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Asemityzm.
Kwestia ydowska wobec
chrzecijaskiej etyki
(1)

O. Marian Morawski SI
Jednym z wybitniejszych zjawisk dzisiejszego ycia publicznego jest wzmaganie si ruchu,
zwanego antysemickim; g one jego echa dolatuj nas z rónych stron Europy: we Francji
ksi ki Drumont'a i gazeta La libre parole licz odbiorców na krocie tysicy. W Niemczech
do tego dosz o, e partia konserwatywna pruska osobny punkt o obronie przeciw ydom w
swym programie politycznym zamieci a. Nawet Austria, która ze wszystkich krajów
zdawa a si by najdalsz od moliwoci takiego ruchu, nawet sam Wiede, który uchodzi
za niezdobyt twierdz potgi semickiej, dzi jest widowni reakcji a nadto g onej.
Ruch ten, jakkolwiek dzi rozszerzony, jest tylko ostrym i periodycznie w historii
wracaj cym symptomem kwestii, która g biej i stale w spo eczestwie tkwi – tj. samej
kwestii ydowskiej. Kwestia ta wplata si w najywotniejsze spo eczestwa interesa, nie
tylko ekonomiczne, ale i narodowe i moralne i religijne; pl cze si nawet, i to w
najdziwniejszy sposób, z panuj c dzi kwesti socjaln : bo z jednej strony socjalizm wojn
wypowiada plutokracji, która jest przewanie i notorycznie ydowsk , z drugiej strony na
czele hufców socjalizmu widzimy znowu ydów!
Potrzeba wyt umaczenia sobie tych rónych odnoni kwestii ydowskiej czu si daje coraz
wicej. Sumienie chrzecijaskie, na które powo uj si zarówno filosemici jak i antysemici,
waha si nieraz, nie wiedz c, gdzie jest obowi zek. W naszym mianowicie kraju, gdzie,
cho by ze wzgldu na liczb ydów, kwestia ta jest tak szczególnie wan , wielu wci 
oscyluje midzy ostatecznociami dwóch przeciwnych kierunków. A nie brak i takich, którzy
w prywatnych rozmowach dorównuj w antysemityzmie Faraonowi, co ydów w Nilu topi ,
a w publicznych wyst pieniach najliberalniejszym popisuj si filosemityzmem, a do
zrównania synagogi z Kocio em.
W tych warunkach, musimy zajrze w oczy tej kwestii ydowskiej, jakkolwiek trudnej i
draliwej i, nie mówi, wszechstronnie i wyczerpuj co j omówi – na to by niejednego
tomu potrzeba – ale dotrze przynajmniej do jakich podstaw, które by u atwia y rozumienie
szczegó ów, a z których by mona praktyczne wyci gn wskazówki. Trzy pytania stawiamy
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sobie w tym celu: czym jest yd? – jaki jest jego stosunek do spo eczestwa
chrzecijaskiego? – wreszcie jakie powinno by stanowisko wzgldem yda? – S dz, e
logiczny zwi zek tych trzech pyta sam si t umaczy.
***
Czym jest yd? Jest on wytworem pewnej rasy, pod wp ywem pewnej historii. Dzi mówi
si duo o rasie, ale moe nie dosy zwraca si uwagi na histori; a jednak ona, moe jeszcze
wicej ni rasa, wp ywa na wyrobienie narodowych typów (2) . W kadym razie historyczne
koleje, przez jakie przechodzi , a raczej przeprowadzony by ydowski naród, s tak
zmienne, tak wyj tkowo donios e, e one g ównie wyrzebi y, i one najlepiej t umacz jego
oryginaln fizjognomi. A wic najprzód czynnikiem, który wyrobi yda, jest Stary Zakon.
To trzeba naleycie zrozumie . Niektórzy autorowie, jak p. Leroy-Beaulieu w studiach o
kwestii semickiej (3) , og oszonych przed kilkoma laty w Revue des deux mondes, suponuj ,
e yd ma si do chrzecijanina, jak Stary Zakon do Nowego; sk d wnosz , e jest
minimalna midzy nimi co do religii rónica. Tak przecie nie jest: oba Testamenty s
istotnie jedn religi , w dwóch stopniach swego rozwoju; od religii jednak ydzi
rzeczywicie odpadli przez to, e g ówny przedmiot jej wiary i jej nadziei, prawdziwego
Mesjasza, odrzucili; a ta zmiana religii objawi a si tak zmian w stanie duszy tego ludu,
jak kady skonstatowa moe, porównuj c Bibli z Talmudem.
Jednake Stary Zakon wywar na tym ludzie w jego historycznym pochodzie, pewne pitno,
którego póniejsze odstpstwo niezupe nie zatar o. To pitno spróbujmy okreli . Bóg, chc c
zrobi jeden lud filarem i piastunem prawdziwej religii objawionej wród pogastwa, wybra
za podmiot tego wysokiego przeznaczenia plemi bogato z natury uzdolnione. yd jest w
ogóle obdarzony niema doz energii i woli, wytrwa oci w d eniu do powzitych celów,
mia oci wicej ni odwag ; nie gardzi on niebezpieczestwem, ale gdy nie widzi drogi do
ucieczki, zdolny jest z najwiksz mia oci wyst pi zaczepnie; i w ogóle zdolny jest do
rzucania si w skrajnoci i do mia ego ryzykowania, gdy idzie o dopicie celów, które
zamierzy . Nie jest on idealist , jak Hindus, jak pokrewny mu Arab, ale jego materializm jest
sui generis, jak gdzie zauway So owiew; nie zaprzecza on duchowego wiata, duchowych
potg, jeno wymaga, eby mu te potgi tu zaraz praktycznie poytek przynosi y, i to jest
warunkiem jego wiary w te potgi. Sam religi pojmuje on jako kontrakt wzajemny midzy
Bogiem a Izraelem; tym bardziej w stosunkach z ludmi wytrwale i umiejtnie pilnuje swego
interesu.
Taka natura ludu izraelskiego przejawia si ju w staroytnej jego historii. Ona sama ju
stanowi a niema e uzdolnienie do przechowywania i bronienia skarbu Boskiego objawienia.
Ale Bóg jeszcze umocni ten jakoby piedesta nadprzyrodzonej religii, opieraj c t religi na
najsilniejszym z uczu przyrodzonych: na nacjonalizmie; da pozna temu ludowi, e jego
wyj tkowo midzy wszystkimi ludami wybra , e uczyni go swoim ludem, a sam, bd c
Stwórc nieba i ziemi, sta si jego, Izraela, Bogiem. W ten sposób nacjonalizm tego ludu, w
zetkniciu z Boym wybraniem i objawieniem, spotgowa si nies ychanie. Inne ludy mia y
te swe narodowe religie, ale jak liche i bezsilne! Izrael mia Boga wszechwiata za Boga
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narodowego, i to nie iluzorycznie, ale prawdziwie; przekonywa y go o tym raz po raz
cudowne objawy Boskiej dobroci i sprawiedliwoci (4) . W ten sposób mi o w asnego
narodu potgowa a u ydów mi o religii, która by a chlub i skarbem w asnym ich narodu;
i odwrotnie, wiara i przywi zanie do religii potgowa y w nich cze narodu, powicenie si
dla niego, solidarno najcilejsz z wszystkimi, co mieli szczcie do tego ludu wybranego
nalee (5) . I w ten sposób nacjonalizm tak g bokie na duszy yda wycisn pitno, e po
czterech czy piciu wiekach bytu pastwowego, mona ju by o lud ten rozproszy midzy
wszystkimi narodami, dla rozniesienia wszdzie wyszego pojcia o Bogu i nadziei
odkupienia; ju nie by o obawy, eby yd przesta by ydem, eby zatraci pojcia
religijne, których by piastunem i rozsadnikiem. – I gdy przez wszystkie nastpne wieki w
dobrej i z ej doli, a do dni naszych zdumiewa nas bdzie nieporównana tego nacjonalizmu
wytrzyma o , nic nam tego lepiej, s dz, nie wyt umaczy, jak w anie to spotgowanie
ydowskiego nacjonalizmu przez zetknicie z Bogiem.
Wszelako ten spotgowany nacjonalizm, który czyni ydów tak silnymi przeciw pogastwu,
móg si sta dla nich samych szkodliwym – i takim si sta rzeczywicie, nie bez ich winy
rozumie si. Gdy przyszed oczekiwany Chrystus z religi powszechn , gdy Jego uczniowie
g osi poczli równouprawnienie wobec Boga wszystkich narodów, wówczas Izrael nie
zdoby si na abdykowanie stanowiska uprzywilejowanego ludu, odrzuci Chrystusa i
chrystianizm, nie tylko i nie tyle dlatego, e tene przynosi duchowe a nie doczesne dobra,
ile dlatego, e wy om czyni w ich religijnym monopolu i na równi z nimi stawia goimów,
co by o dla ich wyegzaltowanego nacjonalizmu najdotkliwszym ciosem. Dzieje Apostolskie,
Listy w. Paw a najwyraniej o takim charakterze tego prze omu wiadcz . – Nastpstwem
za tego prze omu by o oczywicie spotgowanie ujemnych stron owego nacjonalizmu, który
przedtem by tak dzieln dla dobra si : a wic spotgowanie pychy narodowej i religijnej,
pogarda najwiksza dla innych narodów, sk onno do przypuszczania, e ydowi wszystko
wolno wzgldem nich, nade wszystko zawzito przeciw chrystianizmowi, który rzekomo
pokrzywdzi Izraela w jego najwitszych przywilejach.
Odt d si w aciwie zaczyna druga cz historii tego ludu – ju nie Boego. Jak pierwsza
cz tej historii znalaz a swój najwyszy wyraz w Biblii, tak druga najdosadniej wyrazi a si
w Talmudzie, a póniej i a po dzi dzie pod wp ywem tej szczególnej ksigi zosta a.
Aeby moliwo takiej ksigi, czy raczej takiej literatury jak Talmud zrozumie , trzeba
wiedzie , e Talmud pisa si w najfatalniejszej chwili historii Izraela. O ile przed
Chrystusem ydzi nie tylko w Palestynie, ale na diasporze, zw aszcza w greckim królestwie
egipskim i w pastwie rzymskim, doszli byli do wietnego i wp ywowego stanowiska, umieli
sobie w adców zjedna , a cho ludno , ju wtedy przez nich wyzyskiwana, buntowa a si
niekiedy, zawsze jednak skuteczn opiek i poparcie u w adzy znajdowali (6) – o tyle
wszystko si zmieni o, gdy po zbrodni kalwaryjskiej, jakoby ko owacizn poraeni, szalony
rokosz przeciw Rzymowi podnieli.
Rozpaczliwa obrona Jerozolimy i wreszcie zdobycie jej przez Tytusa, przechodzi y w
okropnoci wszystko, co staroytno zna a (*) . ydzi stracili naraz wszystko, nawet miasto
wite i kap astwo i jedyn wi tyni. A po tym pogromie, jeszcze przez d ugi czas, yd
http://www.ultramontes.pl/asemityzm.htm

Page 3 sur 21

Asemityzm Kwestia ydowska wobec chrzecijaskiej etyki

12/12/07 16:54

by w pastwie rzymskim jakby wyjty spod prawa; po rónych miastach ludno , wprzódy
gnbiona lichw , korzysta a z tego stanu rzeczy, aby grabi i mordowa ydów. Filon, yd,
opowiada, e w Syrii nie by o jednego miasta wolnego od tych rzezi. W jednej Aleksandrii
wycito ich podobno do 30 000. I sami te ydzi, nie mog c odzyska równowagi ducha,
jeszcze kilka razy chwytali za bro i ci gali na siebie mciwe legiony rzymskie a w okolice
dawnego Babilonu.
Ten stan rzeczy trwa par wieków, a w anie w tym czasie, od II do V wieku pisa si
Talmud. To nam t umaczy dziwny i straszny charakter tego ksigozbioru, który bez tego
by by niezrozumia zagadk . Podczas gdy Biblia Starego Zakonu nie tylko zawiera prawdy
objawione, ale nawet pod wzgldem literackim tchnie wieoci , wdzikiem, si i
wielkoci ducha, o Bogu zw aszcza kreli pojcie nieporównanie wielkie i pikne – to
Talmud przejawia sam kar owato , z amanie ducha narodu, obnienie go a do dziecinnych
a z oliwych bredni przeciw Rzymowi, który ydów zgniót , przeciw Bogu, który ich nie
broni , przeciw chrzecijastwu, przeciw ca emu wiatu. Tchnie z tych kart bezsilna z o
kar a, przygniecionego nog olbrzyma. Sam Bóg izraelski, tak wielki w Biblii, w Talmudzie
dziwnie maleje; rabini Go aj za to, e ludu swego nie ocali i najwyraniej stawiaj siebie
ponad Nim i swój Talmud ponad Pismem witym.
Kilka wieków póniej, duch narodu ydowskiego znowu si podniós do pewnego stopnia;
rabini hiszpascy w rednich wiekach, jak Eben Esra, Dawid Kimchi, Mojesz Majmonides,
pisali powane rzeczy o filozofii i teologii, z których nawet chrzecijaska scholastyka
skorzysta a. Ale Talmud ju by wówczas w posiadaniu panowania nad dusz narodu; i tak,
nieszczcie czy Nemezis dziejowa zrz dzi a, e w anie ów najsmutniejszy wytwór
najgorszej dziejowej epoki Izraela, zosta na wieki jego ksig narodow i wit , jego
prawem, etyk i religi .
Dzisiejsi, bardzo zreszt ostroni, obrocy Talmudu przytaczaj z niego pikne, moralne
zdania, do ewangelicznych podobne. Istotnie, Talmud, bd c zbiorem urywków, pisanych
przez rozmaitych rabinów w ci gu trzech wieków bez adnej przewodniej myli, zawiera
najróniejsze rzeczy. S w nim i adne moralne zdania, niestety rzadkie: s obok tego zdania
o goimach i sposobie postpowania z nimi, tak strasznie daleko id ce, e wol tu o nich
zamilcze (7) . A cho bymy z kilkoma nowoytnymi rabinami przypucili, e te zdania –
jakkolwiek jasno i wielokrotnie powtarzane – dadz si do przenonego naci gn znaczenia,
to jeszcze niezaprzeczalnym zostaje, e mog y one atwo i mog by przez ciemnych i
fanatycznych ydów literalnie brane, i mog ich sumienia fatalnie skrzywia . Ale,
pomin wszy nawet te skrajnie z e, jak i owe moralnie dobre zdania, w kadym razie
przyzna naley, e z ca oci Talmudu wieje, jak wyej powiedzia em, duch zawici i
wzgardy dla wszystkich innych ludów, a szczególnie dla chrzecijan; przebija si etyka
skar owacia a, formalistyczna, atwo zacieniaj ca moralne obowi zki do samego narodu
wybranego; wreszcie zarysowuje si odpowiednio do tej etyki prawo, nadaj ce Izraelowi w
obcych pastwach odrbn , niby pastwow egzystencj.
Ale Talmudu, mówi mi, dzisiaj prawie nikt z ydów nie czyta. – Przypuszczam, e i
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dawniej liczba czytaj cych Talmud by a bardzo ograniczona; jednake i ci, co go nie czytaj ,
s pod jego wp ywem niew tpliwie, podobnie jak chrzecijanin, który nigdy nawet Ewangelii
nie czyta , nie jest przecie poza jej wp ywem. Od tylu wieków czyta si Talmud w ich
synagogach, w szko ach, w ich rodzinach powtarza si nauka z niego zaczerpnita; atmosfera
duchowa Talmudu od kolebki yda otacza; jest niepodobiestwem, eby nie odziedziczy
cho troch z jego ducha, cho by nawet jego nazwy nie zna .
Mówi: cho troch – bo stwierdzaj c wp yw Talmudu na yda, nie chc wcale powiedzie ,
e yd wy cznie temu wp ywowi ulega (w takim razie by by o wiele gorszy); wiem, e yd
ma te wrodzone sumienie ludzkie; wiem, e yd nie jest nawet poza wp ywem
chrzecijaskiej atmosfery, która go owiewa; ale stwierdzam tylko, e Talmud jest jednym z
wanych czynników, wp ywaj cych z bliska lub z daleka na duchowy typ yda, a to
czynnikiem ca kiem ujemnym, t umacz cym po wielkiej czci ujemne strony tego typu.
Uwzgldniaj c ten czynnik, zrozumiemy, e moralno , jak yd po przodkach dziedziczy, i
jaka go od dziecistwa otacza, jest niszego rzdu ni chrzecijaska; e ta moralno
sk onna jest ogranicza pojcia obowi zku i sprawiedliwoci do sfery w asnego narodu; e
si atwo godzi z pogard , nawet z nienawici dla tak zwanych goimów. Wreszcie
rozumiemy, e ten materializm praktyczny, do którego yd jest sk onny z natury, nie jest
zwalczany, jak u nas, przez religijno-moralne zasady, jakie nam od dziecistwa wpajaj , ale
przeciwnie, znajduje w zasadach, z mlekiem matki wyssanych, silne poparcie.
Tego etycznego typu, jakkolwiek przecitnie prawdziwego, nie mona jednak i nie godzi si
bra za miar do s dzenia z góry kadego yda; by oby to niew tpliwie niesprawiedliwoci .
Jest zawsze moliwym, i raz po raz si zdarza, e w szlachetniejszych jednostkach, b d
serce i rozum, b d dodatnie wp ywy Starego Zakonu, b d dolatuj ce do nich pojcia
chrzecijaskie, bior gór nad wp ywami ujemnymi i wytwarzaj w nich moralno , która
na wszelki zas uguje szacunek.
Jeszcze bardziej niesprawiedliwym i nieracjonalnym by by o – co si jednak u nas, niestety,
czsto zdarza – odmawia z góry zaufania kademu nawróceniu yda. Kto nie ma sam
adnych religijnych przekona, a uwaa kad religi za czysto tradycyjn form, ten tylko
moe konsekwentnie przeczy moliwoci wszelkiego nawrócenia si z przekonania; ale kto
wierzy, e chrystianizm jest istotn prawd , ten w tpi o tym nie moe, e i inni ludzie mog
do tej prawdy doj i o niej si, przy pomocy Boskiej, przekona . Przodkowie nasi, którzy,
sami maj c siln wiar, wierzyli te w moliwo wiary u drugich, obdarzali nawróconych
ydów najdroszym, jaki posiadali, klejnotem: szlachectwem polskim. Przyk adu tego z oczu
traci nie powinnimy. Midzy nawróceniami ydów jest pewnie wiele pozornych,
interesownych, ale jest te niema o najzupe niej szczerych. A kto si im z bliska przypatruje,
kto wiadkiem jest, jak wiele ci ludzie nieraz powicaj , by i za ask wiary, jak zrywa
musz z rodzin , wystawia si na zacite przeladowania swych dawnych
wspó wyznawców, porzuca niekiedy swój zawód, stanowisko i ponosi ubóstwo – ten
gorzko bole musi, gdy widzi, jak na domiar chrzecijanie przyjmuj nowonawróconego z
nietajonym niedowierzaniem, czasem z pogard i dotkliwymi wyrzutami!
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Rozumie si, e nawrócenie szczere uchyla od razu wszystkie ujemne talmudystyczne
zasady; co si za tyczy rysów charakteru ydowskiego, które nam si niepodoba mog , to
nie od razu wprawdzie, lecz w przeci gu kilku pokole zacieraj si zupe nie.
***
Z okrelonego typu narodu ydowskiego i jego dziejowej formacji, wyt umaczy si nam
teraz jego stosunek do chrzecijaskiego spo eczestwa.
A najprzód, jak si on odnosi do samego chrystianizmu? Mówi si duo w historiach o
przeladowaniu ydów przez chrzecijan, a ma o si zwraca na to uwagi, e ydzi jeszcze
przedtem przeladowali, o ile mogli, i jeszcze dzi przeladuj chrystianizm i chrzecijan.
Ju w Dziejach Apostolskich pokazuje si, jak oni, wbrew narodowemu zwyczajowi, szczuli
w adze rzymskie przeciwko pierwszym g osicielom chrystianizmu, jakkolwiek krwi sobie
bliskim. W czasach nastpnie mczeskich, widzimy ydów, graj cych rol donosicieli i
podegaczy przeciw wyznawcom Chrystusa. S nawet poszlaki, jak stwierdza de Champagny
z innymi historykami, e Poppea i inne ydówki, przy boku cezarów stoj ce, by y
narzdziami zawici synagogi przeciw chrzecijastwu. Póniej, gdy niektórzy ydzi przeszli
do wybitnych stanowisk w pastewkach azjatyckich, nie zapomnieli te o tej narodowej
zawici. Historia z przeraeniem opowiada o rzeziach, jakie midzy innymi wyprawia
Dunaan, który w VI wieku panowa w Arabii Szczliwej, o zabiegach, jakie czyni , aby
wszystkich doko a ksi  t saraceskich i króla perskiego do przeladowania chrzecijan
podnieci – a Elezbaan, chrzecijaski król Etiopii, nadci gn wszy z wojskiem, po oy
koniec tym okruciestwom.
W wiekach rednich i póniej, kiedy ju sami chrzecijanie dzieryli w adz, zdawa by si
mog o, e ydzi byli tylko uciskani, a dalekimi byli od monoci walczenia przeciw
chrystianizmowi. Tymczasem, bliej si przypatruj c sprynom historii tych czasów, mona
co innego spostrzec. Nie szukaj c dalej, bior histori antysemityzmu, przez yda Bernarda
Lazare przed rokiem wydan (8) . Autor, chc c si zapewnie podchlebi panuj cej dzi w
wiecie liberalnym opinii, nie tai, owszem z dowodami wykazuje, jak ydzi, od samych
rednich wieków a do najnowszych czasów, walczyli wytrwale i po czci skutecznie,
przeciw chrzecijaskiej wierze, i przygotowywali panowanie wolnomylnoci i ateizmu.
Pokazuje on nam tron najmniej chrzecijaskiego z cesarzów, Fryderyka II, otoczony
zausznikami semickimi; wytyka te wp yw talmudystów na heretyków wieków rednich, i
pomoc, jak póniej dali reformacji; z che pliwoci podnosi silny impuls, który da Spinoza
filozofii antychrzecijaskiej; wspomina bluniercze paszkwile przeciw Chrystusowi i Matce
Boskiej, które ydzi za Woltera t umaczyli, jak mówi, "z pism rabinów II wieku", tj. z
Talmudu. A kiedy ju dojrzewa wielka rewolucja, i podczas niej, konstatuje on wan rol
ydów w tajnych zwi zkach i sektach, po Francji i Niemczech rozsianych; o czym zreszt
wicej wiemy od takich historyków, jak Barruel, Gougenot, des Monsseaux, Deschamps,
Clodio Jannet.
Nowy porz dek rzeczy, który wyszed z rewolucji pod przyw aszczon nazw liberalizmu,
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sprowadza religi do rzdu spraw prywatnych, przez co odbiera w zasadzie spo eczestwu
charakter chrzecijaski i wypiera Koció z posiadanego prawnego stanowiska. Z tego
tytu u ydzi inteligentni chwycili si go zapalczywie, i pracowali nad jego rozszerzeniem po
ca ej Europie. W rewolucjach 1848 r. widzimy ich wszdzie, w drukarniach i na barykadach,
walcz cych za sztandarem liberalnym. I kiedy ten ca y liberalizm móg w zasadzie zaj
wzgldem chrzecijaskiej religii stanowisko obojtne, a nawet yczliwe, jak w Ameryce,
oni pracowali nad tym – i dot d pracuj – aby mu nada pitno antychrzecijaskie i
d no przeladowcz .
Taki wic by i jest stosunek ydów do religii chrzecijan; a jak si odnosz do ich
moralnoci? Ju samo zwalczanie religii jest bezsprzecznie podkopywaniem moralnoci; ale
oprócz tego niszy poziom i jakoby lichszy gatunek etyki ydowskiej t umaczy nam ten a
nadto znajomy fakt, e we wszystkich niemal krajach, gdzie jest troch wicej ydów,
przedsibiorstwa demoralizuj ce spo eczestwo, s poniek d zmonopolizowane w ich rkach.
yd nie tylko ci gnie zyski z istniej cych instynktów niemoralnych, ale wprost demoralizuje
spo eczno , aby zmniejszy jej odporno , i z e instynkta podnieca, aby z nich kiedy zyski
ci gn . Zagroda yda na wsi jest jakoby z prawa siedliskiem, z którego zachta do
pijastwa i nauka kradziey promieniuj doko a, a na niewinne dzieci. W miecie, oprócz
tego, spekulacja rozpust wszelkiego rodzaju, pornografia, handel ludzkim towarem, nie
tylko lokalny, ale i eksportowy na Wschód i na Zachód, znajduj si faktycznie niemal
wy cznie w rkach tych ludzi. Gdybym chcia wylicza sposoby arcyprzebieg e, jakimi
wci gaj w bezde niemoralnoci ludzi wszelkich warstw i wszelkiego wieku, i wyzyskuj w
tym kierunku przestronno nowoytnych praw liberalnych – to mia bym duo do
powiedzenia. Ale wol na ten bolesny obraz rzuci zas on i przej zaraz do kwestii
ekonomicznej.
Jaki jest stosunek ydów do ekonomii spo eczestw chrzecijaskich? Duo si mówi o
strasznej przewadze ekonomicznej ydów przeciw chrzecijanom, przypisuje si t przewag
ich zdolnociom, ich nieprzebieraniu w rodkach, zw aszcza ich solidarnoci midzy sob ;
stawia si nawet t solidarno za wzór dla chrzecijan. To wszystko jest prawd , trzeba
jednak wgl dn w rzecz g biej i zrozumie , e ta solidarno , istotnie zdumiewaj ca si i
sprystoci swoj , nie jest tylko braterskim popieraniem jednego yda przez drugiego, ale
musi mie i ma pod spodem konkretn , ywotn organizacj. T organizacj jest Kaha . Co
jest Kaha , tego moe nawet niejeden emancypowany yd dobrze nie wie – tym trudniej
chrzecijaninowi dok adnie to zbada . Opowiem wic najprzód jak najkrócej, czym jest
typowy Kaha , jakiemu si przypatrzy na Litwie, i jaki, z mnóstwem dokumentów w rku,
opisa Brafmann w dziele: ydzi i Kahay, nie dalej jak w r. 1870; a potem zobaczymy, jakie
mamy koniektury, e co podobnego i u nas istnieje (9) . – Kaha jest tedy ma republik ,
urz dzon wed ug przepisów Talmudu i kieruj c wszystkimi sprawami ludnoci
ydowskiej, take opiek nad jej ubogimi, ale g ównie tym, co g ównie t ludno obchodzi,
tj. interesami ekonomicznymi. W zasadzie w adza Kaha u adn granic nie jest okrelona.
Kaha utrzymuje w rygorze t ludno i zmusza j do pos uszestwa za pomoc kar w
Talmudzie przepisanych. Takimi s : najprzód rozmaite grzywny; potem kl twa czasowa,
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zwana Indui, która jest formalnym bojkotowaniem skazaca przez ca gmin ydowsk ,
odmawianiem mu wszelkiej pomocy, wszelkiego kupna i sprzeday, nawet szklanki wody;
wreszcie, w razie oporu, kl twa wielka i nieodwo alna, zwana Herem,na której imi dr
wszyscy ydzi, i której roty sam nie mog em bez przeraenia czyta . Wiadomo o rzuceniu
Heremu wszystkim Kaha om si udziela i wszdzie cile obowi zuje. Ma te Kaha swe
organy wykonawcze: tak zwanego Nejgosz ganeel (co znaczy: tajny przeladowca) i
mnóstwo szpiegów. Ma budet, zasilany dochodem z misa koszernego, tudzie z grzywn, z
podatków nak adanych gminie, wreszcie ze sprzeday pewnych praw, o których zaraz
powiem. Obok Kaha u jest zwykle Bet-Din (dom s du), trybuna równie na zasadach
Talmudu urz dzony, który wszystkie spory midzy ydami, albo midzy pojedyncz osob a
Kaha em, rozstrzyga. W zasadzie, tylko wtedy jaka sprawa midzy ydami moe by przed
s d publiczny wytoczona, kiedy j Bet-Din przed ten s d odele.
Taka organizacja jest niezawodnie dla ydów ciarem; ale jest te dla nich wielk si ,
która, pod wzgldem finansowym przynajmniej pewnie si op aca. Organizacja ta pozwala
im zrcznie i prdko opanowywa wane targi, które sobie upatrz , chwyta w rce monopol
najpotrzebniejszych artyku ów. Ona im udziela za pomoc ci g ej midzy Kaha ami
stycznoci, nie tylko najprdszych i najdok adniejszych wiadomoci o politycznych
wypadkach, które mog wp yn na gie dy i róne interesa, ale nawet szczegó owych o
rzeczach i osobach informacyj, jakich który yd za da, cho by z koca wiata. Ona te daje
ydom mono znalezienia prdko sum nawet znacznych, jakich w pewnych
okolicznociach wymagaj ich interesa. A jeli kiedy idzie o spraw, która ogó owi ydów
szkodzi moe, to zdumiewaj ca rzecz, jak wielkie sumy spod ziemi si wydobywaj , aby
pchn t spraw na po dane tory. Ciekawe o tym przyk ady opowiada Brafmann.
Na koniec, nie tylko zbiorowym interesom ydów przys uguje si Kaha , on i osobist
inicjatyw kadego silnie popiera. I tak: Kaha sprzedaje pojedynczym ydom prawa, czy
tam przywileje na poszczególne maj tki chrzecijan: tzw. prawo Hazaka. Nabywca takiego
prawa wyzyskuje nieszczliwego gospodarza czy obywatela, obsacza go, rujnuje bez adnej
obawy konkurencji. Jeeli tymczasem drugi yd wejdzie w jaki interes z tyme
gospodarzem, to zrobi to tylko pozornie, jedynie na korzy pierwszego. A cho by ich wielu
do licytacji stan o, on jeden jest z góry przeznaczonym nabywc . Niekiedy te prawo od
Kaha u kupione nie odnosi si do oznaczonego maj tku, ale w szczególnoci do pewnej
osoby, któr nabywca wszelkimi sposobami wyzyskiwa moe; a takie prawo nazywa si
Meropia. Wida , e Kaha poczuwa si do altum dominium nad wszystkimi maj tkami i
osobami naszymi, skoro nimi tak wszechw adnie rozporz dza.
Czy wszdzie takie Kaha y istniej ? Dokumenta, korespondencje przez Brafmanna zebrane,
wiadczy yby o ich istnieniu nie tylko w zachodnich prowincjach Rosji, ale i w b.
Kongresówce i w b. Galicji i w królestwach Ba kaskich i w wielu prowincjach Niemiec,
mniej wicej wszdzie, gdzie si ludno ydowska troch zagoci a. Przypuszczam, e dzi,
w miejscowociach, gdzie ta ludno jest wicej po zachodniemu wykszta cona, Kaha y
musz by nieco liberalniejsze i w niejednym punkcie od Brafmannowego typu odstpuj a
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przynajmniej ludzi wykszta conych pod taki rygor nie podci gaj . To jednak nie przeszkadza,
e i w takich miejscowociach mog by si ekonomiczno-spo eczn , potn i gron . U
nas w Galicji Kaha y istniej notorycznie; a czy si zajmuj wy cznie religi i wspieraniem
ubogich (jakby nalea o), czy te zbliaj si mniej albo wicej do rodzinnego typu,
poprzednio opisanego, o tym pod ug skutków i objawów s dmy. Jeeli widzimy, e i u nas
ydzi, z niewyt umaczaln prdkoci i karnoci , zbiorowo dzia aj przy ow adaniu
pewnych targów, opanowaniu pewnych interesów; jeeli postrzegamy, e nawet pewne
osoby, najdzielniejsi czsto wiejscy rzemielnicy, s z dziwn systematycznoci trzymani w
istnej niewoli bez wyjcia; jeeli zauwaymy, e i u nas w krytycznych momentach
ydowstwa, jakby na skinienie ródki czarodziejskiej, bardzo znaczne znajduj si sumy;
jeeli spotykamy nieraz w biurach telegraficznych, po ma ych nawet miecinach, ydka w
cha acie, nadaj cego depesz do Ameryki z ca ymi setkami s ów, ale tak ustawionych, e
adnego sensu nie przedstawiaj dla tych, którzy nie znaj klucza do ich uk adu; jeeli
konstatujemy, e najwaniejsze wypadki wiatowe prdzej s wiadome ydkom po ma ych
miastach, ni samym dyplomatom (przekona em si o tym osobicie z okazji mierci
Aleksandra II); – to mamy bardzo powane powody przypuszczania, e i u nas Kaha y s i
poza sfer religijno-ja munian czynne, karne, jedne z drugimi a poza granicami pastwa
solidarne.
A nie tylko u nas, lecz i dalej na Zachodzie, gdziekolwiek troch wicej ydów si znajdzie,
zaraz s sk onni – jak dowiadczenie pokazuje – do tworzenia zwi zków mniej lub wicej
zblionych do tradycyjnego kaha owego typu. I bardzo mi si zdaje, e s awny Alians
izraelski, który kilka razy z rozg osem, a wiele razy po cichu wp yn na polityk Europy,
niczym innym nie jest, tylko rodzajem wielkiego Kaha u.
Zreszt , kiedy yd naszych miasteczek znajduje si w Kahale, to yd zachodni, który przej
ca kultur nowoytn , inn wydobywa z niej si . Mówi em, e liberalizm religijny i
polityczny podoba mu si jako bro zaczepna przeciw chrystianizmowi; otó i liberalizm
ekonomiczny przypad mu do gustu, jako rodek do zwyciania na polu ekonomicznych
interesów. Teoria, id ca z has em laisser faire, laisser passer, dawa a wolne pole ich
uzdolnieniu do interesów, nieskrpowanemu zasadami chrzecijaskiej etyki, a przynajmniej
nierównie mniej skrpowanemu. W walce ekonomicznej mocniejszy bdzie zawsze wo a :
laisser faire! a s abszy bdzie szuka ochrony prawa; otó yd podwójnie si czu mocny;
raz, e przecitnie wicej posiada sprytu od chrzecijanina do spekulacji, a po drugie, e jak
powiedzia em, w ogóle daleko mniej si czu skrpowany sumieniem: wic tylko móg
zyska na zniesieniu wizów prawnych, które krpowa y produkcj, a konsekwentnie
spekulacj. Kiedy za na tle tejekonomicznej emancypacji, wytworzy a si i uros a do
wiatowych rozmiarów potga kapitalizmu, to ydzi, którzy spory w tym udzia mieli,
przyczynili si do nadania tej potdze w aciwego swego pitna bezmoralnoci: kapita ,
który za chrzecijaskich czasów zawsze mia do siebie przywi zane pojcie obowi zku, z
zasady liberalizmu sta si od obowi zków wolny, wolny od serca i sumienia, sam dla siebie
istniej cy, innych ludzi traktuj cy jako narzdzia, w ci g ej yj cy gor czce ronienia i dla
jej zaspokojenia najszersz posiadaj cy swobod. Nie sami ydzi, jak powiedzia em, s
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panami tej straszliwej nowoytnej potgi, ale oni s jej panami najwyszymi – i oni na niej
w asne pitno odbili.
Wobec tego, zdaje si, e zawo any wróg kapitalizmu, socjalizm, powinien by
nieprzejednanym przeciwnikiem semitów; sk de si wic zdarza, e, jak wspomnielimy na
wstpie, spotykamy co krok w socjalizmie ydów i to na wybitnych posterunkach? Rzecz,
s dz, tak si ma: socjalizm jest wynikiem liberalizmu – i reakcj przeciw niemu. Ustrój
spo eczestwa wytworzony przez liberalizm na tak zwanych zasadach 93-go roku, ustrój,
który rozwi za dawne spójnie, trzymaj ce w organicznym ukszta towaniu spo eczestwo,
sproszkowa je na odosobnione jednostki, i niczym innym tych spójni nie zast pi , tylko
prawem – prawem, mówi, a nie monoci – danym wszystkim dobijania si o wszystko;
ustrój taki, sztucznie, wbrew historii i wbrew naturze wymylony, okaza si niebawem
nieudolnym i z ym; spo eczestwa na nim zbudowane, mimo wietnych pozorów, pocz y
wewntrznie cierpie ; liczba jednostek, które si czu y gniecione, pocz a wzrasta
przeraaj co. Pod le zbudowanym gmachem spo ecznym rodzi si fatalnie grzyb
socjalizmu. Rewolucja, z pocz tku tego wieku, w imieniu trzeciego stanu zrobiona, postawi a
ten gmach, który sta nie moe – teraz czwarty stan robi rewolucj przeciwko tej budowli,
sztuczny wymys ludzki chce zast pi drugim wymys em, jeszcze szaleszym. Poniewa za
ydzi wicej owieceni, przy oyli, jak mówi em, rk do owej budowy liberalnej i zyski z
niej ci gnli sowicie, przeto ataki socjalizmu przeciwko ich robocie w ogóle, a nieraz i
przeciw ich osobom si zwracaj .
Mimo to, pewn liczb jednostek ydowskich spotykamy w szeregach socjalizmu: otó te
bym sprowadzi do dwóch kategoryj. S najprzód zapalecy, o których szczeroci i nawet
bezinteresownoci nie naley w tpi . Naród ten, jak widzielimy na pocz tku, posiada
szczególny pd do skrajnoci; yd atwiej ni inny wymyliwa teorie kracowe, mia e,
bezwzgldne; yd te w danym razie, potrafi si do nich zapali i powici si im z energi ,
na jak nie atwo si kto inny zdobdzie. Dlatego midzy twórcami idei socjalizmu dominuj
ydzi: Marx, Lassalle, Mendelson i inni. – Oprócz tego znajduj si w szeregach socjalizmu
ydzi, k pi cy si w z ocie i dobrobycie, taki Singer np. milionowy bankier berliski,
których trudno pos dzi o palenie si i powicanie dla skrajnych teoryj. Tych obecno w
szeregach partii socjalnej chyba tym sobie wyt umaczy moemy, e przezorno Izraela
kae mu i tu mie swoich ludzi, aeby na przypadek triumfu tej partii, zas oni si od jej
ciosów, a moe te, aby wybada , czy i ten ruch nie da by si jakim sposobem na korzy
narodu wybranego wyzyska . Do tej ostatniej kategorii, a nie do pierwszej, zaliczam te
niebogatych ydków, którzy wstpuj w szeregi partii, aeby korzystnie sprzeda na jej
us ugi swe niepomierne do agitacji talenta. Takich okazów jest niema o u nas. – Mnie si
wprawdzie zdaje, e jeli socjalizm zwyciy, to mimo wszystkie umizgi, ydzi pierwsi z
brzegu padn jego ofiar ; lecz ostatecznie, któ moe wiedzie , czegojeszcze spryt ydowski
dla opanowania tego ruchu nie wymyli?
***
Przychodzimy ju do wniosków praktycznych. Okrelilimy znamiona yda i jego
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stanowisko wzgldem chrzecijaskiego spo eczestwa, w zakresie religijnym, moralnym i
ekonomicznym; stawiamy sobie w kocu pytanie: jak chrzecijaskie spo eczestwo
wzgldem yda zachowa si powinno?
Najprzód przypomina si z historii system gwa townych represyj. System ten, jak ju
mówi em, nie datuje si od wieków rednich, ale duo dawniejszy jest od chrystianizmu. Ju
praktykowa go Faraon egipski, który dzieci izraelskie w nurtach nilowych topi ;
praktykowano go w rozmaitych czasach i krajach, ilekro wyzysk ydowski zanadto ludnoci
miejscowej dawa si we znaki. A jeli kiedy t umy, uzbrajane na wyprawy krzyowe,
zaczyna y wit wojn od mordowania u siebie ydów, to w gruncie nie innym ulega y
pobudkom, ni aleksandryjczycy za rzymskich czasów, gdy w pie wycinali ydowskie
przedmiecia. Gwa ty te ostatecznie chybia y celu, wychodzi y nawet zwykle na korzy
ydów: bo w spo eczestwie ludzkim zawsze przyj musi chwila, w której prawo reaguje
przeciw gwa towi – albo spo eczestwo istnie przestaje – a w wyej ustrojonych
spo eczestwach reakcja ta musi by prdsz . Lecz i niezalenie od tych wzgldów
praktycznych, zbrodnia jest zawsze zbrodni , wikszym z em dla spo eczestwa ni wszelkie
materialne szkody. Naduycia ydów mog powody takich zbrodni psychologicznie
wyt umaczy , nigdy ich uniewinni moralnie nie mog . Kady chrzecijanin i kade
chrzecijaskie spo eczestwo powinno takie czyny sercem i usty potpia bezwzgldnie i
bez zastrzee. I gdyby, co nie daj Boe! u nas co podobnego si zdarzy o, to nic lepszego
nie mielibymy do czynienia, jak wyj na ulic i, z naraeniem w asnego ycia, broni
ydów od krzywdy – a nasz lud od zbrodni.
Jeeli za nie godzi si gwa tów przeciw ydom dopuszcza , to konsekwentnie za nie godzi
si judzi , "hecowa " przeciw nim ludnoci – to znaczy: dzia a s owem czy pismem na
namitnoci ludu, pobudzaj c go do gniewu, zawici, zemsty przeciw ydom. Dlaczego si
nie godzi? Dlatego, e "hecowanie" prowadzi do gwa tów; i dlatego, e sama nawet
nienawi jest niechrzecijaska. – Ale ydzi, powie kto, sami do tego zmuszaj ; oni swymi
niegodnymi sposobami wyzysku, ow adania, wysysania, doprowadzaj ludno do rozpaczy.
– Prawda, wita prawda, lecz w anie dlatego jeszcze mniej godzi si judzi . Kiedy
namitnoci ludu w pewnym kierunku s rozdranione i jakoby w stanie gronego napicia,
to nawet ma e ich potr cenie moe by przyczyn zbrodniczych wybuchów. – Ale, powiedz
jeszcze, jeeli si nie bdzie przeciw ydom judzi , drwi , oburza , to nie zwróci si uwagi
opinii publicznej, nie poruszy si mas; a bez tego niepodobna zwalczy potgi semickiej, tak
ze wszech miar szkodliwej. – S dzimy, e mona inaczej przeciw tej potdze si broni , jak
to niej powiemy, i nawet szersze ko a w tym wzgldzie owieca ; ale cho by nie mona
inaczej tego celu dopi , jednak cel nie usprawiedliwia z ych rodków. Zarzucamy s usznie
socjalistom, e cho by ich cele by y najlepsze, to ich taktyka jest z a, bo zaley na judzeniu
jednych klas przeciw drugim; nie czymy tego, co u nich potpiamy. Od tak rozumianego
antysemityzmu nie wahajmy si odgrodzi .
Skoro wic nie mona uywa przeciw ydom ani gwa tów, ani hec, to czy mona uy
jakich rodków prawnych? czy mona mianowicie zgubneich wp ywy okie zna
wyj tkowymi ustawami? W przesz ych wiekach ydzi poddawani byli w ogóle osobnym
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prawom, które ze skutkiem wszdzie, a szczególnie w Polsce, ograniczy y ujemny ich wp yw
na chrzecijask ludno . W zasadzie istnienie takich praw nie by o krzywd , bo
spo eczestwo by o prawnie chrzecijaskim, i w ogóle pojcie równouprawnienia nie
istnia o; kada klasa ludzi, kady stan osobnym podlega prawom. W naszym wieku
przeciwnie, pojcie politycznego równouprawnienia wszystkich w pastwie g boko si
zakorzeni o w przekonaniach, sta o si jedn z podwalin nowego ustroju, i dzi ju we
wszystkich prawie krajach, ydzi do posiadania tego równouprawnienia doszli. Wolno
s dzi , e post piono w udzieleniu im tej równoci praw zbyt pospiesznie; e nalea o
wprzódy lepiej ten grunt zbada i lepiej go przygotowa ; ale o odebraniu im danych praw
nikt, s dz, na serio myle nie moe. Historia si nie cofa wstecz; równouprawnienie
powszechne jest zanadto wkorzenione w przekonania, zanadto zwi zane z ca ym ustrojem
dzisiejszych pastw, aby mona myle o zrobieniu w nim wy omu. Dodam, e prawa
wyj tkowe w ogóle s wród dzisiejszego ustroju rzecz tak ra c , i s tak niebezpieczn
broni w rkach pewnych partyj politycznych, które kiedykolwiek do rz du przyj mog , e
wed ug mego przynajmniej przekonania, prawa wyj tkowe nie s wcale do yczenia.
Ale nie koniec na tym: skoro ma by równouprawnienie z ydami, to nieche ono bdzie
prawdziwe, zupe ne; niech yd nie bdzie prawem uprzywilejowany, postawiony przez
pastwo w korzystniejszych ni chrzecijanin warunkach. Tego przynajmniej moemy i
musimy si domaga . Moe kogo dziwi samo postawienie takiego postulatu; jednak nie
stawiam go na próno. Faktem jest, e pod wieloma wzgldami po oenie yda jest w
dzisiejszych prawnopastwowych stosunkach uprzywilejowane. Synagoga daleko wicej ma
autonomii, ni Koció katolicki, daleko mniej jest przez pastwo nadzorowana, krpowana –
jakoby na wiksze zas ugiwa a zaufanie. Ot np. u nas cmentarze katolickie odebrano
Kocio owi i zrobiono z nich cmentarze dla wszystkich wyzna; ydzi zachowali dot d
swoje cmentarze wyznaniowe. Szczegó wzgldnie drobny, ale wiele takich wyliczy by
mona. Co ju nie jest drobnym szczegó em, ale ogromn przewag na korzy ydów, to
istnienie i tolerowanie przez pastwo Kaha ów. Pretekstem tej tolerancji jest p aszczyk
religijny jakim si instytucja Kaha u pokrywa; ale kady wie, e to art, którego nikt bez
miechu nie wspomni. Kaha jest, jak widzielimy, istotn republik , obejmuj c ca e ycie i
wszystkie interesa ludnoci ydowskiej, maj c swoje prawa, swoje organa i rodki
przymusowe, swoje s dy, które chyba znowu artem mog by nazwane s dami
polubownymi (10); jest wic w ca ym tego s owa znaczeniu pastwem w pastwie. Co
wicej, poniewa Kaha y rónych nawet krajów s w ci g ym porozumieniu, istnieje wic
rodzaj federacji republik. Pastwo nowoytne ma powody, ma rodki, ma wic obowi zek
wgl dn w t gospodark Kaha ów. My mamy prawo si domaga , eby nas nie
sprzedawano bez naszej wiedzy; eby targi, eby licytacje, do których stajemy, odbywa y si
w warunkach równoci, a nie by y komedi z góry u oon – i to nie przypadkowo, ale stale,
systematycznie, si tolerowanej instytucji Kaha u. Domagajmy si wic, eby Kaha y by y
zniesione, a co najmniej nadzorowane i ograniczone do spraw wy cznie religijnodobroczynnych, kiedy pod firm religijn istniej . Jeeli si za pokaza o, e ludno
ydowska nie moe si do tego zastosowa , e instytucje, publicznie kasowane, tajnie w jej
onie odrastaj , w takim razie sama ta ludno da aby dowód, e niezdoln jest do
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równouprawnienia ze spo eczestwem chrzecijaskim.
Jeszcze czego wicej w tym kierunku moemy si od pastwa i od ustaw domaga .
Szkodliwe s Kaha y po naszych miasteczkach, ale moe jeszcze szkodliwsi s , jak
wspomnia em, ci ydzi, co przyjli zachodni kultur i wyzyskuj liberalizm polityczny i
ekonomiczny na swoj korzy , a na zgub chrzecijan. Otó i tu jest co do zrobienia w
zakresie prawno-pastwowym, nie ustawami wyj tkowymi, ale ustawami szczególnie
obmylanymi przeciwko szkodom, jakie wp yw ydowski spo eczestwu czyni. Podobnie jak
w Niemczech, w walce przeciwko socjalistom, dano pokój ustawom wyj tkowym, a tworz
si ustawy powszechnie obowi zuj ce, które by zwyk ym naduyciom socjalistów drog
zamyka y – tak te dla zwalczenia zgubnych wp ywów semityzmu, trzeba si stara
powszechnymi ustawami obwarowa s absze strony spo ecznego ustroju, na który ydzi
najwicej godz , zabroni powszechnie tych rzeczy, których oni najzgubniej naduywaj .
Tak jest np. dawna galicyjska ustawa przeciw pijastwu, a wiele innych takich ustaw
krajowych mona by z korzyci obmyli i zrobi .
Ale i w pastwowym ustawodawstwie jest wiele do zrobienia. Liberalizm, jako partia
polityczna jest ju i w Austrii i prawie wszdzie w mniejszoci, czemu prawa przeze
ukute, o religii, o szkole, o najwaniejszych czynnikach spo ecznego ycia, pozostaj w
mocy i s u interesom semickim przeciw chrystianizmowi? Ciary finansowe pastw s
niemal wszdzie tak roz oone, e obarczaj g ównie, a nieraz przygniataj si y prawdziwie
produkcyjne kraju, a kapita ruchomy, ten ulubieniec potgi semickiej, prawie bez adnego
brzemienia si panoszy. Gdy pastwa myl o opodatkowaniu gie dy, gdy próbuj
najbardziej krzycz cym jej naduyciom zapobiec, wzbroni np. fikcyjnych, niczym nie
pokrytych kupn walorów, to zaraz kapita ruchomy grozi nie ask pastwom – i pastwa si
przed t grob cofaj . Weksel, którego wynalazkiem ydzi si che pi , opatrzony jest
pieczo owicie ca ym szeregiem ustaw, umiejtnie w jego interesie zrobionych, uzbrojony
wyj tkow egzekutyw ; a rola, a przemys podobnej pieczo owitoci ustaw, zastosowanej do
ich potrzeb, wcale nie znaj . Istniej izby handlowe, w których, jak wiadomo, króluj ydzi
tak zupe nie, e chrzecijascy kupcy ani próbuj si wy ama . Izby te w wielu rzeczach
maj wp yw na rz dy i ciesz si przywilejem wysy ania w asnych pos ów do parlamentu.
Nie gani bynajmniej zasady reprezentacji interesów w Radzie pastwa, ale kiedy handel ma
swoje izby, dlaczegó przemys nie ma swoich? dlaczego ich nie ma rolne gospodarstwo?
sk d ten przywilej wy cznie dla handlu? – Mamy w zasadzie równouprawnienie, ale, jak
wida , daleko nam jeszcze do tego, ebymy byli w prawnej równowadze z ydami. Do tego
wic usilnie na drodze prawnej d my.
Wszelako równo prawa, cho by najzupe niej przeprowadzona, nie jest jeszcze ostatnim
s owem w kwestii, któr roztrz samy. W granicach pastwowego równouprawnienia, jeszcze
spo eczestwo jako takie róne moe zaj stanowiska wzgldem ydów, rónymi kierowa
si systemami. A najprzód jest system asymilowania, alias polszczenia ydów, przez
wci ganie ich wszelkimi sposobami w spo eczestwo chrzecijaskie. W myl tego systemu,
otwiera si ydom wszystkie drzwi i ramiona, wpuszcza si ich nie tylko do wszystkich
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urzdów, kasynów, klubów, ale do wszystkich towarzystw, do rodzin, wci ga ich si nawet
przymusowo do wspólnych szkó – wszystko w nadziei prdkiego zabsorbowania elementu
ydowskiego. System ten bardzo si u nas swego czasu spopularyzowa , uchodzi za kwiat
liberalizmu, w jego imieniu wystpowano w sejmie, w pismach publicznych. Popiera go te
gor co wielu ydów do inteligencji nale cych – w jakim zamiarze? czy wierz sami w
moliwo stopienia si z naszym elementem, czy przeciwnie pragn zdoby now si , aby
nas poch on ? Bóg raczy wiedzie . Pewnie i takie i takie pogl dy s midzy owymi
ydami. Ale jest ich nierównie wicej, nawet w liczbie wykszta conych, przynajmniej u nas
w Galicji, którzy temu zlaniu si stanowczo si opieraj ; chc zachowa ca odrbno
ydowsk . Takie jest stanowisko potnej partii tzw. "Syjonistów" i jej organu Przyszo. A
trzeba wiedzie , e oprócz ich gazet publicznie znanych, wychodzi pewna liczba gazetek
drukowanych po ydowsku, tj. ich gwar ludow , hebrajskimi literami wyraon . Tych
gazetek zapewne nikt prócz ydów nie czyta i moe nikt nie policzy , jednak sam jzyk,
jakiego uywaj , pozwala przypuci , e i one tego stanowiska odrbnoci broni .
My, co do tego punktu, nie wahamy si stan po stronie tych gazetek i partii syjonistów, a
filosemityzm, udz cy si nadziej asymilacji odrzuci . Asymilacja, absorbcja ydów (bez
chrztu, rozumie si) jest mrzonk ; nigdy i nigdzie si nie uda a. Trzeba mie bardzo naiwn
wiar w wszechmoc szko y, aby wierzy , e przepdzane przez jej wrota pokolenia przestan
by ydami. Ju sam fakt, e midzy syjonistami jest wielu takich, którzy pokoczyli
gimnazja i akademie, zadaje temu przypuszczeniu k am. Moe kto powie, e trzeba na to
wicej czasu? Otó we Francji od stu lat ydzi s równouprawnieni, w publicznych ucz si
szko ach, a dzi, po wieku, czy nie s najprawdziwszymi ydami? czy nie wida w ich
zawsze potnym a solidarnym dzia aniu wszystkich dodatnich i ujemnych znamion
ydowszczyzny?
Asymilacja ydów wtedy jedynie jest moliw , kiedy w jakim kraju rzadkie tylko s i
odosobnione jednostki. Wtedy dzielniejsze spomidzy nich wyrobi si mog na
poytecznych tego kraju obywateli; zdolnoci w swej naturze po temu maj . Dlatego w
Anglii, gdzie a do ostatnich prawie czasów nadzwyczaj ma o by o ydów, ydzi ci,
odosobnieni, zostawali dobrymi Anglikami; spomidzy siebie nawet wydali lorda
Beaconsfielda.
I st d Anglicy nie mogli wcale poj ruchu antysemickiego na kontynencie. Skoro atoli w
jakim kraju, cho by za morzami, ludno ydowska troch si zwiksza, skoro yd czuje
blisko yda, a nie osamotnienie midzy chrzecijanami, zaraz budzi si midzy nimi
rasowa solidarno , poczucie zbiorowej si y; zaczem idzie tradycyjna pogarda dla goimów, i
wszystko inne. – Wic w kraju, który z wszystkich na wiecie ma najgstsz stosunkowo
ludno ydowsk , w Galicji, mówi o asymilacji ydów, jest to udzi si dobrowolnie – a
fatalnie.
Wreszcie dowiadczenie uczy, e wszelkie usi owania, by ydów asymilowa , nie tylko si
nie udaj , ale do wrcz przeciwnego prowadz rezultatu: odbieraj c im resztk moralnej
wartoci, jak mieli. T umacz c wyej odporno bezprzyk adn ydowskiego nacjonalizmu,
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przypisywalimy j wp ywowi religii, niegdy prawdziwej i Boej: dzi ta religia, na
fa szywym stoj ca gruncie i nadprzyrodzonych pozbawiona rodków, s abe ma korzenie i
najmniejszego potr cenia krytycznego rozumu nie wytrzymuje; nacjonalizm za, w natur
niejako wryty, ca moc swoj zachowuje. St d wszystko, co si robi, aeby ydów
asymilowa , do tego jedynie prowadzi, e odbiera si im religi, czyni z nich skoczonych
materialistów i ateuszów, a ca y ich nacjonalizm zostawia nietknity. I tacy w ogóle ydzi
s , rozumie si, gorsi i pod kadym wzgldem dla spo eczestwa chrzecijaskiego
szkodliwsi od owych, co cho jakie karby czci i bojani boej mieli. Dlatego to daje si raz
po raz s ysze midzy nami utyskiwanie, e dawni cha atowi i pejsaci ydzi lepszymi byli od
dzisiejszych.
Jest faktem uwagi godnym, e nasze polskie spo eczestwo, jakkolwiek ekonomicznie
s absze od wielu innych, a maj ce w swych granicach wicej ydów ni jakikolwiek inny
naród, jednak nie da o si tak ydom opanowa , jak Wgrzy, jak Wiede i niektóre czci
Niemiec, jak si ju daje opanowa Pary. ydzi wyzyskuj nas materialnie moe wicej ni
innych, wdarli si a do naszej kieszeni; ale nie wzili nas z góry, jak wzili te narody, nie
ow adnli u nas prasy, uniwersytetu, nie maj przystpu do naszego towarzystwa; w niczym,
Bogu dziki, tonu nie nadaj . Otó to szczególne ochronienie naszego spo eczestwa
zawdziczamy, nie ekonomicznej, jak powiedzia em, ale moralnej i religijnej naszej sile,
która duchowo trzyma a ydów z daleka. Zawdziczamy to i temu, e ydzi te u nas z
daleka si trzymali, kszta cili si odrbnie w swoich chajderach, yli wy cznie dla siebie i
midzy sob . By y to dwa odrbne wiaty, które styka y si w ekonomicznych interesach, ale
poza tym si nie zna y. Te warunki zachowa y si u nas, d uej ni gdzie indziej, i po czci
jeszcze si zachowuj . Nie przyk adajmy rki do ich usunicia – inaczej spotka nas to, co
innych spotka o: e nie my zasymilujemy ydów, ale wicej oni nas zasymiluj duchowo.
Có wic zostaje do zrobienia wzgldem ydów – jeeli nie chcemy ani antysemityzmu
który przeciw nim judzi – ani filosemityzmu, który ich przyci ga? Zostaje jeszcze
samoobrona spo eczna przeciwko zgubnym wp ywom elementu ydowskiego, któr bym
nazwa asemityzmem. Tak j nazywam, bo ta samoobrona nie mieci w sobie nic zaczepnego;
zaley ona na tym, eby spo eczestwo chrzecijaskie, przekonawszy si o zwyk ej
zgubnoci wp ywu semickiego, zamyka o si, zawarowywa o przeciwko temu wp ywowi – o
ile by moe, poza tym wp ywem y o i rozwija o si.
Czy tak pojta samoobrona jest s uszna i godziwa? Liberalni ydzi najgwa towniejsze
przeciw niej podnosz wrzaski; identyfikuj j z antysemityzmem i ze wszystkimi jego
ekscesami; mówi , e jest krzycz c niesprawiedliwoci spycha kogo na drugi plan,
odmawia mu równego zaufania dlatego, e jest ydem, bo przecie moe on by tak dobry,
jak inny; a od czegó równouprawnienie? – Otó najprzód o krzywdzie ze stanowiska prawa
pastwowego nie moe tu by mowy: bo rzecz jasna, e mówimy tu tylko o akcji spo ecznej
w granicach pastwowego równouprawnienia, którego, jak ju wiadomo, narusza nie
mylimy. Ale i ze stanowiska ludzkiej i chrzecijaskiej s usznoci, nie ma w tym, wed ug
mego przekonania, adnej krzywdy: albowiem, kiedy postpujemy wed ug zasady tej
samoobrony, kiedy np. maj c sprzeda wie, wydzierawi karczm, unikamy yda a
http://www.ultramontes.pl/asemityzm.htm

Page 15 sur 21

Asemityzm Kwestia ydowska wobec chrzecijaskiej etyki

12/12/07 16:54

szukamy chrzecijanina, to nie s dzimy pojedynczych indywiduów ydów, nie przeczymy,
e i u nich znale si moe najwiksza prawo ; ale z powodu uzasadnionego zdania o
niszej moralnoci i zgubnoci wp ywu ogó u zwyk ych ydów, mamy s uszny powód
odmawiania indywiduom tego, czego nie jestemy prawnie obowi zani im da . – To nie jest
ani przeciwko sprawiedliwoci – wed ug okrelenia – ani te przeciwko chrzecijaskiej
mi oci bliniego; bo mi o ta kae wicej dba o dobro ogó u ni o dobro jednostek, i
wicej o dobro moralne ni o materialne.
Najsumienniejszy chrzecijanin nie zgani praktyki zak adania gospod chrzecijaskich dla
rugowania ydowskich karczem, wydzierawiania maj tków o ile monoci chrzecijanom a
nie ydom, szczególnego popierania chrzecijaskiego handlu itp.; otó, gdyby okrelona
powyej zasada by a nies uszn i niegodziw , to wszystkie te postpowania by yby
niegodziwe – bo one z niej wyp ywaj : w kadym takim postpowaniu wychodzi si zawsze
z presumpcji, e wp yw yda jest w ogóle szkodliwy, i e z tego powodu s usznym jest ten
element uchyla w kadym pojedynczym wypadku, gdzie nie ma prawnego obowi zku go
dopuci .
Ta samoobrona jest wreszcie i z tego powodu s uszna, e ydzi powszechnie, jakemy
widzieli, popieraj si solidarnie przeciwko chrzecijanom – i oby ta ich solidarno nie
przekracza a granic, jakie sobie nasz asemityzm wytyka! Okrelona wic samoobrona
chrzecijaskiego spo eczestwa jest tylko przywróceniem – i to czciowym zaledwie –
spo ecznej równowagi i równoci z ydami.
Jeeli za s uszno samoobrony i jej potrzeb, w naszym zw aszcza kraju, w zasadzie
uznajemy, to powinnimy j szczerze zastosowa w ca ej rozci g oci. Zamyka przed
ydowskim pierwiastkiem przede wszystkim kó ko rodzinne. Ju same prawa kocielne
chroni nas od zwi zków ma eskich z nieochrzczonymi – i nieobliczalne nam przez to
wywiadczaj dobrodziejstwo. Lecz na tym nie poprzestaj c, powinnimy trzyma yda z
daleka od rodzinnego ogniska, do którego tylko zaufani i moralnie godni przyjaciele winni
mie przystp. Zamyka dalej przed tym ywio em, o ile w naszej mocy, maj tki zw aszcza
ziemskie, które tak szerokie jego z ym wp ywom otwieraj pole. Zamyka nawet w pewnej
mierze towarzyskie stosunki. Kawiarnie, ogrody publiczne, teatry s dla wszystkich; ale
zwi zki towarzyskie, zrobione z wyborem dla wspólnego poycia, dla zabawy, – jak
rozmaite kluby, róne stowarzyszenia m odziey – mog doskonale postawi sobie warunek,
e wy cznie chrzecijan do swych gron przyjmuj . Czy potrzeba moe wylicza moralne
straty, na jakie zw aszcza m odzie przez poufa e poycie z ydami bywa naraana? W armii
niemieckiej nie ma ani jednego yda na stopniu oficerskim; prawo jednake ydom
przys uguje, ale cia o oficerskie uporczywie owiadcza, e nie chce z nimi kolegowa . Gdy
jeden, za pomoc najwyszych protekcyj, usi owa zmieni ten opór, wszyscy oficerowie
pu ku podali si do dymisji. A podobno duch armii niemieckiej na tym wykluczeniu ydów
nie traci.
Jeeli za i w rodzinnej i w towarzyskiej sferze po danem jest odcicie spo eczestwa
chrzecijaskiego od wp ywów ydowskich, to jeszcze po dasze jest ono w szkole. Wielu
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si o to pyta em dowiadczonych nauczycieli, wszyscy mi jednog onie wiadczyli, e
moralnie szkodliwym elementem dla szkó , nawet rednich, ale zw aszcza ludowych i
wydzia owych po miastach, s dzieci ydowskie, które do nich uczszczaj – ch opcy, a
jeszcze wicej dziewczta. One ucz przedwczenie niemoralnoci, matactwa, a w troch
wyszych klasach rzucaj czsto pierwsze posiewy religijnego sceptycyzmu. Nie ma wic
innej rady, jak do tego d y , eby szko y dla ydów by y osobne – innymi s owy: d y do
szko y wyznaniowej. Duo si mówi przeciwko chajderom; przypuszczam, e mog one by
straszliwie zacofane, trwam jednak w przekonaniu, e dawnym chajderom naszym
zawdziczamy, i nas masa ydów u nas osiad a nie zala a ponad g ow jak Wgrów, i
emy uchowali wiar i narodowe cechy nasze. Trzeba zapewne chajdery nadzorowa ,
zreformowa je, aby je do miary wspó rzdnych szkó doprowadzi ; ale nie odbiera im
odrbnoci, cechy religijno i narodowo-ydowskiej, jak sami ydzi zachowa pragn . I ich
dzieci na tym dobrze wyjd , bo zachowaj , jak mówi em, cokolwiek religii, i nasze dzieci
wyjd na tym dobrze, bo zgubnego unikn wp ywu.
Moe si komu zdaje, e jest sprzeczno midzy tym  daniem zachowania chajderów, a
postawionym wyej postulatem Kaha ów; ale co innego jest wobec pastwa organizacja
spo eczno-ekonomiczna, jak Kaha , a co innego szko a. Wed ug Brafmanna nawet, chajdery
w aciwie od Kaha u nie zale , s to czysto prywatne przedsibiorstwa nauczycieli, nie
maj ce innej normy jak dobrowolne umowy midzy nimi a rodzicami, którzy im dzieci
powierzaj ; nic wic nie przeszkadza je reformowa . W kocu, jeeli ju chajdery s w
zasadzie potpione, to nieche bd dla ydów po miastach i miasteczkach osobne szko y z
charakterem wyznaniowym. I niechaj ta praktyka, po dana zarówno przez ydowsk jak i
przez chrzecijask ludno , znajdzie wyraz i utwierdzenie w ustawie o szkole
wyznaniowej, która by ju raz na dobre uwolni a nas od tej mieszaniny dzieci
chrzecijaskich z ydowskimi na awceszkolnej i (co jeszcze szkodliwsze by moe) od
nauczyciela ludowego yda.
Jeszcze dwa s owa wyjanienia. Nazwa asemityzmu wygl da negatywnie, jednak nie oznacza
ona wcale biernoci, nawo uje do czynów – ale innych, ni pewni ha aliwi antysemici. Dla
bronienia skutecznie chrzecijaskiego spo eczestwa trzeba podejmowa , dawa w rce
chrzecijan pewne przedsibiorstwa, które ydzi zwykle opanowuj i wyzyskuj na zgub
materialn i moraln miejscowej ludnoci: zak ada gospody chrzecijaskie, sklepiki
wiejskie, spó ki spoywcze, instytucje kredytowe odpowiednio urz dzone dla ch opa, dla
ma omiejskiego rzemielnika. Trzeba te pilnowa , kady w swej sferze dzia ania, zwyk ych
naduy , jakich si ydzi dopuszczaj , i z ca stanowczoci prawnymi rodkami im
zapobiega . Na wsi – czy si jest ksidzem, czy nauczycielem, czy w acicielem lub
zarz dc – nie pieci si z ydem, który si podchlebia ale mie baczne oko nad sposobami,
jakimi lud usidla i demoralizuje, przestrzega w ocian, a w razie czynów karygodnych
ostrzega w adze. W miecie take wedle monoci zapobiega niemoralnym zyskom, o
jakich mówilimy w swoim miejscu, przestrzega m odzie i innych. Trzyma si zasady,
etrwaj ce tajemnie psucie daleko wikszym jest z em, ni publiczny skandal; ten ostatni
nawet nieraz przeczyszcza powietrze. Wreszcie na publicznej arenie, w prasie, w literaturze,
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w pracy prawodawczej, wykrywa i zwalcza mnie doktryn i akcj ydowsk, ze
wszystkich najgorsz, os aniajc si nazw liberalizmu, a zmierzajc, jak mówilimy, do
odchrzecijanienia spo eczestwa.
A nade wszystko, i w rodzinie i na wsi i w miecie i w kraju, potgujmy wszystkimi
sposobami ycie katolickie, rozumienie jego zasad, cenienie i kochanie jego moralnoci. To
najwicej, bo od wntrza, uzbroi, odpornym uczyni nasze spo eczestwo przeciwko
zaraliwym i niszczcym wp ywom ydowskiego pierwiastku. To je uzdolni do objcia
ydów w powszechnym przykazaniu mi oci bliniego, a zarazem nienawidzenia i
odpychania wszystkiego, co jest z em, nikczemnem w ich zasadach, dnociach i
praktykach.
Idzie teraz na nasz kraj wielkie niebezpieczestwo, czy te wielka próba, jakiej nie
dowiadczy w przesz oci. Chmara ydów mieszka a u nas od wieków, ale nie wnika a w
nasz spo eczno , trzyman by a z daleka odrbnym wychowaniem i po oeniem prawnym.
Gdy, za naszej pamici, zapory prawne zosta y usunite, nie od razu skutek si da uczu w
ca ej pe ni, musia y nowe przyj generacje. Dzi ju wielu ydów naukowo wykszta conych
pnie si w gór, zdobywa róne stanowiska w ustroju naszego kraju. Ale to s, jak si zdaje,
dopiero harcownicy na przedzie idcy; gdy si rzuci okiem na gste t umy tego szczepu za
nimi stojce, które te prawdopodobnie, i to niebawem, w tym ruchu wezm udzia , to
strach przechodzi na myl, co grozi naszej religii, obyczajom i narodowoci. rodki obronne,
o których mówilimy poprzednio, ograniczy tylko mog, moe opóni ten pochód,
powstrzyma go zupe nie nie mog. Jedynie si y moralne, wznios e zasady i uczucia
religijne, jako te narodowe, wszczepione wychowaniem, spotgowane yciem, zdolne s
postawi nasze skarby duchowe tak wysoko, e ich ten zalew nie dosignie.
O. Marian Morawski SI
Ks. Marian Morawski T. J., Podstawy etyki i prawa. Wydanie czwarte niezmienione. Kraków 1930.
Wydawnictwo Ksiy Jezuitów, ss. 354-404.
(Pisowni i s ownictwo nieznacznie uwspó czeniono).
Pozwolenie W adzy Duchownej:
Mona drukowa
Kraków, dn. 15 lipca 1930 r.
Ks. Stanisaw Cisek T. J.
Prowincja Maopolski
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L. 7289/30.
Pozwalamy drukowa
Z Ksi co-Metropolitalnej Kurii.
Kraków, dn. 26 lipca 1930.
L. S.
† Adam Stefan
Ks. A. Obrubaski
kanclerz.

Przypisy:
(1) Pisane r. 1896 pod tyt.: Asemityzm.
(2) Drumont w France Juive i wielu innych antysemitów pisz bez koca androny o rzekomej niszoci i
pod oci rasy semickiej, a adnej nie zwracaj uwagi na histori tego narodu.
(3) Le juif et 1'antisémitisme par Anatole Leroy-Beaulieu Revue des deux mondes 1891-1893.
(4) Przypomnijmy sobie, jak nasz polski patriotyzm a do nadmiaru si spotgowa i ekskluzywnym
zrobi , kiedy nasi poeci wmówili nam na chwil, e Polska jest mesjaszem narodów. Mesjanizm ten by
przecie z udzeniem, na niczym nie opartym; u ydów boa misja narodu by a prawd i by a wielkimi
dowodami popart .
(5) W zwi zku z tym religijnym nacjonalizmem jest te silnie ukonstytuowane w tym narodzie i dot d
si przechowuj ce ycie familijne.
(6) O tym wietnym po oeniu ydów w ówczesnym wiecie grecko-rzymskim porównaj ciekawe i
gruntowne studium La question juive dans l'antiquité przez A. Durand, w Etudes religieuses,
philosophiques, historiques z dnia 15 wrzenia 1895.
(7) Skoro faktycznie Talmud wp yn na duchowy nastrój i póniejsz histori ydów, zatem uczeni
chrzecijanie, którzy sumiennie badaj Talmud, oddaj nam prawdziw us ug, z której nawet ydzi
dobrej woli skorzysta mog . Midzy innymi ks. J. Pranaitis, profesor jzyka hebrajskiego w Akademii
duchownej petersburskiej, wyda wieo powane studium pt.: Christianus in Talmude Judaeorum
(Petropoli 1892), umylnie, s dz, po acinie napisane, aeby s uy o uczonym, a nie dostawa o si do
szerszych kó , jako podnieta do "hecowania" przeciw ydom. W ksi ce tej podany jest d ugi szereg
ustpów z Talmudu, okrelaj cych, czym jest chrzecijanin w oczach Talmudu, i jak si synowie Izraela
powinni wzgldem niego zachowa . Aeby za nie zarzucono autorowi, jak zarzucono Rollingowi i
innym, e le t umaczy, dlatego obok aciskiego przek adu podany jest zawsze tekst hebrajski Talmudu.
– Tam mona si naczyta tych zda "strasznie daleko idcych", o których mówi em, szczególnie od str.
112-116.
(8) Bernard Lazare: L'antisémitisme, son histoire et ses causes. Paris, Chailley, 1894.
(9) Brafmann, nawrócony yd, opracowa to dzie o dla rz du rosyjskiego, i popar kade twierdzenie
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za czonymi dokumentami, przewanie oryginalnymi aktami kaha owymi, starszymi i wieymi. Wysz o
to dzie o po rosyjsku w Wilnie 1874 r., a w polskim, skróconym przek adzie przez Z. W. we Lwowie
1874 r., nak adem drukarni Dobrzaskiego. Obie te ksiki, rosyjska i polska, s trudne do znalezienia;
musia y by wykupione.
(10) Talmud i praktyka ydów pozwala w pewnych razach na sdy polubowne przez partie wybrane
poza Bet-Din'em, wic oni sami wcale Bet-Din'u za sd polubowny nie uwaaj.
(*) Zob. F. J. Holzwarth, Zburzenie Jerozolimy; – przyp. red. Ultra montes.
Nota o autorze: "Morawski Marian Ignacy h. Dzierykraj T. J. Ur. 15 sierpnia 1845 r. w Grafenbergu
na lsku z ojca Wojciecha, który póniej owdowiawszy sam zosta kap anem i Marianny z
Grocholskich, siostrzenicy ks. Stanis awa Cho oniewskiego (zob.). Nauki gimnazjalne ze wietnym
postpem odby w Metzu u Jezuitów, poczym w grudniu 1863 r. wstpi do nowicjatu Towarzystwa
Jezusowego w Starejwsi. Wywicony 14 sierpnia 1870 r. w remie na kap ana przez biskupa
Stefanowicza, w roku nastpnym przez 6 tygodni z ca ym powiceniem niós pomoc jecom francuskim
przywiezionym do Poznania. Od r. 1873 do 1879 jest ojcem duchownym studentów filozofii w kolegium
Jezuitów w Starejwsi i równoczenie ich profesorem, poczym rektorem kolegium w Tarnopolu, gdzie te
2 lutego 1880 r. sk ada profesj zakonn. Tu za jego rzdów r. 1881 odprawiaj si pierwsze rekolekcje
dla klas bardziej wykszta conych. W r. 1883 zostaje przeniesiony do kolegium krakowskiego, gdzie z
polecenia ówczesnego prowincja a Henryka Jackowskiego (zob.) zak ada i obejmuje redakcj "Przegldu
Powszechnego", któr prowadzi a do zgonu udowadniajc jego istnieniem tez, e wiara i wiedza,
religia i nauka nie s i nie mog by z sob w sprzecznoci. W r. 1888 zostaje profesorem
nadzwyczajnym dogmatyki specjalnej w Uniwersytecie Jagielloskim, któr (od r. 1891 jako prof.
zwycz.) wyk ada a do r. 1899, piastuje w r. 1894 na 5 godno dziekana wydzia u teologicznego.
Wyk ady jego cechowa a gruntowno i jasno a nic w nich nie by o pedantycznego lub szablonowego.
Kiedy w kolegium krakowskim Jezuitów utworzono oddzia pisarzy, M. zosta jego pierwszym
prze oonym i wraz z nim przeniós si do rezydencji Ojców pracujcych w kociele w. Barbary a
mieszkajcych wówczas na Grodzkiej; którego to domu zosta r. 1896 superiorem. M. podobno podda
myl ks. Jackowskiemu do umieszczenia konwiktu uczniów w gimnazjum w Chyrowie, a w kadym
razie jego ojcowizna pos uy a na wybudowanie w znacznej czci tego kolegiom. † [zmar ] w
Krakowie w rezydencji na Grodzkiej 6 maja 1901 r. By to talent bogaty a wszechstronny, dusza piknie
artystycznie wyrobiona, charakter prawy i mi y, w obcowaniu pe en prostoty, której dziedziczna
dystrakcja nie psu a. Mia dar szczególny pozyskiwania dla prawdy umys ów do niej uprzedzonych,
dziki urokowi swej rozmowy. Mile te by widzianym i chtnie s uchanym w zebraniach towarzyskich i
na rozprawach naukowych. Zawód pisarski wczenie rozpocz bo r. 1870, kiedy to w Krakowie
powsta o pismo pod redakcj ks. Goliana (zob.), które mia o za zadanie broni dogmatu nieomylnoci
przed atakami pseudopostpowej prasy. Ów "Tygodnik Soborowy" cigle zasila M. swym piórem.
Póniej, jako profesor filoz. pisywa liczne artyku y do "Przegldu Lwowskiego". Z nich póniej
powsta o dzie o pt.: Filozofia i jej zadanie, wyd. 3, Kraków 1899 r., które swego autora postawi o w
rzdzie najwybitniejszych polskich filozofów. Z innych jego prac (zaznaczajc, e o ile inaczej nie
podano, by y wydane w Krakowie) wymieniamy: Celowo w naturze, studium przyrodniczofilozoficzne, wyd. 5, 1901 r.; Co to jest hipnotyzm, 1889; W czym tkwi si a Renana, wyd. 2, 1896;
Podstawy etyki i prawa, wyd. 3, 1907; Asemityzm, 1896; O pojedynku, 1892; O zwi zku sztuki z
moralnoci , 1887; W sprawie sztuki z powodu ksi ki Stanis awa Witkiewicza "Sztuka i krytyka u nas",
1892; Niebo nocne a dzienne, 1900; Wieczory nad Lemanem, wyd. 5, t umaczone na jzyk niemiecki,
rosyjski, hiszpaski, serbski, [francuski, angielski, portugalski, holenderski, chorwacki, wgierski,
japoski,] w formie rozmowy towarzyskiej ludzi rónych zapatrywa podaj apologi wiary katolickiej.
wi tych Obcowanie: cz I: Komunia mi dzy duszami, 1903 (dzie o przerwane mierci M - o.);
Pielgrzymka ycia, wyd. 2, 1892; O rozmylaniu i rachunku sumienia pod ug w. Ignacego, wyd. 4,
1893; Skarb duchowny dla Braci Towarzystwa Jezusowego (regu y T. J. i wiczenia duchowne w.
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Ignacego), 1894; Novem officia erga Sacr. Cor Jesu ad mentem B. Margarithae Alacoque concinnata,
Tarnopol 1881; Mowa na obóczynach Natalii z Jezierskich Popielowej u Karmelitanek w Krakowie,
1899; O nabo e stwie do Serca Jezusowego w stosunku do dogmatu i kultu katolickiego, 1886;
Opowiadanie Wyznawcy, Tarnów 1893; Ostatni dzie Flawiuszów, tragedia historyczna (dzieo
pomiertne), 1910; "Spowied " rosyjskiego pisarza Lwa Tostoja, 1888. Nadto w "Przegldzie
Powszechnym" z gór setka artykuów i recenzyj; 40 przemówie w Kazaniach i szkicach ksi y T. J.; O
szkole katolickiej, referat w Ksi dze pami tkowej Wiecu katolickiego w Krakowie 1893. (Por. Kobyecki,
Ks. Maryan Morawski T. J., Kraków 1901; Za ski, Jezuici w Polsce, t. ostatni; Popiel Pawe, w
"Przegldzie polskim" z 1901; J(adwiga) R(ostworowska) w nr. 109 "Czasu" z 1901)". – Marian
Bartynowski (artyku w "Podr cznej Encyklopedii Ko cielnej" opr. pod red. ks. Zygmunta
Chemickiego, M.–N., Tom XXVII–XXVIII. Warszawa 1912, ss. 214-215).
POWRÓT DO STRONY GÓWNEJ:
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