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Tragiczny stereotyp

Był rok 186 p.n.e ., gdy w Rzymie kręgi rządzące post
anowiły rozp rawić się
z grupami czcicieli Dionizosa-Bakchusa, tworzącymi zamknięt
e religijne sto-
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warzyszenia, w zebraniach których tylko wtajemniczeni mogl
i uczes tniczyć.
Kult, o którym niewiele wiemy, gdyż wszystkie o nim świadect
wa pochodzą
od jego zaciekłych wrogów, miał na pewno char akter ekstatyczn
y. Ci, którzy
w nim brali udział, wierzyli, że w czasie obrzędów, gdy ogarniał
ich boski szał,
sam Bakchus wypełniał ich dusze i ciała .
Senatorzy uznali, że kult ten stanowił zagrożenie dla tradycyjne
j religii,
a więc i dla tradycyjnej rzymskiej moralności . Decyzja ich miał
a polityczne
podteksty, które dla tego szkicu są drugorzędne . Podburzywszy
lud przeciwko
czcicielom Bakchusa, rozprawili się z nimi bezwzględnie . Urzą
dzano na nich
prawdziwe polowania, kilka tysięcy osób stracono; część zdają
c sobie sprawę
z beznadziejności swej sytuacji, popełniła samobójstwo.
Relację o całej sprawie znajdujemy w dziele Tytu
sa Liwiusza (59 rok p.n.e.
-17 rok n.e.) Dzieje Rzym u od założenia miasta. Auto r w nim
tak charakteryzuje postępowanie członków stowarzyszeń:
„Były to misteria, w które najpierw wtajemniczano
małą grupę ludzi. Potem
zaczęły się one szerzyć wśród mężczyzn i kobiet.
Do obrzędów religijnych
doda no raczenie się winem i jedzeniem, by tym więcej ludzi dało
się do tego
zwabić. A kiedy wino i noc, i kobiety pospołu
z mężczyznami, w młodym
i starszym wieku, wywołały podniecenie i zatarły u nich wsze
lkie poczucie
wstydliwości, zaczęło się najpierw wszelkiego rodz
aju zepsucie. Bo każdy był
gotów do zażywania rozkoszy w tym, do czego z natu ry skłon
niejs zą miał
żądzę.

Zresztą nie ten jeden rodzaj występności, pospolite
cudzołóstwo między
wolnymi mężczyznami i kobietami, tam uprawiano. Z tej samej
kuźni zepsucia
wychodzili fałszywi świadkowie, fałszerze pieczęci i testament
ów, kłamliwi
donosiciele. Tu było źródło trucicielstwa, tajnych morderstw ,
tak, że czasem
nie było zwłok, żeby je pogrzebać. Na wiele rzeczy ważono
się skrycie, na
wiele przy użyciu gwałtu. A przemoc ukrywano w ten sposób,
że wśród hałasu
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tympanonów i .c~bałów nie można było usłyszeć żadnego głosu krzyczącyc
wśrod gwałcerua 1 mord owania ludzi" .
Jednym z głó~ych ~wiadków oskar ienia była pewna hetera. Oto co wyznała przesłuchującym Ją urzędnikom :

„W~e dob~ze, ~e jest to kuźnia wszelkiego zepsucia. I jak wiadomo, już dwa
lata rue wtaJ~mn1czano tam nikogo powyżej dwudziestego roku życia. A jak
tylko kogoś się tam wprowadzi, zostaje wydany kapłanom jakby ofiara. Ci go
cymbałów
prowadzą w miejsce huczące od zawodzenia i śpiewów, muzy ki
i bicia w tympa nony, żeby nie można było słysreć jęku tego, którego się
gwałci".

I jeszcze ta sama kobie ta mówiła: ,,Od tego czasu obrzędy te obcho dzi sił
wspólnie - mężczyźni razem z kobietami - i dołączyła się do tego nocna
nie
rozwiązłość. Nie ma zbrod ni, nie ma haniebnego czynu, któreg o by się tam
dopus zczon o. Więcej tam zresztą nierządu mężczyzn między sobą niż z kobie
ć
tami. Jeśli ktoś jest zbyt oporn y wobec pohańbienia i nie chce się podda
niegodziwość
występkowi, składa się go na ofiarę . Nie uważać niczego za
- to dla nich najwyższe przykazanie religijne. Mężczyźni jakby si.alem tknię
ki
ci, wpadają w nastrój wieszczy wśród opętańczych konwulsji ciała, mężat
dw stroju bacha ntek, z rozpuszczonymi włosami, pędzą z płonącymi pocho
są
niami nad Tybe r, zanurzają pochodnie w wodzie, po czym - ponieważ te
m
nasycone naturalną siarką i wapnem - wydobywają je z wody z nadal żywy
się przywiązuje do
płomieniem. Mówi się, że bogowie porywają ludzi, gdy ich
ci,
odpowiedniej mach iny i unosi z oczu do ukryt ych lochów. A są to właśnie
którz y nie chcą przystąpić do sprzysiężenia czy brać udziału w zbrod niach , czy
39,
wreszcie poddać się nierządowi". (Dzieje Rzym u od założenia miasta, ks.
tłum. M . Brożek, Wrocław 1981, s. 270-275).
iusz. Nic nie
Następny tekst został wyjęty z dzieła Minucjusza Feliks a Oktaw
wiemy o autor ze poza tym, że pisał na przełomie II i III wieku. Był apologetą
ie
- pióre m bronił chrześcijan przed oskarżeniami, formułując jednocześn
podst awow y wykład prawd wiary.
Religia Chrys tusow a w tych latach była ciągle mało znana większości miesz
liczyły już wielu
kańców cesars twa rzymskiego . Wpra wdzie niektó re gminy
nia chrześcijań
członków, ale nawe t w tych najważniejszych , z punk tu widze
skiej „geografii" , miast ach stanowili oni grupy bytujące na marginesie mieja
skich społeczności. Przeciętny człowiek ulicy podejrzewał wyznawców Jezus
o najgorsze zbrod nie. Minucjusz Feliks, zanim przystąpi do zwalczania tych
przed stawi a
pomówień, oddaj e w swym Oktawiuszu głos pogan inowi, który
swój punk t widzenia na obyczaje chrześcijańskie.
„Z korze niami wyrwać i precz wyrzucić się powin no tę sektę! Poznają się
się jeszcze przed
między sobą po tajem niczy ch znaka ch i odzna kach i kochają
pozna niem. Wszędzie między nimi panuj e jakby kult rozkoszy zmysłowej:
yczajniejszy nienazywają się bez różnicy braćmi i siostr ami, by nawe t najzw
m . Tak ich
rząd przez wprow adzen ie świętego imienia stał się kaziro dztwe
nie było w tym
próżny i głupi zabob on szuka sławy w występkach. Gdyb y
,
prawd y, to by o nich bystra fama nie roznosiła tak okrop nych szczegółów
który ch, bez uszu słuchających, nie można powtarzać.
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Przy takiej ofierze przymierzem ~ię !ą~zą a sw1 nk1. , .
adoi:nosc1ą ~b!odn1 daJą sobie
zakład wzajemnego milczenia. Takie sw1ęte obr
ządki szpetniejsze są od wszelkiego świętokradztwa.
.
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Znane są także ich uczty. Wszyscy o ruch
mow1ą. Do wo dem teg~ są wywody naszego współobywatela z Cyrty. W dzień
uro czy sty schodzą się~~ u~ztę
wszyscy z dziećmi, siostrami i matkami, wszysc
y bez względu na rodzaJ 1 wiek.
Po licznych daniach, kiedy uczestnicy rozgrz
ali się, a żar nieczystej namiętno
ści pod wpływem trun ków rozpalił się,
wtedy pies przywiązany do świecznika
za rzuconym kęsem zaczyna skakać i szarpa
ć się na szn urk u, na któ rym jest
uwiązany. W ten sposób wywraca
się i gaśnie zdr adl iwe światło, a
wtedy
w bezwstydnych ciemnościach sploty ciał
toczą się w niewypowiedzianych
namiętnościach, jak kto kogo dopadł
; i chociaż nie wszyscy czy nem , to
jednak
przez współświadomość na równi wszyscy
wszeteczni, gdyż cok olw iek jeden
lub drugi robił, było pragnieniem wszystkich
" (Ok taw iusz , tłum. J. Sajdak,
t. 2, Poznań 1925, s. 17-20).
w_ 1~89 roku ukazała się w Krakowie bro szu ra pió ra ksi
ędza Przecława
~0Jeck1~go, będąca ~a ~n cie polskim pierws
zym pis em nym ata kie m na Ży
dow. JeJ tytuł_ br~IDI: Zydow~kie okrucieńs
twa, mo rdy i zab obo ny przez X.
Przecław~ M?teckie~o_, op_oczyn~kiego ~ wo/isbo
rskiego kan oni ka spisane . Ą.utor
zastan~~•a się w meJ IDiędzy innyffil nad
prz ycz yna mi, dla któ ryc h Zydzi
P 0P:łn!aJą mordy rytu~lne. Wymienia ich dzie
sięć. Przytoczę je za relacją
KXaVZIXIDIVeir/za BWartoszew1cza w pracy: Ant yse
mit yzm w literaturze polskiej
w., arszawa 1914, s. 47, 48 .
. dPrzycki~ną pierwszą )~~t nienawiść do chrz
eścijan. Przyczyną wtórą mo rdu
zy ows ego na chrzesciJanac
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Jąca rowniez na ich zez nan iu, jest ta, że
„im krew
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Piątą
cztowieka· ~hrześci~ańskiego przy ich obrzezaniu bardzo pożyteczna".
ia ku
przy~ą Jes~ ~o, _re ,~:w chrześcijańska Żydom według ich przekonan
piepjed~amu chęci 1 ~os et Jes! :pomocna. ,,Dlatego", dowodzi Mojecki, ,,te
, częścią,
~ i _szafrany, ktore chrzesc1Janom darują, krwią takową pokrapiają
łaskę
aby ich polli:ekąd t~g~ mor~u uczestnikami uczynili, a częścią też, aby
ścija
przez t? u °!c~ so?1e Jedn_ah. ~czkolwiek w te zabobony dobrym chrz.e
się raz
nom wie!"2Yc się !1-le go~ , 'Y1d~iem to jednak na oko, że ci, którzy
acioz ~ydamt P~~ą, a ~1eprzow 1 szafranów ich skuszą, takiemi ich przyj
".
łmi zostawaJą, ze ledwie a ledwie ich z nimi rozbratać mogą
krwie, któSzóstą p_rzy~zyną: ,,używanie krwie ~hrześcijańskiej na płynienie
li u.
rej chorobie me tylko Żydówki, ale i Zydzi podlegają, co sami zaświadczy
j Żydzi
Siódm~ przyczyna: ,,potrzeba krwie chrześcijańskiej do wody, w które
j parszywości".
się myJą, aby pozbyć się smrodliwego świerzbu, albo racze
,,więc
ÓsID:a przyczyna: to niepewność Żydów, czy Mesjasz już nie przyszedł,
jednak wymową:
też Zydy umierające krwią chrześcijańską pomazują, z tą
zedł, a ten jest
jeśli w zakonie i przez proro ki obiecany Mesjasz już przys
ęcia, w tej wierze
chrześcijański Zbawiciel Jezus, to krew niewinnego dzieci
zmarłego, niechaj tobie będzie do zbawienia pomocna".
ciała przyleDziewiąta przyczyna: że Żydzi się rodzą z dwoma palcami do
przypionymi i tylko krwią chrześcijańską można te palce odczepić. Dziesiąta
stwo
czyna: ,,stąd niektórzy doszli, że Żydzi w obawie, aby czasem ich potom
iem krwi ku śmiałości
miększymi z natur y ku chrześcijanom się nie stało, zadan
je zaprawiają i do morderstw i do wszelkich łotrostw je zachęcają".
Krzy Nieco tylko później , w 1611 roku, opublikowano w Rakowie postyllę
larny
sztofa Kraińskiego (postylla to zbiór kazań komentujący w sposób popu
drukował w ariańskiej
ustępy biblijne). Był to kalwin, który, o zgrozo!, rzecz
ierdrukarni (stąd na karcie tytułowej nie jest podane miejsce wydania). Innow
tekst),
cy, jak to zauważa Janusz Tazbir (o~ niego dostałam ten interesujący
katolicy.
mieli do sprawy mord u rytualnego Zydów taki sam stosunek jak
.
A oto jak brzmi fragment tej kwestii poświęcony:
i prze,,Jakoci ci niewierni, niezbożni Judaszowie, zdrajcy, oszustowie Zydz
innych kupiwszy je
klęci, krwie chrześcijańskiej przelewce, wiele dziatek niew
ęcej
albo ukradszy okru tnie mordują, biczują, koronują i one krzyżują, a najwi
swych
w Wielki Piątek: świadczą o tym historycy. A nie dziw, gdyż i dziatek
A cóż
krew niewinną przelewali ofiarując bałwanom, jako Dawid wyznawa.
kt Panu
by mieli dziatkom chrześcijańskim przepuścić? A czynią to na despe
ny i one
Chrystusowi, naśmiewając się z niego, częśdą brzydząc się chrześcija
co/nią dla ~zar, gu~ł i dla ~aboż:ńst_wa
wygładzić usiłując. Cz~ścią też
się, Jak
swego, co zeznają ci Zydzi, ktorzy 1 na probie bywaJą. A ktorzy
wspomina Jobus, na wiarę chrześcijańską chrzczą".
trzy
Teksty owe niewiele wymagają komentarzy. Zwróćmy uwagę tylko na
,
'l d
, . , ('
h
sprawy.
owan
~
przes
1_
o~e~
pom
c
~d~a
We wszystkich uwzględnionych tu przyp
i, o odid~cych za pom ó~e~ ami) mamy -~o czymema,? grupami m~lic~nym
uboczu
Imennej od przee1ętneJ mentalnosc1 1 o skłonnosc1 do trzymania się na
przyczyny). Obcość
życia społecznego (mniejsza o to, jakie były tego stanu
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ruenawisc1 do 0stryc t czan ych w sk ut ka ch wy bu ch ow . D od am od sie~~J
ych tekstów), że do ty ch
os ta tn ic h dochodzile
(nie wynika to .z phrznyapaięć i
kryzysów rodzących się z po
zawsze w sytuacJaC
wo dó w nie ma,ący oh
nic lub niewiele wspólnego z
·
'l
d
postępowanie
m pr ze s a ow an ych mnie•Js. :.1 c
Zarzuty formułowane przeciw
zości.
dość prostej, a przecież sku~e~zn ~~ trz e~ gr up om b~ły fa~ry~o'Yane Wedle
~J, Jak wieilł:Y, recepty. p~ze
.
ciwmko~ obciąż a„
no naJgorszynn· zbrodniami ' Jakie tylko m oz na było so bi e wy
obrazic. Ludzk
fantazja, zauważmy' jest je dn
ak ogram.c~ona i· w_ ~ dległo~, ·
a
c~ setek la t powtarza„
no te same okropności. Cóż
m?że ?.Yc bard~i~J odr~zaJą
niemowląt i spożywania ich kr
~go od zabijania
st~asz~eJszego ~~ taJemn~ch
popełnianych w imię religii na wi?
mordów
ludziach mew1nnych? Co z
ob
~zydliwszego, niż
nie uregulowane stosunki seks
ualne łatwo ~rowadzące d?
k~
sualne gwałty na młodych ludz
ztrodztwa lub sekiach przy wtorze zagłuszaJące
J wszystko muzyki?
Wreszcie, niestety stereotypy
są trwałe, gdyż ci, kt ór zy
im
pragną ustalić, ja ka jest
ulegają, wcale nie
prawda. Tylko fa m a przest
ęp
st
w czcicieli Bakchusa
szybko przeminęła, gdyż ich
po pr os tu fizycznie usunięto
. W odniesieniu do
chrześcijan dobre półtor
a wieku dzieli M in uc ju sz
a
Fe
lik
sa od prześladowań za
Nerona, kiedy to mordowano
ich oskarżając o „nienawiść
do ro du ludzkiego"
i „wszelkie sr om ot y" Gak to
odnotowuje hi sto ry k rz ym sk
i Ta cy t).
, ~ijają~ l_ata wc~le ~e us
uwały wi~c. ab su rd al ny ~h
oskarżeń ze społecznej
s~ad?mosc1. _Co ~1ę zas ~yczy_
trwałosc1 podejrzeń Zy
dó w o ry tu al ne mordy,
historia to naJdłuzsza, kt or a
sięga, rzecz str as zn a,
i na sz yc h czasów.
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