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Wina chrze cija stwa wobec narodu ydowskiego
Kiedy ujawniono zgroz ho okaustu, wy oni o si pytanie: Jak mog o do
tego doj ? Przera a nas prawda, e ho okaust by po prostu kulminacj
wielowiekowej nienawi ci i wzmo onych prze ladowa , nader cz sto
podsycanych przez teo ogi chrze cija sk .
Jestem do g bi wzburzona - jako chrze cijanka i jako Niemka, bo w
miastach niemieckich od czasów redniowiecza zabijano bezlito nie tysi ce
ydów. Matka Basilea Schlink. za ycielka naszej wspólnoty sióstr, w ksi ce
Israel, Mein \/olk (Izrael. Mój lud), w sposób poruszaj cy pisze, e ka dy, kto
dotyka ludu Bo ego, dotyka samego Boga, gdy Izrael jest renic Jego oka
(patrz Zach 2,12).
Zwa ywszy na okropno ci pope nione wobec ydów w imieniu Chrystusa
w ci gu 2000 - letniej historii Ko cio a, nie mo emy wi towa prze omu
tysi clecia bez uprzedniego wyznania, ze skruszonym sercem, jakim bó em
nape nia nas ta przesz
. Swym niechrze cija skim sposobem my lenia i
dzia ania przysporzyli my imieniu Jezusa wstydu i ha by, sprawiaj c, e sta o
si ono dla ydów, ludu Bo ego, odstr czaj ce...
Pragniemy wi c dzisiaj modli si o to, aby na ca ym wiecie chrze cijanie
by!i ponagleni do obchodzenia prze omu tysi clecia nabo stwem pokutnym
- w duchu jedno ci, maj c w pami ci nasze wspólne dziedzictwo, inspiracje do
takiego nabo stwa mo na otrzyma w naszym wydawnictwie.
Poni sze fragmenty z
ydowskich oraz chrze cija skich
róde
historycznych stanowi krótkie podsumowanie strasznych faktów z historii
traktowania ydów przez chrze cijan - faktów, które brukowa y drog do
holokaustu. W tym sk pym uj ciu nie ma, niestety, mo iwo ci bli szego
zaj cia si poszczególnymi okresami historycznymi. Dlatego na ko cu
wskazano literatur .

Pa dziernik 1997

W pierwotnej gminie chrze cija skiej ydzi i poganie jednoczy ! si wokó
Jezusa i w Jezusie byli jedno ci bo mur mi dzy ydami i poganami zosta
zburzony. By a jedna trzoda i jeden Pasterz. Jednak pó niej, kiedy proporcje
uleg y przesuni ciu i do Ko cio a wesz a wi ksza i
pogan, a liczba ydów
stosunkowo mala a,
ydów nie znajduj cych si jeszcze w gminie
chrze cija skiej zacz to postrzega ju nie jako braci w wierze w jednego,
objawionego Boga, ecz jako obcych, nieomal jak wrogów.
stnia y wszelkie podstawy, by mimo walk i trudno ci, które wyst pi y,
zachowa do nich stosunek yczliwy. w pokornej mi ci, bo przecie to od
nich otrzymali my Prawo i proroków oraz Pana Jezusa. Nie bez powodu
aposto Pawe napomina nas, e jako wierz cy w Chrystusa nie mamy si
wobec nich czym chlubi . ecz winni my zachowa postaw pokory, wiedz c,
e korzeniem drzewa s ydzi i e to oni nosz nas. a nie my ich, poniewa my
jeste my tylko w nich wszczepieni (Rzymian 11). Lecz wrogowi uda o si
wyrwa Ko ció z tej pokornej postawy braterskiej, i w samouwie bieniu
zagarn on dla siebie wszystkie aski i obietnice odnosz ce si do Izraela,
wykre laj c Izraela wykre li z historii zbawienia.1
Teo ogia chrze cija ska a prawo dziedzicznenia Izraela
We wczesnym Ko cie e chrze cija skim najpierw nie mia o, a w ko cu
ca kiem wprost zacz to ro ci sobie prawa do dziedzicznego prawa zraeia.
Wida to wyra nie zw aszcza w tak zwanym Li cie Barnaby^, który powsta
oko o r. 130 w Syrii, przez niektórych nauczycie!! Ko cio a zaiiczanym do
Nowego Testamentu. Jest on pe ny ostrej polemiki anty ydowskiej,
odmawiaj cej ydom wszelkiego g bszego zrozumienia Pisma wi tego - bo
nie s go w ogófe warci. List Barnaby traktuje Stary Testament wy cznie jako
cie Chrystusa i Ko cio a: przymierze Boga z Jego iudern odnosi ju tytko do
chrze cijan, ydzi utracili je na zawsze.
Takie oraz podobne twierdzenia, zawarte np. w iistach Ignacego z Antiochii
(70-107), coraz bardziej forsowa y uj cie, e Ko ció jest nowym !zrae!em.
Cesarz Konstantyn posun si nawet do tego, by o wiadczy , e kraj zraei nie
nat y ju odt d do narodu ydowskiego, t cz do Ko cio a chrze cija skiego.3
Tu znajduje si ju zarodek "teorii wydziedziczenia", która w okresie od XV do
XVt i wieku uros a do przera aj cych rozmiarów i nie przestaje szkodzi po
dzi dzie .
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1

2

Ve1ag Otto Walter AG. 0lten 1945
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Po zburzeniu wi tyni w Jeruzatem (70 r) oraz po powstaniu Bar-Kochby
(132-135) wiara ydowska nie upad a, lecz nabra a si yciowych i zdoby a
wp ywy. Argument, jakoby Ko ció zaj miejsce Izraela, przesta by
przekonuj cy. Przeciwnie, gminy chrze cija skie i ydowskie rywalizowa y z
sob w nawracaniu pogan, a m ody Ko ció widzia w judai mie wzrastaj ce
zagro enie.
Aby temu przeciwdzia , teologia chrze cija ska próbowa a stworzy
Jezusa nie ydowskiego. Wyci gano najosobliwsze dowody - wiar Abrahama,
a nawet obietnic dan Adamowi - eby pokaza , e Ko ció istnia znacznie
wcze niej ni Izrael, a nawet e faktycznie jest "wiecznym Izraelem"
(Tertulian)1 Do jakiego stopnia my l ta jest niebezpieczna, okaza o si setki lat
pó niej, w Trzeciej Rzeszy.
We wczesnym chrze cija stwie ydów do
szybko oskar ono o
"morderstwo Boga". Mimo i Ewangelia Mateusza 20,18-19 i Dzieje
Apostolskie 4,26-28 wyra nie wiadcz o tym, e za ukrzy owanie Jezusa
odpowiedzialni s tak e poganie, utrwali o si przekonanie, e winni s
wy cznie ydzi i dlatego kara nale y wy cznie ich. "Osi gn li cie szczyt
waszego zepsucia w nienawi ci do Sprawiedliwego, którego ukrzy owali cie"
(Justyn M czennik, oko o 100-165).2 Teolodzy chrze cija scy III wieku, np.
Hipolit i Orygenes, traktowali t teori dos ownie. W IV wieku my l
chrze cija ska znajdowa a si ju pod jej silnym wp ywem.
Podczas gdy "zwykli" chrze cijanie nadal piel gnowali kontakty z ydami,
a nawet uczestniczyli w nabo stwach w synagogach, przywódcy ko cie ni w
obawie przed utrat swojej trzody, nasilali werbalne ataki, by wzbudzi l k i
odraz przed ydostwem.
Augustyn (354-430) zaj stanowisko dwuznaczne. Mimo i zgadza si z
Paw em, e ydów nat y kocha , podziela zdanie ojców Ko cio a, e zdrajca
Judasz jest obrazem narodu ydowskiego. W "Traktacie przeciwko ydom"
pisze on, e wolno im
tylko po to. by w swoim upokorzeniu byli
wiadkami swojej niesprawiedliwo ci, a naszej prawdy".3 Nie naie y ich
zabija , bo nosz znami Kaina: "Niech yj po ród nas, a)e niech cierpi ! b
sta e poni ani,"4

Teori , i ydzi w swoim pe nym cierpienia bycie winni by wiadectwem
chwa y Chrystusa, traktowano pó niej wielokrotnie jako pretekst do
pogarszania ich niedoli - a nawet do ich zabijania.
Chryzostom (w przek adzie "Z otousty". 344-407), który pragn uchroni
gmin chrze cija sk w Antiochii przed spo ecznym i re igijnym wp ywem
judaizmu o zabarwieniu hellenistycznym, b c retorykiem. napad na ydów
w najostrzejszych s owach 1.
Teologia, któr zbudowa na przekonaniu, e los ydów jest nast pstwem
"zabójstwa Boga", mia a rujnuj ce skutki. Z powodu tego przest pstwa, jak
stwierdza, "nie ma ju dla was ani mo iwo ci poprawy, ani przebaczenia, ani
usprawiediiwienia ... Bóg was nienawidzi!"2 "To wyznanie nienawi ci do
ydów", pisze historyk ydowski, Heinrich Graetz, "uzbroi o pó niej
przeciwko ydom królów i pospólstwo, m ów stanu i mnichów, krzy owców
i pasterzy, w narz dzia tortur i stosy,"3 Ka dy, kto ydów prze ladowa ,
torturowa i zabija , uwa si za wykonawc gniewu Bo ego.
Pa stwo jako pop ecznik
Kiedy w IV wieku za panowania Konstantyna chrze cija stwo sta o si
religi pa stwow , Ko ció zdoby wp yw na ustawodawstwo, a synagoga
zmuszona by a podda si po cz ci presji ogranicze .
Za panowania cesarza Justyniana I (483-565) zniesiono wiele ustaw
chroni cych do tej pory ycie religijne i prawa ydów - mimo i lokalne
oddzia ywania mog y by bardzo ró ne. Degradacja mniejszo ci ydowskiej
posun a si najdalej. W VII stuleciu bizantyjski cesarz Herakliusz zarz dzi , z
przyczyn politycznych, przymusowy chrzest ydów. W ten sposób chcia sobie
zagwarantowa jedno królestwa. Praktyka ta znalaz a na ladowców i mia a
katastrofalne nast pstwa w kolejnych stuleciach 4.1
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Skazani na wieczn niewol

redniowiecze
W redniowieczu, w wyniku cis ego powi zania Ko cio a z pa stwem,
zasiew antysemityzmu chrze cija skiego wyda straszliwy plon.
Wyprawy krzy owe
Wraz z rozpocz ciem wypraw krzy owych w roku 1096 dla ydów Europy
nasta niespotykany dot d okres trwogi i prze ladowa . Kaznodzieje
krzy owców nawo ywali, by " wi wojn " rozpoczyna od w asnego kraju i
zniszczy "wrogów Boga", ydów. W Niemczech dotkni ta zosta a zw aszcza
Nadrenia. Morduj c, grabi c, chrzcz c przymusowo, hordy rycerzy, mnichów i
ch opów napada y na mniejszo
ydowsk . Wielu krzy owców lubowa o, e
przed opuszczeniem kraju w asnym mieczem zabije przynajmniej jednego
yda. aby krwi ydowsk nama ci go do bitwy z Saracenami. Mord ydów
traktowano jako czyn mi y Bogu, gwarantuj cy odpuszczenie wszelkich kar za
grzechy 1.
Tytko w okresie od maja do lipca 1096. gdy wojska krzy owców ci gn y
przez Spreyer, Wormacj , Moguncj , Koloni , Trewir i inne miejscowo ci,
wymordowano 12 000 ydowi 2.
cznie podczas tej pierwszej wyprawy
krzy owej zg adzono oko o czwart , a mo e i trzeci cz
ludno ci
ydowskiej Niemiec i pó nocnej Francji 3.
W roku 1099 rycerze krzy owi zdobyli Jeruzalem. a ich okrucie stwo
zwróci o si w równym stopniu przeciw Saracenom jak i ydom. Che pili si ,
e s wykonawcami gniewu Bo ego. Wszystkich ydów, których oszcz dzi
miecz, zap dzili do synagogi, pod yli ogie i spalili ywcem m czyzn,
kobiety i dzieci 4. Kiedy mord i rabunek nareszcie zako czyli, umyli swoje
twarze i r ce, za yli lniane szaty i poszli boso, przez ka e krwi, do ko cio a
Grobu. Ze zach i uwielbieniem dzi kowali Bogu za triumf wywalczony na
2
Jego cz
5.

1. Michael Krupp, Vergesse ich dein, Jeruzalem. Stemberg-Verlag. Metzingen 1962. s. 23
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Podczas pierwszych dwóch wypraw krzy owych ydzi niemieccy poprosili
o pomoc koron . W rewan u za obiecan ochron uczyniono ich "pacho kami
dworskimi" cesarza - przywilej, za który zmuszeni byli zap aci wysok cen .
Z czasem ci pacho kowie okazali si wydajnym ród em dochodów
pa stwowych. Jako w asno
panuj cego mo na by o ich kupowa ,
wypo ycza i sprzedawa , by sp aci d ugi. Czyniono z tego cz sty u ytek, i
wkrótce obyczaj ten przyj si tak e w innych krajach.1 Przywódcy ko cielni
usprawiedliwiali ten status niewolnika dworskiego teologicznie, nauk
wczesnego Ko cio a: ydzi skazani s na wieczn niewol , bo ukrzy owali
Chrystusa.2
Do upokorzenia ydów przyczyni y si jeszcze inne czynniki: zostali
wykluczeni z wi kszo ci zawodów, a bractwa rzemie lnicze przyjmowa y
wy cznie chrze cijan. Tak wi c, jako autsajderzy spo eczni zostali dos ownie
zmuszeni do wykonywania zawodu po yczkodawcy pieni dzy, os awionego
ród chrze cijan.
Jako kredytodawcy by i jednak e niezb dni dla kr gów wieckich i
ko ciehych. Nawet katedry i ko cio y budowano z pieni dzy ydowskich. W
efekcie duchowo-ludzka nienawi do ydów coraz silniej splata a si z
interesami ekonomicznymi.3 Gdy to ród o pieni dzy wyczerpywa o si w
ko cu, w adcy po prostu wyganiali ydów. Lecz bardzo cz sto, z braku
rodków finansowych, powodowa ! ich szybki powrót 4.
Jako po yczkodawcy pieni dzy ydzi ci gali na siebie nienawi "ma ego
cz owieka". Im wi ksze by o zad enie ch opa, np. po nieudanych zbiorach,
tym mniej bezpieczni byli ydzi. Za rzekomo religijnym zapa em ludu kry y si
cz sto nagie pobudki ekonomiczne: Rzezi towarzyszy o zniszczenie
przechowywanych w domach " ichwiarzy" zapisów d nych.5 3
W r. 1135 scholastyk francuski Pierre Abelard, w "Dialogu mi dzy
filozofem, ydem a chrze cijaninem", wk ada w usta yda s owa:
"Nigdy aden naród nie znosi tego rodzaju cierpie dla Boga. ydów,
rozproszonych w ród wszystkich narodów, bez króla i ksi t wieckich, uciska
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4. Werner Keller. j w. s 341
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si ci kimi podatkami, jakby codziennie na nowo musieli odkupi swoje ycie.
Zniewa anie ydów traktuje si jako dzie o podobaj ce si Bogu. Tak
niewol , jakiej do wiadczaj
ydzi, chrze cijanie potrafi sobie bowiem
wyt umaczy wy cznie najwy sz nienawi ci ze strony Boga.
ycie ydów powierzono ich najbardziej za artym wrogom. Nawet we nie
nie opuszcza ich trwoga.
Poza niebem nie maj bezpiecznego miejsca schronienia. Je li pragn
wybra si do najni szej miejscowo ci, zmuszeni s kupi sobie, za ogromn
sum , ochron ksi t chrze cija skich, de facto ycz cych sobie ich mierci,
aby zagarn ich spu cizn . Pól i winnic ydzi nie mog posiada , bo nie maj
nikogo, kto by gwarantowa ich w asno . Jako dorobek pozostaje im wi c tylko
interes odsetkowy, w efekcie którego s znienawidzeni przez chrze cijan".1

aby jego pacho kom nie spad w os z g owy 74.
1 marca gmina ydowska w Wormacji sama podpali a swoje domy. a 24
lipca to samo uczyni a gmina w Frankfurcie nad Menem. W Moguncji ydzi
stawili zbrojny opór. Dopiero gdy nie by o ju adnej nadziei ratunku, obl one
rodziny ydowskie same z
y z siebie "ofiar ca opaln ". Z ognia i dymu
rozbrzmiewa y ich hymny lamentacyjne. W jednym dniu, 24 sierpnia, zmar o
sze tysi cy osób, w dniu tym upad a tak e prastara gmina kolo ska.
W ca ych Niemczech - w ponad 350 gminach ydowskich - grasowa mord
w najbrutalniejszej postaci. 60 du ych i 150 ma ych gmin wyt piono
doszcz tnie. Ci, którzy prze yli, uciek i na wschód. redniowieczne ydostwo
niemieckie zniszczono. Jednak mimo najokrutniejszych rzezi nie by o
masowych odst pstw od judaizmu 1.

W ha bie i poni eniu
Mimo i Bernard z Clairvaux (1090-1153) by przeciwnikiem masowych
morderstw dokonywanych na ydach, wyja ni , e ich ojcem nie jest Bóg. lecz
diabe . Na ladowa wspó czesnych mu teologów, którzy jedno S owo Pisma (J
8. 44), wyrwane z kontekstu, odnie li do ca ego ludu ydowskiego po wsze
czasy. Nie byli w tym odosobnieni. Co podobnego mo na znale ju u
Cypriana, w III wieku 2. O ydzie jako o "wcieleniu diab a" mówi tak e Luter
3. Po stuleciach jego wypowied przytoczy Julius Streicher,
daj c
wyt pienia ludu, którego ojcem jest diabe 4.
Kozio ofiarny
Obok licznych wr cz nieludzkich rozporz dze , ydów dotkn y z liwe
obel;gi i oskar enia. Obarczano ich odpowiedziaino ci za wsze)kie niedoie i
o wiata.
Bardzo powszechnym zarzutem by o zatrucie studni,
bezczeszczenie hostii i mord rytuahy.^ Coraz cz ciej, bez najmniejszego
dowodu, obarczano ich win za czyny najbardziej absurdalne. Nawet win za
trz sienie ziemi w Wielki Pi tek 1021 r. po czone z sztormem, za co papie
Benedykt VIII i skaza ydów na mier na stosie 6.
ydów obarczono nawet win za zaraz , która szala a w Europie w r. 1348.
Zatruli rzekomo studnie, aby wykorzeni chrze cijan: Pomówienie to z Francji
przedosta o si do Szwajcarii, Belgii, Hiszpanii, Polski i Austrii. Nigdzie
jednak nie t piono ydów tak radykatnie i okrutnie jak w wi tym Rzymskim
Królestwie Narodu Niemieckiego Daremnie cesarz Karol IV wydawa zakazy,
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Mord rytua ny
Potworne i straszne w skutkach k amstwo o rytualnych mordach. ukazuj ce
ydów w obrzydliwym wiet e, pochodzi jeszcze z czasów poga skich.
Twierdzono, e zabijaj dzieci chrze cija skie - zw aszcza przed Wielkanoc aby u
ich krwi do celów rytualnych. W zwi zku z tym w roku 1171 w Blois
(Francja), spalono w drewnianej wie y ca gmin ydowsk .2
Oskar enie o tzw. "win krwi", pochodz ce z Angii i Francji, szerzy o si po
ca ej Europie z szybko ci zarazy. Nie by y w stanie powstrzyma tego zakazy,
nawet wydawane przez najwy sze w adze. Pog oski o morderstwach
dokonywanych na chrze cijanach prowadzi y do samowolnych napa ci na
najbli sz gmin ydowsk z torturami, zabójstwami i grabie w cznie.
Nierzadko do domów ydowskich zanoszono trupy chrze cijan, aby
podejrzenie zrzuci na ich mieszka ców.
Tysi ce
ydów z Erfurtu, Kolmaru. Krems, Magdeburga oraz
Weissenburga. Pary a, Berna, Wurzburga i Poznania, Pragi, Trydentu,
Boppardu, Budweis i z wielu innych miejscowo ci zmar o w m kach jako
ofiary amoku i zabobonu 3. W ca ej Europie wokó dzieci chrze cija skich,
rzekomo zamordowanych przez ydów, szerzy si kult. który przetrwa do
1. Werner Keller, j.w. s. 245
2. Gerhard Czermak. j.w. s. 27
3. Fritz May, .j w. s. 56
4. Michael L. Brown. j. w.,s. 12
5. Fritz May, j.w. s. 52
6. Hans Kühner, j w. s 109
7. Werner Keller, j w. s. 277
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naszego stulecia. np. "Szymon z Trydentu" ub "Andert z Rinn" 54
Od r. 1880 do 1945 k amstwo o mordach rytualnych by o ogromnie
popularne, tak w ród chrze cijan katolickich jak i prawos awnych. Der Sturmer
regularnie publikowa karykatury rabinów, pij cych krew dzieci niemieckich 7.
Bezczeszczenie hostii
Jakby w obiegu ma o jeszcze by o okropnych wie ci o ydach, pod koniec
XIII wieku wymy lono now win ydów: opowiadano, e kradn oni lub
kupuj konsekrowane hostie, które z nienawi ci do Chrystusa dziurawi
no ami ub t uk w mo dzierzu, by ci e ponawia akt stracenia Chrystusa.
Rzekomo z wielu zha bionych tak hostii wyp ywa a krew o cudownej mocy
uzdrowie czej 2.
Pog oski o bezczeszczeniu hostii doprowadzi y w r. 1298 na po udniu
Niemiec do okrutnych rzezi ydów. W Róttingen sz achcic o nazwisku
Rindfleisch stwierdzi , e powo any jest przez niebo do zemsty za zha bienie
hosti i z band osób o podobnych pogl dach zabi wszystkich ydów w
mie cie, a potem w drowa z miejsca na miejsce, grabi c i morduj c: przez
Frankoni , Bawari i Austri . Rzesze ydów odbiera y sobie ycie, aby uj
przed bandami Rindfleischa. Od wiosny do jesieni ofiar okropnej masakry
pad o ponad 140 gmin ydowskich, zamordowano oko o 100.000 ydow 3.
W Pradze w r. 1389 dzieci ydowskie sypn y w zabawie piaskiem na
ksi dza z Sakramentem. W odwecie stracono 3000 ydów 4
Znami ha by
IV Sobór Latera ski. zwo any w r. 1215 przez papie a Innocentego III,
wskazuj c na Ksi
Liczb 15. 37-41, postanowi : ydzi winni odró nia si
od pozosta ej ludno ci specjalnym rodzajem ubioru -jak Saraceni. a potem
heretycy, prostytutki i tr dowaci. Prócz tego winni nosi na szatach specjalny
5

1. Warner Keller, j w. s 278
2. Hans Kühner, j w. s. 145
3. Werner Keller, jw. s.259
4. Gerhard Czermak. j.w. s. 60n
1. Wg Michaela L Browna, j w. s. 62n.
2. Werner Keller, .w. s. 26
3. tam e, s 268n / Edward H Flannery, j.w., s. 107
4. Edward H. Flannery, j w., s. 112
5. Edward H Flannery. j w., s. 103n.
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znak - by o to na wiele stuleci przed
gwiazd nazistów. Tak narodzi si
ten nieszcz sny znak ydowski, o którego kolorze i kszta cie mia y decydowa
poszczególne kraje. Tym znakiem ha by odizolowano ydów od spo eczno ci
chrze cija skiej, nara aj c ich na wszelkiego rodzaju maltretowanie 5.
Przymusowe chrzty
Chrzest albo mier , chrzest lub wygnanie! Przed takim wyborem stawiano
ydów w redniowiecznej Hiszpanii. Ferdynand Martinez, zast pca biskupa z
Sewilii. w r. 1391 podburzy lud przeciwko ydom. 50.000 ydów przyp aci o
to yciem, setki tysi cy ochrzczono, w tym rabinów.1 Przymusowy chrzest
stworzy jednak ogromny probier . Niektórzy godzili si na zmian wiary ze
wzgl du na korzy ci osobiste, jednak ca e rzesze przymusowych konwertytów
potajemnie trzyma o si starej wiary. Hiszpanie obie te grupy nazwali
"marranam"' - winiami.2
Szale stwo rasowe
W Hiszpanii zarówno antysemityzm jak i anty-marranizm wzrasta w
tempie wprost przera aj cym. Nagle popularna sta a si my l, i faktycznym
problemem jest ydowska "masa spadkowa", lub inaczej mówi c "z a krew" mata sangre. A na ni nawet chrzest nie ma wp ywu. Tu tkwi korze rasizmu
hiszpa skiego.
Droga do nazistowskiego paragrafu aryjskiego i norymberskich "ustaw o
ha bie rasowej", którymi odci to ydów od ycia publicznego i obywatelstwa
niemieckiego, nie by a ju zbyt odleg a.
Inkwizycja hiszpa ska
W r. 1480 hiszpa ska para królewska, Ferdynand i Izabella, powo a
trybuna maj cy oczy ci
Ko ció z marranów, nadal potajemnie
praktykuj cych wiar ydowsk . Nast pi y masowe aresztowania. Inkwizycja
hiszpa ska nie kierowa a si jednak wcale motywami czysto religijnymi, ale
wysokim zad eniem finansowym domu królewskiego u ydów. W r. 1481
pierwsze ofiary spalono na stosie.3 cznie podczas trwaj cej do XIX wieku
inkwizycji zgin o w p omieniach 30.000 'marranów'. Te dobrze
udokumentowane okrucie stwa rozszerzy y si a na obszar Ameryki
aci skiej.
Bez ojczyzny
Z biegiem czasu ydów wygnano niemal z wszystkich krajów, w których
znale li ojczyzn . - W r. 1290 ydzi musieli opu ci Angli . Do Francji i Belgii
10

uciek o 16.000; wielu zmar o na skutek trudów ucieczki. 6 4 - Z Niemiec i
Francji ydów ponownie wygnano. W r. 1492 Ferdynand i Izabella wygnali
1. tam e, s. 132
2. tam e, s. 135n
3. Edward H Flannery. j.w., s. 137,
4. tam e, s. 120

z Hiszpanii wszystkich ydów, aby - jak mówili - stworzy prawdziwe
królestwo chrze cija skie. Wielu z 300.000 uciekinierów skierowa o si do
Portugalii. Tam wolno im by o, za pewn op at , zatrzyma si na kilka
miesi cy. Potem Jan II (1481-1495) uczyni ich niewolnikami. Jego nast pca
uwolni ich, potem jednak brutalnie kaza ich przymusowo ochrzci .1
Karnawa
Upokarzanie ydów bywa o cz sto kulminacyjnym punktem uroczysto i
karnawa owych. W redniowiecznym Rzymie wybierano w tym ce!u co roku
najs abszego z gminy ydowskiej i wsadziwszy go nago do beczki nabitej
gwo dziami, staczano z góry Monte Testaccio, na mier . ydzi zmuszeni byli
przygl da si m cze stwu towarzysza wiary.2 Pó niej, w czasie
kontrreformacji, rzymski t um obrzuca b otem ydów specjatnie na t okazj
tuczonych - "jak sobie na to zas
ka dy niewierny" - a potem zmuszano ich
do biegania nago po karnawa owych ulicach, w dotkliwym zimnie i deszczu.
Wyg aszano tak e przymusowe kazania, podczas których ydów ch ostano.3
Reformacja
Marcin Luter (1483-1546) pocz tkowo by do ydów nastawiony
przychylnie. Mia nadziej , e dzi ki swojej nowej nauce zdo a ich zdoby dla
wiary; wys awia ich nawet jako "kuzynów i braci Pana". Gdy jednak
stwierdzi , e nie nawracaj si , zmieni zupe nie zdanie. "Nie miejcie adnych
tpliwo ci, umi owani w Chrystusie, e po diable nie macie bardziej
zaci tego, brutalniejszego wroga od prawdziwego yda ... ydzi s istnymi
amcami i krwio ercami... to jadowite w e, skrytobójcy i dzieci diab a.4"
W traktacie \/on den Juden und ihren Lugen (O ydach i ich k amstwach)
(1543) Luter pisa : "Co wi c my, chrze cijanie, powinni my zrobi z tym

nikczemnym, przekl tym ludem ydowskim? Pragn wam udzieli mojej
wiernej rady:
1. Spalcie ich synagogi i szko y, a to, co nie zechce si pali , zakopcie w
ziemi, by nie pozosta z gruzu aden kamie .
2. W amujcie si do ich domów i niszczcie je.
3. Zabierzcie im wszystkie modlitewniki i Talmudy. które zawieraj
wy cznie bezbo no , k amstwa, przekle stwa i przysi gi.
4. Zabro cie ich rabinom nauczania, pod gro
mierci i tortur.
5. Zabro cie im podró owa . Bo nie s ani panami, ani urz dnikami, ani
handlarzami - musz pozosta w domu.
6. Zabro cie wszelkiej lichwy, bo nie my jeste my ich poddanymi, ecz oni
naszymi.
7. Do r k wszystkich m odych ydów i ydówek nale cepy, siekiery,
opaty, k dziele i ko owrotki. Niech tym w pocie czo a zarabiaj na swoje
utrzymanie, jak to powinny czyni wszystkie dzieci Abrahama.
Bo wielki jest nad nimi gniew Bo y, a przez agodne mi osierdzie staj si
tylko coraz gorsi, przez surowo jednak coraz lepsi. A wi c zawsze precz z
nimi!"1
W jednym z kaza , tu przed mierci , nawo ywa do wygnania z Niemiec
wszystkich ydów. 2 Po stuleciach, w Trzeciej Rzeszy, antysemick
propagand Lutra cytowano dos ownie.
Getta
Papie e renesansu byli do ydów nastawieni stosunkowo przychylnie.
Kontrreformacja natomiast - przede wszystkim za papie a Paw a IV
(1555-1559) - przynios a raptown zmian .3 Tworzono getta, najpierw we
oszech, potem w monarchii austriackiej i w innych krajach. Ciasnota i
poni enie gett sta o si cech ycia ydowskiego w ca ej Europie. 7 4

Czasy nowo ytne
Tymczasem antysemityzm chrze cija ski zakorzeni si w spo ecze stwie
tak g boko, e cechowa nawet zwyk ych obywateli, niezale nie od tego. z
jakiej tradycji chrze cija skiej czy kierunku politycznego pochodzili.
Nadal wytaczano przeciw ydom zarzut "morderców Boga". Ma e dziecko,
7

1. tam e, s. 139n.
2. Hans Kühner. j w., s. 107
3. Wans Kühner, j w. s 166,
4. Marcin Luter. Ausgewahte Werke. Erganzungsreihe, Monachium 1938, cytowane u Fritza
Maya, .j.w-.s. 56
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które w r. 1921 uciek o wraz z rodzin z- Kijowa do Polski, pami ta o pó niej
pierwszy polski slogan, którego je nauczono: " ydzi zabili Chrystusa."
Omówienie antysemityzmu politycznego przekroczy oby ramy tego
zestawienia.
Mi dzy frontami
Polska by a kiedy miejscem schronienia dla ydów niemieckich,
uciekaj cych tu przed wyprawami krzy owymi, zaraz i ci gle wybuchaj cymi
rzeziami.1 Ich stosunkowo spokojny byt sko czy si . kiedy Wielkanoc 1648
r. uciskani prawos awni Ukrai cy powstali przeciw polskim. katolickim
cicielom ziemskim. ydzi, dzier awcy i po rednicy Polaków, byli
najbardziej wystawieni na okrutny gniew Kozaków.
Naoczny wiadek relacjonowa :
Jednemu z nich Kozacy ci gn li skór , by mi so rzuci psom, innego
mocno zranili i wyrzucili na ulic . Znów innych pogrzebano ywcem. W
ramionach matek zasztyletowano niemowl ta. Wrzucono te do wody kup
dzieci ydowskich, by wyrówna mielizny.2
Jeszcze okropniejszych okrucie stw nie da si tu w ogóle wymieni .
Podczas najazdu szwedzkiego, w latach 1655-1658, polscy ydzi znale li si
mi dzy m otem a kowad em. Kolejno napadali na nich Rosjanie, Kozacy i
Szwedzi, a po ich wycofaniu pojawi ! si jeszcze Polacy, bo ydzi rzekomo
sprzyjali naje com.3
W tatach 1648-1658 zamordowano w Polsce 100.000 do 500.000 ydów
-by a to chyba najkrwawsza epoka w historii ydowskiej, od czasów biblijnych.
Zniszczeniu u eg o 700 gmin ydowskich. Rzesze uciekinierów szuka y
schronienia w innych krajach europejskich. 84
Równie w Rosji, podczas wojny domowej mi dzy bia ogwardzistami a
Armi Czerwon , ydów atakowano z obu stron. Bia ogwardzi ci atakowali
ich jako rewolucjonistów, Armia Czerwona jako ciemi ycieli ludu.

Równouprawnienie,

które

Emancypacja
sta o si
udzia em

ydów

w

ruchu

emancypacyjnym pod koniec XVIII i na pocz tku XIX wieku, nie wsz dzie
spotka o si z akceptacj . W Niemczech reakcj by y ulotki antysemickie.
W r. 1819 autor pewnej ulotki posun si do tego, e proponowa masakr ,
kastracj i przeznaczenie ydówek do prostytucji. Te nadu ycia spowodowa y,
e historyk ydowski Heinrich Graetz, wcale nie b cy przyjacielem
katolicyzmu, stwierdzi : "Teologia protestancka i filozofia niemiecka
doradza y takie rodki zaradcze przeciwko ydom, wobec których dekrety
kanoniczne papie y Innocentego III i Paw a IV pozostawa y daleko w tyle."19
Afera Dreyfusa
W r. 1884 przed paryskim s dem wojennym odby si proces szpiegowski
przeciwko oficerowi ydowskiemu Alfredowi Dreyfusowi. Zapocz tkowa o to
fal akcji antysemickich - a wszystko to w jednym z najbardziej
cywilizowanych krajów wiata, pierwszym w Europie, który zagwarantowa
ydom równouprawnienie.
Dreyfusa, fa szywie oskar onego o szpiegostwo na rzecz Niemiec, uznano
winnym, publicznie zdegradowano i skazano na do ywotnie wi zienie. wiat
ogarn y zamieszki, rz d francuski by wstrz ni ty afer - Dreyfusa
zrehabilitowano jednak dopiero w r. 1906.2 Pozosta a jednak ogromna niech
do ydów. Na takim pod u ukszta towa si rz d Vichy, wspó pracuj cy z
nazistami.
Ucisk na Wschodzie
Po rozbiorze Polski, pod koniec XVIII wieku, Rosja sta a si w adc
najwi kszego na wiecie organizmu gmin ydowskich. Katarzyna II
ograniczy a obszar, w którym ydzi mogli przebywa , do nowo zdobytych
prowincji, zwanych okr giem osiedle czym. Obcych - z wyj tkiem ydów
-zaprasza a do osiedlania si w centrum Rosji.
Za Miko aja I (1825-55) po enie ydów pogorszy o si . M odzie
ydowsk w wieku od 12 do 25 lat przeznaczono do s by wojskowej i
wywo ono do okolic bardzo odleg ych. Stosowano wszelkie mo liwe rodki - z
torturami i zniewa aniem w cznie - by sk oni ich do wyrzeczenia si wiary i
przyj cia chrze cija stwa.3
W tym czasie Rumunia by a po Rosji drugim krajem, w którym ydów
9

1. Heinrich Graetz. Volkstümliche Geschichte der Juden, 3 tom. R. Löwit Verlag. Wiede ,
Berlin, bez roku, wydanie 10, s. 540
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uciskano najbardziej. Oko o 200.000 ydów cierpia o tam w po
zbli onym do najgorszych czasów redniowiecza. 4

eniu

Pogromy
Za panowania cara A eksandra III w r. 1881, w okresie wielkanocnym,
wybuch pierwszy du y pogrom; ucierpia o w nim ponad 100 gmin
ydowskich. Antysemiccy doradcy cara mieli zamiar rozwi za "problem
ydowski" na swój sposób: trzecia cz
ydów mia a wyemigrowa , trzecia
cz
umrze , a trzecia cz
znikn (tzn. zosta nawrócona).1 Pogromy i
wywo ane przez nie masowe emigracje mia y miejsce równie za cara Miko aja
II (1894-1917), który uwa
ydów za zabójców Chrystusa.
Mimo ohydy holokaustu i ogromnego zdziesi tkowania ludno ci ydowskiej
w Polsce pogromy zdarza y si równie po drugiej wojnie wiatowej.2
Protoko y M drców Syjonu
Ta antysemicka propaganda ukaza a si po raz pierwszy w r. 1905, w Rosji
carskiej. Zarzuca a ydom spisek wiatowy. Protoko y te, po pierwszej wojnie
wiatowej przet umaczone na wiele j zyków, wywar y trwa y wp yw na wiek
XX, pomimo, e w r. 1921 zdemaskowano je jako fa szerstwo. Przy
finansowym wsparciu Henry'ego Forda, wp ywowego przemys owca,
rozpowszechniono w Ameryce a trzy ich wydania. 3
W r. 1922 dwóch prawicowych radyka ów zamordowa o ydowskiego
ministra spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej, Waltera Rathenaua, w
przekonaniu, e jest on jednym z tych "M drców Syjonu"4. Najwi kszy wp yw
"Protoko y M drców Syjonu" wywar y na Niemcy nazistowskie.
Faszyzm
Mimo i faszyzm by antychrze cija ski, dopiero chrze cija ski antysemityzm
utorowa drog dla holokaustu. Hitler i nazi ci proklamowali Chrystusa "aryjskiego",
nie ydowskiego, by chrze cijan przeci gn na swoj stron . Model dla swoich
zamiarów znale li w katolickim. anty ydowskim ustawodawstwie okresu
redniowiecza, czytali wi c i rozpowszechniali zajadle, anty ydowskie pisma Lutra.
Zastanawia fakt, e holokaust rozp tano w jedynym wi kszym kraju Europy,
zamieszkanym niemal po równo przez katolików i protestantów. Na obu tradycjach
ko cielnych c
o brzemi nienawi ci do ydow. 510
10
1. tam e.s 169n
2. tam e, s. 191.272
3. Edward H Flannery. j.w. s. 192n.
4. tam e, s 207n
5. Dennis Prager i Joseph Telushkin, Why the Jews? The reason for Antisemitism, Simon &

15

Ko cio y, i wi kszo ich s ug, otwarcie kolaborowa y z faszystami.1
Przywódcy ko cielni podpisywaii wspólne o wiadczenia, w których wyra ali
dobitnie sw aprobat dl ustaw faszystowskich przeciwko
ydom,
lekcewa cych prawa !udzkie. powo uj c si po cz ci na Lutra.2 Kiedy w r.
1936 niemieccy m owie Ko cio a osobi cie u Hitlera protestowali przeciwko
zn caniu si nad ydami, odprawiono ich krótko: "D!aczego si uskar acie?
Post puj przecie tylko tak. jak przez stutecia naucza cie.3
A wi c nie by przypadek, e synagogi w Niemczech p on y akurat w noc
455 rocznicy urodzin Lutra (9/10 listopada 1938). Tej nocy, która przesz a do
historii Rzeszy jako "noc kryszta owa", nazi ci w skrupulatnie zaplanowanej i
ogromnej akcji zrealizowa ! to, co niegdy zaleca Luter.4 Je li nawet wielu
chrze cijan ydom pomaga o, oba wiolkie Ko cio y na ogó tego nie czyni y.
Druga wojna wiatowa
Nawet wtedy, gdy faszyzm by ju u szczytu w adzy, a niewys owione
okrucie stwa sta y si jawne, tylko enuj co ma a mniejszo stan a po stronie
ydów. W godzinie najwi kszej swej niedoli byli osamotnieni. Równie
wi kszo
pa stw nic oficjalnie nie zrobi a - ydów nie chciano.
Wielowiekowy antysemityzm za da haraczu.
Podczas ulmerskiego procesu Einsatzkommando (1958 r.) zapytano by ego
proboszcza litewskiego, dlaczego na widok tak okropnych rozstrzeliwa ,
których by wiadkiem, milcza . Odpowiedzia , e s dzi , e spe nia si teraz na
ydach S owo: "Jego krew na nas i na dzieci nasze". 5
Przera aj ce, e tego wersetu biblijnego mo na by o u
dla
usprawiedliwienia tak ogromnej nieczu ci; podobne my li wyrazili te
chrze cijanie innych narodowo ci.
Pewien nuncjusz papieski, proszony o przeciwdzia anie deportacji s owackich
ydów do O wi cimia w cel unikni cia przelania krwi wielu niewinnych dzieci
ydowskich, odpowiedzia niewzruszony: "Nie ma na wiecie niewinnej krwi dzieci
ydowskich. Na wszetkiej krwi ydowskiej ci y wina. Musicie umrze . To kara, któr
ci gn li cie na siebie przez ten grzech [ukrzy owania Jezusa]."6 11
Szuster, New York 1983, s. 104. cyt u Michaela L Browna. j w. s. 7
11
1. Fritz May.j w. s 98
2. wg Fritza Maya. j w. s 103
3. Franklin H Littell, Der Holocaust erfinden, Freib Rundbrief Neue Fofge. 2/1997. s. 111
4. Fritz May.jw.s 61,94
5. Rudolf Pfisterer, Verantwortung, Informative Texte: Jüdisch-christlicher Dialog,
Strafvollzug. Hanssler-Verlag Neuhausen-Stuttgard. 1985. s. 217
6. tam e, s. 217 / Eliezer Berkovits, Fath Alter the Holocaust, Ktav, New York,. 1973, s. 19.
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Kiedy Mi dzynarodowy Trybuna Norymberski przes uchiwa chyba
najgorszego pod egacza anty ydowskiego, powiedzia on: "Na moim miejscu
na awie oskar onych winien dzisiaj siedzie dr Marcin Luter, gdyby
prokurator wzi pod uwag jego ksi
. W ksi ce Die Juden und ihre Lugen
ydzi oraz ich k amstwa) dr Marcin Luter pisze, e ydzi s plemieniem
mijowym, naie y pa!i ich synagogi, zniszczy ich ... To w nie robili my!"1
Szwajcaria zamkn a granice. Kanada i Ameryka mia y tak surowe warunki
imigracyjne. e dla wielu ydów droga by a tam zamkni ta. Rz d brytyjski
cofn dan w Deklaracji Balfourskiej obietnic utworzenia w dawnym rejonie
mandatowym Palestyny, ydowskiej siedziby narodowej. Dla tysi cy
uciekaj cych ydów, szukaj cych podczas Trzeciej Rzeszy lub tu po niej
schronienia w kraju swoich ojców, drzwi by y zamkni te.
Nale y tu wymieni tragedi "Struma". Poniewa Brytyjczycy nie pozwolili.
by przepe niony statek przybi do brzegów Pa estyny, zmuszony byt zawróci , i
zim 1942 r. na Morzu Czarnym znalaz si pod obstrza em torpedowym. Z 769
uciekinierów znajduj cych si na pok adzie prze tylko jeden.
Oboj tnie i biernie
Oboj tno i bierno prawie wszystkich narodów w przeddzie drugiej
wojny wiatowej przyczyni a si w sposób decyduj cy do tego, e Hitier móg
bez przeszkód przeprowadzi swój plan masowej zag ady ydów.
W lipcu 1938 r. prezydent Roosevelt zwo w Evian-les-Bains we Francji
konferencj na temat uciekinierów, aby zastanowi si nad losem ydów
europejskich. Wynik by deprymuj cy: Z trzydziestu zgromadzonych tam
narodów w gruncie rzeczy tylko Dania i Holandia by y gotowe do przyj cia
kilku tysi cy ydów. Pozostali stawiali tyle warunków, e ma o który z
uciekinierów by w stanie je spe ni . Szpiedzy nazistowscy przekazali
Hitlerowi: "Prosz z ydami robi , co si panu podoba: nikt ich nie chce."212
Cztery miesi ce pó niej rozpocz o si prze ladowanie, które kosztowa o
ycie 6 milionów ydów.

Wezwanie do nawrócenia
Po holokau cie rozpocz si w naszym narodzie ([Niemcy - t .] powolny
proces przemiany my lenia. Wa nym krokiem na tej drodze by a uchwa a
synodalna Ko cio a Ewangelickiego Nadrenii z r. 1980, w której napisano:
Wyznajemy z konsternacj
wspó odpowiedzialno
oraz win
13
chrze cija stwa w Niemczech za holokaust. 1
Wezwani jeste my do pokornego przyznania si do naszej niewierno ci i
naszej winy. Bo z punktu widzenia stosunków chrze cijan i ydów historia
Ko cio a jest niemal generalnym zaprzeczeniem niezniesionego wybrania
Izraela ... Wobec wrogo ci do ydów w historii naszego Ko cio a zareagowa
mo emy tylko wstydem i alem oraz gotowo ci do pokuty.2
II studium EKD (Ewangelickiego Ko cio a Niemiec) na temat stosunku do
ydostwa (1991) ubolewa nad "nieprzerwan tradycj polemiki. krytyki i
dyskredytacji ydostwa i ydów" w historii Ko cio a.
Wykazanie i wyznanie winy, tak konkretnie jak to tylko mo liwe, jest jednak
warunkiem, by wyznanie winy nie pozosta o go ym rytua em, lecz by z niego
zrodzi a si si a do nawrócenia i odnowy.3
W Ko ciele Katolickim decyduj cego zwrotu dokona II Sobór Watyka ski
w r. 1965, w Deklaracji "Nostra aetate". Ko ció ubolewa z powodu
"wszystkich w ama
do domów, prze ladowa
i manifestacji
antysemityzmu".4 Podj to papie Jan Pawe II "Antysemityzm jest
bezpodstawny i nale y go w ka dym przypadku pot pi ."5'
Nie chodzi jednak tytko o zaj cie oficjalnego stanowiska przez Ko ció .
Wezwanie do nawrócenia odnosi si do ka dego z nas. Niektórzy dostrzegaj
zwi zek mi dzy brakiem osobistej pokuty za winy wobec ludu Bo ego a
wewn trzn stagnacj we wspólnotach.
Dopóki chrze cijanie nie wyznaj przed Bogiem i ydami swojej wspó winy
za cierpienia ydowskie, dopóty nie b dzie te prawdziwego przebudzenia
duchowego...146
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Z votum Ko cio a Ewangelickiego Unii "Kirche als Gemeinde von
Brudern (Barmen III)", z 1980 r.:
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Katolicki ksi dz i historyk Edward H. Flannery, mówi c o chrze cija skim
antysemityzmie, stwierdza:
Jest to tragedia, w której uczestniczy Jezus. On jest tym, którego na nowo
ukrzy owano w Jego ludzie - r koma wielu ochrzczonych w Jego imi . Grzech
antysemityzmu zawiera w sobie wiele grzechów, ale w ko cu chodzi o
wyparcie si wiary chrze cija skiej, o zaparcie si nadziei chrze cija skiej, o
sprzeniewierzenie si mi ci chrze cija skiej.
Czy faktyczne odst pstwo chrze cija stwa nie przejawia si w fakcie, e w
czasach chrze cija skich najbardziej prze ladowanym ludem byli nie
chrze cijanie, którym takie prze ladowanie przepowiedzia ich Mistrz (Jan
16.2-4) - lecz Jego lud, naród z którego On pochodzi? I czy najwi kszym
skandalem nie jest to, e ydzi, zmuszeni znosi na przestrzeni dziejów
na ony im przez Boga ci ar, nie znale li w Ko cio ach chrze cija skich
sprzymierze ca, obro cy? W Ko cio ach znale li raczej fanatycznego
ciemi yciela i oszczerc . S to dzieje wzywaj ce do pokuty. 115
W tym samym duchu pisze Matka Basilea:
Trzeba nam dzisiaj stan po stronie Jezusa i Jego lud widzie Jego oczami,
spojrzeniem Jego mi ci i mi osierdzia. Wtedy serca nasze by yby poruszone
tym, e ca y naród zwany ludem Bo ym kroczy przez histori w niedoli,
poni eniu, opuszczeniu i odrzuceniu, obci ony chorobami i cierpieniem, jak
cierpi cy S uga Bo y, opisany w Ksi dze Izajasza 53. i pami taliby my o nim.
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