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Celem niniejszej pracy jest kompilacja i synteza uwarunkowań społecznych  oraz 

politycznych, które doprowadziły do usunięcia Barucha Spinozy z szeregów gminy 

żydowskiej w Amsterdamie. Postaram się pokrótce prześledzić sytuację ludności 

niderlandzkiej, w tym także wyznania mojżeszowego, a następnie życie filozofa i jego 

poglądy. Spróbuję się także zastanowić czy tezy przez niego stawiane rzeczywiście stały się 

głównym powodem nałożenia klątwy. W ostatnim podrozdziale pozwolę sobie także na 

omówienie związku pomiędzy ogłoszeniem Spinozy heretykiem a konsekwencjami tego 

wydarzenia na gruncie moralnym, społecznym i filozoficznym. 

REPUBLIKA ZJEDNOCZONYCH PROWINCJI NIDERLANDÓW PÓŁNOCNYCH 

Wiek XVII w historii Holandii uznać można za szczyt potęgi tego państwa po 

oderwaniu się od monarchii hiszpańskiej.  Z punktu widzenia administracyjnego Zjednoczone 

Prowincje tworzyło siedem republik o takich samych prawach, obowiązkach  

i przedstawicielstwie oligarchicznym w Stanach Generalnych. Nie posiadały one monarchy, 

ale jedynie namiastkę władzy królewskiej spoczywającej w ręku namiestnika z dynastii 

orańskiej
1
.  Ten organizm państwowy, który będę w dalszej części pracy nazywać umownie 

od określenia jednej z prowincji Holandią, posiadał wspólną politykę zagraniczną i armię, 

lecz niejednolite były sądownictwo, system podatkowy, administracja oraz gospodarka 

wodna, tak istotna w tamtejszych warunkach geopolitycznych
2
. Należy podkreślić, że we 

wszystkich prowincjach pełnię praw politycznych posiadali jedynie wyznawcy 

ewangelicyzmu reformowanego i jedynie oni mogli piastować urzędy państwowe
3
.  

Pomimo pokoju podpisanego w 1609 roku z koroną hiszpańską i uznania przez nią 

Zjednoczonych Prowincji, nie ustały walki. Dodatkowo po dwóch latach kraj ogarnęła wojna 

domowa arminianów z gomarystami (nurty kalwinizmu)
4
, na którą wkrótce nałożył się 

wybuch wojny trzydziestoletniej. Zjednoczone Prowincje wystąpiły w niej po stronie obozu 

protestanckiego, walcząc aż do roku 1648 o ostateczną niepodległość
5
. II połowa XVII wieku 

to dwukrotna kulminacja narastającego przez lata sporu z Anglią, zakończonego ustępstwami 

ze strony holenderskiej, a także znalezienie się Republiki w orbicie wojny północnej  

i konfliktu z Portugalią
6
. 
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Wbrew teoretycznej równości wszystkich krain Republiki, prędzej czy później 

przynajmniej jedna musiała zacząć dominować dzięki swemu dogodnemu położeniu  

i kapitałowi. Tak właśnie stało się z Amsterdamem – stutysięcznym miastem posiadającym 

port, giełdę, wiele banków, manufaktury, składy i ogromne przedsiębiorstwa.  Wkrótce 

przyczyniły się one do przejęcia przez to miasto funkcji kierowniczej nie tylko w jego 

prowincji, ale także wobec całej Republiki po podpisaniu pokoju westfalskiego
7
. Niemałą rolę 

odgrywał również fakt, że Amsterdam był jedną z siedzib pierwszego na świecie koncernu 

międzynarodowego – utworzonej w 1602 roku Holenderskiej Kompanii 

Wschodnioindyjskiej
8
. 

SPOŁECZEŃSTWO NIDERLANDZKIE W XVII WIEKU 

Arystokracja holenderska wchodząc w XVII stulecie, znajdowała się w większości 

pod wpływem ideałów kalwinizmu. Stąd unikanie przez nią luksusu i zbytków
9
. Znaczne było 

rozwarstwienie społeczne – oprócz nowej „kupieckiej” arystokracji istnieli prowincjonalni 

mało liczni możni ziemscy. W miastach zaś obok patrycjatu wyróżniano warstwę tzw. 

gemeene man – „pospolity (mały) człowiek”, do której należeli na ogół przedstawiciele 

pospólstwa, a najmniejszym poważaniem cieszyła się grauw – „hołota”, „motłoch”
10

. Rynek 

pracy wciąż pozostawał nienasycony, mimo wielu chętnych godzących się na niemal głodowe 

pensje. Czas powstawania manufaktur to okres zapędzania do niewolniczej pracy kobiet  

i dzieci powyżej 7 roku życia
11

. Kryzysy społeczne wybuchały w XVII stuleciu, będąc 

efektem wyniszczających wojen i pogarszającego się stanu handlu bałtyckiego. Jako przykład 

można wskazać zamieszki w Amsterdamie w 1624 roku spowodowane zbyt wysokimi 

podatkami pośrednimi
12

. W roku 1672 doszło do strajków w niemal wszystkich większych 

miastach Zjednoczonych Prowincji, między innymi w Amsterdamie, Rotterdamie, Hadze, 

Lejdzie. Protesty wybuchające na tle ekonomicznym były jednak szybko tłumione
13

. 

ŻYDZI W NIDERLANDACH I AMSTERDAMIE 

Gminy żydowskie w Zjednoczonych Prowincjach  niemalże jak hermetycznie 

zamknięte, zarządzane zaś były przez oligarchię narzucającą zasady ekonomiczne, polityczne 
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i religijne. Paradoksalnie Żydzi żyjąc we względnej tolerancji i liberalizmie, stosowali 

wewnątrz gminy despotyczną teokrację. Większość członków stanowili marrani (także 

rodzina Spinozy) wychowywani w chrześcijaństwie we Włoszech, Portugalii, Francji i Belgii, 

którzy przybyli do Niderlandów po ich odłączeniu od korony hiszpańskiej
14

. Ponieważ nie 

istniały wzorce wcześniejszych gmin holenderskich, społeczności musiały tworzyć się 

samodzielnie. 

Sefardyjczycy bardzo się przyczynili do rozkwitu gospodarczego Holandii w XVII 

wieku. Ich wkład docenił nawet Johan Huizinga, pisząc: ich rola w Republice  

i w holenderskiej kulturze stworzyła unikalny rozdział w światowej historii (tł. własne)
15

. 

Polityka faworyzowania kalwinów w państwie wymusiła na Żydach kontakty handlowe 

jedynie z tą grupą pełnoprawnych obywateli. Poglądy polityczne autorytetów żydowskich 

zbliżone były do stanowiska ortodoksji kalwińskiej – najważniejszą zasadą była wierność 

Orańczykom. 

W roku 1615 specjalna komisja, której ekspertem był Hugo de Groot
16

, zezwoliła 

Żydom na swobodę religijną i handlową. Dopiero w 1657 roku zostało im nadane 

obywatelstwo holenderskie przez Stany Generalne, lecz nie mogli obejmować państwowych 

urzędów
17

. 

W I połowie XVII wieku w gminie amsterdamskiej pojawiły się trzy osoby, które 

odegrały niesamowicie istotną rolę wśród tamtejszej społeczności żydowskiej, a tym samym 

bardziej lub mniej pośrednio miały wpływ na Spinozę. Saul Lewi Morteira pochodzący  

z Wenecji był pierwszym naczelnym rabinem gminy. Nałożył ekskomunikę na heretyka 

Dawida Farrara
18

, a wydarzenie to wpisywało się w pasmo szeregu klątw nakładanych  

w Niderlandach z powodów politycznych. Menasses ben Izrael przybył z Portugalii, stając się 

szybko rabinem w Amsterdamie, nauczycielem hebrajskiego i drukarzem. Wraz  

z Izaakiem Aboabem przejął naukę kabalistyczną od Abrahama Cohena Herrery i Józefa 

Delmedigo. Uriel da Costa także przybył do Niderlandów z Portugalii, jednak uznał, że 

„amsterdamski” judaizm za bardzo różni się od starożytnego. Po opublikowaniu swojego 

dzieła zawierającego wszystkie wątpliwości, został obłożony cheremem. Po kilku latach 
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powrócił do wspólnoty, jednak nie mogąc się pogodzić ze swoim sumieniem, odebrał sobie 

życie
19

. 

Około połowy XVII wieku wśród Żydów amsterdamskich nastąpił wysyp radykalnych 

idei, takich jak koncepcje mesjańskie i mistyczne. Poglądy Żydów amsterdamskich nie były 

jednolite, lecz także w większości nie miały wielkiego znaczenia dla środowisk związanych 

z judaizmem, zarówno w Zjednoczonych Prowincjach, jak i w skali europejskiej,  

w przeciwieństwie do wyklętego wcześniej Spinozy
20

, co zostanie przeze mnie omówione  

w dalszej części pracy ze względu na próbę ogólnego zarysu wyklętych z gminy 

amsterdamskiej. Należy do nich zaliczyć także Juana de Prado oraz Izaaka La Peyrere, autora 

bluźnierczej księgi podważającej autentyczność tekstu biblijnego. Książkę tę posiadał 

Spinoza i chętnie z niej korzystał pisząc Traktat teologiczno-polityczny
21

. Prado był 

zwolennikiem deizmu, co otwarcie wyrażał w listach do rabina, za co obłożony został 

ekskomuniką.
22

 La Peyrere uniknął jej tylko dzięki oficjalnym przeprosinom papieża  

i nawróceniu na katolicyzm.  

Jednak najbliższym filozofii członkiem gminy amsterdamskiej był lekarz Orobio de 

Castro pochodzący z Hiszpanii, gdzie żył jak chrześcijanin. Po przybyciu do Zjednoczonych 

Prowincji obrzezał się i otwarcie powrócił do judaizmu, pobierając nauki u ówczesnego 

rabina w Amsterdamie, Mojżesza d’Aguilara. Pisał polemiki z przeciwnikami judaizmu,  

a także brał udział w publicznej debacie dotyczącej prawdziwości chrześcijaństwa. Jest 

jedynym autorem odpowiedzi z gminy amsterdamskiej na Traktat teologiczno-polityczny  

Spinozy zatytułowanej Certamen Philosophicum, Propugnatae Veritatis Divinae ac 

Naturalis
23

. Marranów zamieszkałych w Zjednoczonych Prowincjach podzielił na dwie 

kategorie: (…) pierwsi, to pokorni wierni, przyjmujący ulegle nauki judaizmu tradycyjnego; 

drudzy to ci, którzy studiowali na uniwersytetach Półwyspu Iberyjskiego nauki świeckie, takie 

jak medycyna, fizyka, logika, metafizyka, okazujący pychę i buntujący się przeciwko 

wykładniom rabinów (tł. G. Jura)
24

. Zaś tych zbuntowanych szufladkuje na kolejne grupy: 

Pierwsza, to monstrualni ateiści, którzy ważą się zaprzeczać Pismu Świętemu, tłumacząc się 

wiarą w Pierwszą Przyczynę; druga, to Żydzi którzy wierzą w Boga, zgadzają się z Pismem 

Świętym, lecz ze wstrętem odnoszą się do tłumaczenia, że Bóg sam, w swojej opatrzności, 
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nadał Prawo; ostatnia grupa składa się z osób, które rzeczywiście przestrzegają prawo 

Mojżeszowe, wierzą nie tylko w Pismo Święte, ale również w Świętą Tradycję, lecz uważają, 

że „przeszkody”, które rabini budują wokół prawa są niezgodne z wolą Boga (tł. G. Jura)
25

. 

Charakterystyka powyższa świetnie oddaje problem zderzenia renesansowej obyczajowości 

marranów  

z głęboko zakorzenioną wiarą talmudystów. 

Społeczność amsterdamskich Żydów w czasach Spinozy opisywana jest przez 

historyków jako zaściankowa i fanatyczna. Jej członkowie celowo mieliby starać się 

odgrodzić od poglądów kładących nacisk na racjonalizm i nieco bardziej postępowe idee niż 

dotychczas
26

. Jednak ten obraz nie jest dokładny, ponieważ dzięki wysokiemu stopniowi 

wolności nadanemu niedawnym marranom w Zjednoczonych Prowincjach, byli oni uważani 

przez innych Żydów za kosmopolityczną elitę bez gett i posiadając relatywną wolność. 

Poprzez intensywne kontakty handlowe z nie-Żydami, mieli szersze horyzonty i możliwości 

pobierania nauk na Półwyspie Iberyjskim, a następnie w dobrze rozwijających się 

amsterdamskich akademiach
27

. Taki obraz ludzi niejako zawieszonych pomiędzy judaizmem 

a chrześcijaństwem, pamiętając ciągle o marrańskim pochodzeniu większości z nich, 

z łatwością ukazuje dylematy i problemy członków tamtejszej społeczności. Sprzyjały 

bowiem rozwijaniu wątpliwości i stawianiu pytań, a stąd już niedaleka droga do 

zakwestionowania prawd swojej wiary. 

WCZESNE ŻYCIE SPINOZY 

Baruch Spinoza urodził się w 1632 roku w Amsterdamie w szanowanej marrańskiej 

rodzinie, która przybyła z Portugalii. Jego ojciec był dobrze sytuowany, posiadał spółkę 

handlową i wysoką pozycję w gminie, a nawet przez pewien czas pełnił funkcję jej 

kierownika jako jeden z parnassim
28

. Młody Baruch otrzymał gruntowne wykształcenie 

religijne jak każdy Żyd pochodzący z dobrego domu, co niektórym badaczom pozwala sądzić, 

że planowano posłać go na studia rabinackie
29

. Inni uważają, że te przesłanki nie są 

wystarczające do określenia go jako mającego się poświęcić takiemu zajęciu, ponieważ nawet 

nie widniał na liście studentów uczelni rabinackiej w Amsterdamie
30

. Z pewnością jednak 

odebrał także solidne wykształcenie świeckie. Możliwe, że uczył się języka łacińskiego  
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i filozofii Kartezjusza u byłego jezuity i wolnomyśliciela Franciscusa van den Endena
31

, choć 

pogląd o edukacji przez zakonnika łaciny stanowczo odrzuca S. Feldman
32

.  

Jeden z biografów Spinozy, Jose Lucas, przedstawia go jako człowieka mocno 

wyalienowanego, wstrzemięźliwego moralnie i cnotliwego ateistę. Jego zdaniem Baruch  

w młodości przestudiował dwanaście tomów Talmudu i Biblię, a swoim nauczycielom stawiał 

tak kłopotliwe pytania, że nie znali na nie odpowiedzi, za co bywał karcony i wyszydzany 

przez kolegów
33

. 

Zdaniem pastora Colerusa, Spinoza posiadał respekt wśród amsterdamskich rabinów, 

dlatego zastosowano wobec niego najpierw próbę przekupstwa w celu odwołania swoich 

poglądów
34

, a następnie usiłowano go zastraszyć
35

. Pogląd ten jest o tyle ciekawy, że gmina 

musiała zauważyć wagę i znaczenie wystąpienia Barucha, stąd jej potrzeba potępienia 

filozofa jeszcze osiem lat po nałożeniu ekskomuniki
36

. 

ZARYS FILOZOFII SPINOZY 

Spinoza do pewnego momentu był zwolennikiem heterodoksji judaistycznej. Jego 

wczesne poglądy miały raczej charakter zaprzeczenia pewnym kwestiom tradycji, a nie 

jednolitego i zwartego programu. Podobno w roku 1659 był jeszcze na etapie poszukiwania
37

.  

Odwoływał się do oświecenia rozumu, co było poglądem rewolucyjnym dla 

współczesnych mu ludzi, mimo powzięcia przez Spinozę środków ostrożności w myśl swojej 

głównej zasady – caute (ostrożność)
38

. Dlatego, jak wielu marranów, był mistrzem 

dwujęzyczności i dwuznaczności. Używając tego samego wyrażenia, ukrywał swoje 

prawdziwe intencje, aby odkryli je tylko adresaci do tego zdolni
39

. Jego program 

wszechstronności zakładał reformy na polu instytucji religijnych oraz państwowych. Miałby 

być wykonany w dwóch etapach – teologicznym (uniwersalna popularna religia) oraz 

politycznym (państwa prawa będące interpretacją słowa bożego)
40

.  

Za swojego życia wydał tylko jedno dzieło, w dodatku anonimowo. Był to Traktat 

teologiczno-polityczny stający w obronie wolności myślenia. Już we wstępie przedstawił 
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postulat oddzielenia religii od filozofii, co zapowiada wywrotowy charakter dzieła. Określaną 

przez samego Spinozę intencją napisania Traktatu była sugestia pokoju politycznego  

i religijnego
41

, gdyż jak starałam się we wstępie wykazać, przyszło mu żyć w wyjątkowo 

niestabilnych czasach wojen zewnętrznych i niepokojów wewnątrzpaństwowych. Przecząc 

koncepcji postrzegania Izraela jako Narodu Wybranego, wpisuje się w nurt filozofów 

żydowskich jak na przykład Chiwi z Balchy. Ówczesnych sobie Żydów ma na myśli Spinoza, 

pisząc: Kto bowiem uważa się za szczęśliwego dlatego, że jemu samemu dobrze się powodzi, 

innym zaś nie, albo dlatego, że jest szczęśliwszy od innych i ma los pomyślniejszy od innych, 

ten nie zna prawdziwej szczęśliwości i błogości, a radość, którą odczuwa, jeżeli nie jest 

dziecinna, to nie pochodzi z niczego innego, jak z zawiści i niedobrego serca (…) Kto więc 

raduje się z tego właśnie powodu, ten raduje się z czyjegoś zła, a więc jest zawistny i zły i nie 

zazna ani prawdziwej mądrości, ani spokoju życia prawdziwego (tł. I. Halpern-Myślicki)
42

. 

Dojrzałą myśl filozoficzną zawarł Spinoza w Etyce. Jej pierwszą część zatytułował  

O Bogu, uznając go za przyczynę immanentną, a nie transcendentną. Wynika z tego, że 

boskim atrybutem jest rozciągłość i utożsamienie Boga z naturą
43

. Ponadto boża wolność 

ogranicza wolność człowieka
44

 – odmawia zatem ludziom wolnej woli; całkowitą 

autodeterminację posiada tylko Bóg. Pozostałe części Etyki obejmują psychologię i filozofię 

moralną. Różni się ona od kartezjańskiej i platońskiej, mianowicie zakłada monizm, jedność 

substancji z nieskończoną ilością atrybutów. Zakłada, że człowiek jest zniewolony przez złe 

wzruszenia i namiętności, które należy zamieniać na dobre, co pomoże w wyzwoleniu  

i doprowadzi do przyjemności
45

. 

Spinoza dokonał także analizy Biblii Hebrajskiej z zastosowaniem metody 

historyczno-krytycznej, przez co ograniczył znaczenie Prawa. Według niego tylko ogólne 

zasady moralne Tory są nadal obowiązujące pozostając zgodne z etyką naturalną oraz 

racjonalną. Ich najdoskonalszym ucieleśnieniem jest nie kto inny, ale sam Jezus. 

EKSKOMUNIKA 

Żydowska ekskomunika (klątwa) nosi swoją hebrajską nazwę cherem. Jej instytucja 

wywodzi się jeszcze z czasów starożytnych, kiedy stanowiła rodzaj kary mającej na celu 

wykluczenie danej osoby ze społeczności lub odebrania jej pewnych praw i funkcji 
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społeczno-religijnych, później wyklętego zaczęto uznawać za nie-Żyda z pełnymi tego 

konsekwencjami dla niego i jego rodziny (głównie posługi synagogalne i rytualne). Mogła 

zostać zniesiona po śmierci zainteresowanego. Osoba obłożona cheremem powinna 

zachowywać się jak w czasie żałoby
46

, gdyż sama ceremonia nakładania klątwy ma charakter 

i elementy liturgii pogrzebowej. Ogłaszano ją w synagodze, przy otwartym aron ha-kodesz, 

zgaszonych świecach i dźwięku szofaru
47

.  

Z czasem cherem zaczął tracić na znaczeniu z powodu jego nagminnego stosowania, 

co miało miejsce także w siedemnastowiecznym Amsterdamie. W licznych przypadkach była 

to rutynowa procedura, między innymi w celu przyjęcia rabinicznych werdyktów lub 

zmuszenia do zapłaty podatków, ale także w wyniku drobnych wykroczeń, jak na przykład 

zbyt głośnych rozmów w synagodze, wnoszenia broni do domu zgromadzenia, 

rozpowszechniania zakazanej literatury, organizowania prywatnych modlitw, 

reprezentowania społeczności żydowskiej bez zezwolenia parnassim czy utrzymywania 

kontaktów z osobami odmawiającymi płacenia ciężarów fiskalnych
48

. Uprawnienia do 

nakładania cheremu za takie przewinienia posiadali nie rabini, ale świeckie autorytety 

reprezentowane przez radę zwaną ma’amad złożoną z sześciu parnassim i gabaja 

(skarbnika)
49

.  

Żyjąc we względnej wolności na amsterdamskich ulicach, trzeba było uczynić wiele  

w sferze doktrynalnej, aby zostać obłożonym klątwą. Nie wystarczało tylko głoszenie swoich 

wątpliwości, ale należało je wcielać w życie i propagować ten program społeczno-

polityczny
50

, jak było w przypadku chociażby Acosty. Źródłem tego było nic innego, jak 

obawy przed podważeniem politycznego autorytetu rabinów
51

, a cherem stanowił narzędzie 

ideologiczne do utrzymania dyscypliny. Dowodem na to jest fakt, że obłożono nim nawet na 

krótkotrwałe rabiego Menassesa ben Izraela
52

. 

Około roku 1655 w Amsterdamie pojawił się wspomniany już Juan de Prado. Majer 

Bałaban opisuje go słowami: odważny w słowach, przyjaciel nowinek, niekonwencjonalny  

w sposobie rozumowania, poszukiwacz paradoksów, a, co najgorsze, niepewnych 

obyczajów
53

. Prado wiódł w Holandii tułacze życie, siejąc wątpliwości filozoficzne w 

umysłach młodych Żydów. Gmina amsterdamska zagroziła mu pozbawieniem środków do 
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życia w przypadku publicznego nieodwołania swoich poglądów
54

. Z pewnością nie wszczepił 

on Spinozie zmysłu filozoficznego, ale bardzo prawdopodobne, że stał się jednym  

z elementów jego „zepsucia”
55

. Także spotkanie z Izaakiem La Peyrere nie miało 

bezpośredniego wpływu na krystalizację poglądów Barucha, ale niewątpliwie jego dyskusje 

nad rodzącymi się wątpliwościami z tym dwojgiem przyspieszyły proces izolacji młodego 

filozofa spowodowany zdeklarowaniem swojej niezależności i wyłączenia się  

z judaistycznych obrzędów
56

. 

Jeszcze sześć miesięcy przed klątwą, Spinoza zewnętrznie okazywał wierność 

normom żydowskiego życia w myśl swojej zasady caute
57

. Nie był wcale zainteresowany 

publicznym ukazywaniem  swoich poglądów czy intelektualnej niezależności wyzwolonej od 

konformizmu. 

Bezpośrednich przyczyn ekskomuniki Barucha nie stanowiły więc ani jego kontakty  

z chrześcijanami, gdyż takowe były powszechne wśród kupieckiej społeczności Amsterdamu, 

ani jego filozofia, którą na poważnie zajął się dopiero po obłożeniu cheremem.  

Spinoza należał do górnych warstw społeczności gminnej, a więc musiał dostrzegać 

konflikty i sprzeczności, których wcale nie brakowało. Widział styk nędzy z bogactwem, 

bezsens rytuału w świetle nauki i filozofii, dążenie rabinów do posiadania wielkich majątków, 

ich dwulicowość, trudności w adaptacji otwartych umysłowo marranów do aszkenazyjskiej 

ortodoksji.
58

 Po śmierci ojca zarządzał jego firmą, a więc był zapoznany z mechanizmami 

ekonomicznymi gminy i miasta. Na własne oczy musiał widzieć w roku 1653 zniszczenia  

w Amsterdamie wynikłe z blokady Anglii podczas wojny. Swoje spostrzeżenia i poglądy 

zaczął rozpowszechniać, stając się tym samym niebezpiecznym dla oligarchii gminnej. 

Jednak wprost nie wypadało nikogo oskarżyć o krytykę aspiracji politycznych starszyzny  

i rabinów, dlatego też zarzucono mu tylko herezję
59

. Przedstawienie go właśnie jako heretyka,  

a nie reformatora społecznego, gwarantowało poparcie ludu dla parnassim, a nie 

odszczepieńca. Głównym powodem klątwy było więc dążenie Spinozy do wyrażania 

wolności swoich myśli, które mogłyby się stać niebezpieczne w świetle próby 

wewnątrzgminnej unifikacji judaizmu. Sprawa Barucha mogła mieć wpływ na postrzeganie 

całej gminy amsterdamskiej. A nie można zapominać, że żyła ona niejako w cieniu ciągle 

istniejącej inkwizycji, która ciągle działała na Półwyspie Iberyjskim, a uchodźcy z Hiszpanii  
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i Portugalii systematycznie przed nią uciekali do Zjednoczonych Prowincji. Nadal bowiem 

płonęły stosy, nękano marranów poprzez nowe publiczne obrzędy zwane po portugalsku 

autos-de-fe (akty wiary)
60

. Jeszcze czternaście miesięcy przed wykluczeniem Spinozy spalono 

w Kordobie Abrahama Bernala mającego kontakty w Amsterdamie
61

. 

Y. Yovel wysnuwa także ciekawą tezę dotyczącą politycznego aspektu wykluczenia. 

Uważa on, że wina ekskomuniki spoczywa nie na żydowskiej społeczności Amsterdamu, ale 

raczej na burmistrzach miasta. Mieliby oni jedynie oznajmić parnasim, że Spinoza powinien 

zostać wydalony
62

. Teoria ta całkowicie zniekształca znaczenie cheremu w tym czasie. Nie 

możemy jej jednak całkowicie odrzucić wobec faktu, że istniała możliwość jego nałożenia  

w przypadku odmowy zapłaty świadczeń, a więc mogła być konsultowana  

z przedstawicielstwem władz państwowych bądź miejskich. 

CO PO WYKLUCZENIU ? 

Po nałożeniu na Spinozę zaocznie klątwy 27 lipca 1656 roku, został on oddzielony od 

narodu izraelskiego
63

 i zmuszony był zerwać kontakty ze swoim środowiskiem, żydowskimi 

przyjaciółmi i rodziną. Przestał brać udział w nabożeństwach i posługach synagogalnych, 

łamał nakazy Tory i zaczął głośno wyrażać swoje wątpliwości
64

. Uczęszczał na wykłady 

uniwersytetu w Lejdzie jako wolny słuchacz oraz zadawał się z holenderskimi 

wolnomyślicielami
65

, nastawionymi antykalwińsko, reformatorami chrześcijaństwa łączących 

racjonalizm z mistycyzmem
66

. Napisał w tym czasie zaginioną Apologię atakującą judaizm  

i Żydów. Wkrótce przeniósł się w okolice Hagi z niejasnych przyczyn. Zdaniem L. Poliakova 

mogło być to spowodowane ciosem nożem z ręki fanatycznego Żyda
67

. Ograniczył swoje 

kontakty do najbliższych przyjaciół-Holendrów i podróżników, których przyciągała jego stale 

rosnąca sława. Potrafił zjednać sobie wysoko cenionych protektorów, nie był prześladowany 

ani nie został społecznym wyrzutkiem
68

. Jean de Witt, Wielki Pensjonariusz Holandii oraz 

mecenas kultury, przyznał mu pensję, otrzymał także kilka zapisów w testamentach
69

. 
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Nauczył się zawodu i swój czas poświęcał na polerowanie soczewek. Nie ożenił się jednak  

i nieznane są jego związki z kobietami
70

. 

Ekskomunikowany Spinoza nie poczynił żadnych starań, aby ponownie zostać 

przyjętym do wspólnoty
71

. Co więcej, na znak zerwania ostatecznej więzi z judaizmem, 

zmienił imię na Benedykt
72

. Jednak mimo niejednokrotnie otwarcie okazywanej wrogości 

wobec judaizmu, nawet po zerwaniu stosunków z gminą żydowską nie przestał być Żydem  

w ocenie świata, a także nie mógł nie pozostać Żydem wobec samego siebie, nawet gdy 

mówił o „Hebrajczykach” w kategoriach „oni”, a nie „my”
73

. Z punktu widzenia jego 

godności i wolności jako osoby, był to akt postępu i emancypacji
74

. Odrzucenie przez niego 

zarówno mozaizmu, jak i chrześcijaństwa, zwiastowało nadejście nowej ery – ery rozumu  

i racjonalizmu. 

Nakładając cherem, starszyzna amsterdamska wyobrażała sobie, że wyrywa chwast, 

niszczy antagonizm w zarodku. Spinoza jednak pozostawał pod wpływem nowożytnej 

filozofii europejskiej, dzięki czemu zaczął oddziaływać na myśl żydowską. Mimo zakazu 

czytania jego dzieł, także wydanych pośmiertnie, Żydzi zapoznawali się z nimi i reagowali na 

jego poglądy, wywołując nieraz skrajne reakcje od całkowitego potępienia do przyjęcia  

i oczyszczenia go z zarzutów
75

. Po raz pierwszy skomentował go Orobio de Castro, o czym 

już wspominałam wyżej. Jego polemika miała jednak niewielki wpływ na filozofów 

chrześcijańskich, zaś na żydowskich niemal żaden
76

. Liczny zbiór poważnych odpowiedzi na 

twórczość Spinozy rozpoczął dopiero Mojżesz Mendelssohn. Filozofia polityczna Spinozy 

odbiła się echem także w środowisku marranów. Jako wczesny i szczery myśliciel tolerancji, 

Baruch skonkretyzował nową ideę ducha liberalizmu dla nowej klasy mieszczaństwa  

w Zjednoczonych Prowincjach, co wyewoluowało w konflikt z absolutystyczną Hiszpanią
77

. 

Czy Spinoza był pierwszym świeckim Żydem? Zgodnie z ortodoksyjną tradycją 

połączenie takie nie ma racji bytu, gdyż żydowskość wyklucza zlaicyzowanie i vice versa. 

Benedykt uczynił pierwszy krok do sekularyzacji w judaizmie w sposób empiryczny. 

Stworzył wyłom pomiędzy religią żydowską  a tradycyjną społecznością, a w szerszym 
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kontekście – ogólnie między życiem wyznawców judaizmu a innymi
78

. Wyznacznikami jego 

świeckości były więc asymilacja, pomysł reform religijnych, bezwyznaniowy nacjonalizm  

i rzadko wspominany syjonizm
79

. 

ZAKOŃCZENIE 

Niezaprzeczalnym jest fakt, że wykluczenie Spinozy z gminy amsterdamskiej 

zdeterminowało jego późniejsze dokonania na gruncie filozofii. Było ono wypadkową 

przyczyn politycznych i ideologicznych, wśród względnie tolerancyjnego i liberalnego 

społeczeństwa niderlandzkiego. Dzięki niemu, mimo odrzucenia przez Żydów, cieszył się 

coraz większą popularnością wśród ówczesnych europejskich myślicieli. Jego krytyka 

judaizmu była przede wszystkim pierwszym krokiem ku sekularyzacji i modernizacji życia 

żydowskiego. Zrzeczenie się jakiejkolwiek religii historycznej decydowało o życiowej  

i społecznej izolacji. Podejmując taką decyzję, członek świeckiego tworu politycznego nie był 

w praktyce zdolny do życia poprzez brak możliwości utożsamienia z jakąkolwiek grupą 

społeczną. Spinoza dostrzegał w swojej osobie to, co później wyłoniło się jako nadrzędna 

zasada życia w nowożytności. To samo można powiedzieć w związku z zanikiem relacji 

Benedykta z członkami gminy. Religijnie samotny i wyalienowany, był zapowiedzią modelu 

życia, który przybrał nazwę „żydowskiego zeświecczenia”. Jedynie dzięki nałożonej klątwie 

doszedł do doniosłych rezultatów światopoglądowych, do których zaliczyć można wiarę  

w samostanowienie człowieka i możliwości jego rozumu, racjonalizm, antyklerykalizm, 

monizm, obronę wolności słowa oraz szeroko pojętą tolerancję.  
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