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Blepe sauton apo ton Ioudaion

NARODZINY
ANTYSEMITYZMU

Kazimierz Morawski

Antysemityzm by  objawem, który si  zrodzi  w drugim i pierwszym wieku przed Chr.

Pocz  si  ten odruch aryjski w ród Greków. Tam, gdzie mieszka y obok siebie dwie rasy

równouprawnione w yciu gminnym, z których jedna da a atoli dla siebie nadto zwolnie  z

pod pewnych zobowi za , szczególnie na polu religijnym i domaga a si  odr bnej w tej

dziedzinie autonomii, powstawa y naturalnym biegiem wypadków zawi ci, spory o

uprawnienia i wy omy z pod tych uprawnie , które mog y doprowadzi  do ywszych,

gwa towniejszych wybryków. Trzy wielkie gminy wschodu, przede wszystkim Aleksandria,

nast pnie Antiochia i Caezarea by y g ównymi ogniskami tych tar  i zamieszek. Aleksandria

by a ku ni , z której puszczano w obieg wszelkie z o liwo ci przeciw ydom ukute i

wymy lone, Antiochia za , s ynna z ostrego j zyka swoich mieszka ców, wtórzy a w tych

wycieczkach swej po udniowej siostrzycy. Si gano tedy do zamierzch ej przesz o ci i

wymy lono, e ydzi dlatego musieli niegdy  uchodzi  z Egiptu, bo powszechny budzili tam

wstr t jakiemi  przypad o ciami na ciele i skórze. Zarzucano im pod wzgl dem religijnym

bezbo no  dlatego, e w swym kulcie nie cierpieli adnego wyobra enia Boga, a dla bóstw

poga skich nie mieli adnego uznania ani uszanowania, odmawiali im wszelkich praw do

czci i ho du. Niecierpiano dalej ydów z powodów spo ecznych, zarzucano im nienawi  do

rodu ludzkiego, wytykano im wy czno  i brak wszelkiej mi o ci bli niego po za swoimi

ziomkami, ich zamkni cie si  w obr bie swych interesów i swojej rasy. Pod wzgl dem

wreszcie politycznym razi y ci g y ich niepokój i równie  cz sta s u alczo  wobec panów

tego wiata, którym si  na przemian i z kolei wed ug powiewu wiatru jak najni ej k aniali.

Mog y tu w gr  wchodzi  tak e zawi ci osobiste. To, e Ptolemeusze wyszczególniali

zdolnych ydów sw  ask , e ich powo ywali na wysokie i odpowiedzialne stanowiska,

dra ni o greckich s siadów, zw aszcza, e wyró niony yd umia  si  nosi  wysoko, zbyt

dosadnie mo e okazywa  zadowolenie ze wiata i siebie; Flavius Josephus podnosi to z

pró no ci , e jego ziomkowie aleksandryjscy przestawali za yle z królami Egiptu. A sam
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by  na takie odznaczenia i wyró nienia bardzo czu y. Duma ydów j trzy a tedy cz sto

umys y greckie. Je eli oni che pili si  ze swojej dawno ci i z dobrodziejstw, które rzekomo

wy wiadczyli ca ej ludzko ci, to Grek w twarz im rzuca  zarzut, e w a ciwie niczego dla

kultury ogólno-ludzkiej nie zdzia ali, e adne wynalazki przez nich dokonanemi nie zosta y.

Kupieckie wreszcie tarcia i zawi ci mog y by  tak e ród em nieporozumie . Na wistku

papirusowym czytamy klasyczny tego wyraz; kupiec grecki przestrzega  towarzysza, aby si

ydów wystrzega : Blepe sauton apo ton Ioudaion, miej si  na baczno ci przed ydami (1).

A obok tych pospolitych alów i przymówek by y w obiegu inne podejrzenia i docinki, które

wyszydza y i zohydza y ydów rzekome obrz dy i kulty, jak ten, e w wi tyniach swoich

g owie os a oddaj  rzekomo cze  bo  lub e pope niaj  rytualne morderstwa. Pe no by o

takich gadek niewiadomego najcz ciej pocz tku mi dzy pospólstwem; ciekawem za  jest, e

poczynaj ce si  Chrze cija stwo cierpia o porównie pod ich obuchem. Na pi mie da  wyraz

tym wszystkim uprzedzeniom anty ydowskim retor grecki pierwszego wieku przed Chr.,

nauczyciel Cycerona na polu wymowy, Apollonius Molon, pierwszy lub jeden z

najdawniejszych antysemitów w literaturze. Znamy jego pamflet na ydów z polemiki

pó niejszej Flawiusza Józefa, a musia  on zrobi  wra enie, skoro jeszcze po wieku

uznawano, i  na replik  zas u y .

Te wszystkie przeciwie stwa i nieporozumienia zaostrza y stosunki, utrudnia y wspó ycie,

po greckich mianowicie miastach. Dochodzi o te  tu cz sto do bójek, w których od zwady

przychodzi o do miotania kamieni, od kamieni do grabie y, do no ów i ognia. P odno  rasy

ydowskiej k u a w oczy ich s siadów. Ju  za Augusta zaznacza  geograf Strabon, e nie

atwo znale  miejsca na ziemi, które by nie by o przyj o tego plemienia i nie dozna o jego

przewagi. S owo o zwyci onej Grecji, która zapanowa a nad swymi zwyci zcami, zacz to

wnet stosowa  do ydów. Brzmi ono ju  za Augusta i powraca nast pnie u poety pi tego

wieku po Chr., Rutiliusa Namatianusa, który natkn wszy si  w swej podró y na

opryskliwego yda-pachciarza, ali  si  gorzko:

Niechby Judea nie by a podbita

Przez bro  Pompeja i przewagi Tyta;

Bo jad wyrzni tych dzi  bujnie si  pleni

A zwyci zcami w adn  zwyci eni...

S owo to ulotne yje podzi dzie  a jest zawsze przyznaniem si  do bezsi y, wyznaniem

s abo ci w zakresie, w którym si  mierzenie i j drne zawody powinny w pierwszym rz dzie

by  has em i by yby r kojmi  zdrowia i zwyci stwa.

Kazimierz Morawski

Kazimierz Morawski [(Prof. Uniwersytetu Jagiello skiego)], RZYM I NARODY. Podbój zachodu.
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Wschód i ydzi. Warszawa – Kraków – Lublin – ód  – Pozna  – Wilno – Zakopane [1924], ss. 106-
110. (Tytu  artyku u od red. Ultra montes).

Przypisy:

(1) Por. Wi1cken'a prac  Zum alex. Antisemitismus, str. 12. (Abh. der sachs. Ges. d. Wiss. 1909).
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