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Dla lepszego zrozumienia ks:ążki prof' Zie'ińskieso p' t. HeIIe. P!! mn:! o|ap
nizm a .]udaizm- (warszawa 1927 i 2 cz.l lrzebi ziat iei DÓ- tm ż dfipd'n!
przednicfki, zawi€rające p.,"stanki naukote Iejże łsiąiLi. ! 's"zcze. 

niq'i i łLllń'
gó|ności wchodzą ru w rachubę: ,,R"Iisia StaroŻvInei Crecii"
lWarszawa IcĄ] ) i .'His|orja KU||Ury Antyc'nej- (warław; l92".24
w 2 c,'). wprawdz:e iuda;m i chrześcijaństwo sątam 1/ak|owanF
lylko prz}godnie i pobieżni"' a]e AUIor przywiązuje widoch;P
do Iego wielką wagę' skoro pozwo1ił sobie na umieszczenie na
{ZF]e naszej Lsiążki ,,pewnika-, opiewaiąceeo' że reIisia antvcha
jest wlaściw]'m Siarym TesLamentern cń.;"śiijańs|'". -we 

w;Dom.
nianych. bowiem ks;ą'kach' w małych dygresiach iuwagach Aulo.
slara sIę naglnaĆ religję grecką do idei chrześcijańslich' a'bo
raczej wJ kazać islnjenie t]ch :d.i iuż w rcl'gji greckiej. aby je
nas|ęPnIe. z te] rel'gl| \'ywodZić. l'e się przy lem nie obeszlo bez
s2iucznych inierpretacyj pFwnych.objawów jednej i drughj reljg,j;,
Io slę.salTo WaIto;c wspo'nnianego .'pesnika..

5tarym I eŚ|amFnci chrześcijaństwa będzie oczywista
za|ezną oo wartosc| naukow"j wspomnianych Uwaq idvqresvi'

Zadanie nasze będfi" ,arem podwójne. Zgodnń " !ó'ąó[i.m Ilon'l ri ru.
rzecfy. PosIaramy s|ę nasarnpr7Ód dac odpowiedź na pyLanie. czv 0|ilłjl
wywody Autora o wyXzości relis'ji anrycznej nad judathem odń.
wIadają objFktywnie pojęiej- praw dzie. Ta wyższość religjiantycńei
]esr oowrem punklem wylsc'a d]a paradokśalneeo pewnika' Naslęp.

sję stosunkiem chrfeś.ijaiś|wa do judaizmu i helie.
nlzmu. JIr'dlum nasfe nad 1emi p'oblemami poprzedzimr cześcja
ogóln.ą' w klórej.poddamy kryryce meIody badiń.prof. Zieiiriskieeol
abś|rahując od sius-hości. czy niesłuszności samych wyników badań'
Jesl to lPmbarclz]e] wsk.zan€' iIeże w niniejszej rozprawie nic
mozemy uwzg|ednlc wszyslkich problemów poruszonvc} w xsiażce
..t.lellen'?m a'Judaifm,.' KryĘka metody ułihłi c,yt;lniIowi u;{o.

sle do prac Zi€liński"go wogó|e'
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0cni olalna. z góry rożeny powiedfi.ć. żc ł.ią'ka ZiPliisli"go oznac,d

po.ręp \' lej d"iedzinie u na\. Chęlni. s ierzymy' fc Aulo" poświ"cił
tej praey kilka lat' 1ui/ie}ki aparat naukowy, szeroki widnokrąg,
a przedewszysikiem bogactwo probi"mós. pobudz. ących do
r1ś|en;a i da|sze] pracy' Już sam Lr<T Iraktowania t"go Przed.
niotu świadczy o wie]kiej odwadze. Nie mniei i nie więcej. Nie-
steĘ braL dwóch rzeczy a znaczelil podstalvolYem: objekĘwizmu
naukowego i świadomości g.ranjcy własnej umiejętności.

Co do drugieg.o na|eży wziąó pod uwagę, że, jeżeli dotych-
czas nie mamy żadnej poważnieisfej pracy na temai siosunku
judaizmu do hellenizrnu' należy to tłumacfyć ogromneni trudno-
ścianj, jakie traktowanie tego tematu prfedstawia. Musi się bowiern
w Yóvnej mieże opanować dwie błdzo rozległe dziedziny: fi1o.
logję klasyczną i wiedzę judaisĘczną. Ta ostat a obejmuje staty
Testanent z ogromną literatulą krytyki biblijnej, apokryfy, pseud-
epigraĘ w różnych językach zachowane' ''norze TalmLrdu..' midra.
sfe ireści ustawodawczej' czyli halachiczne i narracyjne czyl' asa.
dyczne. poairazy biblljne..zwanc fargumim. p]śmiennjclwo \el.F
łisryczno.żydowskie ird. ) Z" samodz:elny bddacf muśi le r,ec,y

'".i w origina|"' prfynajmn.ej h.br€..L:m i ł.m.js^im. jest d.i
każdego. zwlaszcza dIa fiIologa. calriem iasn". Równi"z 'asn.m

iest' że musi się fnać nolvszą, podstawową literaturę naukową do
pos.rgóln1ch galezi wiedzy,u^d.1'tlcznei.

Czy Au|o" ro $sfys|ko zna'/ L rozb.a|a1ąaą wielkodusznotcią
oświadcza: ,,Muszę iednak wvznać, że sam czytałem tylko te mi.
drasz"' L|óre wydal Wi]nsche. w j",yLu niemieckjm - .'pozo.
stalP c}|ary mam z lrzecich () rą!'. (II' ^89). Co do nowsfej ]il-
ratuly naukowej wystarcfy wspomnieć, że' Autor nie przytacza
dzLł podstawowych ja<| cźelfa Htro'.ji Zydów. Lazarusa Elyk;
Zydow.łiej, epolowych prac C"ig"r. i Theodora o narmcyjnej
części Talmudu, zwanej Agada, ani prac Schwarza o metodologji
talnudycznej. Gdyby np. Autor był znał te ostatnie prace' widziałby
w logicznej rnelodzie r. Ismaela w]ęcej niż ,,rzemieślnicze reguły...
A to wielka szkoda.

o objektywiźmie Autora jeszcze nieraz będziemy mieli spo'
sobność mówić. Tu chciałbym tytko fwróció uwagę narzecz małą'
ale charaLterystyczną. czytając tytuł 

''Hellenizm 
a Judaizm.., de

można się oprzeć wraźeniu' że Autor' który często' a może fbyt
częsro opie.a się na WieIk;"m Złldzeniu 1D.e grosse Tj:schung)
F"vderv*a D" irscha w eso wvslępach przeciw Sta'"nu Tesra-
.intońi. i pod rv. w'slidim ui"sl;p\'o. pamllecislv' ,,Babel
lnd Bibel..' Deliischa ódpowi.di ''Hilie"żm a JUdai,ń. Zi"iń.
skiego' Idąc za przewodem lepszego ducha' kióry wykafując wyż.
sfość siarego Testamentu nad kulturą babilońską nazwał swoją

E. STE]N

Tnd|l0ś.

Fohlsnu

lyirdn Z'!o z d,i!-

d 

' 

j 
n J iu d 3 is lj ł i'

T]luł kiliki Z.!0'

N 1tl!ł fuj m}

FAWJ,

, o loL|.!|oś.i zadoi izaqadr:"i dai" B]obż'"ne rÓ?pr.qJ rJ. C*Ś*
n.rn"' Die ĄUilabpn dPr !'||r.l:T.nL''h"; fo;.clUDs' ci.sc.i 'o24'



J UD A IZM A HELLENLZM

Iozprawę ''Bibel und Babel..1), i my przenosimy tytuł 'Judaiha Hellenizm".

'Nie o sam Judaizm mnie chodzi i nie o jego ptfedmioiową'
absolutną ocenę'.., lecz o to. jak on się odbijał w duszy helleń.
sr,ipj- (1. J8l ,wie,d,i Auror. To samo Auror "iale powtarra.
gdy mu się tvy]<azuie. żc judaifm można prfec;eż |rallowa. Z do|rrej
sirony' odpowiedź fawsze ta sama: prawda' ale mnie clrodzi o to,
jak się Grek na to zapatr-\,wał. Zdawałoby się' że wobec tego
Autor'będzie się trzymał 

- 
przedewszystkiórn lwiadectw samy"ch

Greków, bdnosząóych się do judaizmu, zebrunych przez Theodora
Reinacha; wszak tu mamy głosy prawdziwych Greków. Ależ nie.
Mając materjałprzeciwStaremuTestamento!yifebranyuFr.Delitscha,
korzysta pełną garścią f jego inwektyw, przyczem nie zdaje sobie
sprawy, fe porusza rzeczy, o których się Hellenom nie śniło. Ale
raz Au'or .ię rpo"trz"gl' C!odzi o pro.ocIwa |}cząc" się rfFcfy
9d|eqłlch - poznam1 je f.raz _. LLór. podobro ni" spe]n.| się.
Ale o tych rzeczach Grecy natura]nje wiedfjeć nie mogli' Auior
widzqc, żc za daleko zaszedł, przypisując Hellenorn iak głęboką
znajomość Biblji' szuka ucieczki - w nieLonsekvencji. oto słowa
Auto|a: .ci He]]enowie' co ulegli wpływowi tak potężnych wie.
szczeń, nało troszczyli się o to, jaką śniercią umarł sedecjasf
i iaki był wynik tyrskiej wyprawy Nabuchodonozora..... . to są
właś e te ploroctwa, zdaniem Autora' niespełnione - ,,nam tu
iednak chodziło wyłącznie o pytanie' cfy w judaiźnie rfeczywiśc;e
bóstwo objawia się w prawdzic.. (l' 105). A zaten Autorowi wcale
o Greków nie chodzi, lecz o przedniotovą ocenę judaizmu,
sorzeczni" z |.m' coimy b]ż"' .Ątali' A h."dny c.yIelniL lraci
grun| pod nogaTi. nic wiedzac' co mówi Aulor od s:cbie, a co
podaje jako eweniua]ną argumentację Hellena. Do samej rzeczy
jeszcze powlóciny. Na razie chceny Ęlko stwierdzić, że Autor
częslo - ni,Pj po-naĘy jeszcze inn" prZJ]'l]dy . po1'elnia nie.
LonsPkwenc,ę w suojcm konsetu"nlnem poiiż'n.u judaizmu'

\7 apologji religji antycznej twierdzi Autof, że właściwie
He]lenowie. nawet nie Tilozoficznie wykształceni, mieli przeczucie
jcdności bóstwa. Uzasadnienie iest nastepujące| .,Prawda, nim
zostanie osiągnięta prcez wyi.sze umysły soołeczeństwa, rzuca cień
w postaci nieiasnego, lecz sianolrcrego i niechybnego przeczucia"
(. a5). Na co czytamy następuiący przykład: ,'oczywiście niewieiu
w1znawców :,eligjI c]|Ł:+|ins\i":'rpr yionnllo.ob.o m''afizycznv
s.N'.j dogm:IU o lw' Trojcy' a.ednak. cfy moźn" sobi" $}ob%?ić.
aby iaka po5ożna ouoca.ke. olrzymarvs4 od il|.Pn|a na (żność ,a

lłht0ns!kIJ!|tja.

lv!i]i.ł!

'. Por' td' <ó'ic' Bir.I und B.o^|. BPr|.n ]o 2 4' wJ4'' sl'' 5l'



|]i thłośl

'ży' ]aonf'a''c,'' uJdała mU, Fdna. powolujd ..ie.d Lo' że wedł| e
na It . n"l..cija '.^i"j 

jFdno rów1d (i. t|Z.n ? Ą b:.c Pr.e.f Iwa (:,
ona, że to, co jest pravdą rv dziedzinie metafizyĆznej, niena
znaczenia d]a dziedziny doświadczalnej' dla dziedziny prakt'\,cfnego
życia... Dziwna logika. Ze owocarka nie daje jedncj pomaraticzy
zamiast rrzecL, to wynik - cienia nerafizycznego przeczucial
A moźe przeczuwa ona, źe pójdzie do wiezienia, a w najLepszym
razie do donu obłąkanych, jeże]i da j€dną 

. ponarańczę famiast
trzech. To jest oczyrvistość, a nie przeczucie- Ze ona wierzy w św'
Tl'óicę, "zlnI lo imp j.i'.' rI b zm' tcn rer.rIn l"oIogic'ry' nc
Ąi" Io"Un.ią"; zdai" "i. 

'odn' \ na lych' Lróuy łielzą rr1licil"'
o przcczuciu meta{ifycfnem nic tu.nie świadczy.

Albo inny przykład. Z laktu, że Zydzi odrzucili zakon Chtystusa,
a Helleloivie go przyj.Ji,'rvynika niezbicie, że nic było ciqgłości
pslrholog'czr"' mipd/y .' ddrłn! n a cl,w":. i,ari.ruer. i z" nalo-
n;"-L '.[. . ąq|oł. i. n ala niędz1 h" ' r.i nierr - jedn"j sL.ony.
: .h.z^.ciiań.;"1 7 o.gi'.'\|' ']. v In 'am.o""ób mogi
bl'. łv udouodn.;' ż.;P'P|| nD' l r-z1n z c"rlra)nej A|rrL. p.' 1imu "
zit "n CLn.u.u, r r.ozor H n'ar Coh n so odwr,"a. ro wl,rila
z'tego nieńicie, że istnieje w;qksza ciąglość psychologicha 

' 
nię-

dfv l(|f!zv7n.rl mur1'1ć : .hr7(!.']ancIwFm' arllFl n'eo7y
;d].lnlń j.du;-.". .ryłn"5o Kan'1r'yac}r-"{.i.is|{.r' lnn^mi
sJow! 7nac.1 |o, żP |.Urfyn j..I bJ.d'i-j zr'" "nizosanl' an.c]i
.:Iozof n".orls<;' Na .amo zaś pyl"ni"' d a".ego Z1dzi ni. pnyi" i

No\'"qo T"-'J|n.nl| ' n6i .p*ą odoow.'.1.i dai" s"r Noql Tpsra.

'1-n'r .d o"i ni" pol.,pbuiJ ' r..rya V.'. o. I:r' n.6:.zp:.:t r.

Dla uzasadnienia srvoich teor}'j Auior nie coia się przcd mcioda,
uc]lodzącą w sferach naukowych za niedopLlszczalrla' Clrodzi o nie-
ścisle rłiniaczenie, a nawet o zniane tekstów' oto kilka p|,ykładów.
PtutarĆh (Praecepta coniugalia 138b) donosi o ślubnym obrządku,
4o o.anlm prz". <apłan" 5l ń1 r; ' ł, ld1.1jn1 'p.'..o'Ih'slo.; zarn..nia c:P U ĄLIorł w blo9o.|o ''bń.tuo' udl .]"ne
nrod- n e.ia,c" prz.z "apl"n\'b"qi'i "pi"(cn\i(Rcl. St. C- cii o7).
Zabarwienie cLrześcijańskie 

' 
a wlaśc ivic judejskie (1ks. Mojż.21.60)'

aż nadto $.idocfnc. Powstaje buduiaca siclanka' sfkoda że n;e
prawdziwa.l) To samo można powiedzieć o innym cytacie greckinr
w po]skiem tłuma.zeniu' Chór nistórv bogini Denetry śpiewa
u Ą.'. oLn..a o.ooi"' .' j'"| nĄP"boin,| ł'obec oL.arJ, i fionkóu'|'
In?.;i b' ni ro u Ąulori w Hl".o;j.KUIlur} An.v.1r.i l'. 4Ąl'
Zmi"ri"iq" ,,ziomków.' (idiolasI na 'T. I c' 'i"h' ' A Ilor chci"l
rvp"ow 'dziń znan) mo'yw chn.jciili"Li do |'o.n.di Ąn.lo|an"sr.

10 E. STEIN

1) U stridasa G. v' proteieia) temu odpowiada oidro złożoDa Denrct]ze.
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W"rpin), crv ro ucr\n;r dla /budow-nia czlrFtnika. Nicl"pszem
'"" odd"ni. |-goż \t}ra-U g,ec(i' qo w k\ ążce Zi" ińę|:Pgo prl.-
-.irbI r". (.o \r"a e ni- o.lab;a rdm"go faltL, n: .i"i.loi"i ndLr(os"..r, to rednaR "recfy ni"tvinn- wob-c rlumacren;a arzmesL.esoLl:J. |' s:*fm:o 

' 'ErUbjn rrłd,. wyLIuc..niF , 2^i"y. o,,-.: <a)om'pl./' K' KaDIna \'Io'owJł p'wncgo człnlvieka za '(łie na".l" "r e 
"ooczl nĘu roLn n].so lpor. Lom-nlŹrf Ras.ii Eor Pon"waż,el' nr r.agowal na nooomniPn|.' Rabina pot ada: n;h I^n będfi.

wvktucrony z griry Ca ni"porlurz"lsrwo, a ni- ., *.u.;""i"
\obo J]' Ą fo" w .l"; su-oboic. śĘaZU'. bi.dn"go Żvd"od.azu
n:. ś|a.e.i (|| ''r7'' wogó ..o(.7uie 

" ę A lro. o "; 
. .'' 'o's,y.,al7 lv(fvs.y ldo|n|. La| d Ź 'anIa7 i Ś|a.Jie nd U(an "no''t]ni"UdZ I fwiFlfę.a. d jo za hyleIaLą drobnos ""' Szczee.Ini" osov|eśl na p||nk. P '{;€|olc; .oboly (l. 'qnl ocf}wi.i; j"s| la

C/... n t!-n\ naw.r d 'uo na ,m'ane .alego |.<.Iu. l' JÓ
cVIUjr Z' k\ięge Henocn lX. l0 t 

.|.n 
"po:ób. r.l'o". "...."...ani w pŹybliżniu nie odpowiadają gtećkicmu tekstowi,-o czem

leszcfe Deozre nowa.
' Ij3.ws'od'i \UIor. ż' r lg.a lzra.|a brra r.||g.a slruLlIu,

n]lomIns b\ld f]igiJ fn y.fn" |.i:gj{ miło..i' TlUra,,} lo Au.or l*'I-"I"rem ,/- L,N.so .bp-.ks-r.lrn- rLsi byi p. "dTiol.m srn,h,r. -- '"'"
w r.|'gI ln1J./ĘP b'toin"c,"j: bogórv znan1ch.obi" z podobiznv
To' na b!ło Io.llan Doc7"m cl] (Jm} : ,,Bdro' o dob'.; odcf;l.n ,w.ą7e( -ym.|i lc.on1 Varo l: :u. Auqts yna C. D. lV' 31, J]'L|. DowIada' .o p.rhś. sIwo-v|; dIa naroJól pod"b;zn1 boeów.
"nprt: st"a(h pid niTl w -wy.h gminrch-. C.)re'n:i'2.p.;ne

-c wa'ro U\"ża IworzPri. oodoh;/n fa Lo(
oooJ^{o. ś(o o prf". Lo 7o\idlo -n..s:one uczuc:^ "l.acI l. Do'na.d.rł| .o.c.dro.yania'. qdy sie d.ui'' że rfecf nd .;e Mp.osl
prz crLvn. wdr-o ubo..q. nlJ fa.iLi-m (.ig;i ,laro zymik;.i,Llór: ni^ -naIa podobi' n' Gdyb. Loui"m. powLd.., by'a f";ho'^.";
re||g]a \|"ro7)Ę. dl c7y\1:ly byłb} l'lIl booów ("a\|j |5 dii
^|].^ndĘniI r)' Ą t]:df .sIa\|ani. poqeóu o;zrc,'nllo .'ę do
z|nPyPąIa bh?Ubo nÓ\./ ln'. s1]'|.|.u j} i ronl,oieniu b]eJó ł 1me'un

ALl'o. cyIU.P Zw'asiow"n'l PIolra 7aIeżn.so od ni"qo aDoIo
qe1.. ch'ze:cijai\kjcgo Ąnsr1J.v na doqóJ. 

'c 
panow;l b. ód

1.vdow kLrl|.arlojós ll' o7) )' Ą e l.T :e(| ów1ipż n'owa o ku|' l"
'!|rPs acJ ' F\S|P/J cd | |nn. niedol :...no.'ci, o cz.m Auior nie s Ęno.
T|.a J' \| '.c.{ jż\14. :' IaĘiem ' ,óJla ni nj' .of1i s'e oosluoiw.iU b\soĘirI ooziomie "ryc.nll'' boqóh g".k;ch m;ś"ij"'vć
n.srPp-t,lą.y |1\ : '.L cd) A.'r'Ileś 5ię PItIw] nad ("up"m H.(|o;".\am Z'us wsklIlr\ 5Ęa|gi Apo iIa poIep|1 ;Fgo c"v.. (l'' |śj'

JUDAIZM A HELLENIZN'I 1l

1) PÓl' J. Geifkdl, Zvci g|iechische APolÓgeien, LeiPzig 1907, 22: 18,83.
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Prfypat|fmy sie bliżejpobudkom Apollina. AnoLlo na wiecu bogów
wytacfa nastepu]ącą skarqę:

oL: n|ścle' bogo"i'. b.z 5".' iIPż .-f)
HeĘ'". 'dź.. w.l plJił boqon'. tóz b.z sl'.zy'
Zaś qdv J| |a|l ni. o 1im .| ż ']:"d i". n:" .h.Pc i'

(l ;as X\lV 33 nn r.

o notvwach Zeusa iszcze będzie nowa. Szkoda' że ALItor
Icn cy.aI po..i.al' bo na i.so pod"rawi. n óglby sobic .c.r rc nik
wy'obi.1 doLl'dri"sz" ,danie o '.eIycznych. pohudLach bogórv
olinoiiskich' Tluste udźce a etvka to ptzecież nie to samo'

"(i"av i"a""t Mach"b.'s'i zagarnęli wladzę, Saduceusze sie
z nimi poqodz i, n:. bdldzo || 

' Liorą" "a z| . :e n.. poc\odzą.
,.od' A*ó*. orzv'{l"sf.fy.i 5.lo:P a'.v"apłJ .'uo'. (l' 2)l]' Ni'''.l
Io ..d\." 

m eiśi qdzie'AU'o | |' .mialo L ąd :.n urpo"i"da'
T"lr|"o "rls oLr"ivc;ni .apJdn:, poIoIn'o\i. cad"r<a są Ąro 'idan I

ALrtór' i.<'si" z.Ia' .li;nił C"Jo*. . A.o.'.' l'
|"s''r.* i ao.L"'*.i. znd.a lJn ' "Lólzy c\oi Iroc l" /d.m Ii"

9i" .il^ra u,ą iaIr' dyczr"' ż' po lobo'ł ||vd' c(im !Vyr.. .'eo,''
oz...,oirc' oopani.a zos|ar s.L'|\ nd(',U . n.uĄ 7'.'ąponJ

"1*'.ń..'i"i;-i < '." " 1x-Sa.ar1'..'in' W no'v"zv.l..l1den"c.'

".L"z d.r'.' i." zlrk . pr,r 'vlóco'y' A ||or, .i" w:.dfą. o em'
l,:'e-e wv--; :.1" ,'*'si"d; .RUrir" oo'rowniP docrodzi do
nai(ri' szrcl' 'o'l.'"".vi' odr o' - lo do l' l64, a w wc-egó|.
no:.,d. i. " 3. W T;lFLdr'- iE'uhr lor '-. noha o \(h.
I(lór/\ .'" 1ai] ldziału w prz'.:l.m żI'i'|. Do ncl nal"ży |"1'

"'ó'l'.u 
*o...ijt ph iowy (b" ''j, Kul ]I<ą(S"Ind)|ankal' S.dz,c'

żF |' cnodfi nap'.wd" o Sano r'unl'" 'l ni' o Do.' " '\' odno.;
to Autor do Pcwnego fdarzenia za czasów Ezry. ''Kiedy 

ten tanatyk
Ezz <az:lus' vsl|' .n Jl d.i.,1.om łrp:d:; o'i"' fobcą,nVżon)
w".ż z df Irl'n|' wnLr\ d..) l'dptdni L]iaś' VDJ V|. l]s. j

naruszlćobowi"z<u md|ż.ń5Li' -o..o|ó f1lo'' ma . erpi"ć q i' c/nF
taru.r: w C-1,;ni.. T"x.ic "d. ^ v,". "e," oloqj'ju.l i. i.j"
T1'. zg"ozy. To "hyLa iał : z)n..ur cic lon. na po u j' dai'Ęk
splatał {iqla prof. Zielnisl{emu' o braku ostrożności w uży\'anj.u
nie""a.1,ól' 

"6bie 
w oryginaLe źródeł świadczy Kutejka, kióra fa.

uróci]a q]orve Autorow]'
litrna-0nośt To na. r,p.o'v"d"a na inn pv|al |": czy Al o' uogó e ,n.
jlltiihh'aj 

''{90'i"z}k 
hebr,'.r -c'1 nie 7JWd';''ĆZa /a.fPi \\fys.\iFgn M\|ą'"ni.

rluna.r' nrom.' zd l"m prTypusr' n m Dr, na ! dla roTr' sDo_

strfeżenia.I' 270 czytamy: "Synagoga 
(po liebr. kneseth) wewłaściwen

.n".'".i.' .r"" " n. vwi si" ir.''r- zs.onad"-i v"bb.towl, h, 1C-i'
czylano Tor'- i.l rl.ro kaz"ria. Al \ro zn. 'zy r"brsLi
vie, żc ten $'yraz fnaczy zgromadzenie' zbór' a nigdy mieisce zgro.
madzenia, synagoga' Chcąc oznaczyć synagogę, trzeba koniecznic

1) o gćnealogji Nlakabeuky por' I. Ls' Mak. ll.' 1 i 1' ks' Kron. 24, 
''
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dodać óetń (dom)' a fatcm beth haknesetlr. podobnie iak: beth
hamidrasz. Zdaje siĘ, źe giecki równovażnik iynagoge : kneseth,
kióry ofnacfa i zgromadzenie i miejsce zg|oma(tzenia, wprov''adził

lI'. ;o1.'j|.m\' .'T^ |l|ńf(-en:.. o.}JsJią.F Ila.lroJ.i ./)] lłarq. rrc t.<r paq np. por, qr ono nd msio-p.krel
punktacji słowa ',mun,.. Takiego słowa jęfyk hebrajski nie zna, ani

"to .tód]o. owa. "n 
'.lo (ormy .loqn-'. Z.ód'otlow brzn i"moł

1perl'), względnie !mon (inf')
Co wiqccj' mamy nawet pevne zastrzcżenja co do tego,

cży Autor umie lvpr.wnie czytać po hebrajsku' I' 237 czvtany
o klęskacL, jakiĆ 

.wedle 
tridycji. źydowstiej mają 

".*ied^"cśv.iat przed prfyiścjem Mesjasza' \0 języku talmudycfnym nazywa
s: Io ',bólc porodow" \4-=i.s,a.. To uvraż n. Au'ol Doda.' |"Z
oo h"br.'ku. w |%Ni")Dcj': ,.',^a.,i 

".ń"tle' oióż "'o Ta
"hoć 5k o!rn" rviadomości z j',1L; heb"."."icgo wi". ;. io
zgoła nic nie zlaczy' Przestalvienie wyrazórv zamiast: cheble
hammasziiach w t. zw. status constructus jest w jezyku hebrajskim
zupełnie nienożliwe' J€st to tak' jak gdyby ktoś mówił po po]sku:
dom dachu, zamiastl dach domu. Mogę to sobie wytłumaczyć tylko
w ten sposób, źe Autor, zndazłszy te dwa fłowrogie ilyrafy
rv jakiejś książcc niemicckiei' dał sob;e pod spodem zaznaczyć
ęn.("vnci ]aciń.].c. Poni''vaż.b)]o Io w F(.cie' ' r7yDu.ćmy

R o.y srP ./yra .nacf I nrr po
hebrajsku, Autor i te vyrafy transkr1'howaue cfytał f lewa na
pr.uo. 

'Sl"d 
l"n oZ;'.oąg jęiyrowy: 'brn laszi . ;heb e lami.s|

cneDte namasfrlach,
Pr,ed zakończeniem i€j ogóInej cześci chcemy 1eszcze zwrócić

uwagę na pewne niewłaściwości w vyrażenj! się Autora' cfasem,
gdy nówi o rzeczach bardzo powaźnych, !ży!'a zwrotó'{, które
muvą wvwołać zgżyty u kaźdego czyteinika, bez lvzg]edu na
wlz"J"ie ipp-l,onan,a. I '"i b bl, n. s.,r, ;. ,,zr dro,n...rucha.
lI. 'a8l' pJ|.iaŁh" lóz 'l|' 2:jl, p.oro|.ni.Cnr'd" '

stróźovą (I' 161). Na podstawie jednego niejsca w Talmudzie'
freszta źLe frofunriancgo, mówi Auior: 

',odczrvaia sie tu t|ucizna,
wniesiona pr,ez judaizm do chrfeścijaństwa.. (Rel. si. Grecji śr. 15).
o tej truciźnie Autora jcszcze będzie morva. Podobnie' gdy chodz;
or,:"mn" oc.n ndr-.j ', Filond. r/yr,ny oa.."pu'acy iw,de.:
'.D7.hni. || p'.b:ia o"1"f 1ŹLĘę P'a'ona jud"j"ka -moIa n:.c,}.
<.o.'ci: o.-!wIlcjĄ mll"/i. .J dla Boqa oon:e<ad nie ka'.er...
lH' |].n;,m; Jud.i"m ll 'l2''cn"|1iP o'i b""'y.1 Aut".owi bląd.
)" ,|. odddj. 7naclPn P \v)r zu .'ka'z"r . L|ór"so .ligdv si. nie
u4,wa iv rnaczeni! czlste; na to jest rvyraz ,,tahor" znanv
każdeDu semitoiogowi' Nam chodzi iylko o ton' Urvaźamy bowiem,
ż ok"c.|.n'" 'nar' r:i ."o ''ni" 'o.ie n"i'. w związ"u, z nauka
o iderrh. .na posm"k co"d'mni". b"rd o n. rilv. Ki.L" ,t,on,c djei
czytam}' o hacfeniu ]aski bo;ej u Fi]ona' Aitol wie, że jest to

lil!\Ykśii|loś!i

llylhlyrrre.



T
E. STE]N

farod' k pó' ĘiP'.?.i n.U .i jw.. Ą' qu.Iy1i o ,'^''. Z. zdziw..nie.r
'.ocza."$.ni'mcf}amydas7'"uln'P:'''|'s'
wóni' '1d.'so nam iu:' \as'a jLd" s{ qo: J"\ot" bedzi" za u*
n.lczrl. wr z": b J-l c:" sr dz:.. ..ho. Gdy *i iz".; ch-"-
;c:j.nlr z'.nl''.g"nc; 'Re'' Sl' Cn.j ]'''. rówi o |"y,' 'oż";.
na mn.- sood.i wali:ny "i.- p z iqiFgn /p srFr -gol?
innvch' " \ |ażd'm r.7'" n|' nfUkou\ln.

doł'ul'' 
.AL|o. 

Lb: c7ę'|o l swoi"r pi.nla' r odwo'y*.ać.i" do .' "ni"
".ll lril.óu. I t.ec" .h" lki"r]t|].zna' Uc-"nI po|.c4. ./vt' n'koT
|,r;. Zi'.ii.k:.go ood ryr wzgIed.n wieL. '^z""t1. Ą 1dy w.
h\l.D e do l_ancusk."qo p'lekl"du ,,K( ll{l JlIoTv Y Uf 'l
Auior zao"snia u u a", qo ",', lni :r 1 ' rr conridnrl o IPT
To''^ Śe ob.;ri 6.;.p6.ó"nirl ż.ód"ł' poz"ala soLi' .-.cnzenI

nier i ""i r" uwaq": ,L'd r t rmaq R l. .u d'rn I'i " gPtnrd rr"n
V"|l"du"n n;. |.I zu r.'"n'. l' Podobri".:" hv ".d 

. nc"n|en| |'c.ążk

prof' Zi lii'"Ę|.go p.' '1rueodul"ron l' Z''Uo$'żV"go: \l"sien:J.
Ń|ore r ' )n. o.s7..'y. pl7)'kt 'd 'n po^.||.T} rorn' 

'ln\^ngru 
nc](

rzeczow"im"Lod]c71"-Pr.|on.':mi\'Anl'\|etvlz.
'vsoomnianl'' 

\ L..onvch są 7J]..ln LZJ\ad.'on.' L\|oZ.my -]r]a
iu.'.^raz no|"ci c"i '":lo"; s'.|^" o.'lożnoić \ 'lo5|l|'U do

""".Jai'p-l' 
z."t ;.i.i".o, ri. oo.wia "c si" ucr'' załul: h1o.r

kł|]..f" 'i' Po r1r ogó n.n ro. ąJ' iF nd 
'm.jod' ' 

p.a.v ĄU1or^

p 7yt|ą- iTv do .".- Yolow.qo oo|||U'ąccl w ojeoy'
.1, w c'Lcw" prob"Tv kc- \'

hlidri{rs !o a.

vilnio !rcihnu
lnu Zi!|iń!łit!o.

Il.

B. po;".dn o po ,ió\v."niJ si' l. r]L. n'o .ora Zi.' 
^kiego

"qlo.-on" zorr' ly .r'l'Luly po -nir r' rolrr'h s'ior' Poznr(l
ooiarv'}r .|"'eż;.d'd. $:' .łF r 7p..s'' , S/ /"só|ni- lc osIJInic
ra";e,a a ,, n-v ra,"rrl, ozr"k t'o (nu n:"j.dr o z:g.rdn:"ie
* .p"]ri" '""' 

". 
pr,Ć05|"w'a .:. .q ell-. Na ogó| iedrak |.zFb"

oowi.dzi'ć.." $"Pomn'an" ro7p-''t) |a.}i\Uly rŹcf'. proDl T]
omi'ają' an:żcIi .Id|..a tę j" .o'w'.-ai. N:e o Io boui"T (hodfj.
abv'''i"" u;, ż' A'||ol obn:ża -n.".en .rdai.l' u pt.. , Órz.mil.

.f;"..leg. dod"l" ch .lrcn' pom.'a'ą faru7"n |'jFmn. s'ron' h"]|..

llizll' Aponeji poil iznu Ąulorf orf.cW\LawJ sP apoog]'
.""-"i .". A p-*i.ż kd.da aoo|os]" - .atu"y ż'..fy jĄ'
:"a"*r."''.' Tr.ba p'zyznai A jIofod:. zL iŹ..IF'. hV%;nj' 

" 
po.|ł

wll p.ob' m''lni..l Io się d7i' :' w bo9a|". dn]\'uJP'5Rl'| |.ttraIU'7e

1J PrÓf. K Latte rv Gnonon l' c'
: p'ii q i'ę \ P.''o'og.n- Vol"'c h..| v\' IL'''' 577'
", |\' P'oJ' s'Jd.lc\i' R.'|," h-'|"l'' "' 5( 'vT.l31' ' ccr'...''ń''lo

{ A1.,. 'a K r'"'-.-i. Xtr 'o28 "..__ t I .:..\ t ,'r,4r1 r;L ru ')
spo\l1|i'l'.i' n''B'-Ldv 7 .i: 1lJt|''- V'.có.' i. L'|''n' JI o' :|)' 17.f]s
]o'-8' o.. 'i'''' 

. ( dÓ o' 'a \ an'
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njemicckiej' f której cferPał swój maierjał. Kwestia pżedstawia się
d]a Aliora następująco: cfy judaizm faviera ty]ko nauki ujemne?
Uchowaj Boże. Czy hellen;zn na Ęlko rzeczy dodainie? Takie
wierciz"l'i" Lyloby równi"ż f.ls.ytP' C4 mu*y zu-m orrwo pod.
k'eslai ui"mne "trony iudaizmr. a dodarni- srron) h. n;rru?
owszem; a to f nastqpującego powodu' JUCiaifm ma, podobnie jak
chrześcijaństwo, księgi kanoniczne' które się uważa za wyraz obja.
wienia boskiego. \uszystko' co w nic! jest zawartc, jest św;qte' Nic
uaten nie znaczy dziesięć niejsc wzniosłych w Biblji wobec jednego
choćby nieisca, nie odpowiadającego naszemu pocfuciu etycfnernu,
sdy' i to j' dno micjs.c uchod.i za ob;.u ione. InlĆz.j w r. 1igii qk"tie;.
Trrn p"nr'- h"r'r;a. pi". h.reza. czlli woll) wybir. Grl. nie
będąc związany kanonicznym charakterenr swej tradycji, mógł wybierać
io' co mu odpowiadJo' od z'c.jqc r.z'p. iaLo u1m1sly po.rów.
Tati:"..bi"qIoZLmosan."Ąulo'ru .óżn}ch n "'scach'. \ prabdf;e
niejasnem jesi' dlaczego chrześci]aństwo, które również ma księgj
kanonicznc' a pżyien fawiera, wedle Autora, róźne obiawy 

',tru"aizny..judejskiej, na stanowić wyjątek. Ale podnosfąc ten zarzut
nicbyśmy nie uzyskali, najwyżei Poniżenie Nol'ego Zakonu' a to
nie jest nasrym zamiarem.

Natomi.st nożna czynić przeciw powyźszemu rozunowaniu nastę-
p| ;ą." /J.,U'y: Popi"r.f. n P j"s' decyd IiqcąoLolicznojc, ż"Crecy
! .l prawo wyl'o u. l".z |o. cfy i w j"ki.j mi( zĆ oni oaor.wdę
z teso prawa korzystali. Faktem bowien iest, że owe 

',bezboźnemity.. wywicrały wpływ ujemny na drrszę helieńską' N;żejzobaczymy,
że zdrorvo nyślący HeltenolYie jasno sobie zdawa]i sprawę z de-
mo.ali, J.'i' ( |óra wyn '<ala z lego. ż. czlow ek "h..a] byń podobn) m
do ]Udzii^h. a nd" ' l fL]'l Iudfl:ch bogó\v. Po\.:óre na ezalo odro.nić,
co w Lradyc;i zydowsliei ma naprauLlś fnaĆ'.nie Lanon.czn ' a co
mo,;n. L.akrouaćzpln|luwid."n.ah' lzl' "zll swobodn"gowyboru.
jśst bowjem źecza znana, że w przeciwieńsiwie do usiawod;wczej
części tradycji żydowskiej zrvanej halach.], częśó tcoretycfna

lu sprab|Pd iwo:ć wl lagałaby. ab} ,Ud"jfmowi przy,nai io samo
prawo tr'yboru, co hellenizmowi' a w każdym razie nje szukać
w ]ej s"łę.i ileId.ur) ż)dobs..i.i broni prz'ciw judai"mowi'
\{/' żmv pw\kład kon<r"trv. Chodzi o Robietę w j|d6;żmie.
R.bbi'N4;ir'n:e mial w:"liiej .ymparji d|a jod; n;ew;"ści.go:
ni.miał i.j l"żturyoldes' A" za ]adoui|" nweklyw] EurypidFsa
G'e"y "l; odpowiad"ją. zd ". Mei"a -: odpo;i;da j;d.i,m.
Niżej zoblczymy. że r. ALIba, misk7 r' Meira pochl. bni.j'ze mi.ł
zdan:F o i.obierach Dla Au oru j.dnak m;aroda;nlm j"st n:e misrrz,
lecf ucfeń' w Talnudzie (Baba batra ]6b) czvtamv zdanie |. Mejra.

'( 
Ab.ahJm bvl błogoslawiorv' bo nie mi' córti. A.e laT cZ\ |aTv

i.. zdaniP r' j"dy.'że Abr;h.. m.a, có xę i dIa'ego wlaśn;,e

15
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l|]lkhvi *]]śtja.

1) Rel' st. Glecii str' 8| Heuenizm a Judaiz'n ].7ó
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Pi.mo {ó\i o nim (: |'s' Voji. a. |'. . brl biogoJawiory'
Co wiec.j. na t,js-m.i .rrolc) c:'ran' zdani r. Ch;.d a. zr
wol; córki niż synóly. Na tej samej stlonicy cf}'tamy też, fe gdy
się Iodfi córka pie$'sza, to dobra ivióźba. Tu Al]ior lvyraźnie
r<rz1udzi.udai m' |.'.rc nu odpow.adacz.zd.n..,' dł qozn.d+ów
TaImud'.' ni. ul-:'dn.ając pr.wŹ w!bo.J. jal'. ni.sa'plisi.
w lal'i. n nypadkl z l:l .-d"izm To p".ło 'yL"ru Ąu or ort.
znae ni"s,,"zn ,'iko h.ll"niznowi,.o, -;sam"mu "ob: ..|rzeci zarfnL ilst nairvażniejszy' Autor zaponina, że ; rel;gje
objawione maią swoią herezę czyli swobodę wyhoru. Czem w re1igji
naiury lJellelórv iest wlaściwa hereza' tem w religjach' opieraiących
rię na ob.aui'n''r, w.csłFm |.gn słona znr"z.r". j.r nt.r
P. *'.' fu in 9rp. '|. '.a ni"ly.L" nie podłoou'" cJ.araĘt ru
kanoni.rnego '.ieC r" igijny'1. I cz l' "ciwni^ cl'ar"(.Fr I n

wzmacnia, uzeadniając te ksiegi z duclren czasu. Podczas gcly
h' n-a "..1;gjia-t1":n,pozb"wirp,zLr:"r"'go m e' errikanocr"l
ośtoji ĘorJIno.+|i!ln.j. to w rc1 c rh obiawion1ch .ni"r'9rcldĆi
po u o!a ru \|ż. na pr\. n] m i ni.'a"h* ': t r grunci" u ia1.
l"*i" Io rna 'n""-"nir 1-d.go. czn", ..;dy !v F lnrPrD"Pla.ia riF
odn 'w ada no'c rbsol:'n-i p,asJ-i", dl o n.1 h' rk Aulorowi
n]e idzi. ll. 38)' Konł*|nv pr' , "'"J Io -il:s n'i ' Zll lr"' ni' ste(}
zbrI znane, "."d"o ro,Lim'" 'i "..iou. bibi,n : or'o zr ol o.
ząi za z"L ZL'l|"cll"m |\ponir''ń, i" n'" m" lo nic wspó n"go
z al"; r ]ciło.. ią' 'I{c qość i"] w1ra/r'" z.La,rnr 13 's' NIo.'
L9, is'' C|'.d'. . po."ro'" ';' .li||' ' |olega.1ce 1J |"T. że La.a
jĘ' lpgo {meso lnd.a: l' co "b"odnjr' P.'l$o io7n"nr |..u innv"|'
narodół, r"zy'va . ę iut 'aIloni<' \yp\rva podobno z po^ lci r

b""wz'l|".ln-i .prawi d'i^o:c . ]F: l' ĘIo k fbrodń.-". ' "ąc.i
wyrwo d uq -mu
czy to plawo było kiedy rv judaiźnje naprawde stosowane; nie
iest lo is|ol"e. Wi"my n: on::" . :. ;uż w' \!.,"s 'y.\ c asJ"\
i"lmuoycznycI' inl.rpr.|Ą$d1o w.ponnian. slova bbIii.e v .r
.posób.:e Ćhod io odpoui.dna Ęa.ę pi"ne''". sloŚohn- Io
sażro cj U."kod,onFq'U orqłn ' lB"b. |.am. 83 bl. G*l rv lał n
ulp.dlu pow d i.]bt. ź e sioba od.fuca. By'ob} |o h'rp7d.
JudFic\t s:owa Biblj rr rpreru" 7god1 - zwvtnosJri D"sr"p'.
in'-pre ..j" "ud.'"|.. cz1ni fb"dn{ nerefi h l'' ń.ka' To i' ".

' Porvtarzamv więc, że zasadnicz1. punkt wyjścia ! Autola opiera
się na trzecli błędnych przesłankach: 1) Nie uwzględnia ujemnego
wpływu r:"nora nlch sL.o l .Iiq:; in|!cfne: .a sool".7. 'slł'o
n.] .;ń'|'.", "Z.mU h"relr zapob ec ri" r ogłr' 27 \ie l:n .j" h.rez'l'
czyli prawa wolnego wyboru w judaiźmie nawet dlatyeh dziedzln'
w których ona rzeczywiście panowała i nadal panuje. 3) Nie
uwzględniony jesi iaki fastapienia berezy ptzez interp|etacię
w religjach objawionych. Błędne przesłanki prowadzą do błędnych



lUl) AIZNj A HELLENIZIvI 11

wyników. TyLe co do fasadniczego posŁawienia kvesiji. A teraz
prze]dźmy do omawiania poszĆzegótnych problemów.

Kźdy badacz biblji wje' że zachowała ona ślady siarych wie. N0n0loi'lll

rzeń tudowych' Są to słabe odglosy ninionych vieków. Można je i po|jkitm.

określić jako 
''moĘwy 

rudynentarne... Prof' Zieliński w slvojej ślicznej
].siążce o tragedii greckiej pt. Tragodumenon o takich vlaśnie
notywachp;sz.' Do motyvów rudymentarnych w bib]ji naleźą, bardzo
rzadkie zresztą' ślady nitologji Sabiiońskiej' x{ają one raczej zna-
czenie pżenośni poetyckiej. Chyba nikt nie będfi€ twierdził, że
np. porol J.,a,sZ napr.wdę łl'lzyl rv wallę Boga z po|wq.ami
rJez' 5].9l. To samo nal"ż1 sąJ,ić o śaddch w.e-eria ludo#ego'
że bóstwa obLe m"lą "zecfywis|y byt obo\ Jchowy. Są |o rz"czy
dostatecznie znane' \flje o tem zapewne i Auto.. A jeżeli mówi
o monolatrji w lzraelu, uzn:jącej także inne bóstwa, czyni to chyba
w celach ,,agonisrycznych.. \{/ kaźdym razie nie iest io porvodem
do nieścisłego cyiolvania Syracydy XVII. 17, że Bóg oddał narody
pod władzę ich óos.trcń roodzófu (|' 42). otóź jest tan nowa
o wodzach, ale nie o óos,łrcń wodzach. Ze zaś władza, nie koniecznie
będąc boską, pochodzi od Boga, ,najduje sie także w Nowyrn
Testamencie (List św. Pawła do Rzymian 13, 1)'

Ale nawet absolutny judejski monoteizn nie przedsiawiał,zdaniem
Autora, dla Greka nic nowego' Znała go tilozolja grecka' A ci,
którzy nie bylj filozofami, to fnacfy Prawie wszyscy Hcllenowie.
mieli cień przeczucia meta{izycfnego o jednośc; bóstwa. o cienie
nie będziemy walczyć.wróćmy do l;lozolji. Chodzi przedewszystkiem
o Ksenofanesa, twól ca monizmu idea]istycfnego, Hegla staroźytności.
l naprawdę musi się mieć podziw dLa tego wielkiego nyś]icie]a,
który w 6. w. przed Chr. wzn;ósł się do niebotycznych rvyżyn
nyśli ludzkiej' od tego głębokiego liiozo|a dużo nauczył się Heget,
JcfJ my s'|A ws?v\cJ. a orzedewszv"t . i"m oowini"n się U(z}c i Autor'
Nd's|:. l''1] iz"r"-v bo"i"'": ..Ró';i.d nedzJ norurci.mem
a politeizmem jest różnic4 co do liczby wyżsfych istot. otóź liczba
istnicje albo w przesirzeni, albo w czasie; w sferach netafizycznych,
!^ k|ór}ch bó.Lwo l'|".brt. poz. o.z.s rz"ni" i ooza czasen. .iczby
IPż hyi nip moż' ipiiini" o Ii";bę bó.i!'a j""I n: 'Tn;'j1ai\vn;,
niż pyIdn;. " Ęoor ;"go wlo.ów... cd K"eno:an"sa móslby si.'
Aurol n.ur,yi. ''e I. bl nd ?nic?e.i. 1żLże w dzi"dz:n:. m' 'a
t'z1cz l":' Ks"noLne< b 'wieIt. Ę'óly byl orf' c;.'..d ''7q I;Iozo ."n.e
wytszlaL'onq''. a uc"l. ni. L1; noiłnj' "'alI 'ię udouodriń' ż'
jest ty]ko jeden bóg, argunentując w nasiępujący sposób: gdyby
bowiem było dwóch lLrb więcej bogów, to bóstwo nie nog'łoby
być ivszechmocne (Arist. dc Xcnophane c. s,977 a' 23 nn). Całe to
rozumowani" ni. mialob) s,n.,, gdlby liczba nle miara znaczeni:
* d/i.d1inie mc aflulc"nei' Sl:oda' ;e Aulor obrał sob'" za
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prfewodnika Chamberlainal), a nie właśnie Ksenofanesa' którego
monoicizm przeciwstawja monoteizmowi judejskiemu.

,.T.L ci;1qni. Auro" dal"' K.'notan'. b1l prorokl'm
iedrn-qo bosa: ,o iedn^k nie p"/PsTkidzalo mu 7w'".a. sri do
ooqó'u"' b.ń.o p.ęiną i wznioJa mod i'uq .EIeg. l. ]5r'.' Jak
u1llL'mac1ń l" nilkons"ku.rc'e? Tu eży Llu.z do rozw.qzania
prolr|"mU' Bog uj"lL.ego Ko ofollcz1La nie moż" by; przPdmiolem

^uru. Z boqi"m. l'|ó.y ma a|rybUIy'Ęl\o negalyw1P' ''riF ie.I
Jni skonczonym, anr n PsRo' c onym nre porus/a s. r nr. le<r oe-
ruchu..,}, .j.gia nic ni( może ooczqć' Podobri"; ra pan''izm
sioi. l. Ę |" wspólnego " ."ligjq. co f:zyczne p.auo ogó nei g.aw'taci .

\aj|"p..j Ująl l n probi"n J' Fr ud^nlI.a;)' s)(i, lji.' i" iedno.
bóslso, niP .rr]ąc. bog. osobouego. a poję|" 1)lko iako ni"-
o'obowa s:la r1zia)ajaca. prowad i ni"U"hlonnie do polączeni"
panIPiżmu z po'ileifmem. Rózn cę za! miedz1, monotei, mem judcirkim.
któ.i :';nr,dobyI, " 'ednobó..w.m g*c":.jfi.ozoli ia.no : dobiIni"
otriś..ią nasl.p''ace "Ioua: ''Bó.rwo bylo rolyilan' j.Lo o.obow.
w Doe-ii areck.e.' al" bv]o ono -" a/' m s(oń"-on-, n pmora'n"

i rózprdio"si" na uic u' hosóu l bósrwo było poly!|"n" .ako

d,cho.". .oi. n" ' j.dln. w. i|ojo|ji qF.ki.j' al" byio ono 'iłą
Tar|wJ' n.e./y1ną, b"z woIi i b.z ż}cia: tsósIwo. '.ko duc\ową.
no." 

"i1 
i i.a""ą orobę glo*). ly Ęo Biblja.. l. . . ,

lnrn!! 0..i-' Tosamo' co:ml mńwi|. o 7arlLc:.mo1oal.i,można pobIedflec
o anrropolo.|:źnii. \iesąrpl ui" i.IniĆ'ą \a bib| ; ślady anlropo.
.noJic,n go i r-rrroLopaiIc.^"go.oo.no$ani.r boslwi. srczegolnre
'v Ś|Jrsf.('r FI o.mJ.lach' \1|oTIas1 ]' .' .P Ic a proroKow ?UDPIn'.
vona ód l',zvnj"sz"( "nlropororIizmu' Auto" pop"1nia bląd
zaradil czy ni. od,óżn'.':1. plz.ro:n od r.gor.i' Al"go1rzn'
tłumaczenie biblii celen zupełncgo usuniecia ifsze]kiego antropo.
norlizmu spotvkamv dopiero rv 2. rv. przed Chr. PrzedsiawicieLen
;"po i. s A^ilobu|o.' oo k'ó*qo, oL o *ll'aza. 'l. na innem
.i" t"", 

'..'';nyrn 
j.t: F:Ion f Ale| .."d'i' Ą qor.. jest $ed P

okreJ"n:a Ksinl1liana m" a.o.: rl g]ą .rne|"phor. con'inuaia)'
apolno.4 l<LóFj iak:; komoIełs .n1'''ouy zosraje /isrdpiony zUp.ł.:"

lnnrm ła]cuchem '!y('i, z L|ó.}.h xażda 'na zr:cz.ni przeno.ni \

Co-inne3o pn.nośńia' J*L oi" r"t .la'l. ix 'ama 
rówa -'ud' kr'

Ą j.z.Ii np. J,-ljasz (ł0 ]7] rrów] o uargach 3oga t]ldaizm
a He]lcnizm I' 48)' ma to Ęle wspólnego z antroponorfifmem, co
nasze: ,,oko boskie.', lub ,,palec boźy... Jest io fwycfajna prze-

1) Tlouston steward Chłńber]ajn, Die GrundlageD dcs nelnzehnten Jalr'.
h!..eltŚ Miin.hen 1915' 11' }'vd' str. 2ó2'

'| 
'- 

r' P''.I li' t]|.L' |-i'o:J L- L'P' K''"ó1 |8-n' | .JJ, |'
'' I F..rd.n-'.l. L r di_ Ti_oroqi- d;s X"ro!h.0" , B- L , 188o, "r lo
{j i."ż., GoliesbegriJf bci den GlGchen una bei de" H.bń-., J.hlb'
.'' o 'l''o'I..'i'n'.'-.'' ii B'|''Do'ńó a''\'U'\' 2' ''ni' E|.'y.lo.

preJjJ Iudaica pod''.Ą]|e:,'i\.he A|;e!ung''
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no.n'a. Zr.'fJą sdma bibIia wyraża śis ! dośJi jJ.no: .'I Tów;ł
st).feIl5c'e g|o5 slos i.go, aleśc:P k5fIa'Iu

fgol" n'e'hi'dziel: 15 (s' Mojż. /' i2i 4. L5|..|). Ąbo: ''Ą do, [ogoż
orzvpooood||sc|' mnIP' abyT by|;P-nU .ówi!n' mó!1i swiet!..(J,Z. }0.25: 46' 5)' Ale r.n chod"i grówn.e o lo, ia( fapa|'vq;;o.," na ani.opomort'/my bibj;ine w ty"l czasac\, ki-J\ iadai,n,
Zet|'njl-s'ę bezpośr.dnio / h.l|"nifmef' l 'u mam1 l"óbra dosyć
oonlc' r||on cfqslopowla.7a za.adP. że.nIropomorli,m)' a fw]a.zcfa
.n|.opooatvfmy maią "nac.-n|" ped"goq'czn". Ni. :nacfei
w i Fr.r ,rzp talrud).zn"j: ..\,"kiedy ots;.. sie Bosa naLszrah
.7łow'' ka. Źb} u}ob"dżen:" o Nim zbli4ć do |:dz[i1o pniecia.lMechilla do 2 k"' ]\4oj'ż. ]o' 4). A 'aĘ u "e,iqj'' g;-ecii..?
rrr\ pusTczdm. ze czlLetn'1, sobje p.zyDomni r l"Ltu,y s-Lonej,
ak \oDl. !rc.y bogow śbojch wyobrażdji. Ko|fv\|aT Z |.i w|cdf\.zylelnika lPm chę(niej. il"żP ni" bez wewnęrrzn"!'o oo".u ;o.u*.,
bo|ą"7"k kU]'u,v anIJ c7nej. k|óf; tvl" ,awdf;'-zaml. Aulor nin ti szej
"ozDraw) sam.l*r wrelL c etpm LJttury slon-c,nFj H(llady, uwa.r!
'Pdnak.;. najIepie.:ę'j"j ś'UĄ. gdJ 5i" ią prfed" dw'a'fgodn:e
z wvmaganramr prreomrotowel prawdv.

Zielil sl'; odró]nia (l' )7 nn.) tr7y ródza,e rn we"saIizmu: mocv.
oprLki i unis.rsa'i7m .Jagonstjc.n\'.. O.tarni .es. r\.to Dororn;_
Pro"ok np. ldk lo ob.a(nia A ||o. _ n.iako Dieko;ażai;csie z g'zeszn1r ud"m izraejs^im, lwi(.d7., '' Bóq Tiluie '"kieinm. n"rcdy. Uniuerealizm moc) ; ..dgon srvcrn).. Auror pizyznaje

na'omIJst odTawia '11u Un.wet.Ji ,mu opi"L:. A. ja<żP
Lni-we.sd.j"m mo.} je.I bard"o jednosrronni. płed\|ai' ionV' N] cll\ bil
'rai|| pr,yIocł my trl dwa prz1L}ady j"dn"qo idrugiego Uni;"tr

id|. żP ipdPn we'm:Fmy f bib|ji' drugiz lych czasow. o klorc sZ.7"góni. c'lod.i. "W on dzi"i bedzi.
|frdF] (Ź"ci'r 

. 
EgipIjanoY i iA.J.janowi. błogoslau |"ń"' w" m upo.

sroo 7|Pm|' kIo.ą blogosldw.l Pdn zisLPPós' móuiac: Brop.oslauiónv
Ud noj .gipś(;' a ucfyn"ł lak moich Atyryjczyko;ic, J d"?i(d"i"n.o-nole lZlaef. łJtz. Io. .r1- "5)' o(n cz}s|y unis"rsdji,m m;lo(ci

unrse.salrrn u-,noc) weiTen) przyllad z" . a.vch
]v|ooloh l/.aell. Ąutor Ie galą; /iIerdIUry jud"Jkiel prawip ,upeln:e
zanledbal' A s7Ęodd tviP]l'a. sdy,'w modlilwi", bęiąc.I rozmoua
ryłow|e|a 7. 5|wórcq' du5fa indywid |"|na i zbiorow" n;i . pi' sie
od7$|ercIedJa' PlfyodLrzmy się uniwp.salizmowi mocr'znaid |lac;m;
wyrdz w;Udcjskj"j mod]iIhIP: J,Bo'e n"'/..' rfdd''caryń {Wjatcn
dsMej $"ednidłoąi iszniPś ś;ę ndd crłq z.emi' rv Swvń maiesLacieiJkaź "i. wszy.1Lim mieszkalcom -iemi w bIas['| "{;i nai-
śzc?} 'ni.j"f; oLaa}o.ci' ab1 |.żd} lwó. po'n"t, ;"s Ti i"ł'o\l$or.ą. bJ każdP sL\aor,. 1ie po;l lo. że( Ty je5Lbor.v,. r|\4od|jli'"

llnivo$rlirn

t llrti.

l.u.1]"f,}liu "i.i"-' '"alc v/uika, o i]e to tłuńaczenh iesi zgodne z teksten
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na Nowv Rok)' TaLich modlitw znajdzie sie iłiec:.' s:c:igólnie
v Mod.i,h n Nowy Roi. i Sadny D l'

A uniwersalizm grecłi?
oi, ź'.; n" '^ io pd'.z"ń mJ.'" roj. oc.
Mi|y ma. i.i".n qokól. r.er " '' Ilo' '','' ' . 

' \\'l'' : .r

wiersze te Homerowe słuźą Autorowi jako dowód unirł:lr:lizłll
op'ki w."1 g.i g'eckie 'R" S. Ctr-i ;" J'.-"\ Z .' r

odmaw;a uspólc.ucia nieg,.kowi H"k'oro"i' gd\ .. nlc . 9o

-slokari sroeo un.ca Acnrl "s. W innen n,i -L h' '] !
rcn dwócl wi.lszr powiada ĄUIo : ,.lo .w|.d' '1. , '-: '.''
ód' E|vcn. z".."\ Iund'm"rrrt uniwerta izn l Ikh ily g}.bo"o '' d '\
gr""lii.1- 1R' r:5i. -r"ll-nizmu 24o,. V t.ia".. .,H-l."nizm: J c.:-
faś,.y'aT. :".\| lol'niwe"salIZnopi.Li Il)1idgnF|} i"'".':.'na'od) . uzal'/n onl wfglPo' T Ka/o'9o,. r.o\r'<r lPoyn' oo --
faslugrr nr' /a. ocl lego na"odowosLl (l J/r' (z) clr'< - D s-
tiP ?afiqi. po .o p.,JIocf\.:śnv Źż i.J Ti...c. , "ó.n\.h t.;... '

slanie s'P Io zl.hz ja.nF1 
' 

qdj prfypoĘ.In} sobIP..Ś'. ''d.o
rda-i- - ni-rws?eso n',i.ca: .,Ch.Jblnr. ab\ c/yl. nik | '''"'.
zapim\ldl . d"i -i"'s. iepi '' - ż $tf)"l<o : n-'. o.f\$ '

nikomu na myśl nic przyjdzie porównać wspomniane d\{a \{itrsfe'
a tem mniej 

'''lvszysiko jnne.'' nie doni-vślając się, co sie kryje
pod t". ogólnikow". wyrażeniem. otóż chodzi tu nie mniej ;nie
więcej, jak o wiersz tzeci, następu1acy bezpośrednio po cyiowanych
dwóch wierszach:

Zal HeLtora, co udźce rvciaż oal]1 mnie grvo1i'

Nieszczęsny ien wiersz fostajc \,p|zvtocfon)ch trfcch nieiscach
siarannie ukrywany, bo on przecież zalvićra kolienia.z do iego.
na cfem opiera się ien uniwersalizm opieki' Tari siosunex l.za]emnv
boga i człowieka zwykli filolodz1' oLreślać barczo prozaicznie:
do, ui des.

rntllol0sji \7 omawianiu angelologji i demonologji iudejskiel Autor tŹyma
d0r11!ml0|0gji' sic ściśle wywodów Bousseta (D]e Religion des Judentum'.

z którym natutalnie dzieli i błqdy' Błedem naiury zasadniczł!
: Bouss' r., a zdl.m i u Au o'" j= pw , niani. zrac-'r a roo
krv ów' A pr/cc:.ż apol y.r r'1 o lz"dLo "" u1r'zem'
powi.m,|eq.ln",*igiiżydout.i'\]v.obl.l1|\o
:" aootryĄ 

' 
chodzi\ u ofL aj.] | .Lda'' 

n " .e .kiL : ." :' .n-
\tóra poqinn'. .ostJi h l ka.iLl' 5'ad "h n".''d '.\. o ' \a r'
rs.far'm 1"nu.iil. Ko.cio)owi $-i n^ - L d '-a 'l' rc -.'
chouani' tv rluna"z"nidch. oodczo. gdl o'.pinal. l'b-*l'\ L
r.sztr przepadly. N _ wolno .i 7"ierr ol'- f,. ao' L ' :

gdy się nówi ó religji panujacej' U Bousseia byio to skuikiem
niefnaiomości literatury ialmudycznej, do czego s;e freszta sam
przvznaie, Pamietne są słowa Chwolsona: '.Podobnie, 

jak nie
i'".;'" |'-"",: isioty cllrześcijaństwa z Apokalipsy Jala i inn'vcb
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dookry.icln)rh Pwang' ||'' tak nie można zbadać źtd.\|wa 7d cfasów(h.v.tlsa na ood5|db:e ]'s:.gi H'noĆn, ks;." illb;'"l.l ; nnvch
o:ś.n Dodobnv.h'. )' DlJ Zi" iisłi' so fiś są k.ięg: aoox1 ;czn.'

k!Fga H-1och drJgim pi . ok\i.qipm. I aL nr do.
"od ze' d.lIalIT ..l h iUda.7mip .orzedrl'o:.m pżwd/iwej wia"v.'
' \ L. lIqf): le.ian.nly P. ia.c1ów r' " ' rolUm."n" w dodJ (;]]'
r<s eeF tot)rL. H-nrch. V tr AraT i fsj, qe Modro!"i. Na om:asr

me Do.hodz, alir,otn, i ti,eatu.g rulnudlcznej.
Lo do dngProooi. a s-cfegó|ni" d|mo.1o.

ogl . ro oog']bJIJ on- dUŻa ro]i l. uspomn]"ne lile.aLr'ze..ktd oo. "\ sle do Noweqo Z"kon |' ;< 1o BoUś* {.'r' 32j
wyKfzu p. w .ot..lfrny.T . uddrfn.F odL-sr\ i<k.m ,nacz"ni. dpmono.]ogl esl m n mr]n..^Anjolow. .Ą 57d."n ?aws7. tą.tJIo"łan.
poovlaoneml óoga' U kU|.IP anloIos ani nowJ n:ema' ,'Kro oddai'ck.:'lnjo]:T jesI bałwochwa|.a- 1M..hilla do k". Moj;. 2n' '.o1.

^ 
Dog oD]as|a sę w dob.em _ iPt pir.wsz}. słu.zn1 dogmar

Ąnro-a' AULor D') |dcfa (l //] otvo s,awne Ti' !c" f 2 Ls. Kfól w
iak Dro o('Nftan od{aźn|e- i godni. .kar.Il kł|a Dawida za jegogrr.n tJoDtr U Ias7a' |\'F pow n'Pn bVl Al Ior orzPmi'c7eć |F:
d-leIM].pos]dWv /roro|'J L, "5Za wobec k.óa nold"icy. Arhaba(l k.' K.óótv 2|' lo]' o\ob;.'a "ympar.a Auroa, dla '.teoo\,raLhr.n.so t.,l a" (il. lo) w:do.znr,. ru oocnuata rotc.

T' n- nasr'pu " "a.wiqkrza o''ep.nxł |it.raiu"v anlr llde]sk|ei:
rLtlowo.c sob"c KanJn.ic,) ków. ĄLilo" zl.tz a rvie. :" l;eo .ódzrn'
posIepowJnIP byro hvilumac7onP !' oM].h !.ósach. i żP ca.i.d,j
|f|a" a g-"52yn wIPksl'nI i.57cz ok.J.ień\|$J-nj' Poucz:ia naro Iem 7Źc\oWanP pomn:ki' przedsIawiaia"e oL"opne scenr' Autor
wi" l"ż. i. oos epov"li w l"n sDosób .'ca||ow... T.'| ońca cy' Coc|'L\o"m]nl.{l'óUl' L,l'wI nas $p.3wdfie' ź" n:. ZnJidui"mv Lv Iem
Lowa'' ystwie -nany.\ nam z o]<.uci"ńsIWd Rfya.dn \|..i"sL t"osta|'.,.i" j"dno f wic'U p.zPńjlcfPi U Zi ||;.k:"qo. co'.n.eĆ..
ćIcl||.skl nJw.' wi.' że nakaz l^pi' h.. Kanan.:cil;ów ripdt-nil
zostJI w c7}n wprowadzony IlI' ]oó,. aIe i "m "i' .ie u.pakai"'
,Vlozna 

ro p /"ba.'}c wŚ/!s kim n!.odom św ata. "'. nio lzraelow.
5r^el nakaf pr'}piśL:A s;. .am"mu Boeu, a Bós

oI]|aw|a slg b 9'r9rrr.- |Ą ie.' s]|j5fna ..gLm.nL"cJu łuro.i'Lor na to Dowredrre.l
Pwyoomnij'ny sobi" i-dna(' cośmy f ów.'i na poc7ąlku l(q''

rofo7|alU' a "zer" przłds J\v; .ię nJm z inn.qo punxlu widzeni.r'
fos:arzajn \wo.a tef?: rz"n LJlą rc]:2ii nolu,r j:s! uolhu fulból'
tPn 

''rc:l'. 
xa ,pljp;; objayionP; ih]etD.lncia' w.fmr przikład

zteI glI l\owPgo ZlIonU: .N|. mrienai. .' żcbJ m p?].."dj ,"sla'
poKol nŹ.,|(m'e' nIe przyŚ7. d|.m zesJJĆ po(oju' aI mi.cz.Bonożv.srdlroTlaczlc cz,owiet a, o:c.m swoim ; t. o..(Mat. tO, l4). C;\prz}'d?'. komLkol{iek na nyi przedsIawić chęlś"ijań.rso, iaró

!!ilm.

!hj!łia|lie sil
Bosa \Y dotnn.

1) ch]volson' Das ]etfłe Pass.hnll cllristi, P€tersburg 1892, str' 71-



llrrota i intut

! lfij?.

relipiP. qlos7".ą p"zelew Lv: i pod"op:n .l a :ooz.-nLqo?
W}lą;\ 

. 
po|' i*d," ""grlq' Ter zai s1'aiel . .: . uk

pow.rm, uni"szJ<odlirioly za pomo'4 n'-p' ".. l -D-P d'i"
.a! m" brc zsodn.r z du.h"m .-lo..i, \ ddnrm ,iuddku
r du"l "m Ewrn;Fli .'Tak s.mo c-. y sdd'i o 1rL"-;! D:o nvm
q sIoŚunkJ oo (anane].zy^ó'v' o .nl"rprer"Lj IPqo m''.c l j.Ś|

cała literatura. \0 lóżnych cfasach różnie je jnterp..ro\vano'

Więc powiedziano sobic np', że ci Kananejczyc'l musieli być
wcielońe diabłv. \Vszak własne swoie dzieci w ogniu paLili na
.feśt n;el;osi.h od n ch bosów' a ulrsn" co.\i t.d"".
i" .t.,'6i 

";" 
'na rz.i; 'y"h .i. :ny.] 1'ot5". lVyro 'n '

zakałv Leżało wjnteresie całego rodu Ludzkiego' Takie było pospolitc
mniemanie1). Sw. Paweł uważał to za rfecz całkiem naturalna
(Acta ap' 1l], 19 i inne). Ale znaleźli się i tacy' któIyln to ieŚfcze
nie wvsjarczvlo' ledni mówilj' że należało próborvać i żadać od
Kana;"'''\k;!' po.]d.nia się, r l'"dy ro n1 oylobv w}'.D':..h
orzew.otnoi']. oizczęd-aiac :ch sa-l' n lrn. znotu rak'ozlnol"]i'
wszaI K"nane,czv1 

'ni. ó1| -dvnvl -aroden'. kló11 "i. .a."l
aL].mi be "cpń.twar': n3lP'dlo '"L.m z\|oc'C \lę do n ch' aD\'

oouści]i krai i przenicśli się do wspólników zbrodni. Na to wszysiko
ołoorl;ad'.no: tał rvlaśn." z.obroro' Pz'd rozpoc"eci"l wo:nt
ue)wano b-boln. p]emiora Lanrr^.ł.e do połojnu"go poddani"
s:e. .rbo do oo ,.2, z"-ia ^raiu 

(T" nud e"ozolimsti Sz'bi,ir VI 36ci
Cdv a "m C*k przy'z"d| zl'n do a\i"go r.bbi. .rbbi mógł mu

'en nrIa- bi|' . ny t;ilumacz1r: " ren .posob' że cum.enie bcllers(i.
zuo"tni" "'e orzv l.T uspokoiło' n'^ maa} żxllny.h
oo*.,lo" 'do 

;rfvpu.;zan:a, ż" c. łogo|" G*cy tiedvłolw l
'roszczlli o -.",j t"k od'"gl,'' P"crj r. żv pr-vją;'' z .bv]v 'ro-p"awJ fup'hie m obce. podobn F lc( s' d '' rfnor'o \r'o) ziof
nad taki.mi problemami zdstanr$ iaia

Mu.imv i dnak i"srcz. w,oci; do prob 'ru h"r-zt i niPrprcra,'i
T.r probi.r wlmaga ppsneso.t up:'n'lt:.r Z- I gl"dr najeeo
wa;nó:ć poświęijmy mL] j""z' -e (:|"" slóv' u':dz:" iśm} 'nianorv|. 

.'
." wlnik inl,rprerrc:i iesr len car. 

"1, 
przl z"rrorosaniu \'";y.

"z}|i'wo|n"go uybol: ez"rn" j'.i .'drne' d ba}. ,.t' bi'ł''
Ró;ni"a iesita' że hereza pierwsze odrzuca a drilgie przvjmuie:
nr"rprct.cja ol"'w"ze usuw. " drrqie p-vir.rl". C-r: '1,r"
al'rn wie\5f!j 'óżn:cy nr'Ed-} h.r' ą qrec|'". a IUd.'s}ia' \v-g edn|.
chrześcijańską interpretacją'/

ows'zen,' jest i"-*;. j.d." ogromna różnica' Chodzi o to,
co sIe m" od"zu"ić, wzqlędni u.una' ' Abl $\|]jm3"^ć ŚU-oł}
nakaz' qoo.c b.rbarzvi.k."h p|"miol \anan"'.l' ch. oożna .obi.
bvlo porad.ić iń|."p. l;cią, a za."d., ' ' Bóq oblaq ia sie w do'.*m
,ós'aL ".-..h"iin.. od Bora pochodzi qIxo doblo rS:I.".

E. STEIN

1) To ufasadnienc daie też apokrylicfhe pismo z 1 rr. prz' Chr'.'yadr.ś.
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Bech rLola: 'lr uc:ą mędrcy judejsc}. Inaczej było w he leniżmie.
LhodZ| o róż'np 7brodnie samy.h bogów. Dec}arm" 1 napisal
dl/ą kŚjąŻkq o IeT. Tam czyl"]niĘ może zna|"źć' iak orawdziw;
H" |"nowie o l}"h okropnoł;ia.h sądziIi. Wy<rarri powicdf;ąl,
ż. nie bylo Iak:Pj fb.;dni. Llóreib) nl. pop.łni'iaki; uag:
k asl racja' wia"olomsIwo. cudzolósrwo. mordy. zboci"n a plcioue i l'd'
F ozoIicznic tykszlalcony Crek musiał.się wzdryg.('' -ylaja.o :vch b.7boŹnyLh cz}na.h bogów' sa'ni Hc]ienow;e widz;"liw ieT wśzyŚikiem obiawv nieb"zpiecznei cho.ohv Llrrchowei. wytlumacfeni".|ych Ifecf' okF:u|. iaIo' ..terapję1' rlh.,ap"i,a
myrnon.r. Lhoroba nrebFzprp.zna wymaqd)a,advkatnei reraDij_
Srodki by\ dwa: atbo poprostu od-i,*ń le h;.i".i", ;z! hi;Ló.
rvjki. a wIedy mamy herezję: a bo ucjeĘano s'ę do innesolrodka.
IóWnież rad}Ldln"go. do a|egorji' gdy ni. chciano podkopać
wiary ludowF; (szkoła soickal' Bogou]e w alegorj; c'ężko mJ;ieii
odpoiUtować za swoie grzechy. 5|.-d.i|i bowien wszyslko, a nawe|
sam byI osobowy' Bogowi" Io rylko ś|ep" ż'ywio|y na'urv; ich
walk: i spory lo sa]k'ży\'io]ós.-Ta a|"g'orja :P.t i'"ścią'n-J|"ń.
sk;ej ''|"o1ogji.. (np. CornuLa)' Jesr 1o włó(cjwie tcoIosja bez
bogów l bez r]ig.i. Bogowie ci' j"Lo ś|"pe sil! .,bez woli i bez
żicia.. 

'musre|i 
ustąpić BogJ Bjblj:' 

'klóry 
objawia s;.. w dobrm

r lrK _oDacfvmv. w Drahozre I Dleknle.
N;]"ł je.f c; " .d.' *y.lu."Czić.' Mó' il;ś.y' 

'e 
inIerpre|.cja !|0ui0/0!i{

}.ypłyka f du.ha "ałołci: stąd Pylani.: gdz.e leqo du.ha szukać? !'0'n)

Nie IFst'że.7ą na"z-ą dać pogiąd na islo|ę jUdaizmu wogó|e. |ud{ijrn'
cnodZ| o wo]ny lzraela z n2.odamI oś.iPnnvmi.

ograniczymy,siq .do przyla,ań biblijny.h.-|yczących .ie prowadzinir
wojny. ..Je.II l\|edy prżVc|ągn'Fszl ab]' dobywaI n ias.a' piFrwei
mu pokó: ofiarujĄl. (5 ks. Mojz. '0. ]0)'.'Cd} ob|ężesf Tiasio
pPęz .zas d|ugi. .a obtoczysz je s"ańcJmi. ab}: je dob)': n;e
bqd7|Fsz w!c|nal d"zev. z ILórych j..ć się roże..(amże 20. |9).
/awa-tego przymierza nal"ży bezwzg'ędrie pżesjżPgać. jeźeli

wroga Zoslaro DodslępPm uzyskan" iJozue 9)'
rvlrmowo|' muś. s|ę przylem m}\]Pc o han'Pbnem f|ańart|! zap.7y-
siężonego p.zyElierfd prze7 senaI lzymsk' i ,bUż"niu NUma1ćii
w r. l33 Prz.d Chr' co fa jsśrawe pr,ecjwieńśtwo: w Bib|]i
świę]em Fst narve' uyłudzone przymi;rze. u Rzymian zaś za
zgodą naj'^v;szego autorylelu fłaTano świelą prz1sięgęl W rym
sanyFl oucnu resr prawo ho_enne latmudu. l,o odnrpslenlu zwvcie-
shva n'cźy oszczędfać ż}ci" koble| i dz:eci lTalmud jer' sfebijjl Vl.l.
Zal(af n|sz.fenIa dr7ew rozszerfon\ fosIal na fwier7eta {amże)'
Slusznje zaul1aża G"org SIernb"rg]l. że bme| wytworał sobie
pPwnego rodf"ju prawo m;ęd7ynarodowe. HumaniIarne prawa
voienne w juda]źmie są w zgodzie z duchem całośc: Biblji. Zamiasl

." 
"'Ll"".:ymik':'' 

lxlestaditioŃ 
religiems chez hs Grecs dćŚ origines

) G. stenb€rg, Die Ethil des Deuterononiuns, Bellin 1908, str. 5'l'
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0tj!łi'ni! sił
Bola ł ! \łlfu'
lł|alll ł s'luBm'

oo9 ad" l'a d' ciJ B.b';. Lór' "o u | ń T| 
".cU 

d:i n. ''o'"mt'
l,.i,'b."r' '' odm'lv..ny pw., Z1dórl dua la4 d |.- '' rsó Ę |!]:
'.L',or.:;\, a nllo.i "y Pan, ,i"rDily i v :'" olo c'w\'
La't:wr 

.P.n .lt'\Śi^:' |' J )iIoś; J' go ndd Nc-ys IP..| |yolan'
Swvmir (Ps. 145, 8-9r'"'',ear.ur"ii" 5'" \' t.Źw.'i' b.zni drrgi doglal'. r\ ;.i'i
(olmi. .yś'.pLlie ' ' 

.ć..d l w 'Jd]i'Ęi. i h.'.1 ZT|.: L\d opn| |

";..'""r"i- 
)n.'rlu;. or" uvżf w nJnlVcP' Ilanl1ka.d i" . la

misIl"zrą' .zll' sl..zc'"ni. isztuc/1ą. f-}l' wro'ellF' U\Lq'r'ą
qnt.;iq m. l\k. Ą.:". .i" nie zójTL ' P'?v"z}nd l.loslą| -| g a

"'.'ic'i"h'd-oź.'ł1.zl"bvn. 
l"Li n Poro\VnanIU' Je. o o-ov|.T

"i'".--..i.i; 
l,.rr'.1 .r'o" 

"1-rc ".goif i,'reiglrreqo T-s a

lci nantlL; bv,o w.1.bia.s' vo n ' P' dŚ| Lu|. IoIJ pLa\o$' oaoJnIa

.i."'-..i*' s(r.d"ny.h oli"r' -z"hotvan.r s]e IU.czą| o" \ pc.v'
badini" "ó nv.h fnaj.óh na li'bi" i na .."n l |' d' lPoo zaoo'
b;;; ń";.i s|o|c], L|ó-v '.o.'a. aL +'oja oosaqa '. zbocz.r a'..

i.\\.,,.lu.zn" svr''aMo'ansl.i I P'alo o l'nd7r'la 'p r!.c\''
i'tió. 

'''i; 
'od"..u w.ó bia.sa rwarno ,J b zbo;ntóv'

ó}'""i.|:"'i. u',;' '. |'ld. ro .' d.i. yych. któ":y {y I .s .'j

te fabobonv. A|e "p""wa 'ż by Ź - L}"'rona l' s/c7p oa"cfo

"kl,ulr"' Ó |' m :\i.d. y oLo| "zno';. :P hIelk' To\/"a rzvTtRl

'.:i':."lt 
*i i".. i dw;: <"ies ' In.'1' l. ia v.uc-ne9o w ó 'b a.'

ltlv. i"clo"rl" '. aż do up'rd|'| ' .iq i inIy. n.I
tś.ód .'o ofólv ra.i'h Poz1don' s'o'\' k''r 

' 
|e bon |' |''kł}.

.ladai u r: c.vlv'.ro:ri -as.'d objł\v|.1i] ś.ę bos \.a w DrJwd..e'..,o'\vi"a^i."i? 
,|r. o.d i'':. '\lóż:''. j <.' \4ni'' .o'.6\'

'.ni' . ".) "i' -.",t.' " l.\ób;'a| :'' ń. | \(..%A'| "' J l's' Mo i'. (' .3]'
. j|''; il.i"..'., {ĆorI ' A.o' l' ooos., ': n,m i"La.la

"n"i.do.ę . życow' i<im .oln."". l 't o-ec\i' a .'o'.l '|' 
' 
Ld} .a.

o'"i a.t ..'.t1' zlovln,:br' n"\. 
'ołr|.'1 

ó'r s.. 'wa| . oro.y
: zaslĘ.|i1 plaid' cfy1 s\vó. ' b..boż'r ' ' ToĘ $ oh.dt |Pm. :P
pl''k u z' cip; ni" mo;. da. l -ó br' .\o.o
6;;brl i;;I.- "o. 

b1] p.. "' 
}' byłb'-od'"c'ał' ab1 uni\n'.i

'mie"cIoĄo:nFqo ś|r-a'u' Ró$1'' ' lŹ'\ v', . {.' nls1orl' oDnw'aoa'

ż. Żr dzi pod'cza" v al|i z Rzl n "na: n:. 7M rac.|: Uwag; nd

.,"l..i." ł.'"" -na|,i ll" ni"b. ' Ą qdy cały św.aI ani}.c71y

zaraz.ł .ię-,,cha|d' .ką mJd|oi^ ". c.roIogi.-ną' |.a.ącŹ ' d7|o1

drl-; ori-d qLr:azdrr:, w ' d. 1 D'mr"'ano sIo{a Dforo<a

I"'.m:"-a. .'T"k mólłi Pan: r d'. d óg nfrod.$
l .n.ń.o" . "t'i."li.n rie boi. ^ ! P. któ]c5 tie bo|q narod\.
ller. 10. 2).,. 

P''':ł;d..-y do n.n1ki m..'vc.r.i' lV i''.laiżm]' pie'vona
iei formą brla, ."\ w .e'igi qr..L ". w\roc7n a. l\az}sa.la s.
,,UrjT \e.iuTim"' Ą'e iuż w 6' wi.i j zUo.'n' ' ' 

n|(' e'Ucno'

LaL;e nadĆl :.Ullno powied/i c. na c..m ona Do|.gd{J.

la]Błi
|njllyrinł

1) Kafińerz MÓrawŚki, Hist' Lit' Rzyńskjei, KraLóN i911' ll' 299,



w rlg;i grectiej mę|ny i wykręlĄ ,organ.boga de|ficki"go'
.Ńro-}' anl nle oDJaBId' anl nle L'kryMa' lecz claje do fro7Umlenla.'
Dlz"Irwal wieki po wvrtąpieniu chr,eściiańs'ha' A "tvka uoo
boga muriała być do.yć.lUźna, skoro ;a.i H"Ileno'ń .ów.ili
o l.go p","dainości lPauzan,a.z lll', 4,/' wiemy też o heroizacii
fabójców pfez'l"go boga' który s:ę miJ obiauić w prawdzi"
I rtutarcn. Komul. ló l'

Al. nas vczególnic obchodzi proroctwo. Proroc} starego Zakonu l 
'oclto'szcz].lnym I wznloślym. kIorego do nasfych czaŚo$

ni" zdołano fgłębi.' Jesl to prob|"rn nad prob]emami w reliqii
judejśl':ei. Zi"lińrki ułaluił sobi" kweslję. op:;ra:ąc.ię n. 

"""Iosii'obdarza coraz ro innych wielkich Hellenów mianem proroka. Czasim
mam} nawer całą lisle greckich .'pro.oków'.. l r.|i .zy am1 : ..Pro.
rokow Urecja sIarożylna miała niema|o' mam na m1śli wlaśnic
proroków. a nie wieszczbiarzy. od czasów mitycz;ych aż do
p.łnego JozkwjIU h;Śtorycznego: Maampos. orfeusz, |\4usa.os,
Hezyod. Epimenides KJ"ńńC7ył, Pylagora;' EmpedoIles, DioIima.
(Hisl' Sr. G. s|.. 9: por' JuaaŹi a'Hel|enizm l' 97).

oLóż proroLiel :esl nitvcznv MelamDos. klórv mial zaDlowadzić
niebardzo budUiącą Lll.gog1ę. ;.ali p.óc"sj" z i"y661.2,]";". *..
skieso czlonka podczas uro.z\slo(ci Dionv:risLich rHerodot ll.49r.
Prorołiem był Epj."njdes, liórego Cyci'.ó'td" |.gibus lI. 1 l. 2d'
2an1 7a |o, Żc |'Ź"aI 7budowac chiaIvnie D""sonifikaci
fudzkich. obra,ie i Bezwsrydowi. Có-do'Diorymy. fawdzięcz; on.
swo,ą Fainą egf}sIencję Autorowi. J"5' ona bowiem tylko
zm}jIoną postacir z 

'Biesiady.. 
Plalona)' Ale Iakfe Pitasoras

nh może bJ ć Porównant f judcjstimi.ploroĘami' Pogłębienie bow;.n'

f d'Uglej s|rojy' _ olo dwiP nJjwaŻniejsze cechy prorolów Srarego
unresLen, rym palos"m p.oroc) slata zawszp w obroniF

slabych i uciśnionych. mając zara,em gromIie słowa przecirt
możnym IPgo śb'aia' Mil)cfn} M"lamDos. pierwvy .oha'|agog"
lóst 7ópzecfl||P'n p'"fuszPj cechy prorocMa iud€j.|iego' a zde.
cydow.ny -arysIok.ala PitagoIas, k|óry jako uróg Iudu sraczal
krwawc bo,P f C|.mokracją' mało ma wŚpójnPqo z proroLarni Svonu'
Ltórzy byli dziećmi 1udu i ieqo prau ;i"u.ymi ;...ien.mi To
Śamo można Powi"dzieć o;nnych .Drorok.ch. AuIora. |'lór,} Ęaiq
z luoe]s!(|m' proro|amI na]wyzel Iak4s fFwnęlrzną andlogję.

Ale AUtor wlaśnie ima się rf-cfy ni"]s'oInych' pomj.ając {o, co
,es| .ent.aln) m 

'pUnklem 
agadni.nja.. tJ( oolóylaniu ze szczytn"mi

wtzialn' prorokow. lJczą.PmIs|ę cale] ludZ|os.., n.C nle znaczące
są dociek.nia. cz1 dana wyprawa jaIiFgoś króla m;ala dokładn:"
przeb'eg Iaki' |aI'i prz.oowiadał p.oroĘ' ocfyMi:ci" są apoIogeci
5larego tFslamen1u. któ|fy s'arają sie Udowodnic' 

'c 
ws?y\|L:P

p'"powiPdni" prorolóu co do jor1 s.e spelnial1' Znane są spory
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1) Por. artykuł NalroPa u Pauly \I/hso\!a R€a|€nc]'klÓp:idie X., 11'!7'
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Delitscha i Sellina w tei materji' stąd gubienie się w szczegółach
w k"iażr" Zielińslrleso zamiasr dążności downiLniecia M islo|'. pro.
ol"mu. A przecie; nie blahe pri"powiednie l"cz giganryczn" w'zj"
*p".łiły, ie p.oroclwo ;udejs}ie stało się wlasno:cią światd cywi-

Bardz-o dziwnie brzmi twierdzenie, jakoby Judejczycy dopiero
ocl Cr"ków nauczv.is.ę c.nić prawdolownoś.: ia\o .'cnoLę " y.fnego
samoLw:erdzenia osobistościj tI' 1Oql' Na dowód ma wlsLarczy; oko.
iczno.ć. ż. ororok l"r. m:aę d a ocalenia życia nh zdr"dził swoi"i
rcznosy zk"ó Pm.łdyorobvłpytany r.]er' 38. 24l' B.rdzouą p'iwem
ie"r. cfv tdki douód płekon' <ogo' L.o panię'a' jakie .na.,"ni.
.u prai"do*owno:i t Sta'vm Te.ramenci.. .'od kłamttwa oddja;
sie bedziesz'. (? l.' Vojż'' 2], 7l; .'Brzydkością są Pan" uargi
ilimIiuc.. tPrzrpow,.(ci 

'2, 
J)' ,,Panie. Llóż b"dzie li"szkał

w orzvbr 'ku Twoim. albo k'|ó' odpo.-n . na gó'P Ts ojpj świetPj?.''
Ktil .ówi p.u"dę w sFrcu swoj"m.. lP<alr ]5' ].) i w|.l" nnvch'
Ą Crec1' czy naoraudę loeli slu)1i Jldej.-yl'or a Y.o.. ĘŹld:-
mowno..:? R/eĆfd iesl fnaną, 'e mijani. sIe z prasdą bv{o (Iabą

.r.oną ch"^kleru gi"ckiLgo' .wi"-o:: gre"ka . lfides.gr..cJ była
;.k p;}Jowiową..iał $ innych c 'a.ach ''wdzie.:ność hszpaisk...'
o Llóre i\]Lo z p.feką
ł, nauc':ni Lonieczn.. :dzie w oawe z pral.da w życiu praklyczn"m'
I d|.l"eo obok bardzo ladnych zdal o warlo.:ci pravd} mamy l.ż

"oo 
adv. oo'..|"iąc" na lż"i- i"j 'ra(Iowan'e' aby wspomnlec

iyli- 
"'a".ii. 

Plutoi. rR'"c.posp ll. 38' "r' . 
:e ll".:1y-.,"".1:'

<orl\ śc w"oqa ni" 7as'LgujP aa Do'.p|.nIF' l .a n|. oK"esI l JcnmIoI J

.r s,ne| G.;La do p.iwdy. .'Po^azuj. 'r 
-u dosyć.wylain "..aL

l.n sto\Jnkowo ni.coskonały -ozlój zn1.I: p'awdv L Urekos
w ścisl\T stoi zuiązLu z ową ni...ównan" s7lUka pi.Ęn.qo po7oIu'
].'ó- i;=i du"za ich poe"ii ' llór"zojci na po u szluki.'' /naczy

'". ;.'G*." fwv<|i 
.faci.rai qr"n.c1 ni"dz1 pratd, a oo.zią.

Ni" iesr,ar.; barazo pawdopodoon"m jakob..dop;ero,h"ll'nizacja
uddi,n u pnyc,)nila <i. do h.mocn'n a zmv<lu prawov u.zloo$
dla któ"v.h ..mow:enie prawd\ w sercu sso]em'' bylo kon|ó(znvm
wa"unt;em oiiąłnięcia doskoń.lol"i. Cbvba ni" od GrcLóu po.
chodzi zdani.: ..zarówno lwoi. ,'r.L ' 

jak twoj" ..niP,' na b)c
Drawdf q.; Us|J ; seree winny b}; .godne.. ls;lra do 3 ks' Mo;ż'
19' 36). Pod Ęm w"ględen rzekomi uczniowie moglj być nisirzani
He1lenów'

Tu nrleżv i"szcz" poru.zyi k"estję tzw. soraliedliwej oblud1
lI' 85l. Ni.'mółemv w Iem m.ejscU zaja" się śmieszn.mi wykręl"mi
Apo||]na' sdl cl oózi o Iaką drobnoslL". jak ł1d"ni. grrkiego
oabiorv "óeo"i 

pPIsIiemu (l. 80)' Ubażnv .7y|" niL Ier s.'

chvBa'.achwlc.r ni" bcd,;e, jakro (rrn A,ror' Natorias- ni-
ii']".,ną :".r,otluaą' iei"li sóg .'z*od'l.. Jalsz}b.qo pto-oka

E, STEIN

l}nłi!dliła
olhda.

1) LÓoPold s.bmidt, Di€ Ethik der alt€n Griechen' Eerlin 1882' 4l1 n'
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skoro mu to z góry zapow|zda (I. 87), ze to Autora bardzo
gorszy, sprawy nie zmieni. Ale co sądzić o tem, że Bóg ,,zatwardza..
s-ce FaEona (2 ks. Mojż. 4,27)? Lączy się to ściśle z kwestją
antropopatyzmu' a ta została iasno i dobitde rozwiąfana DIzez
uc.onych judejsk;ch z wcze.nĘj ePoti laImUdyczncj| ..Jeż. Ii czyIamJ.
ż. Bóg j"s' 

'a.|iwy. 
nje jes| prze, Io określony przymiol Boqa'

Pc7 syraża to skul <i j.go dz'a}ania w świ. ciF'. lM"(hi'la do 2 ks'
Mojż. 19, 6). l,J naszym wypadku: Bóg nikogo nie zwodzi; gdy
2ś jest mowa o iem, hacfy |o. że ktoś prfewroln e. posrępuj;

sję lo oo t'oga. sovf - |ak w|dzlellsmv Do.
qyżł' - To|a móhi'językiem l;d,^i.' v/ ię'yI.u rilo'"rii.ny'
mówi śie wlFd}. że r'lamy przed sobąatrybuty dfiałan;a (virkunqs.
allribuIe w odróżnieniJ od wes"nsaLt'ibute). Taia bV]a interoreiaiia
Ivch. któżv glosili, że Prawda jesr pięczęcią Swięrego tSabbiL 55 al'

A u Ur.Rowr jjos|wo lrltodzą.P .ziowleka lest 7bvl znanP
z Homera. Uosobi.ni.m rej obludy iest Apate. 10r' czus"ih hisro-
rycznych jes| lo moryw bardzo częsiy: ż. bdsL-o skiania człowiela
do różnych przPśicpstw, aby go prędzej do zgubv przywieść'
I ta( atlyck mowca Lyk'rrgos prryldcza jako molyw znany z hyroczn
źe ',pierwsfe' co bogowie czynią' to zwodzenie umysłu złych tudzi..
(contra Leocraien 92)' Bóstwo nawet do śviętokradztwa nakłania
tDemosrh"n"s, conlra Timocralem |2l). DziesiaIk; przv\ładów l"i
obludy z" strony bogów znajd,i" c,}te|;ik u Scńmidla."Tu chc.elij
byśmy tylko fafnacfyć, że było towierzenie bardzo rozpowszechnione,
i'żc'CIF(y b-Maęc} historycznych, mi"'i .na to osobn1 wyraz:

lzn. zamroc7pnIF umvsiu. zes{an. pr?ef bóstwo na
człowieka, którego chciało do upaciku dopro*"d"ić' CzłowieL tem
zamroe€njem dolknię|y lllreoblabesl' sp;Pyy Dr,Pz różne ?brodn.P
do niechybnej fgub). o tem niesamowiIPm wierzcn;u }elleńskiem
w ksią'cP Zie]ińskieqo naturalnie wzmidnki niema.

Tylko lLrznie z Gm siq wiąźe kwesl,3 hynalc,i"nia róźnyc]l tfi.f'
nauk przez Crków (I. l t0). l ,nowu m".r inonv nam iJź blad
zasadn'łzy' że q ykładnikiem. slanu. n""k u'z)dó;.ąEbyćk"Ę;i
apoKry|C21e. a mIanowlcIe |s|ęqa ltPnoch l Baruch. w lilFralurfe
talmud) czn.j znala,lby Aulo. priwdziwą naukę, zwłaszcza z dziedzinv
aslrono-nii i geom",riirr. Za lsiegi aookryticzne irda:zm nic odpo.
w|ada' Lr^9 q nó|eży uwzg|ędnić' że |€ ks|eg; nie są podręcznikami
nauk tislych: zarzUcenie autorowi Lsięgi Henorh ..haniebnego
nieuctv a" fa |'o..że.w wiziach Hmoc}a ni" uwzględn;a wsoólczesnego
dUlorowI tej kslęgl sIanU nauk, nle 1es1 w każdym razle lepsze.
aniżeli, gdyby klo złzucał ',haniebnc nieuctwo.. _ Mic"iewic'ow;'
Ten bowiem $ sko;Pj nieśmierIe'n.j wizji, w ,,Improwizacii'. cfvni
wyraźne auzje do teorji Pilagorasa o harmoni sler, ilórą'lo
leor,ę należy prfeciFż z pUnLlu widz"nia naukoweqo uważać za
Prz:slarah., Ęóg objaw;a się u prawdzie _ bez wątpien;a' ale

tej prawcly szukac,
--t1 f*. St.-t, Einleituns in.len Talmud. Mnnchen, wyd. s. 183 n.



!!j!łinio si!
!0gi lł !ii}ni!'

Bóg obj.u'a 9ię w piękn" - 1o Ir/e.i doemar tl' ll6ll
a 'o a]bo w pię]<nFi p?y.odzie' a|bo w pi"kn' i-vrlc.. Z.nim
j"dnar pr-yŚtąp'my do samPqo l.TaIU mu.imy ws\azań na ba.dzo
dziwn4 metodę' prz"z Aulor. lcśl |o by'nownv
przrtlad na Io' jal da|Pce r.i' rująca A lior.m |"1d.ńcjinori:
pr""s/kad/a mU w po/nanu praud1' oróż s,.R"isi "l".ożttneiGreci sr". l1 Auror Drzedsraw;a. la^ \, rcl s.i an(c,n"i bo:rwo
objawia się rł pietni. przy.ody' B,rdzo laon;.. Ą coż dd|".?
Do '.go pocZUcid. c-}Iamv dal"'' nie mógl slę wznipśn poeLa
rosy|(kl LermonIow' k1o.y op'PWd:ąc zIocistą ni*.. 19.".y pieśi
dowami: ''i wid ę W niebiotch Boga-' Allror ni" może m;;o;i.|"
PrzFba.zyć. poccie rosJ isk "mu' 'e 

szu)<a on Boga az w n'.b;osa.h,
a nie w falujących kłosach' Przesiępstwo oizvwiście nie takió
strasfne' źe ktoś widzi Boqa w n;eb;osach' Ale co; nas obchodzi
ooela rosyjski' - fapyla ?dfiw;ony cf)|FIn i' o|ó' |" ok-opności
wypouiedział L. rmonlow, zdaniem Aulora, pod upłlw.m ''rr 'cizrv..S|a".go Testam"nlu' Zanlrygowalv i.n s].yn'b"d, .o bąllź
wy|af. 'n czyreJn'k c'"kawie \1ed,i da:zv w,nód' spodzi"uajac
sie. ż" AUIor p.fylo.fy jdklś $PA"|. z Pi..iol. '.gU Mo'ż".a. a bo
" P,oroko$. j"ŻeJi n'e z pierwsz\ch. Io Z os(atnich. I lu czytelnil<
dozna zauodu. Rzexome ziprz""z"n," ob .wienia sie Boa.a w ;;eLnie
fnajduj" 5ię w - Pirłe Abo! (P.ypówieści oj;ó.i M;;a l,
o,dan:U Lczon"go f Ż.go w' po Ch..' x'órc Aulor !' dodatku
ź]e,nzumie') 'od tego,boc,.nia z pro"Lei droe uo|nv bvł _
"w' Francisz'k z Asyźu.'!| Chodzi o jego 

"lu'ny hymr z,,Fio.etti.'
Ale św' Franciszek falPżny b\! od s|a.Pgo Tcs|amenlu' TLl
iuf ndprasdę o Stary T"s."m"nr .hodzi, i n" o aqadrc-nr'.
" za em 

' 
nleobowią:ują.y zbiór orzi pon "!. i .Pjr"" AboIi

)w' Iranc;sfka bowieĘ Falchnął do nap'sar'a slasn"so nlmn.r
Psalm '04' osIalnja U\łaga o Iem,;..w' franciye(, k.rórv-mjai
!lt 'o'"t od ''zboczenia.. jUda.,ĘU' \vłasn:" .z "żny jeit od
)ia.ego Zdkonu, dJskrelnrc umie(zLTona esl w Przypiskach do
trancuski"go p'zetladu ''R"lig i S|".oż!|n"j c.e"j'l.: na (ońcu
ksiazki. do(ąd '.UJajqcy czylelnIk.. njp pos n Pn zag|adnąć' Z po.
My'Vego Ś'"je się widoczn"m. ż. gd\ chodzi o poniŻ"nie S|"r;go
l'akon! AlLor pozwaJa sobie na n.ezwykła a.g':merrdcję' Nie ma
IU żadnej pelspeklyky chronoog:.'n'j' alog.Ia' abysię osrrożnie
s]ru,iń' vwdnlśUie' Ma to w"ąt lo' ly'. ssoó|n-€o z fj'olog:cfna
rnPtnoą' )le owyT raoDl z rlrKe Abo|.

A t.raz do rzec4' Bib.ia potep:J Iego' <lół ..od(,Uha'.
bóstwo pod zielonPm drzewem (I' ||o1' ĄuIor zamiIc?a' o iak.F

E. STE]N

|' R Jakob 'n."'eLcia: r' s?y1on' móLYl: Llo 'dzie.ltogĄ . u.fl s'e
i p-'et}ło naulĘ inóBi: ' " .. pieln. dr.wo' .o,a o.ert|\ lan i.,i.'Pi".":
iaLbJ ,awinlJ wob." b)..nego 

'J\ota 'PrkP Abo[.l' Ór Zr"ol ,"ni" i'st
7wJl'ly1. 

'hylerboli,nya 
zVro'e ' talTud}.ln\1' \tó*go /n*' a l3 m;du

mÓ.e' Z 'a.zy Lo poprostu: ń " soLno podc'a! na lk' ',/"p1ir7eisiĘa t d.'e\o il.ny' P"dogog :n9cze.bysąd,ilo lei''t'U' i;nie.'' | :'p.of'Z|.' ń.t.
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l) Zje]niski opiera się naksiążce F|iedllndera pt. Griechiscbe Philosophi€ im
Alt.n Testament. FliedHndcr Śan prfyzl.je się do slvoi€go dyletantyzmu'
Pp..n Ro !..ko.'a,.i Ffl".. d-r- "rs.rp.'D.Heh. h w ..C ''"fr"L. Ph,lo_
.^pn." u' A' T'., 1v:3.ują' 'i"oÓ' '. 'zno;i !J ^odós rri"d';1d.t..

I
a

ł

bóst1vo chodzi. PYzecie' otwarcie bronić lvyufdanego ku]tu AŚtarty -\ .od\|\ nie w\pada. Autor zre.z ą sa"r od. rta slabośi swolch
'.' ''oiór" id|ar:*o n uiJ s.ę uciec do Pir.e Abor' aby svkaz"ó we.
' on v bruL poc''rcja p|ę"no nalu"y w S'arl m T s amenr e' Prz"ciwko
r; twi.rdz"niu p|fena\vla ssfyślło' Aulo- zna pi"kny Ps" m ]9

.Niebiosa rozpov'iadają chwałę Bożą, a dzieła rąk jego oznajmuje
.:.mam"nl.. Ąl dod.i": ,,. slosd Inuva j"dnJk prz..a7i; La.d"go
''."żn"go c.y. n|"a. (l' 'l7'' co .'do 'Pgo Toż' . Au|or byi
.a}k er spoxoirv' Zddnego cfvIe.n'ka L. "lowd n:- pt7e.Jżą.
a najmni". uM'.żnego "z1'-lniła' Wl" on bouj"m. - Fdlo'.den
u qie u p.aIlów, klóf opi"hdja pię\no pv1rody' Uuażny czy.
l.]nik plzeczvla sobi' PcaIm |04, xróry .ozbrzmi"wa ip ew"m
olatóu. szuńerr dw"u i loqkor"n morza na cze.i Sr'vórcy,
,,raduiąc.go s.ę z dz."l snoich..' Uważny czy '"lnik p.z. czy'a sobie
'Pvcze ińe psa]my podobn". l.Psli. lapam:ę|a] on sobi" leż
i.salm 8, '-nią ,bi.fo;} d. wspornnianego Ps ]q. AUIor cz"iąc
widoczn.^. ż. taki" sldnowiq.o ni' d.si" uIrzln.ć' ir a się i odla
bardzo problenatvcznego, iwierdżąc, że psa1ny te powstały pod
wplyweń \e| "nizmu. J"sl Io ńy| ]aIs a me.oda. o.zypisać uszys|ło.
.o i'ię n.. 'g'd." z iezami A'ro,a. wplyuom qr.Llr' Val1 za.
ulan," do Autora. )- sam w to n e wiF"zy, d .fyni ro. jak -wykle.
Lr]ko w ce a.h ..ó9nn:slv./.y.h'.' Do.1c\"zas bowiem krytycy
śib.]i ni" ?dol.Ii udowodn'i żadnych wpł1"ów gr""k c\.wPsnarh'
i bdrdzo ra."y wąipii. cz} siĆ lo komu k'd} uda'). Lo do
pói1i'jy'j lil.raIUry |.lmudrczn"j. .o wie."j .i'' d]Uq' w}hody
i"a"i 

'*.o.ne 
zdani. Ta'luoLr: ,,]"ż |i k'o "idzi ładn. r.c4

Iub pięLn" drZ.w], mówi: poctsa'o1y T.n. L|óry Io w swyr
swiccie ślwo'7vl. (B.r'sflrab.58; por' Ber. Ix', J).

Sztuka nic'nogła się w Judei rozwiiać' Nie bylo ku temu llllk'
warunków materjalnych w ubogim' często najafdami trapionym
kruiu' w czasacl, he'|"n 5|]"7n}.h Jud.a blla p.zewl';ni" pod obła
i l.ogą wlarlzq. J.dnakowoz archit"kLur" sial" dosyć t1toko'
czego dowodem śrviątynia jerozoiimska' a w rozproszenitr słynna
bazyli<a. rynagoga al.r..andtysla. Boga,* ludzie -dob:li domy
maIow:dłan, ja. dono.: Syrac;da' Va.owanie porlerów było doz.
*.l.'.' 

" 
*;; Autor zdaió sie.nie wiedzieć'Có do rzeźhy.za)eż'alo

od inlerpretacii zakazu tworzenia podobizn (2 ks' Mojż. 20' 4).

Je;e'; s;c oiez. '"n zakaz dosłownie. Lo uyp.tie podobizny są
-akazn":' 

'jeż"li 
2: zgodn:. z iego inl..cjŹ'.odnoc: sie Io lylko

do podobizn, nających Już}ć 'a"o p'f"dmio| LUlIU b.lwo.
chwilczeqo. v 'óńćh -"s.cir lóżnie to ;nterpletowano' wszak
u śu.ali ii by,y sxrzl:dIarc Ch"ruh.m. a LroI Sa.onon dJ spo.zadzlć
podob:ńy .v<i' i ilnych zr.i"rząl 1I. ts' Kró|. rczdz' ]\'' oió)na

{
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rrlat!nJn rJr3.

fasadabrzm'j Wszystkie podobizny są dozwolone prócz podobizny
lUdzti"; (Aboda zara 42b\' Znaczy 'o' żF s'd.dno s.ę wniknąc
w i1 encje 2ka4 bibllin.go' Cdl zn Lnę'o balwochwa'"rlo' spoIv
kamy li6;ralną interpretację, po-zwalająią i na podobizny jujfki€,
czego dowodem zachowane na cmentaŹu źydowskim w Altonie
rzeźby, przedstawiające ]udzkie postacie. A jeźeli dziś w różnych
insryiucjach ż1dow.(i.h wdzlmy oopie""ia zas]użonych mężów'
i"ś| lo M]".nie sLul'I lej lib"nJn.i.nlFrf'elacj:' ALior j"tt lu.
jak zwykle, surowszy od rabinów i d]atego pozwa]a ty]ko na jakieś
ornamentacje l;njowe. A może pomieszał judaizm z islamłm?

\7 związku z dogmatem o objawieniu się Boga w pięknie
naleźy onówić iesfcfe inną kvesiję' w przedstawieniu której
{endency'ność 'dzi" u Aulo.a w pa zc z nieznajomością rzeczy.
Nakazem obrzezania chciał Bóg' wedle Autora, ośmieszyć s$'ój
lud wśród wsfystkich narodów świata 0. 143), a cfynił to, aby
naród swój zahartować męczeństwem śmiesfności' Natomiasi

',Hellen 
nigdyby nie uznał objawienia się Boga rv śmiesznei

brzydocie" (1. 145). Pierwsze zdanie grzeszy brakiem elementarnych
wiadomości z dziedziny historji re];gj;. \{/szak znaną jest rfec,ą'
że obrzezanie obowiązywało i obowiązuje dotąd u różnych na|odów,
np. u Eq|pc."n w sla.ofyIności, u mal.ometan u |"r'Żniejszości' Co do
Egip"iJn'sr"roiyln1.h "móqł lo Auror zn.'eż; u gre"Lirh 11ns(ich
pisar"y l'He"odor' P]in'usz 

'i 
inn ). W ilim celu Bo.. ro nakazał. nic

wi( my' l AUlor lapcwne |"p .joy :cz1nll. przyznaiąc siF do leso'
Fakiem naiomiast jest, że sami Judejczycy tłumaczyli to sobie wzg.lę.
dani hygieniczneni. A Filon (de spec' legg' I., 8) móg.ł się powołać na
starycL komentaioró!v, którzy rv ten sposób o tej instvtucji myśleli.
Jestto rfecz arcyfnana iw nieiednej książce medycfnej fnajdzieAuior
uznanie dla ustawodawcy żydowskiego, który fapobiegł różnym
chotobom, kióre powsiają wskutek gromadzenia się brudów pod
napletkiem' Jest rzeczą znamielną, źe laik nigdy nie fna słów:
non liquet' tak często spotykan}'ch u specjalisty. W książce
Zielińskiego słów tych nigdfie nie znajdzieny. !0 każdym razie
nie povinien ,,wierzący chrześcijanin z inteligencji.. tak sądzic
o tej instytucji' skoro kościół po dziś dz;eń obchodzi dien c;rcun.
cisionis Christi. Chyba nie moźna przypuścić. że Pan Bóg chciał
nalazić swego Syna na tragedję śmieszności. Ale takie zarzuty,
iak farfut śmieshości' bywają obosieczne' Autor powinien baczyć.
aby się ten zarzut nie zwracał przeciw tenu, który go wynalazł'

Prz1.1.p'' do twieldzenid Aurora' ż" He ]en nigdy nie uznał
obj.w:'1.'; siq boga s brzydocie' S.czegó ni" w His oi'. HeIIeniznu
lozwodzi się Autor nad wzniosłemi ,,sakranentami.. nisteryi gIeckich'
otóż Lagrange l) dochodzi do wniosku' że w misterjach eleuzyjskich

ilkio'jr
ful|0ńlii!'

l) Lagr.nse, L€Ś ny3tćres d'Eleusis, Revue B'b]ique 19l9,157 21i'206-208
Prof' sżyde]ski żebrał bÓgaty i poucfaiąćy materjał (At' Kap]' Xx]. 192E), 126 bn.
Y/ tej rÓfPrawie podaiemy ty]ko r.ecfy najistolnleFze'
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m,al) miejsce obrzFdy n'epny,hoi,". J.szcze gorzej. gdy chodzi
o :roczys ości na clc.ć Diony"osd' na których' j"|' 

'uź w:emy'
''proro< 

. M"'ampo. zao.ow"dziI oiękną ''pha .agogię ' .'Ku't phallosa
jest zwjązany f postacią Dionyzosa' i dlatego Menady wywijały tym
znakiem ołodności.. 1)'

o wslrcln\m 
"ulcie 

cvbe.i' połączonvn 7" saTokaslracia 0!,, !u]lt

kapl.nów rzw' gaIlów, ch..rny lyik; n;pomknąć. ciFkawe'n jejl: ' b!|'!n1.i0'

źe Autor i iu okazuje się bardzo liberalnyn' widfąc w teln samo-
o<a."czpniu się q.||óh, ĘapIanów barbarzyński"' bogini' rodza, asc' z1

rZieliński, Rzvń i i"eo Keriqla str.73): Taks;m' libera.ni; od nośi
sję do misterjów Izydy i ozyry'sa' które dały sposobność do rzeczy
niemoralnych, oszustw i występków (Roscher' Lex]kon II. 372)'
Te i podobne piękne rzeczy zostały przeszczepione na grunt
he]]eński ptzez ,,apostoła.. Zielińs kiego, Tymoteusza (Rel. Helleni zmu
07 nn)' Ten wie |<oduszny l:b".aIi,ri wob"c rych ..pię|noici,,
helleńskich' a surowość wobec 

',brzydoty.. iudaizmu nie może się
chy}a pnyczynió dowznocnienia naszego zaufania do objeklr,wiznu

Zgodnie z l"nden"ją przedsraw.ania judaizmtr jako niedostepnego Vi|h{j!-ia'

dIa plękna przyrody, odmawia Ąu'or judaizmow. wsz"lk .go uczucia
d].;i".i,,Żic;i" da Jud"tzlkr ni"iyła m.Iką' (Rei.siCr. l2o'.
a doqmal o marce - Zicmi i..r anL)-udpjsdi tHe. .nizm a Juda , n I.

227l' Slosune< Judeiczykóu do ziemi był władczy i drap.eżnv.
rvszak ,,zamiszk]wały ją złe duchy.. (Rel' st. Gr' 26| Skąd Autor
wział te zie duchv. mv dociekać nie możemv' Ale Autor chvba
niejy nie zdał 

".i6i" 
lp.u*v ze znaczenia śIów: Św;ęta Zienria.

Zi"mia jesI w ]uda|żmi" ins'ancją moralną, nie znoszącą n:eprawości
mieszkańców (3 ks. Mojz. 18, 25). ! ogó]e mamy w Biblji najroz.
naitsze personifikacje Zieni' Ma ona swoje własne życie i zawsze
góruje nad grzesznym rodem śmiertelników. Nc inaczejw późniejvej
IiteraLUrz.. Zi"mia io oł arz Bogd i ma moc ocz1szcza,qcą' (K"lu-
bot l]] a.). o milo.;ci Z}dów do zi.ni oicz;slej możnaby tomy
pisać' Już ,,paskarz.' Józef na pŹed śmiercią jedno życzenie' aby
kości jego w ziemi ojców pochowano (1 ks. Mojz. 50, 24 n).

Ze samo pojęcie maŁki-ziemi było w judaiźmie nieznane, nie
powinien Autor twierdzić z taką pewnością' Wyraźne śiady mamy
w Biblji: 

',Utkany 
zostałen w głębinach ziemi.. (Ps. 139' 15).

Słowa: w głębinach ziemi znaczą tu tyle' co: w łonie natki. Inne
miejsce; ,,Nagom vyszedł f żywota matki mej i nago się tan
wrócę.. (Iob l' 21). Do czego czytamy słuszną uwagę tlumacza
(J. wuji<a): 1 tam arócę' Do ,iemi, jako ekleziast. r. 40' w.
I mówi: Jarzmo ciężkie na syny Adamowe. odednia wyjścia z żywota
matki ich, aż do dnia pogrzebania o matkę uszgstkich,,' \l każ,dym
razie nryli się Autor' twierdząc, że to pojęcie mamy w literaturze

1) Mańin Ni]son, Lehrbuch der R' G'i chantepie de ]a sausage_Beń.
holet 11. 366.
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i ll!łiohjNs''

judejstiej dopi"ro w 4 ks' Ps' Ezdrasza' K.iesś Lę iedni odnosfa
do czasów Domicjana, inni do panowania s"i'wńiusza Sew*^]
NaIomiŹsl- widziFliśmy. że len .'a;Iyjr.dejski doin;...1 o ma'Ce _
zrem, we rormip jaknajwvratniejszei rnlj{je sje u Syracydy. czyt,
f.K|Pz]astyRa. a fatem lu/ w 2 w' ptzPd Uhr' 5t.acvda iPst oo.ócf
tego, aulofm..u klórego nie zdolano wy|r1ć'żadiych' wPliwów
grecR|Ćn. JaK wIdac. scIslosc n"ukowa n|.sfcz.qó na' Zreszta DoZnamv
jeszcze przykłady. że Aulor cytujc z Apoklvfów' co sie'.aid"i!
Y Pi:c:9k:|ęg!' o Mie'kiem oczyIaniu w fróałach Io nie.:wia;.fi,.
Jeż"]i Ziel;ństi pr,yznaie. że cyIaty midraszowe ma z Irzeciei ręlii.
lo możemy śmia]o u1znanie ro rofs,Pr.qć na usfl]5tk;" ;rauicc!tot.!, piimiennictua bibliinego i pobiblijnego.
. W ruiązku z po;ęc|em ma|-Li Ziemi"wsóomina Autor ki|ka-
kłoIniesolona. Ten bowiem w swo;ch Elegiach (wiadc,y si" bocin|ą
apmr. uemet.ą, ze zywrt.wobe( ludu .ak nail."psze zamiary. prze-

slaqną swo]ą rc|ormę ro|ną. A|e nie do;ć na tem.
KPlormlP 50 ona Przcciws'awia ,,paskarsrwo., ]óz"fa z Biblii
(II. ]9. 255)' V/"die opowiadania bIb ijnego zabr;I bowi"m .józ;,
ziemię Egipcjanom. na 

'Źrcz' F6rao.na. ,a'pożywi€nie, jaki€g; in
Ialacn nleurodza]U. |\'e mamy anl obow|ąz(u' ani

zamiaru bron'ć pos|ępowania pdIr'archy. A|. cóż |o za Poró$nanlc]Ze niPma w rem per5pekIywy cuasowe;. nniej nas raz;i będzie:
do tego u AuIora jUż jesIe{my przyzwytza "ni' AIe inna rfe.f,
czy godfi ś;F porównŹć patrio|" Solona z cudzozie'ncem lózetem.
który Przybyl jako nieuolni< do ziemi "qipskiei? Zawdźieczaiac
swoie wywyższenie łasce Faraona. o :.gó ly.ko dobro-dbal.
Pominęlibyśmy jednak ten rzczegól. gd1by nie'byI cnararakterv.
s|yęnym f inn"go. powodu. oróż his'orja żVdo$sla ma posL;ć
równie świel|aną. jak postać So ona. xró.a ;ywo prz}pomini. K'o
i""..l|.]ix: żydo,wską i,crecką mJsi nyśleć' o n:"j. gdy 

'cfylao' JolonIe I naodwrol. Jest nIq i czasem do 5olon. fbiiźony
l\Fcnemlay'.le dwIe.postacIP nawel w szc7Pgołach sobie odpo.
wlaclaJą' KadzP czytęnlLosi p"fFcZ} |ać sob;P 5. rozdz. księqi
NechPm]asfa' Jest on bardzo Lie|.wy juz z r"go względu, że ram\
Lu ProbIem śocja]n}' który U dwóch różnych narodów, nieza'eżn';
w lej 5amejtormie wyslępuj" i w ien sam sposób zo.,tajc rozwiąfanv.
sytudcja jest zup"lnie ta historii srpckjei. Bted;i
wieśniacy .zadluźają' się -u bogarych ".yslokratów. i nl" rą w stanie
olugow UIsz.zac. skuIkIem c?pgo Irac4 nieIyIko swoią ro|ę' lecz
naweI wo nośc osobjs{ą' lvechenjdsf zarządza ' rzq<nicnie d|upóu.
l\.P brakło zacfPpPk fe slrony To'nycb' N"ch.mjasz podro"i swoia
bF?inteleswność (5' l4) i lwiadcz1 się Bogir:m' ż. tyIko dob;;
ludu nial la względzle {w. r9)' Słusznie v iec nazyivają N;C\emisza
JoIonem.hebralśkIm' Zlelnśl\| posiępu-.. 'ak len, który mówiq.
o wie|kich i fwycięskich sodzach u Creków i Rzvm;an szuLa dia
AIeksandra odpow.ednika w hislorji rams(lej, 'porównljąc 

go
z rozn}ml wodzamI czasow mIivcznych i |'iś|or}czn}ch,zapomlnaj4c
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tri{o o - wielkim Cezave. Czy Autor o Nechenjaszu nigdv nit
.:' '."l : Irrdno nr' r puicjć' Kro bos iPm r.z L$.:n.e o..cs e"Iowói
. '|Ś|ol': ;.oor''<i''.. r'u='al -ię zaIr7ynac .d .^i s"Iache'n"'
- n I p'iw,,c-ria po.rr.i i d[go m' on:r w pamrcc TosLanr'

, - .aLlon,.n:"$i ;\ c,.,Fa.,u,ni.rorinienoisaio Ldai;m: .

.odob;ie i.k"j" nożc pisać o LelLeniźmie ten' kio nigdy nic nie
s\szał o solonie. Auto| zat€nr świadonlie p|femilcfa tĆ plawdl.
..sto^'czne, któIe mogą j!daizn ve wlaściivera przBdstarvić świetle.
nocbv "ję one n.ubraqari" \v o.-l |.'u dly'

Cov B''c 'i' ziaw::. r r"r.L n :. Ia'uIa ni. b)" l;.n}. ld PżniP lJłl/||ń! !

oo ..'u t"g.o ']"*l."; 
t:' Bogł' 1 ..;.nP''c.|em j"(| odb}c; u!!'

."du n"d gr s,l.rnr:' Io ri c|\ba po.fod j do y.do.c| nl! Ąa|<l'

Tb s".o -oc'v'ui:' i- je. w ,"1 er gc"<' Zacrn- od "clu
-iawienia si- np. Ąpo'lina. ..]żn" o'o. n l.: hj woldc'.na.'roiF'
\i" 1a tvi.'szeqo jtr( p?) io.zv, pr/) l rao rJdo"n' I r-o an. z rP '
anIyczn"i' 

' zr.' ..oónu: j'. z. S'ar";o T .IdrrF.'L' abv tyciaqnąć
odó"*:"il"i, ł":1 wiści" Ia|..ywl' to.fyić i"d. ..

a ńi.Lo:zv(ć dlrleiei r'jg.i' TaLleż Ą|''orc7}ni (i. ]{1n\. Lzy n'P

da s.ę przy'oczvń p Zytl.dow woroŚL ]]rz c'wĘy.hi U"3Y]:.'".
:e.a{' Uogólniin. i"s zdl'm blędFT'Uloż p-fJk(ady:'.'roIo"cle
.adujmy się Par: : :p.Fwdimy' oPocc.7baw.'nIa 1JŚfesn' U''.Po7m'1
oDxc'P |Pqo .h$d'Dą, a p\4lm1f' "pl.uajmr nu.' ros' 05' ".

Nao-n'e.iAro o * Itt lljady rw 44:n"'l ). .do no'v oo'
dobnv .,|eo Ii. .' ulżyn ol]mpu trodŹe zqnieudn w dJs,\..
Ą sLr'Ii: 

.'.i'E..l" l;:l,i ciąg" na.',vch gon.]'... 
'Ąpoilo 

lu
$y5|ępujp. iaL"o' ĄpoI o' Loińios' n"wi.d a1"cv zi"m]. u.aza
Pow'a.zam}' ź" b}naImni"; n.. i'sl naszym faTafT Udowoon.'
ż" B.]s lz.aela zau:-" Iak s: zjatł.". jai \ |ym ' rodobnvcl'
p.an""h. an: że l"ofunjr An"||ina ly}o lałiF n sa.kU'L'. ,ak
w l"! n' iqcu lIj"dy: pop"lniI b1imv 'en 'am błąd' (o Zi".ńsli
Chodzi tyiko o to, by wykafać, że prawda przez taką jednostron-

ność nic nie zvska.
,,Słuchai Ifi'aelu, Wieku!sty Bóg nasz, Wiekuisi1, jest jeden' łIilośijllrari.

l będz:F.f n.lowJl wi""U;|.ego. Bog. ru"go ł wszvs'Li. go .elc.
'w"so i z" us-ls,i.j ouv) rwo;P: i ze w.zys l'i"i 'irv rwo:e '

(5 (i' \,'loj'' D. 4 - j'' T udno napra'"de o słowa ut mowr;" :z..
V'tość Boca na prz'nikai c1'. jlsiF\lho c-losióKd: Uc/u.|' iśer.
two e;, ro:r n (d;.?: tsoją) i wolp ts:'e lwoią'|' Cdy s]P cf!la IP

wni<llw' siowa. ma s:ś wrd.cni., j. P."To, góry .hC' w}kLuczy!
wsze'ki" moż.iw" bl.dn' in|"rprela.i"' .l.'ednak ''R"ligia IzraeIa
reIieia sIr"chLl.. (I. ll4)' \i" pomoż ii.Ęansści" c}'a|ó{. które

^'';;; 
,"" , ilĆfaLun obroi.ó\. s a'.go TĆ"tanFnIJ' w klo.ycI

miłości 
'Boqa' AUIor we us,ys|"iem sldzi stracl'y'

A cóż dop..o' gdy V fwi"Zdu z riroic:a Boga '.rl mowa o. pJfF.

'lrz"ganir' 
prylaz.i- |o jU' i'lny "l"a.|.. A nożel,} |]k fag ądn4'

do \o*"pó Zalon:, qdzi. m loji ula;ni" ,ączy się ze sp.lnianienr
w".i ooskńitnp' "u' J;a l1.2l' 2J 24ll Albo uezml nd5|ępJiące



zdaniP' ..A ja bedę si. w Panu radowal, ibędę się weselił w Boeu
zbawien]a n.eo.. 1Chabakuk 3, ]8)' '.A mirośc;i wieczna umiio.
wahT c:P. dlat"goż cir Drzyjąlem w łdsce'' (J... J]-, 2l. To iopi"ro.rach'.l m} povló.fymy z" Arlorem: NiP' próżna jPsl 1U wa|\d
d. 116).

cóż o tem wszysi{iem .ądzii] Rzecf na].p.oilśfa: srach "lrach.m.a miłośi miłością. Zńaczy Io,że uczu"i" relisiin" może bvć rófne-
'af s}sIepuje vF formi" ęi<u. raZ w" .orm;" ńiloś"i. N"w;! 

' "luci"lpku. nie jesi i-dnoznaczn.. Ni"n:ec np. ma dwa wyrazy: .,Furchr"
''Ehrfurch|..]l' PierwsZp Io "Irach, drueie 1" uc;ucń |e.u. ...

lączone.z pokora' Nływamy io. choć niesciśJe. pietyzmem. H;brujskie
..]lrah. | .'lare.. możF ]a( w po]sk'e'r zna.?yć iedno j d"usie. hżeri sie
np' odnosido .odziców 1J ks' Voiż' Iq, Jl, lo cht ba iasnem i:st. że LJ
racz"j o pieIy,mc\odfi,aniż"]i oslra.h. l dla'.só dobr,e'ie.rłrmac,\
po n:Fmi..łU' ż" naie'y rodfi.ów ''ehr.iirch'.en'.. D'a {i.oIoga ro
zupeinie zrozum ałe. Autor korzysra z blLu polsRiego odPowiećnika
na '.Lhr|u"c|ll ' I b.s7yslko Pod s ruchy p.od"iąqa' AUIor c}Luje
l' rlPn. Jq' ó:',.wlelk'' moc1y..sllas7nJ tsoże.'. 5traszny (nora)

znaczenre: budzacy uczucre p'etyzm'j, a zaten
dfntbśŁ' Nawiasem móViąĆ. świadcfy r.n cytit o Iem, jak mało
Aulor zna Biblj^. oróż zuroI bibIijny z 5 k"' |\4oj''. l0, l7 cv|ui'
s]ę z apokryliczne. (slęgi H.noc! | J.tl Io tak' jaś|rv f Iorog cylowil
7wro| hom"rohy , Nonnos. Ą . sprawa .ię wviaśni sdv "i"zważy' że AU{or zna l.n cy a z <siążLi Bous.tta iR"|. d. ]id"':tuns 351). A Autor - iurat in verba maqistri. To nimo-
chod"m.

A zatem mamy dwa rodfaje ,,strachu... lyłaściwv strach. to
s opień pi.v_s,y' Mówiliśm\ o ped"gogi"znem "";-eni. ."(-o.
popaiyzmt' lak je<t v istocic odno:rie do ieqo nairiż.zeqo
s|oDnla U.ro.ia reJigijnego. Srnch przed Boei"m ;ie|"'ń i sp;'
w|€dIlwym jPst dos|'ondlym środk.Fm k"/.houasczrrn. \t/vższv
5lop;Fi to pi"tyfm..Uczucie i"kL ' DoLo]' je.' l" "czńie *'niośłJ,
odpow'd(la l\mL u warronaI metLs (d"orum)' które Aulor ró\Ąnież
n eściśle |łUmaczy przez: strach' Jest to %cf; bogobojność' w szla.
cnerne-n tego słowa znaczenIU. Najsyższym sIopniem, Llórv się
p.awie fawsfe lącfv f poprfednim, 'er| miłośi do Bosa' |\'liłości
cfłowieka do Boqa odpowiada milość Bosa do czlowiika' PisnÓ
używa .óżnych obr"zów d|a wyrażenia IPj ńiłości: m|łojci rodzi(óv
do d,ie(i' m.łośc i .mdłżeis]< iej i |' d' .'Dziećm; jFsIeicie wiFkUistego'
Boga vaszego.. (5 ks' Mo'ż'' ] 4, | )',,|z",i moż" zapomnieć niewia;la
ni.mowl.cia swego, aby się ni" z|itohała n,d syn;m żywo1a sw.qo?
A'cho(by ona faDomn;ah.wszakźe ja ni" zaDomnę ciebie..(Jez.49.] 5).
..JesIl syn Um|łowany mnle Ł,rdim' jeś|' d7ieC.ę rozkoszne? bo od

3l E. STEIN

1) Por. Ełębol.ie myśli
różnicy niędży ,,Furcht'. a

Co.'hego (vilhe|m Mąst". v"nd-i.iPI na temaL
'.EIrjlchf'' DŁg" j"st Bed'e "'ów.\...'.''o |.tolŹ
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onąd, ia]<om mów ł o nin' jes,cze nai będę pamięlal. Przeloż się
poiusz1ly wnerrznoici moj" nad nim. litUjąc zliLuję się nad nim.
inówil Pan'' ( ]er. 3] ' :0). ,,I po;|ubię cię sobi. na wieti. a poś|Ubię
cię sobie w sprawiedliwości i w prawie i w miłości' a w liiościach.
I poś|ubię cię sobi< w ti.rze.. (Hoz'a 2' 21 )2\.'Lc,uc]e 

""jig;jn", opieraiące się na milości Boga. łą.zy s]ę .'t'roit l l*oii.
z radością z wykonania woli bożej, z dobrych uczynków' Zamiast
wi.'u przylladóu w}s arcfy !r'spomni.ć. że w jedn1m Ps.lmie llq
Uc,U.ie l;do(ci wyiaz" sii ' duudzi.sru różńycŃ zwrora.hI To

Autor iubi przyprawiać swoje wywody uwagami filologicznemi'
klóre cfyIelni\a t1|Lo l bląd wprow"dza"a. Tego "odzaiu jest
douód, )e religja S'ango Zakonu jes| rclig;q s|rachu' gdyż nie ma
zwrot: ,,koehany Jehowo . A zatem rrzlmani" sie slowa zamia.L
wnikania w treść. Marny czasem w Piśnie opowiadania, tchnące
elęboLą miłością. a nawPI lPgo wyra7U n Pma. I]e np. j.st pży.
ia'n.qo uczuc'" u raliem powiedzeniu: ,.rzeił Pan: izali mog"
za|aiiprzed Abrahamem' co lczynię.. (| ks. |\4oj'' 18. l7)'
A Abraham bez cienia strachu mówi : ,,Czyź sędzia wszystkiej ziemi
nie uczyni prawa.'? tw' '5)' wogó|e |d cała rofmowd Boga z Abra-
hamen ouiana iesI aImoserą włUs,a;qcej prfyiaźni. A iednak
niema Iu famija"n"go zu'o.: ..Lochany J.howo . Cdv H"bajczyl
mówi]: Pli' e.i,BożP Ddl. odczuwal on cdłą .kalę Uczucia miloi.'
do Boga' To s'mo gdv Bóg mówi| ..syn a; pi.;worodn1 lzrael..
(2 ks. Moiż' Ą' 22\. Tu iuż trz"ba m'eć poczucie jęz1kowe. a prze.
dewszvstkien tIzeba ten ięzvk znać.

Caia ra arsum.ntacia Żi;Iińs|i€so przvpomina 5pór o znaczenie Zn lłi!
uczucia w 4iowskicj 

're|jqjj 
'"'is"i"h'. -asóW lalmudyon}fh. ili!#lill:

Czyni się mianowicie judaizmowi zarzut. ż. dba ty|ko o rytuahzm
fewnętrfny' a nie o usposobienie i nastrój religijny. Ponieważ
i ia mądrość znajduje się u Bousseta, Autor nie omieszkał z niei
korzystać' I tak Ćzytamy o tym rytualiźmie, że jesi to 

''czystoz"wnęl.zn. poięc]e o dobroczynności, pobożnośCi i cnociF wogól..
o ry|; ni.po;obne do l1 moraIności s"'ca. klóra faIecał Pan },Ut
; etyka Hel.enów.. (|' 277|' Co do H"1lenów PrąpUszczam. żc
czyle nik je.zcu e pamięra. jak z cu ys'.go ry tualizm: ofiarnego (lhysia]
ZieIińs*i rob]t wzruszaiace b)ososł'wieńsrwo. Ale nam chodz'
o Talmud. l nic h|. "js;;g., 

jak'obalić ro nienau\owe iwierdz€ni"
ZieIińsĘi"go, a wł.ściwie BousseLa, wslazując na !o. jak częś|o
sootvk. sń w IiteraI urze ldlmudvczne. wt.azv'.kawana.' (nabożeńslwo,
nalt;ójl i .:liszmł. 1dobro dIa la'negoiobia'' Ilakc'yi..y: ,.Leoi.i
nie urodzić się, niż wypelniać prz1Lazania dla celów postronnych..
tBe"achor l7 at. .,Nagroda za wykonani" przykazania iest samo
przykazanie.. (Pirke Abol 4. 2'' wsfystko stosu;F się do dob.e
woli i dlatego ''dobry zamiar Bóg |iczy za czyn,. (Tosefta Pea 1' 4).
A ,,niema porównania mi.dzy tym' ]<tóry wyp.]nia przykazanic
z miloici, a rym, który to czyni z bojaźni'' 1Sifre do 5 ks. Mojż. ó. 5)



llobi0h
ł jMdźmi€
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E. STE]N

Nl.klóry idą da|"; i _ .. 
"i. laJ< wvraź. z de'Lnztuv

pt-erhod'q do.ole lz1wy. Powoluią ti'. bovi"; r; lo. '. w Nowyn
n'P nd q yiofu na o,...7-n.. ndbo'].ć\|s.' ;fko na.rro; I

''r,g.n-go r.kLFrFnra du.t? (po r,m. And"cht)..l^.'" tu*..
mPLoda' l'|ór". \lo.U:. Z.eli 6(i noso'U.ąc t'P n; b'Ź| iw"ou
''Ko.hdn) J.I ov o" w Bib] i. J"dnos "ornoji 'a śam" od i"dno.\lronno5.I Zlp ||\R'cgo niP gors7ż' J . i n].|"p"z r' 1"dni i d'rdzv
nogĄ sii posolać na m"lodl .'.i|"]oeirzne.' N: ' m"l;da Ąd..].|:
clo lepsfvch stwoPona iest ce|ów.

.'Jelorva z:u.t prz1miFry" 
". 

d) n;" z m\sl 1 polou ą sw"po 'udLr'$caIP n:F dbłją. o ż"iśłą. 1l. |46)_nó$ Aulor. Żratia R:nti.
'.goby.ni"' p sał' 5 Lt. Mo.'' 'o. ]0 lpo1 |ea JI. 12| wyr.in;
wymlen a \oble|y o",\ .,abfrciL o.zy'nierza' Tak.t 11.i więc.]
warLo(Ć naucową ma]a | |nnP apodyk|).7ne twi.rd?.nia AUlo.a.
fraNdJ ies|':- lobiP'a w l.rr.'l ni' b]la.ówn.'lprawniona' a od"ienna .ównopraunierie uz}słJ]d? Za moha,a nalonia. sz"ivme
, powr.rn" "tanowislo. Niqdi. naw. rv cza.a"n najgor"zrch, nie

clos7ło do lego. by niano Uwa'ta. l'obi"lc za fu.Il(ę oo o'ekla. .ak
to cfyni T"riulidn |). AuIor yc,.gó ni' b"zuzg|"dni" tlę obcnoizi

b!b'|]nPml' 5ÓrĘ' za io. Że niP 
' 
oqla spokoj1i. p. rzeć

na JPkcesaz.niP z! śironV niewoIni.) Ęaga|y ll k.' Mojż. '., o)'
na,)qa .'7izd.o.ną sIarUchą'. lj' 158]' Proro]śini D.bo.a, k|óFi
o"f-c -ż 1 U5: \iĆ prlyzrać . DFs n l w ei(o.ć'., j"st ]"dna( ,,prorokin ;
cfJ.ów o:.r''\o| |"; d,itoJci.' P"orolini Chu]da, i"t 'uż w;mv. ie"i
. slró'o!'E''. Czy mamy się obr-r zi nd laki. bąd' . o bad' niFfb il<le
sądv o p.orotin;ałh ? N..' Kt,'ka li' ińsiieso lFtI dotĘo,.ala.z(olą cle"o1]wości. TatiemU' <.ó.v siP 1a lvLh;f'?ach ,nl, d ni.

nad-soba. ,adzimr ," Lsi"tli nip ry("i. Zam:dsl
oburz"i.ię'mu"|my być bdziP..ni AJ orowi fa Io, Że n'. lv\pomni"I
obe. c?vś]Pj oos'aci rozmod]on.. AnnJ . T3tki pro"o<a Sanuo'a
{|.sdm' 2)' klórcj niPśmie"iejna pi..ń n iah.atcnn'. Ąnnę Noweę'o
rp\jamenrL (pw. Luk. | 16.n.). ! o.audu:- z punLtu widz"n-ia
|aUkowPgo nIF wyDadalo 7aPorn:P. o Arri", iax nje uvoadało
zapol nip. o N"ch"miN,u w zw a.k r z- So'on-m..1"--1; 

":o 
.5,u;

o s|awNfh kob'elach "z/msk .|.' ni" n.ż. pom'1q" slawn". |<orne'.i,
maIKI uraK.now. Jcdnakowoz do l2e Śię s|alo' żc Ąnll n . igurujP
w Ksrq.- z.relnskrego. loby.pt chjba -a dob." ri" rvyszro. Auto"
nIFwcIpIw|" |]PI b)|by pr7vcfepił jdkiś 

'].,Lc'd 
nzsz" obrażaia'v

ep"r'. 1.tr lo wld.nie j"sre.my Au.oroui ud qc:ni.
Prcro.y. znacrni" prry.rvn:r' .i" do pow,eksz"n a ya.untu ola

Iob|F|} małzonki. ]Vobe. .panują..go 
.a caIym w.c|)odfi" wi^|o.

'w JudeI by|o B Zas6d7l' loi' rowan", ja|\że w7n:o:|.
bżmią s|o]^a: .'Bo Pan. ołwiadczyl mj"dz" .obą i ionE młodości
rwo)el' Klorą\ ly 'pogardf.|. a ta LcfP.Inicf(ą tvloją i źoną p-y.
mjelfa t!Yego... A tak Śtrzeżcie ducha wasrego' a ż."v .i";]oś;i

1) U TeńuliaDakobićta i€st diabo]i ńnna. Po!' MorawskiHiŚt' Lit. RzymŚkie!vtl' 93



twei nie wzsardfaj'. (Maleachi 2, 14_15)! Słusznie Ewald: ,'! iemy,
ż. o;"'w.i p"orocv n:" mIe|:wię..1 ja< jedną,;onę, iż" jednó.
ż'asIuo ilko "td1ni p"awduil'1 ,b:a"ek m.lż;ltki.j.s' d|. nch
czenś z górv danem.'1J'

w Dóź; 'ivyc1 .za." n a^r i ubn1' L!ba,'a się za coś św'ę|"go'
ndcoMskd,Ui K|ddu.ii.l.;wi".eri;'Ro,wód,;zĘio
uważać za co( zd.dn"qo, czeąo ,'Bós n.Lnauidzi. i nad czcm
''oł .Iz Boga roni ł"v'' lCi|Ijn Do b'' i.Iv'to zdrowt mLr z11sloul
mędlĆów talmudycznych należy zawdzięczać, że lofwód nie.został

Powi dzenir'o iobi"."ch \v TaImudzic są .óżn.' są l'orzvsine'
sa i niekoryrrr.". To vmo j*r !'/ lirerarurre katd-io n;.odu.
\ikogo Lo n " oborvi9zuj". Ąutor oĆf}wi:.j. ulbi"ri ty.xo ni*
kożyslnr 7danla. Do tPgo'naIeż) dodać ni"ścIsh . prfJ 'r"ani't"l'siÓw. ( o zas , .go wyjd,ie' wie"nem ,wie'ciad1"m p'dwdv
chyba nie b"dzie' Aulo. nLuje np. s"'d lll' Ą' )F u.fana kobhla
doprowadz. ;M;Ź| do ,gub}. o|óż ldm |"so ni"Ta' Ies| l\ ko
,.Lob;ela Iarvze-ka ,:sza pe.u.ra). co naj ;pi.i rr,,racty, przer:
deuotka. To nje to samo. Autor uznaje ironję tylko w literaturze
greckiej, ale jezeli rabbi coś móWi o Lobiecie; ;ależy to iraktować
z całą'powagą. Tak nie jest' I tu naleźy odróźnió ironję od poważnie

Ń. "izni"j.'yn może. sIa'' po\'ż|7..ąc)m sjF moĘwPn zarówno
w.Biolj'. ;r<' w p znie.s i |:'PraIUr.. lĄ| uyzwoJinie z ni-woI
PgpqkIe]. ts)]o ono bowlem nl.'a|o piPĄ'szvm elapem powrlinid
kui/ury ndrcdo$.j'.d DonicIqd i pous ania s"m"go narodL :ła"'.
skiPgo' Io nljważni.isz. .darz.nIe z htro".i lzrlcIa o.zrojsal
r' A^iba. mistn l. i\{eira. zdŚlUgom ""o.''.ic\ ".. "ii iNlid..
rabba do c ks. \Ąojz' rczd?. ] i sol. 'l b). ].'li. oboieinem .eż es.
zdan;.' żF należ\ |o"| .ć maJżonkę' j.k t:"bi" 9m";;, a V.nowai
ia w:''c"j rjż .ieb:. ssmeso lJ' bJno' o:/L].
. AL'n'.r|7)p.L: o''.Ln. prn"gi 1L n: "z"ii m"lżonki i gospo.

d} n Ś fr.) poh iśścia"h sd|omona (.}1, ]0 nn.' ni. i.L mr ni
lieIiński.pod";I u S1r"cvdv'^^'óry mlał b1.: wla.zonr do modrl.
rewn'Rl]] woI) bom g|e(L m. L-v i.fpba L} jo a: wp\ wów E|' ckicb
aby 

'oD|e\'"c 
prdcow |4 : bo3obojn.a nl w'".|ę? Czy i zd"nie:

..znalazl kobl.i. /naŹzJ dobro.' / "m,'. 
|8. 2.) albo .,LIo 

']j. 
b",

/o1v' ź}'e b., bloqoJaw'.ń.Llła' (|cb.nol o]br Iakż. Dó;sIalo
pod up\w"m c.cśim? A|' ch1ha g".c.im ni. .Fs| okż\( rado;ci
Adana' gdy u'rz:,o"zed sob4 |w' II L.. vojż. ".23/..
' . \aIPżdłoby r."7Pi fap]|ać: czv .|"now:ło ]<obicty U cretóu
bylo n.prlwdę.ak id"a]ne' że moglo slużyć na wZó. Judej.,ykom?laR n'P 'ó5|' \alL]ra'ni. oś|1.h lvrcie"z.k lagitr Euwoides"
pr'".iwko n'.wid\|oT nikl Irag'czniĆ n;' bEdzie ó.ał' A|;1am\
ba|dfo poważnego mqża stanu, któIy w chw;li bodai;e najpo:

]UI)A!Z\I A HELLEN]7\'I

1) Ewald. !)ie Plophele! des a|ten Bundes, Góttiog€n 186;, I' 182



-"?"]"*1:.j. .'. pogżebit boha|Prów na.odow]rcb' zwraca się do
TalPR. slos1r I co4k poległych z naslępUjącym ap"em: '']07ie]L4'P(r (lawą o]a Was' ]ez.lI nIP ]eŚ|es.IP gorś7.! óri;eji {as7a na|u|dl.ie"i'). iFsr lyluhm''łauy dh xobi.ry. jłP1i siq o ni.j w:IóCl
md7c?y?n laK na]Tn'e] now|. czy lo chwa|ąc' c7y to Paniac.
(P"Ą k]es u Tucydyd"sŹ ||, 15, 2). z |a.deeo podręcźni\a d.o fl.cia
Cr€Lów noźna się dowied,i"ć, jak upóś..j,o"i bvła rclleik:'
od hczesnej miodoścI na komna.y kob:e"e skazan.' ;db;'.ł. !,/v-
chowanie bardzo niedosĘonaL. Połącz-nia ze śb idIFm ze wneirfn\;
n.e miała. Podcza" urocz1sloJci .zry dziewice odosobnior. i 6aczóno
na Io. by sie n.e sI'kaly z mężczjznam.' To ścisre odosool ieni.."wało. j Do z.mąźpóiśclu.' CzęsIo bvla '''procl trzymana pod
fam(nl.clcm. ..óraklo |edy doTokl gfck'FmU wsfyśtl:ch wa| unLów'
R1or( my uwa/any za Is1oinP dJa Źycja rcdz:nn.go..l)' \aprawdę
Grcry ieszcze dużo mogii si. nalczyć od JLrd.j"z1ków.

tu0on?tr0b0rr. , InsrytJcja s,abatu jFs, i ros,"nip za.irea'i chtutra lzraela.
swiaI anIyc7iv dl Igo wyśmiebŹł ty"\. x ó?i ip"dają b;fc,ynni.
s.ódmq cz.!ć ż}cia. aż sam u'eg,1 Jrcl,owi lej wnioslej jn5IilUci;
fIigijnp;. a zarafem socjalnej' Coi z K.ainy wi.c?ności ,osiaie

szarz}znę życ'a' Ta{i jFs1 s.ns sóbolnieeo spoczrnL'|.
Tr"dvcia żydow"ka pi]ni" czuw.łd ndd Ulrz)mdniPm świłonidniJ
soboIniego' .|ąd mnósiwo prl.pisów, L|.re nieiedn"mu wvda;a
się p.z"s"dnemi. Zie'ińskI vi", że ,'o'a iud.iczvLa iL'b Ż\da ';b;t.F\| kró|obą' lI' 17)l. co w'"c.1' i'vlim1; rfadkie-u AUIora
s]owa: mam uznanie dla lzewn.i mod.itlv' k|óra Z\dZi no dzi;
dzień nadejście.|.go swego na.ł .Ę.f' go śs ;Ia t iia.ą..: Ale Ufnani.
iylko dla nodlitrl'y, a nie dla same€o dnia Pańsli;go. A moźe
zaduźo się wymaga''.

Ale chod,i tu podobno o creków' którzv nieDochlebnje o ivn
spoczynku s.ę' wyrażali. Rozrrml.6v dob?".';' t]. "r nie megl
.'ęt nagIna. do 1Fgo sUĘ cnnrgo prf.tlr7e'.an ] sobo'y' jakiego

I 7. ro Dyto powazne Drz..,ztod" dla p"lneoo pro_
7P]||}zmJ'..\]e.s<ąd la prfP<"dna tkrupdlarność U Aulora? ,,Niebęd''Ps7 |Pcz)l IUb opŹ|"}b"l "hor.eo.. (i. lo5)' S\ad Ąutor to
rvzial? Teqo nigdzie nima' Na oĘ.dsl i"sl. żc uo]no na"'-"ć
sooczynek sobotni., aby choł €p|"j siaI is"bbal Joal. Gdv
choozl o zy.Ic'Ud7KIe' ]esl s7czFgo]ną za.lug4 prz"rw.i spo"zynek'
p'ą"zem niema różni.y ^o do 'odzaiu p.act: dIf!łi uyłamać. czv
ogi"i gaić . d. tJoma 84 bl' N" .ble.y . szcz !łaIach
wykd"ać /o}|nhj sUrowo!ci AuIoIa w .więr"ni: sobolv, prfF.
syżs,ają"ej osIrojć przepisów rrbinczn}ch' Ni" zaŚfkodii i";nak
p)Zypollni"ć. ;^ jdl( gd,i"indZ:"j, ldL iIJ uwdei na "orcu i'siażki
tryją cvLary. mogąc' cJ]oici wyWodóu zupelni" i..1 nadać ii*un;k'
Autor kończy rozdzial o szabacie patetycinie, jak ivykle, słowami:

3E E. STEIN

.1).G!hl uÓd Koner, Leben der GriecbeD uhd Rómer' Bef|jn 1893, 6 wy.l.
str' 318' śkąd lvfiqty powyżsfy oPis'
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,,l ten dopieto pozyskal serce Hellenów, lłtóry powiedział: Szabbat
u czynion jest dla człowieka 

' 
a nie człowiek dla szabbatu ([4arc. 1I. 27)'..

f \wag ||' 22Ą (na]uralniP ni^ na miejscuil dowie s.ę czyte|ni\,
ż€ Dięlne |e s]owa. klór. m"ją być p.o|"sl"m prz"c.w judaizmowi'
znajdują się w starym Midraszu (Mechilta do 2 ks. Mojż. 31' 14)
we folm;e następującej: ''szabat iest oddany w wasze ręce, nie
zaś wy w jego ręce...

Nasiqplją wy* ody o p.zepisach cz1sIołci' Zi" ińsł i nle uwzglednia
akIU. 

'" 
i inn. na.ody, n'e wylaczając creLów, mialy suojP przp.

pisy czystości' U Greków za iódło niecfystości uvaźano zwłokii
,'Kto się dotknął zwłok, nie mógł obcować z bogami.,1). Kobicta
uchodziła za nieczystą wskutek fiziologicznych przypadłości także
u innvch narodów tno. Persów'' Sa lo lemary doqyIa omaw;ane'
Ze slanowiskiem kob:et} w jUdaiźńie niema-to ń.c wspólnego'
Autor' który podobno san cfytał o tych rzeczach traktat Nidda,
choć w nieniecl:m p"zel'ladzie. mógł lam fnale,'ć. 

'" 
wskUlek

podobnych przypadłości | 1.)ćż\?n uwa;ano za nieczrrtych rkeri.
zabl' Tu o żadnem upośledzeniu z naŁwy rzecfy mowy być nie
moźe. Nie powinno się zatem takich rzeczy mi€szać' iak to Zieliński
czvni (1. 165).

Z akademickich dyskrrsyjnad różneni problemani życia płciowego
w Talnudzie wnioskuje Autor o,,lubieżności.. rabinów. Nie trzeba
być wielkin znarvcą Talnudu, aby wiedzieć, co o ten sądzić'
Autor, który tyle wie o traktacie talmudycznym Sabbat' mógłbv
sobie pEecfytać stronicę 33a tego t|aktatu, aby poznać rabinów
lakże ze st/ony ich skromności. cała ta sironica świadczy o nie.
słychanej sunienności rabinów na punkcie cfystości słów i myśli.
Tam wła{n.e czyiamy' że mowa nieP|fyzwoila pohodUj" ,agladę
.uiala iĘa.zq"} sąd Bożv' !7ie1Li g.7'.i pop.'nja również |€n,
\Lóry,się nowie rakiej orzys)uchuje' Ka.a ," lo naŚI.pL.. jJ,' na
|}m sw.ecIe' Lata śzcfęs]|wP. ]aRIe komU są p|zezndc,one. fosta]ą
,am'erion" w 1ald LlęsL i Ćierp:Pń' Jestio na iednFj s'roni") Ta mudu'
Cdzieindz:e] .,l l.my, z. qrz"ch ctldzolasrwa popelnia .ię'iu; samem
pożąd.iwen .pb.-.i'i". '(tił;ar. 

rabba do 3'L;. Moj). .o'd'. 23]'
Stud]um Tory poooŻn" dz'ela nie 7równowa'ą grzechu .ubieżnego
rvzroku (Ber"chńL o] a.' N e na'FżJ zr"sztą wąipić, ż. i Zi' iński
o L.m wie' Móg] sie o lei b",względn.j łzysIo(ci dow.edzieć.
cho.b) z ks;ą)} i Bous."Ia' k l óry pod .) m w,q ęd"n oddaI jud.'zmowi
sp"aw;edliuość lsLr' z|8o l n:sr.)' Al" BoUs.eI i""l dla AUiord
Pźewodnikiem iyiko vtenczas, gdy dostarcza naterjału do ujemnego
osadr.n a ;udai,Tu. Co mogro Autora spou odou ai do wydania iego
n:espfuw .dIiwPqo radu? Prz1cz1na p.os a' CZ} srość życii plciowego
i co s;q z |"m lqczy. życia rodzinnego. zaus." blla chlrbc udajzmu,
jak lo slJs-nie zausaża Bouss"l' Było io czę"'yn moty\Ąem \v apo-
Iog.rycfnei ]iIP"aLu|ze ;udeiskiej w s'a.oży'nośc;. Podnos; Iocz..slo

Pt!!is] !'tllośti.

ilomln0śł !łti0val
iłt]' fudli|lm'

,) Guh] u' Koner Ślr.465'



E STEI\]

P..udo FoLl ide., fi'on. Józ"f F aw,Uy' a przedew-zy.'ki' l
zrdowska Sioi Ia' 

', Ia]< d:Ie"" ż}do5lwo odc'uwa]o swo.a u'yż.zośc
pod rvn i'ql.d.ń. :widdczy .'7cZPgórnjP Sybila. . 'pouiadaKńh"le|)' Chodfilo u 'pi."wsz1m "zĘdz'( o /boĆ"Fn|. ol.'owf' 'aK
homoc"k"ud|.,T, L|ó'y Zydów s.o7{ i ws' ' l"m orf"inowal' Ka7lIo
o ic\ ni'mnie', i.. ohyr-la pov:cani. nierowr4. la\''h 

"cczv
nle woIno poTijdć. cĄ Pól.łJhLi T ?b)','. i.:lI s;':cĄce ob "(|y1nic
orzedslrtić sroslnck iudaiznu do he||PnIlmu' Lo goIsza' n..en
r: ]aJnej n:e m:aI odpobiFozi: chyba'ż'e -boqowie ni-,.ą lepsi'
Tn dno' r." mus: "ię przv7nac bezw7q|.dną
Tał |e' .fvni. piawie-b.lyscy p17eclwnjc) "e||qI lId(]s\l'|. Lo?.

'ebv 
Iak ;\ka.-;.l' że 21dz nie by]i o uicJc lFpsi' : że ndwei

d"""h".i i"|i orzvwód"v nie]i ,,zdepr"uowa"4 tdn.azie..' A c.]'
oooi.ro .ud l Tu "udzojós' 

wo byIo oqó.ne . "ozpowsrchnione (Il' 80 n).

o oowsz ' hności Ieqo grzccbu l(aż" A''Io dono\ić .'śhiad". Iwom

'.'j]"h Jud"i",ykó.u' nie u."xa]ąc s" ani do 
^poqan' 

ani do
chrześcian. któnch bezś|.onno.. res' wą|p]|wa'' (ÓL). uwafnPgo
czvr"Iqixa zasIanowi ri.wqIpI wie ta niezu1Lła U Ajto*J os]rcżność
w'uzvuaniu żródeł i dqżność do.b.o| l.nej bcf.t.onnoścl' w rz"cz}

."."i'"..;"i.a""'"" ian1c\ J ldelc.yków.' ddją5i" sprowadz.ć do

|"dn"go Tiejsca ź]. oddanego-). wp"awd7le He||rnow ca|l'IpT Uraro.

w"; Zlel."s\] .ie.agl' jed;Jkowo; mialo lo'b1i pewną. ulgq' fe dla

swego usoruui' dl.ui.nia nie .awsze mUsIP|| \]ę' powoTwa. dz 
'nabogów. Powiadam: pFwnć U]g.. gdJŻ 1d|' .da]' 

l(o,j.sfcze Aulor
n.. fdszcd). aby zrówna; pod 1vT w/Pcd.n pooofny.n I nle.
.kazir' In;.h rabinou 'I de;sk "h Z fo,^ ąf]vm UIlmp|'..ykaml' l aR

l]UmJ.'.v \ię ol'oliczno:ć' f. Aulo|' pr7e"cIgd'ą( 'nnych p|fA.
Ćiwnikó; iudaifnu szetił ,'ivłasną drogą..' nie bacfąc na naukq

r,,mroloop. ' 
pffJŁt"oi" 

do wvrvodów o zaświecie mówi Zielińsi<i: ,,Zadanie,
o /|ór"m IJ mowo' plz.d.tou a się nal' jaĘo -uo.lni" b.n.dzi'jn"..
ll. i06l. TaL :"Śt lsIolnie. Proszq sobie wyobrdfi. kongom"raI
różnr"h lródc|"' bib|..n1ch' apor<lficzn'ch i'ainud1czn1c!' k.óre
z. soLa n " wspó l.so ri" Tdią: do '.go wprowad7. sle d.og9
pwa|'ołne inIerpr.La.1i m..ooq.. gr..k4' W |-' fa..'to9|c.n||
i filolosi.zoi. uzJpplnian"- .schdrologji" (1. 207) s-r l- ' r -
, *."""1r'""' losik' l Tor-' caly..L'n ro.dzia)iy'1 i"-*", .'1*
oty.rnoi.. Ina.Tej blc ri" moglo W sdm-r rze'7\
spratłn.eisl. N]"'yt]|ko ;ciś' oddzi"ai fIodlJ. nl. 7ą-nara'

"iena'kowa;'t"'prct."ją, 
a wszysiko dosyó wylaźnie się przedstawi'

1] IuŚtus KóberLe. Snnde und Gnade im re]igióse. Leben deŚ vo]}€s
ts...l'ih a"f christun, Mnnchen 1905, str' 429... 

'' 
ś;'" \'o l|!l Toqo ^ |.' ' :' 'or'' w]p"dkov l|aro01.ls'.iq t.o.

$i-\s vd (\'\utp.::_'"t nol h\'o \ \v1' u r-bu" (poxi'l " r'"" 
'7b!'aie \;"o rjJn!,\1: .Lah i" o:oln i Do\' 'n- J":"" 'o '1" \' v(a

\ "ł . r 'okj :o:' \yp"d\óa .ord.f|\ ' ''ś p' J P(J\|8' 
' 
f.

,''".,} 'o bJr]im':..' ŻP mo'd..t!2 \ JJn"'' f"n.tt|.!ro"l n-'pot.'e hn.'
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1) A noże A!to| pomiĆszał Hcnocha f Efdnsz€m lV. (4' 35)'
:] o .n w.."'il1 " ''Teś'B nen'óL' ' Dor' Cnat|". Ąoo nP '" .nd Ps"Ud'Pi.

srapha ll. ro\fo J 1ql3l s&. 2,r4.

ll

Zaczynamy od Biblji. wsfysikim znana jest nieśmieńetna wifja
In"Ś:a1iL?na J. /ó:ds?d coZJf. ||j. |'|órej śsi1| l1'e naIchni-n;z
/abd,]"c"J' lcieal w.' c/}"' g.o po<oiU n;9di i n gd.i.f lak4 -dsno{L:ąIz t.kd sl.ł ri. fo"IJl M}pow dzian.'' Co"zvri zt"po ZF.o'|';?
Rdf"m f iym s n:a|n) n p";.bĘŚi' T du.h" |Ld,.i"so;yLu.. .łou'":
':] po].rq na jbocza |||i.''nó\v' spo' m 7'UDia s\n} ws"hodosF. i'd.
Lo. orrlsro; nb',,n.mu .r)l n.roki Bib i. n:e"na'qc mr zasrd
badanil .Ii'olog czn.go .iio|ogow.' Fr';m'-n.óv n.
w|1żącvch si' dn; pod w:pIcd"n i" 1|'a ani pod a."lęd.n lre.ici
Iaczyć ni. wolno. |1 .dZ. 

' do kse9. )ani"I. KIo U\va:n: cz}ia
'ę lŚ'.qP' wie doskon'e. żF.zwarl- .v ni.i sIz.e odno.zq.iedo
pcwnych h;storycfnych fdarfeń i osób, a zatenr do czierech wiclkich
monarchij starożytnyc]l i icl klóiów. Co do tego niema wśród
komPnia|orós ,ó)nicy zda:' Auio"' [161i |.l L\:ęli /ao' sne .iEd1

"p 
cryr.J. wprowadra.u,2,-ry weLi He-'odd (2zo,l Pomr;r"

itŻwzg|edycątonaukow":c1J:P)| do;ron}( ' ni". ż. Ps' D;; 'l
chLial ,baśr;ami f,miloIog]i s*cl.i'jPoci.\,a. Macla^L "s,y M l]-
c7ą.).\ o ;wię'o c' i wo|1ość "I r i"n:a z Hc]]"nam ]

Ndc|"pują apok.} iv' o i. |. "na.zen u d]a 'rdai"nu jUf Ęóq:'iśm}.
Nij'.p..i.b'ło i" calii.m pom:ną;. Storo ia:.a iu:iu,g|.dn on;,.
ną].żalo P :(irl. cylo\''.: o J''ż .7VIqTy. ..D Isz" sprawi"dIiwy. Il
zni"c.."Di;b:j} siP L hno.I d: o." ";l"'ą doB.g": d;Iqd bcozi../
nas IjfvFra|? 'IX. 0' ' 1.go k...'=|k:jco Ia;Ł1j JadU' |Mi, js.'
o brfmi: ..a o o du.ze col"c]).h ]' '1.zac doc|od'ą az do b,am
n.ebJ i \:n.od.' j,l. :.h ;nl" 

'| oż. 7ni|'a. u ob i"zr ri"prawości'
Popełnionych na ziemi.'. Całe |ozumowanie opa|te na t'm wierszu
nie ma wię' ; dn" pod.ibwyIl' Zaś p z"ciu tw:PldzFniU AUIo)a,.akÓby 

eschdiolĄgja L.iegi Heoo"|' byla nacjonalitl1"-na' {wiadcza
w)rallip mi-jsca 10, 2l; l', | ' i irie, .d,ie .ni\vprs. i-'n i-s(
podkreś]ony. A jeżeli w ,,Tesiamentach P;trjarchó!'.. jst m;wa
o.p'awi'diuyc\ wJ.ód posó., n" rU"i io brć |nL"roola.i.
l. "L '. Tak,e m;"jvd Do,.amy r. r , TdlmudJ. Czln:n1 zrr, rn
Ąutoroł oodhói.y -arzL.l: popi:.w"zo''e ni"Iy.ko ;|epo|.zFbnie
wp"owad7 | l' '.Ł|Uł. "po]..) "-ną do swoich bari'r:., lecz nau.
n]' IP 

' 
IitłJ U.. gió{ni. wvw.d1 slo:' o "s.| "Io'osi' 

juJe,ski 'j
opIerdl. ro\'iof. 

'ŻP 
n|, (:sl''n cylo{'ln|.m i róuni' ż n ".cis|ąrnlerDretacta Drawde zrcremnral.

t-|yc,ny J1iw. ^al.y .h 'żLL"r F.c\a'o'oqji w]cIFPLrjr Ie'
.ipd!ruzna.zni. s I l-f"tu"rp : 'lmL,dy, /nei. Zania"r ugow.r,ra
hyp"rboli"-n,ch ,wrc.ow ,almud)(,ni"n 'nrl ' na.e;ato ir ow."
m'ei(d |aki'. Itórc odznaczrja się u1Lluczajacą wszP|(i' "lepo'roZUFiF1ia i.\noicią' ''Pobożni 1Jrocjós św'a|Ź l popdn' mdia
udział w orzyvł"m ;yciu.. To.efta sanned"yn ]3'.2i Król .;
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1] Na br.k to]era".ii u Hcllenów wskazał !uż Józcf Fhwjusz w Noj€m

"|' *atr"a Pl{nic ''or'..i" Aojo 'oEl.'' ZielIi.\i po'r's!'a L ' ,;'.'ty' podnfąrc '.pjZ.c;\ iLdai''no.' pżP7 o. dh:onPgo ' d.md!og0 3r|.'..dĄ].(rgo''Ap]on.'
t 'óreqo '.salz T}bą.usz D9,E"' 'b.zdq\ad|o sw|lla- i.}1h. LLr norol|'

i zwięż|e brzmi inne niejsc.: ,.Poga1'n AnIoninU" zapyIał r. ]udy:
młm. a udział w przy"z\ m .ibi"cie? T"n odpowied7i?) .'la|.'
(Aboda zara 10 br.

T{'!.!Irj! n||q|Ia' T"* v1g|ąda n."roIeroncja.;ldow.xa' o'('ór.j AuIor l1l€ mow
(I' l86)' powołuiac si1 na 7burfenIF ood.7a5 soIry eone] ze

świą.v. poqa s\ich pr"z Vacn.b"u'zy. 'Z. ru chod"i .o Iud1

sdsiedni". k|óre podcfd. ol'rutn].h pr7P.Iddowar w)roón a{ego

A;io..^ lV' u"póln:e z barbav1ń."n syry"Lim ch"iałl wltlpiń
ud''vdowski, ..t| dla AUIo.d obo'eIne. Wogó. ALIor n. ma

'o^ńi""i" 
d'a t}ch pi'rws,yen m"cz"nnLów wiary in.e no)^

orzeba.zrć Dani'.ou.' '' ni. boio$nikó\^ święie; .DrdwJ' lccz
Ldszcz pieńców i zdra!"ót do prexla prz.znaczył 'I' 2l0'. Splwie.
dIiwo{ć Aulora w1m"galaby u do"znie sadu pr7F.iwnego.''.

Srosun"k Jud";.z1ków do ;nnych na""dół Doin"n} j slcz"
w zwiazlu z na^" "m n o.ci b'l:ni'qo { "n mi'.cu ch'eml

"lxo 
joa"l małą uu.g. iIo oęiczr'a' J"ilk .hebrasxi mianow:c].

n:e Lt)M" DogardLiw'go s)r,Jzu nd.ornqc/Pni Pogdl!d rcgan'F
naZJwa.ą 5;r: obcokrdowc}' natodv .wldlŹ..'wsz\Ś
D]a l olosa n e może Io b]. b"z ,nacz.n'a' i\ e pow|nno 10 oyc

oboję'n.ń dIa Zi"]inskieso. rróry t'al" czyni Ldaizmowj'p'Ą|\l''
z potodu rz.l'omo pdqdrdlis go spGobu o-naczrnra ncr 'now
W iedn"m mi" 'c I crvni nJ\ el juda zm odDowred/ arnvr 7a orr'<re
ne "elieji aniyczncj ."o .pogaiskiei ' i prz1pi'Ji" lo . nr''
lol..a!.ii żydowsk;.i'. rR.l. H"]|'nzmu slr' ]). N|. f"szkodZ.
rur". or.vrio.nie", )- ;ua"i'. '"so ryrazu n e wvnalazt

Co.d<l Gnrów, Io już AUIor sLrrowy"h icĄ w}ro|'ów precih
najvIa. h.'n.ejszym s1nom H...dy co1r"ć n:e po'.łli. An.|'.agoras'
Sohrdr.s. ProLaso a", Diago'"r bv' nlcz'rn rdn' n P olPran' I

h' 'l.ń!\i.i. A *:' Li SL"g:.yr" z b"d' r'|"o Lsf"d] irriPrci|).
T. : podobn* przeiladoq"na na rle c-vs'o re'ig:.n'm o rbvtnim
'iher:i]zmi" "nvoa nie śsiaoc.ą'

sl,h!!:!. Olrodk'en- kullu jud-j.tieeo do zbuvenia J""ozollml bvla
:wiąl}nia 'elofolinsRa' ocz1 c.ł.go ndrod |' bv5 na nia zwrocone.
Mimo co"azLo w.eksz"qo rozpros7en|a na.odu. Zw|ą7Pk 7 ou(nosą
merropo.a ni' ""itu' 

pr'' "*uny' To j b.Id-o dbano o śwq\nę
i iej óoLr;eby. Z ró:ń.ch <rz'ót powłano dłv idalL na po]<ryc'"

ly.h pol?"b. Czl nioro ro iem cl eln:-i. jlet e b)'a lo Fdvna-ol cld na

ś\iaIvnia (świąT\nia w LeonIopo|'s Dyla urr.n4 l}lko w Łglpc'.)'
- któ,.i 'kład;;o o iarr. wbr"w znarei zsadz "' :e mJl.matyka
nie odg.r*" -o]i w ;]isi., Au'o. s\"lpr.łlni" wyo:.a) iIość

barankaiw' ^ozl;u, ki'ogramóu mą\i' Iirlów wina l |' d' zużyIych
$ :b,atvni rerozolimsl'ini. Kul of arnv n P bvl <pFcjalno'cra

Żrdów,.-zna'i go . ;nne narody. U Zydów byl oe.aniczony do
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iedneqo Tiejsca' JeiIi iuż Auto" hprowad.a maiemd'}I.ę u dzie.

iz'o. k rltu, o nal"zalo s aly<ilLP laka przPProq.orrc ldKre

r' Ci"iorv, Ltówy fna|| .ó,'n" .odzai".ofid.. a nabAl o!ary lud.k'p'
l lak słvsz\ mv o of.""a'h |:dzĘich ?|ozo^!ch p"7.z lem'sloKIPsa
.p'"i"..t'- 

,f"' 
.' 1). wjPmy o ra^ich ofiaruc\ za c-zsów

Fpaminondasa (Plu'órch PPIop' '']l' W L.uka. co rokJ ślr.l.anU

.jt"wi"l.' .lo lroża na .lc.ć Apo inł. URzym'an maf} po'rcin"
luoi<. h.ka'omb. z".zasót o\'au,ana. DoaosI o |.m 5we1onlU5-:

;;;;ti;i;iJ"ir :'-.i"ro i-v.' , LJzi na orr"rzu zbudo'
["'"- i. l, + B;"!i"q" J'li's" alo ori"r1 rocr. ]r) Judeiska
r rig,. prz".iv tym ba"brz1ńsl'im o|'a',om zdwsze !!vsIPpowa{a

2 cala bezwzq]ednoscLą'"ó; -.;;il"h łi. "".*'"i1 
zal:czyć rłyznani' AUrora. fe .'dUs/a

i''d.ij;; i. w. l,.z' C"'. w"'^"r"i.ie..ę 'Uż w znacln\m stop1iU

od ńi' qo r*u''u ó i"rnego} uni"za.eżIila. .] 266]: .poc?m pl7v.

LoczonJ '"sr zdanie r' Joch"nana b' Zak"i' ż. dob|oc.]'nnosc
z"steouie'o':arv' AIe narycl r.'.sl AJ'oI "ię coIa I wvhod"l. z-
o.'";i"; "li.|-; ton.eryną j"'r d.a rel sj: ;ydows(iF ' Jak dlugo

Auto" ''anrvtwuie.., i." ". w Prz"dmoui" w\raża. lo |.s7(fF

Uidzi.. bo iósl io.fvs|ic lóżnych ź.od' l. A e na l,n n'e po.

.i..'1"i". óai"^ piz."nod,. do'cza'órv najnol-y'h.' Prlusl1n:
losraie"odb' dowrr". Czy 'v.óci .'zlor.' o|'ar., - klooo.z' 5'e

i'"l:'.ki';';;";i 
'.ł"L 

i... l'on:."."o..ia' '.TU słJśniP 'Lwi
'raq"dir .iońiurn l'. i"o8l' Bardzo b})b} fdz|wlonJ 

'(|onlśta 
ze

s\ri,nei naw-t o-oooks i. czlraiq' o 'rae'Pdrr' o k1oro,r .mu.(ri
r,sdv r"",t n:'irilo U;do.,n;, p"rrczuwa on

p,...;l". ''.l.l.' żadał'm. nie o.iary.. lHos!a b. ó).
' W *raiach joZprosz"nia i w Jud"i po ,bLrz.n:' 'wią|yni i.ro. )yn'{0sa

'ai..r*i"łi.i...śuiąlyni 
z.'.Ii synagogc .'roJ|:rwa lni",sce

o.iary. Ciek.tą :.s| |z.cza. że 5\nagoga ba-clfo poL'ag.la nl:'
iude;czlkóu. Au.o" ni. poa"i"' co hoglo wyw ' ra.

".L' Ń"..;l 'o |.i'Ęu Jou'm. U7UpFlnt' Pol iagające b)ły modł\

i k..an.. Cdybl Aulo- by' z.glądną| do Ę.h modłów. nitieden
pogląd .zostalby zmod1'f ikowany.

I tak nD. oounrulc srq ,1u or s ale na zdari" r' Clelb) F0 l:ltr

. 'i""Jli".łi 
'p,oz4 i',.u'd'u lzrr la rll' 'o8l' Nar';aloby udo.

wodnii' ż. bvl; lo fdan:" ogoIn". \(/-.mv sorawP konlr l p

Są w społ"cz"ł.rli. pol'r<iem j"dnosrki b.rd'o świd||., kIor-
;-i". *;"; Iib""a;zmu, cfy lózei ssku'.* iw"so lbcrarj-mu.
n.e lubi, ńoflrów: uo|ą dobrego źyda. aniiPf zhgo chrf"i.r]anlna.
Sa |o pós|.dv osobisle. Dla.zcgo zdani" r. LhP|by lna 

'b}c 
d'cv-

d,ilu.e dli cul"so rudaizmu? lVe w'pomnianvcl modla'h znarazrbv

A"r.oI slo".. N1d spr"wi.d|.rvymi i nad poboźn1.m'''.i nad cudzo.
ziemcahi lIi. proze'iramll cnoL'iw1mi indd namI n|"ch s|ę ot'Ud7|

ii"łr r.'v.p'] Mi"isc. p"ozehtów k rej modliltrie'chyba do.}.,
/a.?"-}ln.. Modl lhi |9 odn]wia się |rz) 

^razy 
d7|ennle. Ula

Zie.iń.kiego j.dnak wylocznią jF5( ,danie r. Lh' bI'



a

ll l { ł u ! i0 ] a ! in ó.ł '

Autora szczególnje zajmują kazania (I' 281), o któr},ch s]yszymy
u Fi'ona. Co moqJo być lr..cią Ę"h \az.i? 7bp)|u e ĄUIo.'
|lłc.ą naio.o-"...zq' |,yłóo' ,'"1 i.!.. w]r..n]" do iedr so z .ześciu
Iomóv,, Pt'r Fi o| .' /"$."fui"cy"l' P .wa'nj" o awd/iW Li/anid'
!{/szak tu chodzi o mówiących po grecl.u Z'vdów rozproszenia,
a u Filona mamy rvłaśnie zbiory iakich grecko żydowskich kazań'
MóEł Autot przecrytać sobie również po grecku naPjsane kafanie'
znoi. pod lyrrrem'4. Ęs. Ma^ab"uszl' T.Ęa drog. najp'o'|5f.'
bvrabt zaraj-n j"d}ną drosą nau",*ą' Ni l o'a I.ll"ns'lczno.
zr,dowski. l. em n 

"i"*" 
z'' 'ii'.*i ka' aj w \4 J 'aś.ac\ h"n.:a;.L^.

"i^."i"kich' Njech i tak bedzie' Ale Midrasze dzielą się jak
wildoro nr rq. '2.lvcżnP i ho.iIP v.,n', 1 'vjko o.taI.i. ,"w:..aia
Ilasn"niy p Ź;d,.lwicn ta.a.' Tax'l zb or'n ;esl Pe\ <la de r"b
I(ahana' Spodziewal;byśmy się, źe Autor nam coś prfytocfy z tych'raql.nlół homi]eilrznr"l ' l'o n.. \laml wrInki, ocz1lvlś"i. od.
po"iedno dob,a"", wr;ą.'nic zmidr"szy 'q g..ycznr'. ' o tvc\
ńó"i -..'-"""c" ), ż" zawi.ń\Ą one lużr. -d"'i". klórn ni-gdrl
miałv swoie znaczenie !'' pewnyn zwiazku. Nam to obecnie jest
nieino;liil.wyśledzić,jatabyiapiłwotna;chintencja.

Autor nie zadawa]a się ,,kazaniami..' Chce podsiuchać także
dvs<us.. .aoinów na .m]l\ na'U.y Is.wodaw./";. r]. 288)' T.
.|ł"Luie -osr"ią ''LdrJhaIy7oadne'., i:< siq sam ĄLIor w}r.ż".
C| ró ^"".l'.. pozndmy |ó pr.'kl.d'i". Wrbi"r.rv pvl-k]ad
osI"'ni, Lrórv A||o- i]lo na' askżwsfy, d l' m wIPl'śZcgo eIe|''U
na ko.cu lń]'.cit. ''obywal'. Ap"Ira udcrzvl n:ecI cąc] t?) obv.
warelLę Channę' która byia .i'.:alna. ws\u' k cz.oo poronil.:
pow.Lri" Iw"sl a, iIp ma 7apló.' P:me]olv |\ uł"n odykodo.
uan:r. R' San.cl. propon' je 

'ćl 
.. ro s|"z.rie n. e r ob i. 1..

i1e Channa była walia przed poronieniem i jl!. potem różnicę
Ąp"|.: zao|aci (E.. XXI. 2'' w .c]iY ."'. ni. fapłaci nic'
wtląca rabbi Szynon b. Ganal]el, gdyź po poronieniu jest ona
więcej warta (B. K. V''1); r' Sanech jednak obstaje prfy swojen,
utrz],muiąc, że przed poronieniem była więcej wańa; bo gdyby
nawct, bloli Boże, powiła dziewczynke' to z czasen nógłby jej
mąż i na tei dziewczynce zarob;ć' sprzedajac ją bo!.atemu cfło"
wiekowi za nałoźnicę (Ex. XxI. 8) _ i io jllż po trzech latach..'
Małe błędv tłumaczenia pomiiarny' Chodz. tu o spór prawny.
KiÓś .Śfk;dfił kobiete. Kan wieiiennei Talmud nie zna. odvko'
dowanl. '..' podwóir.: za ''Iooę pói*a.ia. j"< sr"Ie c"asU.
wsi}d, bo itd. t<.Iuoo| 65bI i b"-poś| d.i". W nl"z)m uvpadĘ'l
iest mowa o szLodzie bezpośredn;ej' Prawo się nie bawi w {acecie'
Płzyjmuie się wtcdy fikcje, że uszkodzona osoba zostaje sprzedaną-
Ile straciła na variości, oskarżon'\' musi zapłacić' Na tem ilc
odb1wr s:ę niew;nna dy.J<usja rablnóu. Ni"l ni" sprz.daj.' nitr
n " iup.jei .booz. o .[-""." sz|odniĘa na odpow ' dniE gr' 1wne'

E, STEIN

1) MoDatgsĆhrift i. Gć*h. u. vissenFchaft d. Judent' XxlV. (1885) 391, 1



Wszysiko inne jest dodatkiem Autola (od słów 
',r' 

Sanech jednak
obstaje'. aż do końca) t). Takie udramatvzowanie cviatów iest
w pracach naukowych czemś n]ezwykłem. Nas to 'jednak "nie

zd-,nr. PrzyulLiiny bow,cm do .,dramrlyTowan::.. n"wei lam,
gdr? sie Au.or do reEo o.{a..ic n e przyznaje.

O.|')n 7gr7vLPm kończy się cze$ Djel$sza ks;ą'''i '.r]elIen:fTa Juda:im... D;us.' ." "l.za. . zęit k.:u'|' is| ' o !'i. e mniP-
zajmująca, v myśli uboźsza' odpowiednio do tego mniej miejsca

Poglad na całość Tory na być niejako ukoronowanienr tych Tolł
wszv.Lk'Ch blwodów. krór wvoelnia'a czeiń Dierwsfa ksi;żk;
Z;e|: t^iego. '\ajslabs.o .r.oną i.g" p';d'|;i.n; i"si,.ż"AJlor
nie s;dzj żadnei .sol Ici:. A D-,"c."ż rożnc L" "gi Pisfa' jo różnP
eIap} roz!"ojlI my.]|' elyc?nej . re.iqiin" ' Znaną .e't rzPc/a' Że
FLlka r relrgra p.o,okow rest sy.a7-m Tnacznego pos':pu w urmo-
waniU id.dłow oqólno ludzkich' Ale sam Pi"c;oks'ag dajc nan
w swoich pos|M:a. |" 

'naocfny' 
obńz Fgo'Do\'ępU' Jeden vrrgói

',7pc7 wy-asn]. !d} ]\oc dos'ddU]e s|ę ocl Łloqa o Ta'ącP. nd5tąp]c
zagtaozi" rodu Iridzk'.go' ...^"*"j. ".ę "; "boj. ie' lna;).i
Abraham. Cdy Sodoma i Cono.a maa by" zbur.one, wsrrria
się za teni grzesznemi miastami' przypusfcfając, że wśród iclr
miesfkańców znaidzie się Dewna ilość ludzi sprawiedliwvch'
!7 pamięć wrażaji się słowa.patljarĆhy do Boga: ,,czP sqhzia
ca.Fg" świala Pos'qpi niFsp.as;ed iw. ? Jesfczc da..jid-i" I'loji"sz'
w ńodobnej .}'";;ji. "\ią" lud zbd"ić' '.m na 'i"hie bicrzc'j.so
grzechy (3 ks. Mo]ż' 32,32).

Do leqo bra!u poq'ąd l na ehoIU.ię p^ie; e|\cfno.re|;g;:nvch
w Bib|ji przyra' zają.siĘ i""" b,ędy w.óJiP'."i. ".ż. .;;";..c-ytelnila zdan:". ie grzec\v do kri iyc\ porop-r 'udzi sa s"me
prfef sie' a faiem z punktu widzenia eLvcłreso.
jeln,m: rll. or l.h s,. Lr., m rz.komo byro -ni:posius-elsruo
Lo 7a 71lioTo:i n",edmioIul ''Af 

.mia 
"Ęazih s:ę przeri Boq].m

i ,a'pJn'la s " ozbo . n ' (I' k.' Moi'' o' ] l) To 'ą rz"cz"

Blęd"m le'i 's. 'eż" i ^ o qv.vwa ial|eł zdan.e zrozunjaie
)iho nd rlp ppwn, i ryiuacii. ' bud, " na l-r d.l"ko ,dr. e ez1.

'^\}lua'.a 
..\l 

na\.ęD'l aca: Jal.o ni.wolni"y wr rz|| lz:a.'j. z -sioi| '5(iqa.ą .ch Egip.anP. C'. kLU"fy dopieroĆo bJIi ni"won:Ęami.
a zatern do boju n;e wprawieni i pozbawieni wszelbei broni,
na"az wid.q o.z"c.w "obi" .l'l. 

.".d\ 'qjpskl"i i woą wo."nn.
l2 Ę"' Mo.ź- 4.7n)' tJd.P}ć'g;lą 

.pi"("ią 
na wo.) bo"nl., lo

fagIdd. a.wra' Z Iej b"znad.i"inc' <ylLa.ii IyIKo cud moż" lc l

ocaić' To|.żt\lojż.s" zapowiada c ld'''Bls.lęć"i" 2a ba\ wacztl.
tvy z"'i bedfieci. zachow1u.ć m cz"ni"; (z k.. \4o.ż' ia' lłl'
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l) co do E\' 21, ij iest to biblijna pltria poiestas, wspólng lvszystkin



?ialnnjr !nrt

llsit!i
l!!io$aliuns.

Kto wie, co znaczy święie milcfenie, ten zecz dobrzc odczuie
i zrozumie. t religja antyczna zna święte milczenie (po grecku
."ph.nial. Zi"lińq<i . wzniod. -owa lłumac-y pro.aiczni". abv
n." r:ywań tlni j.z.gĄ h).a,u: w ricdl .i.io 'lI.2ol' R.Vla
.dr. qłłd<o' Co b1lo wyni\i.m h)jlltoq€j .yIua.,i. Ta b)n "asad.1
dId iń]:ZmL, za.ada bezczyrro..'' T"l'.i" .'robi' naule'

Co do .naczenia p.ac1 w jLrdaiźni"' w)slarcfy pr'vpoląri""'
że iuź Adam dostaje nakaz pracy (1 ks' Mojz 2' 15). Przyoowicści
Salonona p"lne sc napomniel iza.her Jo pr.ci $.6 1l: '".24:
l' 2: jw. ln.l Y/ lrr"ral lrz^lJmud1c,n", Tamy. moźrdlo 1ót''t

b"z p,-e.ady, iult dla pra.l. -Praca je. ..s'"rszq od To'y'
LN4:d.. rabba do 3 Ls' Moż' rozdz' ol' '.Kto źyjP , p.r' .ąL'
wrj.i sloI od ooeobo.neq'o.' LB"iacho 8a'' J .| .óhnież fndn"n'
'. "iz"'i T".ńu b1|' lo prz"urini" Ud,i". JIrZ\mJil.} -.
z rękodzieła' stąd cfęsto: vewc l. Jochanan' albo kowal r. lzak
ucfvł tak i tak. Słusznie powiada Bousset (stl' 49.ł): 

',szczególnym
szaóunkiem cieszvło się iękodzieło dzięki tenru, że było ono po-
h"'onem z zawodem wvkładania Pisma.... 

A u He]lenów? Hoń* uwa;a pracę za ,,ciĘżkie nieszczęście.l
zedan prz.z bogów rlli.s X. ,Ll'' Z poqa"dą zawsze wy.s:dno
sie o ..banalnlchi zawodach. Paon uwa.nia zup'tn" od pracv

""ite p".''j"cj \ swo,.i id"a n"j rz.c,vDo\po|:'Fi' Praca.*| ż"cfa
ni'hó n.kós' .'V narod"i" ęl rkim "o.ł. niFnaw:ł" pr-e.i'\
rvszvstkiemu. co,,banalne", przeciw wszelkiemu zatrudnieniu'
maiicemu za cel zarobkowan;c.. cfytamy u Bulckhardta]'}' Jakże
inaciei w przvtoczonym traktacie Be,achot (8a): ,,a, jc;eli czynisz
'ut r i. zy.' t: z p.'i. rą.'. śMi.c.e r}n' i aobtÓ
.iq c,"ki na 'am|ym ś"i..i" Ą.dr s o.''rnc\ |a,'L n".
r.' 1s.1, oo"'o reo.eb.r'."l w,.t"p' z l-a.''n . iq': pracy.
móql 5ię po$ołać ńa starą tradycje'-Do laj"nni" Aurora -ai. 1r' zd"nie. i-1"b1 ksi-ga E.te"v.
w którei ani raz inię BoŹe nie jest wymienione, naleźała do nai.
'wię|.zy;h ksi.q Pi.ma |.l' lś(l A'lo. p.7]-n", "j L.i1d," nad.

'"v,z..na."ię'ó:l'"l,1'amógł'-n .sa'.owr "j alakować.''Nl"m.
w r. si\dz" an' 'edr go .vsu dodarnieqo powiada Z eli .\i
tIl' '16'r' Tak'e 11sy zn"la,łybr 'i' P|z".'.)' .. wyni'll.' 1 kn
eod.ą oo* nw. Mo.d.cha.a. Dodcza. edy wslvscy ko.'Ź tie pr,"d
Haman m, porężnym T.r.s |".n <aD }:n.oo Aha.weru' '"d n

Mord-.h". n. o\adj" mu crci lks E.r"") 3 21

"N:.w."lLie" 
wa.Iołci " v.7nP' ' rs|' \c7nP są |r nv JPFn avd.'

(Il. 47). Co do strony esiciycznej, to histo|ja już dawno wypo"
wiedz-iała su.]i sad. lilórceo ALrlor w ric n n] zml"ni' Clod"i
o 'lrone "Iy; n;. ".'vń..":.' '}'\o' .F 7na1'' z Elanqe ii
zd"nl':ic.Ii cę Llo rd rzy w p.aw1 poli''"L' nad.|aw T'' d.Ugi
IMŹ'' 5''Ja), na .wój u1ór w r''ch u|z: i" Tr"na.h .'' J0'.
N" n1.iczeni" s"1stkic} L.ęJóu Z;Ji:-kiFgo nli.t.1 i-m. s rPi

E, STEIN

1] Jakób Burckbardt, Griechische Kulturgeschicht€, ]] wyd. il, 391.
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.o/o!w". Tych Li1\l ol y.ładóu wy.rrrcz1, by Inódf osqd/ii
w..|Ąi. raul'ow{ Do?o.la\ch w1wodów. T.maiy się -mi"njają,
a mĆioda ta sama' i_ b]ędy te same'

Wypada nan mówić o obowiązku miłości bliźnieeo w iudaiźmie.
iu po.rrrny .," n" ciawro svd p,anvch d."s""ti I pi,"",,ni.y
51dr'go Jt.|'amcnl I f o sso'ą .'L'aq'Jję..' llimo wszy"lĘicb
nw'('yw. zar ulo\v zos r'- tuk'"n ni--b. \.'n,r'. "'owa: .,i b(dzi-sr
ko.h.. b iżn .so i.k si"bi. s"m' ło.., zl".Jri, ''e wl";ni' u Ślan 'ąTe\|"..Pnc;F 'J ks' ]\loiż' o, |8)' Na io.n'o;'rbr osrar.c.ili"
l-, rfdl t- l,ucr'" :,," D-" J.y ni. a aianow c -, i" bti-ni to

wla.ni JJd-jc,y^,. n:" odno.i .', 'o do o1,,,.1.. Ap iakbv a
złość Pjsno powtarza to samo w slosunku'do cudzo;iem;ów.
a Io' !Ę 4di{Jl!' |'. ': "t. \4o:i. ]o, 31]. Io iuŻ ls'n, rozpa"''
ZiF ń.l i w . o '-.ji .n'.fir ba.dzo p "sle, "|" /a "f m ha.d.Ó
naisne rofsiązani"' PiP"u<7\ .\|Jt UTj'jciI na ieL]ne. sLroni.v
Il|' 5. ' .bj"s Ii''jJ" ral' l.'n:" r;::. n ilo;ci L'|żniego w zn u'r
nam sposób, że ta m;łość ogranicfa s;ę do .ludejar.k;. Drusizaś
.yldr urni $:ro czr!rv rrF.nc- d.l-i w rnyr_.ui"z-r. rby oo-
o.i" u"zynic z''doi': wvmopon n"JIi' cfV Z | ński napIJwd'.

Ta '.('. n pocrILbn. |ro].^|' Ą c.!l 'n;LJ' źe n'' polr'f' lycn
du óch cr lz |;w zta"zl - ' "b, zi.on 'so m'".' t"n"ntar: do Jrug'"co I

5]<oro l' n l\.l'.l' i'. b'b iirt .d\az ocóln"j Ęi'osci
brilpgo. ro.r,l .o-\2..\'l h."ysiko.rvlczdinyr d-re r,,bcy
J". | /.. Ćo' \l' -Ź o| ' . ( 'd-'.' )os| 'i" zrarą n"m jlż stqd.
jnąd mciodą Usunieic' judaiłn zostajc relig]q nictońmnĆii' A ori*
.i^ż ]'aż' s:P w.p'"."n Do9*n i 9rz"ba; i.\ |mi.!.h' ow\f' n'
al'. IJ]ko po Io' oLu ]n;"ć oI FłĄ "phIł^i' ''U.7yJi..ie Io aIJir"
'dkoicrpniF nast.--,r .r) t, ln Lov i pod-lr. "n e ro do innvch
h Im ' IiIJa Vch prz"pi.ót' Ta'lud:.. 'II' 7'l. cóż' ."ż.'i Ą;IorAqo '. x'' n^Eo 'a(ońc'.nid,. ri. .uzum|"t? P fvIo.-\m\ to mjeisle
doL.1.i''i' . ''\l"d|'.v |.f)'i -ańp2|rJ;"' siF b:.ón1cIi ooean l"-' l
7 otso]J'n| |-.-. LIn'' odw'dfa slę cI olych Doqan ft?.1\ J' Cl|,J.
rym| rż'' : !n I qrf l,| 3'P zT3n]clr pogar rd Fn 2. zm.rlvni
zrdP|ią':Ia''I d nLnn, ua!<!ju ńipn' da'ł^ '.z"|oml' 1Ci .nnia'.

(.o. nzczd -lo \r: boli Ll ,Som po(oiu:) O o l<wpst r. T,, ma, z-n. :

dbi od n.h m' .no]'ń' a ra( 'lul.czl Z.| ''<i - bv]obv
w'-d' dob-' .o L\ .iP ido in:1.I mi-s" dalo z.s'"tór^^i.
w inn.'. ni' j5.U .'' unJ l'IlrĄwiciF',,Ca.aTorad"'ra . 

sI euo.l og^p' .o1o.u'. IT"mż' 5,b'' Tilmł r "i": aby l'i"" 66-n.n
spokój' tu źadnego sen$ nie daie. Należy faten to wyrażenie:
.ttar; haLLiu rorLmi. ' nr:Fj w;, c. . rr znar "n I "tv"; soolecTn, i.
c"1': l'l ..1v na vspó'ź).;' Ildzxi"wogóJ' l. Tcqo'v}rl"ga meIod;
|']oIog|(.n'' dby :n|..D'. ''! iJ :Fd.' go TiP'(." Jal' 

" E Z".|"sovj ć
d^ lG1y.l(;ch m'Fjs.' o il . J\IĆll.ii Z:. ii.(:.go. hZq'"d.ic:ego
?fa.t,n. tP20 powr.cf.F. n" 1ro. n?. J. .t or. z r,pr n;-,1..'ogi"-na

[l ił 0 
j i b ] iź n i{ ! 0 '.

1) TaL \'1. Lszarus, Die Ertrik des Judent. 1 182n.
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P0!1iIiuiód Pozna|lil1 juz'zdrn' Ta|mudu 'o 
pobo;nych u i.ó.l poqan'

!0sd1' a wlacc'wJ. '.na-odow sw'Ą|a... J zerI lakI Doganln zo 7yc s e
crcial do j.rdalznr. o:"iadc"ono mr. zF pry;qc'P..lei Ior) ni"
i sL warun<iet 'baui'nla. Naw'l p'7eqlf, grnia soo"zlnlu sobor-
n:ego ni" ;qdano. V/ymagania byIy nas|''pujace: 1]. kdlno.;ć.
.r zal:az zci"vulania mi-n.a bo;.qo. J) 7a\az bdlwoch\v-l<lwa,

.n!ł fuial!]]]'

4) cudzołóstwa, 5) zabóistwa' 6) Ebunku' i 7) spożywania ży!'ego
micsa, L zn. ucielego r ;ywcgo zw]"z"c;a. J.."1 o .l-l 7$any
h"olalog. czl i s edmio.o o?ykMań dla synoM \oego. ln"' doda||

ie,zcz dua przrLazanla: zddaz kasrracii i cza'odz:' jstwa. Ten
LeptaIog pocIpdzi z" wcz"rnych .za.ów lJmudvclych ' San.
hedryn 5óal. swiat len hcpIdlos prf\jąl. a hi"c U7nal \\nJgania

' K']aż'La Zi"liń'<i"go iPs w}aś.iMip lr ko odpoui.d.ia na
pvtan'e, dl"czego Hellinor^l. ni' o'zyi" i rd"i.m'r' Gdyb. Z "llr's"i
Li'ł "ta"ir tot." p1ra"i" rab'non .Ude.s" m' n "wdlp,iwie bvłb}
ui,r.zal ta*ą odqow].dź: nyIsztię' lobi Th"dd". Suiar prz1iąl
naórawdę judai"m, uznah\/] n'pta.og No.cn:dó". A r. Johana
bv dod.i:'r's-ak iwal odrzu.r'balqo,hwasiwo, a kto odrzuca
blłwochwalstwo nazywa się JudejczyĘ]em.. (Megi]]a 13a).

Naiwietszrm roze parado.s'm .Fsl lw.crdreri" Aulora. i"
l"deic.vc; d"ż\ li do _ zawiadnie..a swiai"T' o|óżn,ród gn"biony
i ""i'""nv, ,ji sląd ni zowad n ".zy o porędz" sszec\.w]alo*ejI
JesL u t.m j"dniś dJ'o p.a.dy' tyl\o. ż. Au'o. "ani.nił suo"e-.".^je 

d""h.w. / Dol;ivcfną' ;\4 =1"n]zm j.ajava b"z.oz"czn.e
dażr do nor.lneeo podboju ;\ aId' Itr\ byt. ..7iPmj" PP|nd wIed7!
B;ż;i, i.'.o *od1 ..-e pokr.u"a"".l]./' ll' ol' Pol'').fn.
podbój ;wiara lo'odr<ly"ie Ą.,'oru' Dosrd, do l-go na tods'au .
stalp oowlarTlnpqo r, lakzwvL<_, rlF--ozur a1_qocllal! rleonPgo
z naip.]zni.irlvcli apokryiów|/' \{|."znie t. apol.yl' I można
b1to6y 'po'oin." 

prf-jćć nad t1m n "fol unnym porl:1=l"n'.q'dvby
n]p qo-Ll i.onja' lącząca "'1 z lem d7iwn.m od|'ryciem lll' qJ)'

o|ó' w Aj.isand/.i odbvwa'a s1 perwsze znanF naT z hsIolj:

P'9g.9] } 1. Zvdóu 'rlcqo 
w)fu7u U'v$a qnl Aurorl' C*"ę

KIarrdju"z '.tl zd'cydovrn1m '.roqi m Zydóu. ni" słz^d.i im
gorzkich słów' których autor rozumieć nie chce,), ale na śmierć

' 
Cl,oJ i o l'!' V' t/'ę, \l;.o {]'''J '''i'"..| . i.' :"'".

lD' ("'''.''' ĄpoL /p'lcr u P".uo' p:..'"o'.l l|'''4J\' ĄPoI' ipL\k . ".:v '"
dr'"" Boqi"' ' ]" l'i.-'eŚ o1.\idl id'o.o) |''', i''. {rcd\ lv|' \/|
Tu |/Jn 'U ';ą ÓĘ''\l\ r'' "''\: ]'/"L' /'\,|lP]'' 'dno\ |'.|'7 'v'fĘoU
1.T-|.''dk''.no{i{|Jr"'l.'wm'yl'::'\d|''daJo
,rd-mv. lnrc Lo lr ^ o: d 1"'":o
.v rl.ri. *'nv' Zi4'"\ nvś]| \ ''B'Ll.' :" li" ^o'o/'' o:-l'' Podboe, ..; 

t' B-!.;". ' ''r".ł'"G....'l]ol; s '' lr : ,..l'"Ka|tu",'
.v l"j.r sposób lie."ln'.lvyczyraó aluzii dÓ sładzy wszechśliatÓwej' wyr!żenie
,' h'roLb ;^i''".' U:Jno'. '-''7 '..a./a o Z\d-L ''5. .'(]ń :'.fn
Y pJ:n i.zc 'r'"'u 7 9r- |' 'i.
s|os'o '!' ' "]r.'.''i' '' |'or\j bldÓ va' I c ao:1''



skazuie greckich przywódcólv rzefi. stąd wniosek Autora, że
Z'1dzi dąż,yli do opanowania świata. M;nęły lata' Za czasów
HadrjamZ1dzi ,.vwdjq sir do ualki o urraconq uo|nośi' Cesarz
Hadr"n s ał siq drueIm Tl'ius"m. Powslanie zosld}o ś|lUmione
w morzu ]<rwi. Równo"ześnie prawie u1bucha'ą w Al.ksand',.
znowu |rwaw. pogrcry. .Sam 'c"słz Hai1rn' pogromca Zydów.
kto.'5o chjb. o m |o.c do nich posądzić n.c można' znowu 7a '"
u1b.yk. kan" Crckóq' A Io doDiero niezbi(y dowod. ż. Zrdz'
dążyli do władzy rvszechświatowej. zwrasz.za ien ostatni szcz;gół
ladzF c4'"lniłowi Uwłn:(' o|?Fc,] Lać ll|'-q8'. abJ siP p",P(01ać'
do cZFgo może dopro$adz'i Iend.1cyiność, nawet U Uczo1eqo |' iTian "o prof' Zi"li:ski' Tu .uż niF nJUka, al" .a''u nu.an''u.
nie w;nna poflvalać na naigrywanie się z lacrimae rerum, z łez
lci"rpiLń narodów. Skąd czerpał ĄUtor nalchni'niĄ do lvch wv
wodót? Chyba n|e u Pci.|ny;h cza.op"m naul"wvc\. '

RozdziaI pośuieconv Fi'onowi ni" ąwiera nic, czPsobviY'! f0'
nie zn"li z d"iel C' Sieg,f.;eda i E' Brćhipl. o lvm aurorz"'
Many tylko nowy szeleg nieiclsłosci. Gdy się mówi'o tym, dla
nas prawi. jpd)nym prr"ds,aw cie,u alcqoryczn"j in erpretacii
aleksandrJi5ko.,idóws<ie'. na|.ży oodać. ;o'j"tl dIa 'e.' .nre'..
p'Pla.i. ;stotne' i cfpm "i- la 'n|.rprPIlc:a różni od alegol}s|}L:
grecklei' A laLa .óżni.a :sni"i"' AregorvŚ'\ kd grucka' ,l]( ą
Tahv w sZ1'oIF sloicLi-i' ."sI 

prŹ 
^ 
i. w\ lącfn'.' Losmologi.zną. Z"ur

grozl. że ob. " rlPre' fn"(.v.żP nicbosq' li btyslaui"emi cl'loszc:.
pffestrfeń povietrzna 0I 105)' Taka jest mniej wiecej cała treść
,,teolosji" sreckiej Pseudo-Plutarcha icornuta. Ale Honer uczv
Ekż. wed|e sló'ł Horacego (Lisi l'. 2'. co' DięLn., a co szpetn..
|.KI aIe naur\| |P na]ą wyPĄBal' 7 ]|te"alrego 5ensu slow
HoTF"owych. PosIań odviseUs'; ń. 1isdfi" ni" iesr a'ecoryzowana.
Ni" i""t l.dy pnypad!iim, że u Ps''Plurarcbi, x'óń przvpisri"
Hom."oui laLż" ndUki eIv.zne. n;ma an. iPdnci eLvcznei i"*i.
pI"Ia.ii aIeqo'],chej' Z Ipełn; odw'olnie w alłoraslyce żydows<iej'
U }Ilona es| ona prz.waźliP D5v.hologi"zno..i. cfna. Eno"-n..
d,iej.. Eroch-PokU.a i Noe' 'p.ałiedIiwośń to ni,'szJ |.iasi
Abtaham - nauka, kak - urodzoni zdolność, (euph/a), Jakób -' wiczen:". lo \vyfsfa |.|ór 'de Abr. 7nn 1' Hislorj; bib ii1;. .l.qo.
ry.fn|e poję|d. i"st h.dorją .ozwojl duszy Iud'.i.j '*u 

"o;"'wię]<.zej doskonalo:ci. T"j rcżnicy AuIor n; uwzg|ęd;:a lll. ]n3]'
A iFs ona bard?o znami.nna. Poka,uje bobicm, )" ludpi.,ycv,
7aDożicZyu\ry. -netodr od tloxów' 'oolraf]]i ." "i"i -ic:;;ć

Z&zucając Filonowi fałszerstwa nie uvzględnia Autor faktu,
znanego każdenu, który sie z Filonem biiżei fapofna| a miano-
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wicie, że jego cytaty biblijne niefawsze zsadzaią się z naszą
s€ptuagintą, naistarszem tłumaczeniem Starego Tesiamentu na
język grecli. Dzie]c śię lo nawel wlencfas. Lied1 Filon zadnego
powodu do znian nie miat. s|ąd oczywis|y wnio5"L. że mamy
u Filona różne lekcje' a nie fałszerstwa. Przypairzmy się innyrn
fałszerŚtwom. Filon nie wspomina o ro]i Arona' opow]adając
o złotyrn cielcrr (II. 124). !7zmianka o Aronie na samą rzecz
nicby nie wpłynęła' D;el;ny jednak zdanie Zielińskiego, że nawei
w tym wypadku przemilczanie jest |ałsfe's|wem' Ale cóż dopiero
sądzić o prz.milczaniu reform Nechemiasza w związlu z. Solon"m
(II. 19), gdz;e przytoczenie tego, co przez Autora zostało świadomie
pom;nIqIP. mogloby nieć zna"zeni" rozs{rzyqające?

c,ytajmy da.sze |alśzelś1wa F:.ona: ..Twierdzi 1Filonl lv'"Io.
krotnie, źe v świątyni wznosi się nodły na całą ludzkość, na co
w Tolze niema ani iednej wskazówki.. (II' 124l' Filon tu źadnego
fałszerstwa nie popełnia' lecz oddaje prawdopodobn;e rozpo'
wszechnione już wtedy mniemanie, jakie cfytamy w Talmudzie
(Sukka 55 b): siedendziesiat wołów ofiarowanych w święto Szałasów'
odpowiada 70 narodom świata' czyli, i.e otjary były na intencję
całej ludzkoścj' Prawda, tam niema mowy o nodłach; ale dla Filona
oliara jest poniekąd modlitwą in actu. Fałszerstwem to jeszcze
nie j.\t' Gorzej' gdy Auror pori.szał smaczne kawaly mięsa oliar
nego. o klór}ch tał rf"wni" ro,pam.ĘĘwa Zeus. z modIiIuą ).
Tak skronnym Zeus nie jest' Puste słowa modlitwy nie mogą
zastąpić tłustych baranków o{iarnych'

Ale najsłabszą skoną rych wywodów jest to, że Autor fupełnie
nie uwzględnia bogactwa nolv].ch idei. które znajdujemy u Filona'
którego Bousset nie bez słusfności nafywa Pierwszym psychologiem
religji. Wobec częstych aluzyi do zależności chrześcijaństwa od religji
anB,cfnej ciekawem byłoby dowiedzieć sie, źe ni..które idee uważane
za chrześcijańskie' są już zupełnie rozwiniete u Filona' Kardynalne
.1oIy ch"ześcijańslic. lo w:dr.. n"dfi.ja. miłość' o .nocie miłości nie
bedziemy mów.ć, gdyż osIaLec7nie można lo Znaleźć|u hJleniźmie'
Ale wiara i nadzieja jako cnoty, to chyba nie helieńskie. otóź
F.on nazyw" wiarę kró|ołą .nó| {de Abr' 270'. Tam Ież czy'amy
panegiryk na cze(ć I"; cloIy' Na jej pochwałę ud"r'u p''on
w c;epłe i wzniosłe akcenty. Za iłielką cnotę uważa Filon również na.
dzieję. ona do pi ero człowiekowi człowieczeństwo nadaje (tamźe 7 nn).
J' B*nays w głębokien studjuniż) wykazał, że nielaz wzgLędy
jezykowe wskazują, że Filon czerpał idee o wielkiej doniosłości
etv.fnei ze 

^ódet 
żvdowskich.' wyńil(a z tego, i. nawet d Iego nalbardzi.j znellenizowan.go

JudejcfyI(a (y.ko osIrożnic należy mówi. o hellenizacii' Z tego
więc przedstav;enia Filona, jakie namy w książce Zjelińskiego'
czytelnik nie nabierze prawdziwego wyobrażenia o specjalnym

tłynild.

ZielińŚki. z życia idei str' 296.
J' BćrnayŚ' Gesaomelte Ahla.dlungen, Berlin, 1885, ]' 274'



. ,.]'J JUDAI ZM A HELLENIZM 51

charaklerze jego me|ody a PgoĄ,czne,'' mi o wysokim poziomie
erycznołeligijnym' widocznym w jego pismach. \ie dowie się |eż

cłtel'il, ile z jego sz"z1tnych idei tyroslo na grunci" cz}sro

' 
]ednem 'lowem' ies| |o len sam b1ąd' ali jrż poznali.iml

wi.lokrornie U ZieIińskieso w ciąqLr naszych badań: dobiera się
mate'iał d a ,,pewników.. ; góry L.iitenc}jnle ulożonych. T"n meio.
dvc,nv blad' 

.ia"bv 
w przvslępie szczero,ici, sam Autor oL.eś].

"ł;*";i' -ch.l"łbi.' a.bvizYi;Inik rej książki zapamię|ał le dwa
hiersze |eD:Fi niz.w.zvs|io inn"..(R"|' Sl. Cr' 741. Ą lo ,,w"zystko
;nne.' p*vii.ż.*sze pr,ekyeśla znaczenie 

"dwóch 
wierszy.. profesora

Zielińskiego.
t .

onówiliimy dotąd najwaźnie,sze zagadn'.nia' tvczą(e się sIo. t.ĘiP'"of. ..
s, "k; i" d.i,m; do h".|Ienizmu. Te"." pr;blemow. pojw ię;a Zie'iński !|!.0\łL9lł l.!0.

calą prawie Lsią)kę, wspomindjąc iy.ko p"z) godni. o chrz"j"ijaisIwie.
A iedna* czvrelnik odcruwa, do czego wszys,(ie kywody Auto"a
zmiezaia. Odnaw:ai"c iuda,zmowi wiqkszej qarLo:ci wewnetrznej
. orzed'.iuwi"iąc heII"niim 1"lw:- wszędzi" w świe(e ;dFa]nem'
orz\solowuie'iię qrunl pod .'pebnik'.' ż'e l""ll"nizm jes. slarym
;"iń"'."ń chi'";cii.iJl*.. Td sama lęndencia Widoclna iesI
talł;" w innych k'ią:Lach Zie'ińsłiego. ;aL Io na pocZą|Lu 'Pgo
siudiUrn za7nacfvlismv. Wła(ciw.m l Lla\adniFniU tego parado|sa|.
n.só oe.ni*. ia bjć poświęcona osobna książLa Zieliiski.go'
klórej.remarm byłoby s1a.oz1ine chrześłijai.two' Czyż ni< b11o

,al"m pż.dwcze;neń stawi;ć już reraz.iaki pewnik? Bądż ;e|
badź ńamv iuż Myrażnie zaznaczone qlówn" |.n,. uj.c'a lego
p.ol"." ór'e. AUio%' Po ?apowi"dfianej k.iążc" bardzo dużo
i"."q" ni; sinniśmy 5.9 spodziewać' o ile uogó|e IaLa książka
L'Iedv<olwieL uirzl jwia|ło df:Fnne. Moż"mv naqer móuić o.ztze-
sół"ih. kra." izLic"ią .walło na metodę.badań nad sIo.unkiem
.hrze;cii"ńs!wa do ijda.*u i heIl"nizmu. l r.ecz znamienna' ż"
podcz.s gdy metoda doĘchczasowych jaĘ i p?yv]yfh badań jest
.ałki"m 

'-.jż}s'a' 
samego p"oblemu Aulor n.e zdolarooanować.

s'ąd wvr.'"nia mqlist", pp]ne zaŚlrz.ż".i. mówiące dużo, a zarazem
nr. n;-"n""-".".-916 pi-v*l:dy. Prz.dsl.wiwszy w -Religji Sraro'
żytnej Crrji'. antvczną re igji iako zbiór samych..zal"|. mtrsial
sobiP Zieliński z"ddć pytanie: dlaczego' ona upadłal L7yni lo
i\lotnie w zakończeniu t.j ksiqżki' odpowiedź była ni"]atwa.
l0 fakłoDotaniu Autor daie ich kilka. Nas obchodzą tylko dwie.
Pierusza' odpowiedź isr konseLw"ntna: '.slało się to skUlLiem
sroDniosepo uiarzmienia i nlewoli umvslow.i (.am.' .lr' 127nn)
'ą"]o. ma'*i nawel niedwU7na.7nie' o duszac\ ni"woniczych'
Dokąd wszvslĘo '"sl zroz.lmiale' o charakl.rze niewolniczym
chrześcijaislua mówi i€ż N.elschĆ' Chrześcijańsruo oznacza zatem
co|anie'się kulturv Iudzkicj wogó]e, a zatem i pod rvzględen
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, lyc"no-relis:jnJ m. Do iego s niosku prowadzi rieu.hronnie sple-
:* , l.l\., dealiscja .rctisji an tvcfn.j. Tr zi-l ;sk; s - sposr;es{.

.ję Zl''ll.s|\'UwaŻd. Ne.'.Il ni7m w"d. nie Jpad]' ]'i" ondaIP;
w ch'f.ściiaiś|bi" brzmi Jruql odposi' d'. Tu ."'.l s. n.'J
parudoksrr o h l.r|żmie jaśo <a }m |-slJn.rcj'ch.'.si:l.'"r*a'
Logicfn.j kontekwencj; .'u ni"ma. J.:el' .". odpow edż na gIóun.
Dvlanie 'Fsl laka n.e"dec)dosł|d l spL'a'lnaj Io s d.okczego
.'anowiska w inn)ch lzec?ac\ za.adn]czycn Śpod,'"wać t'. rie

th{,o!i N! rl" l. chqiejno.c' poM.r.r rpnn. ci"mny. a zaraz n hrrdzo
!śll'00qRnd FLa\')./nJ. kIor\ po'\lad b"lansowa. i:1i" na a7ić s|" 'a "i'n:.i'zefarzuĘ' T.n ..n nnJ'ywa.'e: c.aglo.ć ptycholog;czra' T'.'ągio:i

m|ŹIa lsLnIPc .rIedz\ he||"n'71'.T f ch'zPścijdjsIw€m' u Io Do.
'ici' mo,.1a wsf]\|Lo Mpruwddzić' a calelniĘ ni..posLnc'" ".AJIo". *m' oL*śla lo po'ę.." w n!< .pLją.v tpo"ób: .'To,.acfi'
f: .!''IBta r1c||enoW. '.De] o".)soIobywaIJ .Umy\Jy do'Dż\.'..il

nIz ]Uclal/m- (f' ren'fT d JU'la|7Ę l','.:)' LalPżnośi
chrześcijańst!'a od hellenizmu j€st zaten naiury fornainej, a nie
inaierjalnej. A cóż znaczy pewnik' że hellenizm j€st starym Zakonem
chr/"ic:;ai5twd? P-f''Z Io -ozu''riemy p.z.cieŻ :upełn; co inn"qo:
7a eżno.ć malFriaIną' g"nPlyczną' d n " iy.o lo'mulna' !V/ynj^. s"Ęd
"prze.fno:ć. źP AUIor nara si" uy<a'ać ?a'.]no:i .o.TJ n;.
J pehniL podaj" ,ależnUść ma|.ri]]ną. Nic d.iwn.go, że ni' po.oo|]ri
..] I.lnik f.ajwyfsz.; inleI gercli' a |.k;." c1| L'śów jPs] bardz;
ma,o.. bipdz. "., n"d rozwiqrdn ei zrq-dk r. C:),r ro sina./yrenika. a ni. "a"zpi Ar.or. . rmlin- u:,wa t-,mnrne-
'd)nPgo. .by ró. zaJan:.; w)a"nc r| ,d..ydo""n. . d.1o*i.ko?j Iak w całP, ks.ąźc' mies-a s]F po..' 7"|.żno:.i io.ąr"lnP z Do.
"Ciem fa]"żności na F.j"ln"j' Ni" pok irn;jm} ,a|"m ..L-ai ja;nóś. i
tam, gdfie ona nie bv]a zamierzolą.

Md0da' To się odnosi do zasadnjczego stanowjsi.a' Metoda natomiast
prz' d.iasia się CaI<;' m M}."źn;'. Po esa ona n" L.Ą'żę guołladniP
up]oaad:a !ę non"nl!! ch.:"śriia];.k;t do l,el|Pni,nu' 

^bu iena'tęDni" , h"llPni,mD a,aoa,l' N. .adj' nn'. ZiFl'ństi f;i.
nował sic F]onem od nego nauczy s:ę Ę"Iod]. f:lon bowi-n
drogą .JIFgo]yanej inIP"orela.'I worould"a rp' nau(. H.rakIld
do Bibi.;. abv na"|epn;. h}k"zd. .,"<^Tą ZaIFżno:ć LlPraiIi 

a
od Mo'ż"va'l' Ta^ salno oosl\pu e li. iń"|i|. Poję"id lJk;., j"<
b'ogos]awieńs|wo. dosma|y. sa|żm..'\, NIa "r D" o.o.a, T. Deum.
swięla w;c.rcża j '. d. na oodsrau:- z.bnę|.,..j l'rko anaIoqI
'o)fa.a odśry|P w 1' IlL niźmje; i'5.Ż. ("oI ddl.i. a "h ' ".ciiańsL'osla'' .iF falPżnenl od h' ..nifmU. 

A|^ od AU;ora *u.v r'.""o
wymagać ściślejszej metody, aniże]i od Fi]ona, który żił.pŹed

Kapl. 1928, str, 245.
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lłith ]łioos|?l'

\ł!ni!d'

U wszyśkich ludów|. x potem a wł.sny grzech T]lsi pelnii slużbP
pacnoIKa: ZodnIPm ZlelInŚkIego mamy lu wlasnle qpneze chrfe-
ścijańsk;"j id"i odkr'pienia' A może '|o lviIo ciągio;t psycho.
log|c?na ', Jan Ar'|or dbJznacznle się wvraża.

Po(ząt"k i hacl"nie Suletej l eczeia są dokładni" oodane
w- "wangeljac'h tLu]<. 22l i\4łk. ]4: Mir. 2ól. op;. osIatniej
wieczewy zgadza się u szczegółach z uroczysra wi-czerzą pesa"hową,
|a|' \'ę ona 7achoua,a u Zydów po dfiś d7i"ń. Można s|e o tem
prz"konać z au.ropsji' Znaczeni" jej w Chr,eiciiańslwi" je.'i Iaśi",
Że Lhry5lUs odpowiada oIie"ze pas.ha nei. oIiara pavh.Ina na
pam:ąLLe wyj;c:a z Egiplu łączy się ze sIa.Pm przvmiFr7.m ia\
samo wyj(cie z Eeip|u |.Jer' 3l, r])' \4 now"m Drfvmń.,u chNśiuś
jest tą ofiarą (1 Cor. 10, 14 22; 11, 23)' AL uznanie tei ;cfv.
wisle| prawdy znacf) |obJ, że s|arl Zakon .st naoruwde sian;
Zalonem' Należy u i"c szLrkać Ź.ódia ed,ieIndziej, choćb} io f.ójlo
bylo bardzo metne..Z mis|e.jów gr".i|ch zachosal nam K]emens
Z ĄleksandIji faqadkoWe s|osa: z rvmpan: iadlam. z cvmbalu
pildm. na ło)" wsląpilam. DoIyc\czas ń:.;dolan'o Iy"h stów w za-
dawalajacy śposób objafuić. A]" jUż sam f.|'|, 

'e 
Iaka formUłó

istniala, wystarcza Alrtorowj do twierdzenia, że w tych vłaśnie
słowach rnamy wzór pojęcia świeiej wieczerzy (Rel.. Hellenizmu
Śfr. 238 nn).

Tar< mniej w;ęc"j przed"laq;dji slę i inn' '.dogmary' i ',sal.a.
menIy. hPlIeńskie'z ptrnklu uidznia chrysljanizac,i religji an'ycznej.
]\aIPzy ]eszcze dodJc. że la .h.ys.jan.falia jPsI zreŚzlą ciasno
pojęia' He]]enizm zostaje bol:en c\rys|janizowany zsodnii zdos-
malami uia.y I(aIol'cLiej (Re|' 5.' Cr' Ij9 .Hell;n:; a lud.iń
L 20l i in.r.

. Slłajmy się.ogłnąi całość qtwodóu prof' ZieIii5śi.go'
l"zęoa przyznac' fe c7asem mamt pr.eb|\5l\|p."wdv orzpdmiolowei.
gdy np' mói^i o s"czPem f|ocic .;]igji 'I :6'. o .,i'"^p.zec^l'i].
pięknvm uslrojU naboż"tistwa \) 1,qogaIn"go.. { l' 260 | i o szlachetnym
mislrf I r. JĄchananie b' Zakai 'l' 207'' sd 'o jednat Źadkie ń.ją|Li. po których reg!la'nie Iem osrrz",'zi na.lępuią inw"knńv
przeciw Staremu Zakonowi. 

'a]<b1 Zi"ińsk; spjes)vł'śi" zaciirai.
wrdżPnie prawdy. Na ogóI sqd o Isi.lżr" p.oi. Zióii.isklego mu'i
wvpa{ć uj"mnie. KsiąŻka la j"sl bovim wyrazem n"gowania obo.
wiąf Ują.ychzasad naUkouych' Pozn" l:ny bo''t icm |;zn. "pł"cznołci,niekons!kwFnc;. hięCej niź nie:c]dośc w .yIowaniu żródel' p"ze-
milcfanie i raźące błedy. Mimo mozolnej pracy niemożliwość
LorzysIania ze żródcł hebraiskich bard,o uie;rnj; odbiia "ie na
calości. Wskazan, w ryr1 wyPadku o.lro'n;:i bY]abv ;osla oo.
cz",;ci ,aradfić złu. Ale i lej n este\ ni Ta' D; "ło p'vłą;,a
się lendencyjnoić i mcIoda nie nau<ow.. k|órą moż"; o(.;.lićjako.guałown"'uprowadzeni. nauk chp"icj.ań""i.h' wze.ędnie
]UdP'skIcb w Il|.urę antyc7ną. aby nJsLępni. róc wska.atl na
kuliurę antycfną' jako na wzór tych nauk| helleni.CIcja chźeścłań-



JUDAIZM A HELLENIZM

stua poprfedzona chrgstjanizacjq heIeniznu.Metoda jaL widzieliśmy
Dodo|n; do |ei, klóią'mamy w alegorysĘce judejskiej' a poŹniej
i w chrześciiań;kiei. Co moeło prof' Zielińskiego skłonić do tego
anach.onizmil m"tołologicznigo? Milość do hellenizmu ; nienawiść
do iudeiskjei kulturv pizeszłości, czyli nienawiść 

''anĘkwowana...iak.sie"sam p.of. iió|iński wvraża. Zarówno przesadna miłość'
j"t< i i';en"wiśe p.".dę mąci. My jednak wbrew twierdzeniu."uro"qo 

p'of. zieliński.q; wolimy Io mijanie się z PrzedmioLwością
n.ukó.ą przypisywac ńilości aniże i nienawiści. Isloly rzeczy to
Die zmieni.


