla gruźlików w Denver, domu dla starców i kalek w Yonkers, 
sierocińca i domu samotnych w Erie, ogniska dla sierot i żydowskich wdów w No-
wym Orleanie, szpitala ku pamięci Leo N. Levi’ego w Hot Springs, ogniska sierot 
żydowskich w Atlancie i temu podobnych.

Prowadzone były także, we współpracy z Alliance Israelite Universelle (Po-
wszechnym Przymierzem Izraelickim, założonym w 1863 roku przez Izaaka Adolfa 
Cremieux, wysokiej rangi członka masonerii francuskiej – Najwyższego Wielkiego 
Komandora Rady Naczelnej Francji, Wielkiego Mistrza Rytu Szkockiego Dawnego 
i Uznanego o trzydziestym trzecim stopniu wtajemniczenia) kampanie o bardziej 
szczegółowych celach (dotyczących zwłaszcza Palestyny), a także działania pro-
wadzone we współpracy z fundacją barona de Hirscha. Fundacja ta utworzyła 
nawet w 1901 roku specjalną gałąź pomocową, celem ułatwienia Żydom osia-
dłym w miastach na wschodzie Stanów, zwłaszcza w Nowym Jorku, przenoszenia 
się w inne regiony kraju. W pierwszym roku działalności dzięki B’nai B’rith dwa 
tysiące Żydów osiedliło się w dwustu pięćdziesięciu nowych miejscach. Piętnaście 
lat później, dzięki rozgałęzianiu się tej formy pomocy, w różnych częściach całej 
Ameryki rozlokowano sto tysięcy Żydów.
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Sprawozdanie z „uroczystego zebrania założycielskiego czcigodnej loży B’nai B’rith”. Zważywszy 
na używane sformułowania, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że czyta się sprawozdanie z zebrania 
masońskiego (fragment z pisma „Hamenora”, nr 7-8, lipiec-sierpień 1923).
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B’nai B’rith w Hollywood

Aby pokazać, jak istotną rolę odgrywa bractwo w życiu społecznym Stanów 
Zjednoczonych – nie tylko w sferze działalności charytatywnej – spróbuję 
omówić przykład jego wpływów w specyficznym sektorze, w kinemato-

grafii. Od lat trzydziestych B’nai B’rith tworzyło „loże zawodowe” w tych sekto-
rach, w których bractwo było wystarczająco silnie zagnieżdżone lub gdzie pragnęło 
silniej zaistnieć. Już w 1927 roku B’nai B’rith podpisało porozumienie z głównym 
związkiem zawodowym producentów i dystrybutorów amerykańskich filmów, Mo-
tion Pictures Producers and Distributors of America. Pretekstem był film The King 
of Kings (Król królów) Cecile’a B. de Mille’a, opowiadający o życiu Jezusa. Alfred M. 
Cohen, ówczesny przewodniczący B’nai B’rith, uzyskał od tego znanego filmowca 
zapewnienie, że oczyści on różne fragmenty tekstu i zmieni niektóre sceny, tak by 
„skorygować” fikcję, w szczególności w części dotyczącej Męki Chrystusa, uwalnia-
jąc Żydów od wszelkiej odpowiedzialności za Jego śmierć. Poza tym uzyskał i to, 
że film nie był rozpowszechniany „w tych krajach europejskich lub w tych wspól-
notach, w których osąd Rady Mędrców [Sanhedrynu] mógłby wzbudzić uczucia 
antyżydowskie, a także tam, gdzie występowałoby ryzyko, że stałby się przyczyną 
zakłócenia ładu z powody samego tematu”24. B’nai B’rith utworzyło szybko – na 
podobieństwo organizacji masońskich – własne Braterstwo Kina, które zrzeszy-
ło wszystkich braci z tej branży zawodowej, aktorów filmowych, producentów, 
dystrybutorów, scenarzystów i techników. Odnalazł się tam sam kwiat kina, łącznie 
z ludźmi tak potężnymi, jak Alfred W. Schwalberg, przewodniczący Paramount 
Picture, Barney Balaban, przewodniczący firmy Paramount, czy Harry Goldberg 
z Warner Brothers. W latach 1925-1935 Braterstwo Kina było już tak potężne, że 
Will Hays, zwany „carem kina”, zaprosił przewodniczącego B’nai B’rith, Alfreda 
M. Cohena (prawnika, wybranego na senatora w 1896 roku, a stojącego na czele
B’nai B’rith w latach 1925-1938) do studio produkcyjnego w Nowym Jorku, prosząc
go, żeby został jego doradcą od kinematografii w tym sensie, iż miał nadzorować,
czy wszystkie scenariusze filmowe są mniej lub bardziej zgodne z judaizmem.

Loża zarejestrowana została przy B’nai B’rith 16 listopada 1939 roku 
pod wyróżniającym się numerem 1 366. Liczyła wówczas około stu pięćdziesięciu 
braci-założycieli. Pod wpływem Schwalberga, który został jej pierwszym przewod-
niczącym, loża rozrosła się później do ponad półtora tysiąca braci (aktorów, reży-
serów, producentów, scenarzystów etc.), którzy wywierali pewien wpływ na treść 
licznych filmów z tamtych lat, zwłaszcza w okresie II wojny światowej. W latach 
sześćdziesiątych loża straciła swe znaczenie, zwłaszcza dlatego, że zarezerwowana 
była tylko dla mężczyzn. W 1974 roku jej nowy przewodniczący, Herbert Morgan, 
przekształcił ją w lożę mieszaną, Cinema Unit 6 000. Nabrała wtedy nowego roz-
pędu. W 1977 roku jej kapituła połączyła się z lożą Radio-Telewizja, aby stać się 
obecną lożą Kino-Radio-TV Unit 6000, zrzeszającą wszystkich członków B’nai 
B’rith mających wpływy w mediach, widowiskach medialnych i w kinie (włącza-
jąc w to krytyków filmowych), celem umożliwienia im lepszej koordynacji ich 
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celów25. Jak powiedział jeden z jej byłych przewodniczących, Ted Lazarus, loża 
ta daje jej członkom „powód, by utożsamić żydowskość z więzią zawodową”.

Podczas wieczorów dobroczynnych organizowanych przez B’nai B’rith, a tak-
że w spotach publicznych (przeznaczonych do zbierania funduszów) jej oddziału, 
Ligi Antydefamacyjnej (ADL) uczestniczą znani aktorzy, członkowie loży Unit 6000 
albo ADL, jak Larry Hagman, który grał J.R. Ewingsa w znanym serialu Dallas. 
W spocie reklamowym Hagman, grający symboliczną rolę „złego”, wzywa telewi-
dzów do okazywania w życiu nieufności wobec takich „złych” i do wspomagania 
„dobrych” (to znaczy Ligi Antydefamacyjnej), celem wygrania walki w słusznej 
sprawie. Można tu również wymienić bohaterów serialu Hooker, Williama Shatnera 
(były kapitan Kirk ze Star Trek), albo Leonarda Nimroda, słynnego pana Spocka 
z tego samego filmu, którzy związani są z bractwem.

W 1946 roku wyspecjalizowany oddział B’nai B’rith, Liga Antydefamacyj-
na, rozpowszechnił swój codzienny program w dwustu szesnastu rozgłośniach radio-
wych. Liczba ta co najmniej potroiła się od tamtego czasu. W latach sześćdziesiątych 
narodowym przewodniczącym Ligi Antydefamacyjnej był zresztą, nie kryjąc się 
z tym, Isadore „Dore” Schary, słynny lewicowy scenarzysta i producent filmowy 
z Hollywood. W 1982 ustanowiono Dore Schary Awards, nagrodę przyznawaną 
corocznie  przez Ligę „za poprawę stosunków międzyludzkich”. Na wzór B’nai B’rith, 
Liga Antydefamacyjna wywiera także wpływ na produkcje filmowe, takie jak na 
przykład serial We, the People w latach pięćdziesiątych XX wieku.

Okazyjnie ADL i B’nai B’rith rozpętują wielkie kampanie reklamowe, jak 
to było w przypadku rozpowszechniania w amerykańskiej sieci kinowej i telewi-
zyjnej „fabularyzowanego dokumentu” zatytułowanego Holocaust, w którym fikcja 
miesza się z historycznymi realiami do tego stopnia, że nie można już odróżnić, co 
jest prawdą, a co zmyśleniem. W okresie od 16 do 19 kwietnia 1978, przy okazji 
tego serialu, który miał być oglądany przez sto dwadzieścia milionów Amery-
kanów, B’nai B’rith przesłała do grona członków Senatu i Izby Reprezentantów 
pełny tekst scenariusza i rozpowszechniła szesnastostronicowy suplement (The Re-
cord) w jedenastu milionach egzemplarzy, przeznaczonych głównie dla szkół. Sieć 
NBC, w porozumieniu z Amerykańskim Komitetem Żydowskim, kontrolowanym 
przez B’nai B’rith, rozpowszechniła także Przewodnik dla widza filmu „Holocaust”.

B’nai B’rith przyczyniła się także do powstania nowego „kierunku” filmowe-
go, chętnie podchwyconego przez światowe sieci dystrybucyjne, w postaci obrazów 
o „białym terroryście”. Wszystko opiera się na rzekomym istnieniu uczonych wyko-
lejeńców, wszechmocnych nazistów i jakichś równie urojonych skinheadów, któ-
rzy pojawiają się w filmach realizowanych na podstawie badań i raportów ADL.
Można tu wymienić taki obraz, jak Into the Homeland (1987), który przedstawia
chrześcijańskich fundamentalistów przeciwnych podatkowi dochodowemu (film
zrealizowany na podstawie specjalnego raportu Ligi Antydefamacyjnej opubliko-
wanego w 1986 roku i zatytułowanego Amerykańscy farmerzy i esktremiści). Inne
przykłady tych „fabularyzowanych dokumentów”, które bezpośrednio inspirowały
się raportami Ligi Antydefamacyjnej, to: Skinhaeds, The Second Coming of Hate,
Dead Bang, So Proudly We Hail, Skinheads USA: Soldiers of the Race War.
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Zapewne te ambicje pedagogiczne doprowadziły w 1982 roku Europejską 
Fundację Ligi Antydefamacyjnej (ADLEF), wkrótce po jej powstaniu w Europie, 
do uruchomienia w roku 1982, w powiązaniu z Żydowskim Ośrodkiem Peda-
gogicznym w Paryżu, wielkiego audiowizualnego programu przeznaczonego 
dla francuskich szkół. Zasadniczym punktem programu miało być rozpo-
wszechnianie trzech filmów na następujące tematy: stereotypy, kozły ofiarne, 
mit wyższej rasy.

Wiek XIX: początki politycznych wpływów

A jednak, jak to wyjaśnił w 1936 roku brat Paul Goodman – „najbardziej 
spektakularne rezultaty osiągane są w dziedzinie wpływów politycznych. 
Na bazie humanizmu i sprawiedliwości B’nai B’rith było w stanie wywrzeć 

presję, za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych amerykańskiego rządu, na 
stosunek do Żydów prześladowanych w Rosji, Rumunii, Niemczech i gdzie indziej. 
We współpracy z powszechnym Przymierzem Izraelickim i różnymi żydowskimi 
stowarzyszeniami narodowymi i międzynarodowymi, B’nai B’rith uznane jest 
od dziesięcioleci za reprezentanta amerykańskich Żydów i szczególnego benefi-
cjenta zaufania i wsparcia amerykańskiego rządu dla ochrony żydowskich inte-
resów za granicą. Od 1857 roku B’nai B’rith udało się także znieść dyskryminację 
amerykańskich Żydów w niektórych kantonach Szwajcarii”26.

Oto seria pierwszych interwencji „politycznych” B’nai B’rith, o których mowa 
będzie szerzej w dalszej części książki:
–  Rok 1851. W porozumieniu z innymi żydowskimi organizacjami, B’nai B’rith

utrudnia podpisanie traktatu handlowego między Stanami Zjednoczonymi
a Szwajcarią, aby uzyskać odstąpienie od klauzul ograniczających prawa Ży-
dów w niektórych szwajcarskich kantonach.

–  Rok 1865. Żądanie zaadresowane do rządu Stanów Zjednoczonych, by położył
kres pogromom w Rumunii.

– Rok 1870. Dar „dla narodu amerykańskiego” w postaci Pomnika Wolności
Religijnej, wzniesionego w Fairmont Park w Filadelfii, „dla wiecznego upamięt-
nienia i w hołdzie oświeconym podstawom, na których dokonuje się postęp
i rozwój Ameryki”.

–  Rok 1884. Próba zjednoczenia Żydów ze Wschodu i z Zachodu.
–  Rok 1888. Wzmocnienie podejmowanych od roku 1865 wysiłków dla odtworze-

nia państwa Izrael. Utworzenie hebrajskiej Biblioteki Narodowej w Jerozolimie.
– Rok 1903. Żądanie skierowane do prezydenta Roosevelta, by interweniował

przeciw pogromom w Kiszyniowie w Rosji. Zakon Synów Przymierza, wespół
z komitetem pod przewodnictwem O. Straussa, Jacoba Schiffa i Cyrusa Sulz-
bergera przeznacza pięćdziesiąt tysięcy dolarów dla ofiar.

–  Rok 1905. Negocjacje z carem w celu ograniczenia dyskryminacji Żydów. Kam-
pania przeciw francusko-rosyjskiemu traktatowi handlowemu. Finansowanie
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japońskiej machiny wojennej przez Jacoba Schiffa celem wstrząśnięcia caratem.
–  Lata 1914-1918. Utworzenie podczas I wojny światowej – w trakcie której rosną-

cy w siłę judaizm objawił się po raz pierwszy w sposób widoczny – ważnej orga-
nizacji żydowskiej pomocy, Joint Distribution Committee. Udział w założeniu
Amerykańskiego Kongresu Żydów i w negocjacjach pokojowych w Wersalu,
dotyczących przyznania praw żydowskim mniejszościom narodowym w Eu-
ropie. Udział niektórych osób i instytucji obecnych w B’nai B’rith w finanso-
waniu rewolucji bolszewickiej, a potem bolszewickiego państwa.

– Lata 1933-1939. Kampania przeciw narodowo-socjalistycznym Niemcom.
Bojkot ekonomiczny i finansowy.

– Lata 1939-1945. Wsparcie dla sił zachodnich, pomoc ofiarom wojny. Peł-
ne rozmachu kampanie Ligi Antydefamacyjnej, zwłaszcza od roku 1941,
przeciw wewnętrznemu wrogowi na gruncie amerykańskim (proniemiecko
nastawionym Amerykanom). Udział w wysiłku wojennym, zbieranie funduszy
i innych dóbr.

Wojna secesyjna

Stosunek B’nai B’rith do wojny domowej jest tajemniczą sprawą. Podczas 
I i II wojny światowej zakon Synów Przymierza opowiedział się w ogromnej 
mierze za wsparciem dla armii. Ale w latach 1861-1865 (...) dostępne źró-

dła całkowicie milczą na temat udziału bractwa w wysiłku wojennym”27. I tak, 
na przykład, sprawozdanie konwentu Wielkiej Loży Konstytucyjnej w Nowym 
Jorku z końca lipca 1861 roku nie poświęca ani jednej wzmianki tej wojnie, ogło-
szonej już kilka miesięcy wcześniej. Wielkim Przewodniczącym został wówczas 
Sigismund Waterman (Benjamin F. Peixotto zastąpił go w roku 1864). Podczas 
amerykańskiej wojny domowej, w 1863 roku B’nai B’rith uzyskało również 
nominację pierwszego rabina wojskowego. Spośród dziesięciu tysięcy zaan-
gażowanych w wojnę Żydów, siedem tysięcy służyło Północy, a trzy tysiące 
– Południu. Trzeba jednak wiedzieć, że podczas wojny domowej wspólnota
żydowska oskarżana była o współpracę na rzecz konfederatów. Dlatego właśnie
generał Ulysses S. Grant podejrzewał, iż B’nai B’rith funkcjonuje jako siatka
szpiegowska. Jego rozkaz nr 11, z roku 1862, wydany tuż po objęciu przez niego
dowództwa frontu zachodniego (Tennessee, Missouri i różne stany Środkowego
Zachodu i Południa) dotyczył kolektywnego wyrzucania wszystkich Żydów
„którzy, w ogólności, gwałcą wszystkie reguły ogłaszane przez Departament
Handlu” (zwłaszcza dotyczące handlu bawełną) z dystryktu wojskowego w cią-
gu dwudziestu czterech godzin. Rozkaz ten został ostatecznie anulowany przez
Abrahama Lincolna po tym, jak wysyłane zwłaszcza przez B’nai B’rith petycje
zalały Biały Dom.

Szef tajnych służb wojsk Północy, pułkownik La Fayette Baker, zmuszony 
był zresztą nakazać aresztowanie Simona Wolfa, młodego adwokata, członka 
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B’nai B’rith (który został później Wielkim Przewodniczącym), będącego zarówno 
obrońcą B’nai B’rith, jak i licznych Żydów ze stanów południowych, aresztowa-
nych w Waszyngtonie. Po zabójstwie prezydenta Abrahama Lincolna, 14 kwietnia 
1865 roku, wyszła na jaw zadziwiająca informacja, że jego zabójca, John Wilkes 
Booth, znał bardzo dobrze różnych aktualnych lub przyszłych przywódców B’nai 
B’rith, jak Wolf czy Peixotto, gdyż razem z nimi grał w amatorskiej trupie teatralnej. 
Aby więc nie poznano prawdziwych źródeł zamachu, najwidoczniej całkiem przy-
padkowo Wolf spotkał się więc z Boothem rankiem, w dniu zabójstwa Lincolna, 
jak zresztą sam podaje w swojej autobiografii28. 

Niechęć Granta do Żydów wyjaśnia niewątpliwie także, dlaczego na konwen-
cie w roku 1863 poprawiono preambułę konstytucji bractwa, usuwając wszelkie 
aluzje do „najżywotniejszych interesów wspólnoty żydowskiej”, a zachowując 
jedynie zwrot „najżywotniejsze interesy ludzkości”. Zaraz po wojnie secesyjnej 
ortodoksyjny rabin Isaac Leser założył dwie loże w Richmond, w stanie Wir-
ginia. Ów założyciel dziennika „The Occident” w roku 1843 i członek gremiów 
kierowniczych B’nai B’rith powołał także Stowarzyszenie Żydowskich Wydaw-
ców w Ameryce. Wydał pierwszą książkę po hebrajsku dla dzieci, przetłumaczył 
modlitewnik sefardyjski na język angielski, w 1849 roku założył pierwszą szkołę 
żydowską w Ameryce, a w roku 1867 pierwszą w Ameryce szkołę rabiniczną.

Benjamin F. Peixotto

Jedną z głównych osobistości B’nai B’rith był brat Benjamin Franklin Peixotto. 
Urodził się w 1834 roku w Nowym Jorku, w znanej rodzinie sefardyjskiej pocho-
dzenia hiszpańskiego, znanej pod nazwiskiem Maduro. W bardzo młodym wie-

ku wszedł w bliskie kontakty ze Stephenem Douglasem, osiadłym w Cleveland 
po śmierci ojca, Daniela, redaktora naczelnego pisma „New York Medical and 
Physical Journal”, założyciela Akademii Medycznej w Nowym Jorku i profesora 
Uniwersytetu w Willoughby. Douglas był kandydatem w wyborach do władz 
amerykańskich, a Peixotto wspierał go na łamach swego pisma „Cleveland 
Plain Dealer”. Przyjęty w bardzo młodym wieku do B’nai B’rith został później 
Wielkim Saar (Wielkim Sekretarzem) w wielu zaledwie dwudziestu dziewięciu 
lat, w roku 1863. W latach sześćdziesiątych XIX wieku znacząca wspólnota żydow-
ska w Rumunii skarżyła się wielokrotnie swym amerykańskim współwyznawcom 
na trudności, jakie napotyka. Władze amerykańskie z powodów finansowych nie 
zamierzały tworzyć w Rumunii stanowiska konsula, zatem B’nai B’rith uzyskało 
od ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ulyssesa S. Granta (zresztą tego 
samego Granta, który jako generał w wojnie secesyjnej wydał rozkaz wyrzucania 
Żydów) obietnicę, że mianuje Peixotto konsulem amerykańskim w Bukareszcie 
pod warunkiem, że B’nai B’rith pokryje koszty jego pensji (około dziesięć tysięcy 
dolarów w ciągu pięciu lat, którą to kwotę przedłużono następnie na kolejne lata, 
a koszty te pokrywali częściowo bracia Seligmann, wielcy przemysłowcy). Pe-
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ixotto powiedział później o Grancie, że „zrobił więcej dla amerykańskich Żydów 
niż wszyscy poprzedni prezydenci Stanów Zjednoczonych”. 

W Rumunii Peixotto wraz z Adolfem Sternem utworzył w 1872 roku Zwią-
zek Syjonu. Stało się to kilka lat przed Kongresem Berlińskim w roku 1878, który 
proklamował niepodległość Rumunii po interwencji Benjamina Disraeliego, ówcze-
snego premiera Anglii pochodzenia żydowskiego. Warto odnotować, że w bardzo 
bliskich stosunkach z Peixotto, masońskim adiutantem Disrealiego, był słynny lord 
Balfour, ten sam, który został później angielskim ministrem spraw zagranicznych 
i był autorem znanej deklaracji z 2 listopada 1917 roku o utworzeniu „narodowego 
ogniska żydowskiego” w Palestynie. Peixotto, zręczny negocjator i wprawny agitator, 
miał wystarczająco silny wpływ, by włączyć do deklaracji o niepodległości Rumunii 
z 1878 roku zapis o przyznaniu Żydom takich samych praw obywatelskich i politycz-
nych, jakie przysługiwały rodowitym Rumunom. Związek Syjonu przekształcił się 
następnie w 1888 roku w Wielką Lożę Syjonu nr 9. Następnego roku Rumunia stanęła 
na czele dystryktu IX. Peixotto powołał wówczas, w oparciu o B’nai B’rith, Stowa-
rzyszenie Rumuńskich Żydów – „głównego przedstawiciela politycznych interesów 
Żydów rumuńskich”29. Stowarzyszenie liczyło wówczas pięciuset czterdziestu czterech 
członków skupionych w trzech wspólnotach. W roku 1927 dystrykt IX liczył tysiąc 
siedmiuset pięćdziesięciu braci działających w piętnastu lożach, z których jedenaście 
istniało na terenie dawnego królestwa, a cztery w prowincjach przyznanych Rumunii30.

W jakiś czas później Peixotto mianowany został konsulem Stanów Zjedno-
czonych w Lyonie, po czym w 1885 roku powrócił do kraju. W lipcu 1886 roku 
zaczął wydawać pierwszy dziennik B’nai B’rith – „The Menorah”, z podtytułem: 
„Oficjalny organ B’nai B’rith”. Pismo to kolejno przybierało tytuły: „The B’nai B’rith 
Bulletin” (1903), „The B’nai B’rith News” (1909), „B’nai B’rith Magazine” (1923), 
„B’nai B’rith National Jewish Monthly” (1934), „The National Jewish Monthly” 
(1939), „The Jewish Monthly” (sierpień 1981). Peixotto zmarł w 1890 roku, a na 
czele pisma zastąpił go Moric Ellinger, były sekretarz bractwa.

Rewolucja bolszewicka przewidziana piętnaście lat wcześniej
 

W 1903 roku prezydent Theodore Roosevelt przygotował wraz z bractwem 
(jego szefowie przez ponad godzinę przyjmowani byli w Białym Domu, 
a potem w wiejskim domu Roosevelta), a w szczególności z Leonem 

Napoleonem Levim, Wielkim Przewodniczącym IOBB, list protestacyjny ad-
resowany do rosyjskiego cara celem potępienia rosyjskich pogromów dokona-
nych w Kiszyniowie (19 kwietnia 1903). List protestacyjny przekazany został przez 
amerykańskiego sekretarza stanu, Johna Haya, 14 lipca wraz z petycją zawierającą 
trzydzieści tysięcy podpisów członków B’nai B’rith lub osób pozostających w bli-
skich relacjach z bractwem. Car odmówił przyjęcia tego oskarżającego go listu.

Niemal w tym samym czasie car – widząc Żydów na czele organizacji rewo-
lucyjnych – postanowił poddać Izraelitów-cudzoziemców specjalnej procedurze 
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paszportowej, aby ułatwić nadzór nad agitatorami i przeszkodzić dalszemu 
napływowi zawodowych rewolucjonistów. B’nai B’rith, ustami Henry Mayera 
Goldfogla (Wielkiego Przewodniczącego dystryktu I, byłego sędziego sądu miej-
skiego w Nowym Jorku i demokratycznego kongresmana stanu Nowy Jork w Izbie 
Reprezentantów), zażądała wówczas od Kongresu, aby doprowadził do wycofania 
tej upokarzającej procedury. Roosevelt, wolnomularz z loży Matinecock nr 806, 
przyjął wówczas delegatów B’nai B’rith, Leviego i Sulzbergera. Powiedział wtedy: 

To naturalne, że uczucia przenikające cywilizowany świat znalazły swój najsil-
niejszy i najgłębszy wyraz właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdyż ze wszystkich 
mocarstw, to właśnie Stany Zjednoczone zrobiły najwięcej, od początku swego 
narodowego istnienia, dla naprawiania popełnionych na rasie żydowskiej nie-
sprawiedliwości i dla przywrócenia sprawiedliwości obywatelom amerykańskim 
pochodzenia i religii żydowskiej. Żadne wydarzenie z ostatnich czasów nie zajęło 
i nie zajmie bardziej mojej uwagi. Podjęte zostaną wszelkie środki mogące przy-
nieść jakikolwiek rezultat, by udowodnić szczerość tej historycznej dewizy Stanów 
Zjednoczonych, wedle której każdy ma prawo być osądzony podług swych zasług, 
bez względu na religię, rasę czy pochodzenie31. 

Mimo presji dyplomatycznej, car Mikołaj II po raz kolejny odmówił przyjęcia 
delegacji B’nai B’rith. Wkrótce jednak, w następstwie wojny japońsko-rosyjskiej, 
zmuszony był wynegocjować z Waszyngtonem, za pośrednictwem księcia de Witte 
(którego żona była pochodzenia żydowskiego) upokarzający pokój, znany pod 
nazwą traktatu z Portsmouth. De Witte musiał wówczas przyjąć silną delegację 
B’nai B’rith, która wymogła przyznanie Żydom pewnych praw bez względu na 
to, czy byli obywatelami rosyjskimi, czy cudzoziemcami. Nota, jaką wręczyli mu 
członkowie delegacji, podkreślała zwłaszcza:

Utrzymuje się, że w szeregach tych, którzy usiłują w Rosji podkopywać auto-
rytet władz publicznych, znajdują się w wielkiej liczbie Żydzi. Być może to praw-
da. Byłoby jednak zdumiewające, gdyby niektórzy z tych, którzy zostali w sposób 
tak straszny doświadczeni prześladowaniem i wyjątkowym ustawodawstwem, nie 
zwrócili się w końcu przeciw swym ciemięzcom. Można jednak potwierdzić z pew-
nością, że w swym całokształcie ludność żydowska w Rosji lojalnie przestrzega 
prawa i trudno jest kwestionować, że w dniu, w którym otrzyma prawa obywa-
telskie ze wszystkimi wiążącymi się z tym korzyściami, Żydzi w Rosji okazywać 
będą wobec dobra publicznego tę samą miłość, jaką okazują Żydzi w innych kra-
jach, w których są całkowicie wyemancypowani32.

Ówczesny Wielki Przewodniczący B’nai B’rith, Kraus, zanotował: 

De Witte oświadczył nam tylko, że car z pewnością mógłby pomóc Żydom, nie-
mniej jednak, z powodu okoliczności, upłynąć muszą długie lata, zanim przyzna 
się Żydom równe prawa. Wówczas jeden z członków naszego komitetu delegacyj-
nego powiedział mu: jeśli car nie chce nadać naszemu ludowi należnej mu wolno-
ści, to rewolucja ustanowi republikę, dzięki której uzyskamy te prawa.
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Tak właśnie stało się kilkanaście lat później. Warto w tym miejscu dodać, że 
owym członkiem komitetu delegacyjnego B’nai B’rith, o którym wspomina Adolf 
Kraus, był znany bankier Jacob Schiff, uważany przez historyków za głównego do-
stawcę funduszy pieniężnych dla rewolucji bolszewickiej, a do którego osoby powrócę 
jeszcze w dalszej części książki. Schiff był poza tym skarbnikiem stowarzyszenia po-
wołanego dla prowadzenia zbiorki pieniężnej na rzecz rosyjskich Żydów, ogłoszonej 
przez B’nai B’rith w 1905 roku. Pieniądze te posłużyły rosyjskim Żydom – wbrew 
oficjalnemu stanowisku Komitetu Wykonawczego samego bractwa – na zakup broni 
do walki z oddziałami cara33. Schiff był także wielkim kredytodawcą Japonii, na 
krótko przed przewidywanym konfliktem japońsko-rosyjskim w 1905 roku34. Kre-
dytował Japonię celem osłabienia carskiej Rosji. Bractwo B’nai B’rith musiało uznać 
to niewiarygodne „przeczucie” swego przewodniczącego Adolfa Krausa (a w istocie 
Jacoba Schiffa), które wywołało później wiele pytań ze strony przeciwników rewolucji 
sowieckiej: „Przewidywania uchodzącego za wielkiego dyplomatę premiera de Witte, 
przekonanego o trwaniu tronu Romanowów co najmniej przez wiek, zostały zdru-
zgotane przez czerwoną rewolucję, którą przewodniczący Adolf Kraus przewidywał 
podczas swej z nim rozmowy w roku 1906. Przed upływem niecałych piętnastu lat 
car został obalony, a Romanowowie rozproszeni po świecie”35.

W międzyczasie, wiosną 1906 roku, przewodniczący B’nai B’rith Leo Strauss, 
przy poparciu innych amerykańskich organizacji żydowskich, wysłał księciu de 
Witte ostrzeżenie z bardzo wyraźną pogróżką na wypadek nowych pogromów. 
Wymiana tej korespondencji stała się wkrótce znana, opublikowały ją gazety i stała 
się sensacją; książę de Witte deklarował pragnienie swego rządu użycia „wszelkich 
możliwych metod celem udaremnienia przemocy wobec spokojnych mieszkańców, 
bez względu na narodowość, do jakiej przynależą”. 

Przewodniczący Taft

Wiosną 1912 roku B’nai B’rith przyznało prezydentowi Williamowi Ho-
wardowi Taftowi (wybranemu w 1909 roku) – Wielkiemu Mistrzowi 
masonerii w Ohio i członkowi loży Kilwinning nr 356 w Cincinnati 

– Medal Tolerancji, świeżo utworzony celem dekorowania nim każdego roku
„tego, kto będąc chrześcijaninem albo żydem, najbardziej aktywnie angażował
się w roku poprzedzającym przyznanie medalu w sprawę judaizmu”. Ponowne
przyznanie medalu Taftowi nastąpiło już 5 stycznia 1913 roku, zaraz po wybo-
rach prezydenckich, „aby nie narażać uroczystości dekoracyjnej na kontrowersje
polityczne” podczas kampanii wyborczej.

Przemówienie Tafta podczas uroczystości w salonach Białego Domu, gdzie 
przewodniczący Kraus dekorował go, zasługuje na obszerny cytat, gdyż daje pojęcie 
o sile wpływów B’nai B’rith w Stanach Zjednoczonych w tamtym okresie:

Czcigodny Panie Kraus [był on wówczas Wielkim Przewodniczącym UOBB], 
członkowie Komitetu Wykonawczego B’nai B’rith! Czuję się niezwykle zaszczycony  
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i bardzo wzruszony tym pięknym dowodem uznania, jakiego udzielacie mi za moje 
działania. Podczas mej pierwszej prezydencji pragnąłem dostarczyć narodowi 
amerykańskiemu i reszcie świata dowodu, że przynajmniej w naszym kraju każ-
dy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko są równi wobec prawa i mogą cieszyć 
się tymi prawami, które uważamy za niezbywalne; że w naszym kraju prawa te są 
nie tylko oficjalnie i wyraźnie sformułowane, ale że w narodzie naszym żyje duch, 
który odzwierciedla zasady naszej państwowej Konstytucji i który je konkretyzuje. 
Obecnie, jeśli chodzi o religijną wspólnotę żydowską, nie mam doprawdy potrze-
by wygłaszania pod jej adresem mowy pochwalnej. Wobec uzasadnionej dumy z jej 
pełnej chwały przeszłości musimy być, my, którzy nie należymy do owej wspólnoty, 
bardzo skromni. Wasz duch, wasza siła, cierpliwość i upór, z jakim dążycie do swych 
celów, aby chronić wasze prawa i ożywiać postępowy ruch wśród ludu żydowskiego 
– wszystko to czyni waszą historię jedyną w swoim rodzaju w świecie. Prześladowa-
nia, jakie ponosić musieliście za swą wiarę, w pewnym sensie rozwinęły, bez wąt-
pienia w sposób wspaniały, odporność waszego ludu. Ale tylko wolny kraj, jakim
są Stany Zjednoczone, może sprawić, by plony dojrzały i umożliwić wam udowod-
nienie całemu światu, że wasi współwyznawcy dysponują wspaniałą umiejętnością
podtrzymywania prawa i ładu w wolnej wspólnocie, pod warunkiem zapewnionej
ochrony ze strony rządu, która opiera się na równości wobec prawa. Drobne wspo-
mnienie osobiste: ojciec mój był unitarianinem36, w tej wierze zostałem wychowany.
Żydowska synagoga, gdzie jako rabin działał czcigodny Isaac M. Wise, znajdowała się
naprzeciw kościoła unitarnego w Cincinnati. Nasi ojcowie często zastępowali się na
kazalnicy. Siadywałem więc w dzieciństwie u stóp doktora Wise w unitarnym koście-
le i słuchałem jego kazań. Dlatego też trudno sobie wyobrazić, by jakikolwiek przesąd
mógł zamieszkać w moim sercu. Zawsze mogłem tylko żałować ludzi o dość ciasnych
horyzontach, którzy ustępowali przed przesądami37.

Już w 1910 roku Taft uczestniczył w dziewiątej Konwencji powszechnej 
Wielkich Lóż B’nai B’rith w Waszyngtonie, gdzie na początku bankietu podniósł 
się i wygłosił te znamienne słowa: „Znam od dawna bractwo B’nai B’rith i szanuję 
je (...). Jeśli odczytacie me słowa jako wielki podziw dla rasy, jaką reprezentujecie, 
dla najpiękniejszej rasy świata, która ma prawo nazywać się arystokracją ludzkości, 
a która zarazem dostarcza najlepszych republikanów, moje przemówienie osiągnie 
swój cel”38. Taft był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który uczest-
niczył w konwencjach B’nai B’rith, a za jego przykładem poszli jego następcy39.

Czego zatem dokonał prezydent Taft, by zasłużyć na wręczony mu medal? 
Był po prostu tym amerykańskim prezydentem, który wypowiedział traktat han-
dlowy podpisany w 1832 roku z Cesarstwem Rosyjskim i tym, który na prośbę 
B’nai B’rith, walczył o to od bardzo dawna. Chociaż londyńscy Rothschildowie 
finansowali budowę pierwszej kolei żelaznej w Rosji (1856 rok), a Adolf Roth-
schild zaszczycony został zaproszeniem na uroczystości koronacyjne, nie miało 
to związku z utrzymującym się na dworze cara silnym antyjudaizmem. Mikołaj 
II, jak widzieliśmy, w istocie nie dowierzał Żydom, uważał bowiem, nie bez pew-
nych podstaw, iż kierują oni ruchami rewolucyjnymi mającymi na celu obalić 



39I. HISTORIA B’NAI B’RITH

monarchię rosyjską. Dlatego właśnie odmówił zmiany procedury dotyczącej pasz-
portów dla Izraelitów-cudzoziemców, o co proszono go już od dawna. 15 lutego 
1911 roku Simon Wolf, będący wówczas w Waszyngtonie przedstawicielem B’nai 
B’rith oraz Stowarzyszenia Amerykańskich Kongregacji Żydowskich, zjadł obiad 
z Taftem w Białym Domu, tuż przed rozpoczęciem wielkiej narodowej kampanii 
za wypowiedzeniem tego traktatu.

Przekonany Taft poddał kilka miesięcy później pod głosowanie w Kongresie 
propozycję uchylenia traktatu (trzysta głosów przeciw jednemu). Ogłosił wówczas, 
iż traktat jest nieważny, chociaż powinien był zaczekać, aż uchyli go także Senat. 
Mimo tego oczywistego złamania procedur, Senat nie zaprotestował. Następnie 
Taft wręczył sekretarzowi do spraw handlu i pracy, Chasowi Nagelowi pióro, któ-
rym podpisał zerwanie traktatu, a Nagel przekazał to pióro członkom B’nai B’rith 
podczas bankietu lóż w Chicago, 6 stycznia 1912 roku. Taft chciał w ten sposób 
pokazać światu, że w tym przypadku działał na żądanie B’nai B’rith. 

We wszystkich tych operacjach dotyczących Rosji, główną osobą prowadzącą 
zakulisowe działania był brat z B’nai B’rith, Jacob Schiff, główny przedstawiciel Roth-
schildów na Stany Zjednoczone. Był kiedyś sąsiadem Rothschilda we Frankfurcie nad 
Menem i organizował, począwszy od 1875 roku, słynny bank Kuhn, Loeb & Com-
pany. Wskutek sztucznie wywołanej paniki wokół akcji amerykańskich towarzystw 
kolei żelaznej został w 1901 roku właścicielem ponad dwudziestu tysięcy mil torów 
kolejowych (Baltimore i Ohio, Union Pacific etc.). Posiadał także Western Telegraph 
Company (pierwsza spółka telegraficzno-telefoniczna) i różne banki, jak National 
Bank of Commerce, National City Bank, Morton Trust Bank, Columbia Bank40. 
W 1905 roku Schiff był w stanie samemu udzielić wielkich pożyczek Japonii, za co 
otrzymał od japońskiego Mikado Order Świętego Skarbu. W historii uznawany jest 
za jednego z głównych sponsorów finansowych rewolucji bolszewickiej, chociaż sam 
twierdził, że nie jest sympatykiem komunizmu. Jednak „robił to, żeby przeszkodzić 
powrotowi do władzy starego porządku i ponieważ po obaleniu starego porządku 
przewidywał lepsze życie dla Żydów (...). Schiff pozostał do śmierci ortodoksyjnym 
Żydem i żarliwym sojusznikiem żydowskich interesów”41.

Do samej śmierci (w roku 1920) Schiff działał aktywnie w łonie żydow-
skiej wspólnoty jako narodowy kierownik Amerykańskiego Komitetu Żydowskie-
go. Stowarzyszenie to zrzeszało wówczas dwustu siedemdziesięciu ośmiu członków. 
Warunkiem przyjęcia było zebranie lub darowizna dwustu pięćdziesięciu tysięcy 
dolarów na rzecz żydowskich funduszy. Po śmierci Schiffa zastąpił go znany agent 
giełdowy i bankier Felix M. Warburg (który w 1896 roku poślubił córkę Schiffa, 
Fredę); on także w istotny sposób finansował bolszewicką rewolucję. Jak napisała 
niewielka nowojorska gazeta, „interesy Warburga kontrolują Amerykański Ko-
mitet Żydowski nie bez wiedzy ogromnej większości członków tego Komitetu”42. 

Jeśli chodzi o Tafta, zasłużył się on B’nai B’rith jeszcze czymś innym, gdyż 
na prośbę bractwa podczas wojny bałkańskiej w latach 1912-1913 zażądał śledz-
twa w sprawie traktowania Żydów w Salonikach. Po wojnie uzyskał dla Żydów 
z tamtego regionu równe z innymi obywatelami prawa, w następstwie noty 
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umieszczonej przez Stany Zjednoczone w traktacie pokojowym, podpisanym na 
konferencji bukareszteńskiej w 1913 roku. 

Gdy 6 kwietnia 1917 roku Ameryka wypowiedziała wojnę Niemcom, B’nai 
B’rith utworzyła 30 lipca ligę na rzecz materialnego wspierania żołnierzy i mary-
narzy. Oznaczało to, że jej przewodniczący, Adolf Kraus, znajdzie się między dzie-
więcioma amerykańskimi Żydami wybranymi w celu zasiadania wśród żydowskich 
delegacji na rozmaitych konferencjach pokojowych, zwłaszcza w Wersalu. Został 
on jednak powstrzymany, a następnie zastąpiony przez Herberta Bentwicha z Lon-
dynu, który odegrał istotną rolę w utworzeniu przyszłego państwa żydowskiego43. 
Po wojnie B’nai B’rith rozwinęło nowe odgałęzienia: Hillel Foundation w 1923 roku 
z Borisem Bogenem na czele, B’nai B’rith Youth Organisation w tym samym roku, 
a także AZA, Vocational Service Bureau w 1938.

W okresie międzywojennym liczba amerykańskich członków bractwa mocno 
się różnicowała, często spadając, ale nie osłabiało to w żaden sposób siły jego wpły-
wów, wręcz przeciwnie: bractwo liczyło dwadzieścia siedem tysięcy siedmiuset 
członków w roku 1913, trzydzieści dwa tysiące pięciuset w 1915, czterdzieści dwa 
tysiące w 1920 (do tego siedemnaście i pół tysiąca członków zagranicznych, z czego 
trzynaście tysięcy w Niemczech), pięćdziesiąt sześć tysięcy w 1925, pięćdziesiąt 
jeden w 1930 (dwadzieścia dwa tysiące członków zagranicznych), czterdzieści sześć 
tysięcy w roku 1931, w 1933 mniej niż trzydzieści tysięcy i czterdzieści trzy tysią-
ce w roku 1934. W roku 1949 zakon B’nai B’rith stał się pozarządową organizacją 
konsultatywną uznaną przez UNESCO (jako organizacja drugiego stopnia). B’nai 
B’rith zarejestrowana została także jako ciało doradcze przy Radzie Europy, przy 
Organizacji Państw Amerykańskich, przy Organizacji Narodów Zjednoczonych 
i przy Światowej Organizacji Zdrowia.

II wojna światowa i okres powojenny
 

W 1938 roku, po długiej serii przewodniczących wywodzących się z Nie-
miec, wybrany został pierwszy przewodniczący B’nai B’rith pochodzący 
z Rosji, Henry Monsky. Urodzony w Rosji w rodzinie ortodoksyjnych 

Żydów przybył do Stanów Zjednoczonych jako niespełna roczne dziecko. Po 
uzyskaniu wykształcenia został znanym adwokatem. Był zdeklarowanym syjo-
nistą, został także przewodniczącym narodowej konferencji mającej zapobiegać 
przestępczości młodocianych, dyrektorem Biura Obrony Cywilnej (począwszy 
od 1941 roku), współzałożycielem Narodowego Centrum Chrześcijan i Żydów (od-
powiednik Amitié Judéo-Chrétienne – Przyjaźni Judeochrześcijańskiej). Zresztą 
po II wojnie światowej, jako przedstawiciel Stanów Zjednoczonych na konferen-
cji w San Francisco, odegrał zasadniczą rolę w powołaniu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Pod jego przewodnictwem, a na korzyść toczącej się wojny, liczba 
braci bardzo szybko zwiększyła się podczas jego prezydencji, z sześćdziesięciu do 
osiemdziesięciu tysięcy. W 1941 roku osiągnęła już dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 
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(plus czterdzieści dwa tysiące kobiet, dwa tysiące członków AZA i sześć tysięcy 
młodych dziewcząt). Od początków amerykańskiego zaangażowania się w wojnę, 
a nawet jeszcze przed Pearl Harbor, B’nai B’rith utworzyła całą serię komitetów 
– zarówno w celu zbierania pieniędzy, jak i wspierania żołnierzy, podnoszenia
morale tyłów lub poszukiwania wolontariuszy do fabryk uzbrojenia. 7 grudnia
1941 roku, w dniu ataku na Pearl Harbor, Monsky wysłał telegram do Roosevelta,
podkreślając, że jego organizacja gotowa jest „do wszelkich ofiar z krwi, pieniędzy,
talentów i pracy dla obrony kraju”. Pięćdziesiąt tysięcy dolarów wysłano natych-
miast dla Czerwonego Krzyża, a podczas czterech następnych lat zebrano olbrzymie
sumy pieniędzy oraz wielkie ilości dóbr materialnych i towarów.

Umożliwiło to Henry’emu Jr. Morgenthau, również członkowi bractwa, 
ustanowić ponownie dyplom honorowy B’nai B’rith i doprowadzić do tego, że 
trzy okręty ochrzczone zostały imionami osobistości B’nai B’rith (Benjamin 
F. Peixotto, Cyrus Adler, Josiah Cohen). „W uznaniu wyjątkowych wysiłków
podjętych dla wsparcia amerykańskiej marynarki i za zasługujący na uznanie
udział w wysiłku wojennym” – taką pochwalę otrzymało bractwo B’nai B’rith
od US Navy 7 grudnia 1945 roku, dokładnie cztery lata po Pearl Harbor. Morgen-
thau, Sekretarz Skarbu nieprzerwanie od 1934 do 1945 roku, odegrał dyskretną,
lecz wpływową rolę w łonie bractwa (zwłaszcza od strony stowarzyszeń uchodź-
ców), podobnie jak czynił to jego ojciec, Henry Morgenthau. Ten ostatni, członek
Komitetu Wykonawczego B’nai B’rith, zajmował się przede wszystkim kierowaniem
komitetem zbierającym pieniądze na kampanie wyborcze demokraty Woodro-
wa Wilsona w 1912 i 1916 roku, był także ambasadorem w Turcji (1913-1916),
przewodniczącym komisji do spraw uchodźców Ligi Narodów (1923) i wreszcie
przewodniczącym Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.

Przytoczony powyżej cytat dziękczynny miał szczególne znaczenie, gdyż 
po raz pierwszy w dziejach USA jakaś organizacja cywilna wymieniona zo-
stała w rozkazie amerykańskiej marynarki wojennej. Wkrótce potem, 4 lutego 
1946 roku, generał Dwight D. Eisenhower, wówczas dowódca armii amerykańskiej, 
udzielił podobnej pochwały B’nai B’rith, również po raz pierwszy udzielonej or-
ganizacji cywilnej. Brzmiała ona: „Departament Wojny wyraża swą wdzięczność 
dla patriotycznego wysiłku organizacji B’nai B’rith, w uznaniu jej wybitnych 
dokonań na rzecz personelu wojskowego oraz znaczącego udziału we wspieraniu 
materialnym żołnierzy i podtrzymywaniu ich morale”. W tym samym okresie 
Monsky głęboko zaangażował się w pośrednictwo na rzecz syjonistycznej sprawy 
i przyszłego państwa hebrajskiego44, inicjując w 1943 roku Amerykańską Kon-
ferencję Żydowską: na pięciuset dwóch delegatów obecnych przy jej zakładaniu 
sześćdziesięciu pięciu było oficjalnie zarejestrowanych jako członkowie B’nai B’rith, 
ale z ramienia innych organizacji żydowskich zarejestrowanych oficjalnie zostało 
tylko dwustu delegatów. Oficjalnie B’nai B’rith nie chciało wcale zajmować stano-
wiska wobec syjonizmu, aby nie zrażać do siebie pewnej części swych członków. 
Trzeba było poczekać do września 1947 roku, kiedy to nowy przewodniczący 
B’nai B’rith, Franck Goldman, sam będący syjonistą, wysłał – za zgodą Komitetu  
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Wykonawczego – telegram do prezydenta Trumana, „apelując o natychmiastowe 
publiczne ogłoszenie deklaracji popierającej propozycje ONZ dotyczące podziału 
Palestyny”.

W roku 1943 osiągnięta została magiczna liczba stu tysięcy braci amerykań-
skich. We wrześniu 1945 było w B’nai B’rith sto sześćdziesiąt trzy tysiące mężczyzn 
i ponad siedemdziesiąt tysięcy kobiet. W chwili śmierci Monsky’ego, 2 maja 1947 roku, 
liczba członków wynosiła około ćwierć miliona na całym świecie. B’nai B’rith osiągnęła 
następnie poziom dwustu tysięcy członków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
(wyłącznie mężczyzn) w roku 1949, stu dziewięćdziesięciu tysięcy w roku 1950, stu 
osiemdziesięciu jeden tysięcy w 1952, stu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy w 1953, 
zanim urosła do stu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy członków w roku 1959 (oraz stu 
trzydziestu tysięcy kobiet). We wrześniu 1957 roku siedziba międzynarodowego biura 
B’nai B’rith i biura jej przybudówek organizacyjnych (z wyjątkiem ADL) przeniosły 
się do nowego gmachu w Waszyngtonie, wybudowanego kosztem ponad półtora 
miliona dolarów. Inaugurację nowej siedziby zaszczycili swą obecnością Richard 
Nixon i wdowa po prezydencie Roosevelcie, Eleonora Roosevelt.

Odtąd różni amerykańscy prezydenci, wysokie osobistości państwowe 
i wielu szefów obcych państw nieustannie słuchało i wspierało zakon B’nai 
B’rith w jego rozmaitych inicjatywach, mających na celu nadanie światowemu 
judaizmowi promieniującego oddziaływania, organizacji, siły i wpływu, jakiego 
nie znał do czasu owej inicjatywy powziętej przez dwunastu założycieli w skromnej 
nowojorskiej kawiarni w 1843 roku. Kampanie prezydenckie odbywają się obecnie 
przy koniecznym udziale w zebraniach B’nai B’rith, na które kandydaci, zarówno 
demokraci, jak republikanie, podążają gorliwie składać swe deklaracje poparcia 
dla Izraela (oskarżając zawsze swych adwersarzy o obojętność wobec sprawy syjo-
nistycznej). W roku 1953 wiceprezydent Richard Nixon był głównym politycznym 
mówcą na bankiecie konwencji B’nai B’rith, a prezydent Dwight Eisenhower posłał 
płomienne, zachęcające orędzie. Wówczas po raz pierwszy najważniejsi decydenci 
B’nai B’rith, z przewodniczącym Philipem Klutznickiem na czele, zaapelowali 
o głosowanie na wskazanego kandydata. W listopadzie tego samego roku ten sam
prezydent Eisenhower uczestniczył w bankiecie z okazji czterdziestej rocznicy
powstania Ligi Antydefamacyjnej, poświęcając temu jubileuszowi cały wieczór.
W 1963 roku, z okazji pięćdziesiątej rocznicy stworzenia ADL, gościem honoro-
wym był prezydent John Kennedy. Otrzymał, podobnie jak wcześniej Eisenhower,
najwyższe odznaczenie ADL – American Democratic Legacy Award. To samo
odznaczenie kilka miesięcy później otrzymał nowy prezydent Lyndon Johnson.

Duża liczba postaci kierowniczych z B’nai B’rith zajmuje znaczące stanowi-
ska w administracji amerykańskiej, zwłaszcza w ekipach prezydenckich. Na przy-
kład bankier Philip Klutznick, członek większości ekip kierowniczych od czasów 
Roosevelta, Wielki Przewodniczący B’nai B’rith i były przewodniczący jej organiza-
cji młodzieżowej, został w 1979 roku ministrem handlu w administracji Jimmy’ego 
Cartera. Za prezydentury Kennedy’ego był przedstawicielem Stanów Zjednoczo-
nych przy ONZ w randze ambasadora. Można odnotować, że w lutym 1981 roku 
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nagroda nosząca jego imię przyznana została długoletniemu przyjacielowi B’nai 
B’rith, republikańskiemu senatorowi Jacobowi K. Javitsowi. Przez kilkanaście lat 
specjalna asystentka Javitsa, Annie D. Spiewak, kontrolowała zakres władzy na 
stanowiskach administracji federalnej. W lutym 1981 roku została dyrektorką 
personelu B’nai B’rith International. Również Samuel Rosenman był w tym samym 
czasie przewodniczącym B’nai B’rith w Nowym Jorku i głównym redaktorem 
przemówień Roosevelta, którego był bliskim doradcą.

Na płaszczyźnie religijnej, a szczególnie na płaszczyźnie stosunków między 
judaizmem a chrześcijaństwem, ludzie B’nai B’rith realizowali metodycznie pewien 
plan i inicjatywy, które nie tylko usiłowały wymazać stary antagonizm między 
chrześcijanami a żydami, ale także zawiązać między tymi dwiema religiami ab-
solutnie nowe i rewolucyjne stosunki, wprowadzając równie nowe i rewolucyjne 
pojęcia. Pod przewodnictwem Labela Katza, który spotkał się na prywatnej 
audiencji z papieżem Janem XXIII w styczniu 1960 roku, B’nai B’rith odegrała 
główną rolę w przygotowaniach rezolucji II Soboru Watykańskiego, zmierzającej 
do oficjalnego zmodyfikowania postawy religijnej i liturgii katolickiej wobec Ży-
dów, mającej za sobą dwa tysiące lat tradycji45.

Od czasu trzydziestej Międzynarodowej Konwencji B’nai B’rith, która z wielką 
pompą odbyła się w Waszyngtonie w dniach 31 sierpnia – 5 września 1980 roku46, 
jeszcze silniej niż wcześniej akcentowane jest międzynarodowe otwarcie się B’nai 
B’rith. Chodzi tu niewątpliwie o zwiększenie konkurencyjności bractwa wobec 
szybko rozwijających się podobnych organizacji, takich jak Światowy Kongres 
Żydów, a także zwiększanie dynamiki działań (interwencji w życie polityczne, 
badań nad ekstremizmem, wspieranie powiązanych z bractwem stowarzyszeń etc.). 
Tematem debat ma wspomnianej Konwencji był program „Przymierze dla jutra”. 
Zadecydowano wówczas o utworzeniu czterech nowych stanowisk wiceprzewod-
niczących „pomocniczych”, z których jedno miałby obejmować ktoś spoza USA.

Podczas ostatnich lat B’nai B’rith musiało stawić czoła wielkim trudnościom 
finansowym z powodu zmniejszenia się wpływów, spadku liczby członków (z po-
wodu złej struktury wiekowej, z nadreprezentacją emerytów), a także nieporozu-
mień z ADL (która w dużej mierze rozwijała się w sposób autonomiczny) i kobiecą 
organizacją B’nai B’rith. W 1969 roku B’nai B’rith liczyła około dwustu tysięcy 
członków w Stanach Zjednoczonych, a w roku 1987 nie więcej niż sto trzydzieści 
sześć tysięcy. Kluczowy powód tego spadku w Stanach Zjednoczonych tkwi w or-
ganizacji i animacji lóż, które opierają się na dobrowolności, w odróżnieniu od no-
wych stowarzyszeń, ukierunkowanych bardziej bezpośrednio na wspieranie Izraela 
i kierowanych przez kadry zawodowych urzędników. Z kolei sto dwadzieścia tysięcy 
sióstr B’nai B’rith (BBW) wybrało niezależność, odmawiając przystąpienia – co im 
proponowano – do B’nai B’rith International. Chociaż więc statutowo przynależą 
do B’nai B’rith, zachowują swą międzynarodową niezależność, kontrolę nad swymi 
finansami etc. Wydaje się zatem, że podawana liczba pół miliona  członków bractwa 
jest przesadzona. Obecny przewodniczący, Kent Schiner, mający pięćdziesiąt sześć 
lat w chwili wyboru w sierpniu 1990 roku, jest właścicielem sporego towarzystwa 
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ubezpieczeniowego. Jako były wiceprzewodniczący światowej struktury bractwa 
należy od piętnastu lat do ścisłego kierownictwa B’nai B’rith International. Trzeba 
zauważyć, że kontynentalny dystrykt europejski głosował za jego adwersarzem, 
Richardem Weidemanem. Jak wszyscy jego poprzednicy, Schiner musi stawić czoła 
dwóm problemom: spadkowi liczebności członków i trudnościom finansowym.


