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Rozdzia∏ I
˚ydzi stanowià narody w narodach
Nie przedstawiamy czytelnikowi ˝adnej kwestii nowej i dotàd nieznanej. Bo jaka˝ kwestia od najdawnie
szych czasów nie by∏a badanà, rozbieranà i roztrzàsanà w najdrobniejszych szczegó∏ach wed∏ug rozmaite
go zapatrywania si´ na nià. Pomi´dzy tylu a tylu rozmaitymi, jednà z najwa˝niejszych jest u nas kwestia ˝y
dowska. Zdolne i przebieg∏e pióra rozstrzyga∏y jà ju˝ kilkakrotnie, nigdy jednak wyczerpujàco. Ogromna sto
sunkowo liczba ˝ydów w naszym kraju… zupe∏na ich odr´bnoÊç, pomimo tyluwiekowego pobytu… niech´ç
nienawiÊç ku ludnoÊci chrzeÊcijaƒskiej pokryte p∏aszczykiem nienawiÊci i ob∏udy… z∏àczone w ostatnic
czasach z Centralistami Wiedeƒskimi, a przez to wzrost w zuchwa∏oÊç i ch´ç posi∏kowania pot´˝nym na
szym wrogom… wszystko to powinno zwróciç uwag´ ludnoÊci chrzeÊcijaƒskiej na ten olbrzymi zast´p, gro
˝àcy nam zubo˝eniem, wyw∏aszczeniem i zupe∏nà zag∏adà. Je˝eli widzimy, ˝e w innych krajach, pomim
równie s∏abego stosunku liczebnego, ˝ydzi dà˝à do opanowania i ow∏adni´cia wszystkiego; tym groêniej
sà oni dla nas, nie posiadajàcych bytu politycznego, a ˝ywiàcych tak licznà ludnoÊç pró˝niaczà utrzymujàc
si´ jedynie z eksploatowania ChrzeÊcijan i wysysajàcà, ˝e tak powiemy – naj˝ywotniejszà krew naszà.
Kwestia ˝ydowska dlatego u nas na jasne drogi wyprowadzonà nie zosta∏a, ˝e niebezpieczny ten ˝ywio
kry∏ si´ zr´cznie przed poszukiwaniami badaczy i ˝e ˝aden z nich nie zdo∏a∏ dostatecznie dotychczas zba
daç tego tak groênego ˝ywio∏u. Uwa˝amy wi´c za konieczne i niezb´dne korzystaç ze sposobnoÊci, jak
nam nastr´cza posiadanie na krótki czas Ksià˝ki o Kahale, dzie∏a wydanego w j´zyku rosyjskim (Wiln
1870 r.) przez Brafmanna (˝yda przechrzczonego), w którym to dziele w∏aÊnie zosta∏y wyjawione: pot´˝n
organizacja korporacyj ˝ydowskich, egzystujàca we wszystkich krajach… dà˝noÊç wspólnotowa i jednako
wa tych˝e koporacji… sposoby jakich ˝ydzi u˝ywali i u˝ywajà do osiàgni´cia po˝àdanego, a od wielu wie
ków wytkni´tego celu… a nareszcie Êlepe pos∏uszeƒstwo z jakim ka˝dy ˝yd wykonuje rozkazy dyktowan
przez Kaha∏. Gdziekolwiek bowiem ˝ydzi osiedli, stanowià oni zupe∏nie oddzielny naród w narodzie, a pod
legajàcy niby, lecz tylko pozornie, prawom krajowym, s∏uchajà jedynie rzàdu utworzonego przez siebie, któ
ry w ka˝dej gromadzie ˝ydowskiej reprezentowany jest przez Kaha∏ (zarzàd spo∏eczny ˝ydów) i przez Be
Din (trybuna∏ sàdowy ustanowiony na podstawie praw Talmudu).
Dzie∏o, o jakim wzmianka, wydane przez Brafmanna pod tytu∏em Ksià˝ka o Kahale tak wielkie zamiesza
nie i obaw´ wywo∏a∏o pomi´dzy ˝ydami na Litwie, ˝e wszystkie egzemplarze pierwszej edycji zosta∏y w ki
ku dnich wykupione i zniszczone przez samych ˝ydów. Pomimo zaÊ, ˝e ca∏a ta pierwsza edycja wyczerpa
nà zosta∏a – drugiej do dnia dziesiejszego nie ma. Zanim jednak wszystkie egzemplarze wykupionymi zo
sta∏y przez samych ˝ydów, kilka z nich – wprawdzie nadzwyczaj ma∏a liczba – jak ju˝ wy˝ej wspomnieliÊmy
znalaz∏o si´ w naszym posiadaniu na krótki czas, a jeden z tych rzadkich egzemplarzy przet∏umaczyliÊmy
najciekawsze oraz najbardziej uderzajàce ust´py, akta i dokumenty Kahalne cytujemy w tym naszym dzie
ku, którego celem jest wydaç z ca∏ych si∏ okrzyk:
ChrzeÊcijanie, jakiegokolwiek bàdê koÊcio∏a, strze˝cie si´!
Naród bowiem ˝ydowski w bardzo krótkim czasie stanie si´ prawdziwym panem Êwiata
de jure, jak jest ju˝ nim de facto, posiadajàc w swych r´kach najwi´kszà cz´Êç kapita∏ów.
A zatem strze˝cie si´ ludy chrzeÊcijaƒskie! Zawiàzujcie stowarzyszenia dla wykonywania wi´kszyc
prac publicznych, jako to: budowli dróg, kolei, kana∏ów, fabryk itd. na których czele, w teraêniejszych cza
sach prawie we wszystkich krajach, po wi´kszej cz´Êci sà ˝ydzi w∏aÊcicielami, a które to przedsi´biorstw
przynoszà im nies∏ychane zyski. Oszcz´dzajcie zarobiony grosz, aby si´ nie znaleêç w koniecznoÊci po˝y
czania od ˝ydów, tych lichwiarzy, na ogromne procenta, za jakie oni stawiajà domy, zakupujà dobra, lasy
wznoszà fabryki etc. Oszcz´dzajcie, bo oszcz´dnoÊç zapewnia najwy˝sze dobro na tej ziemi, to jest nie
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podleg∏oÊç! Nie kupujcie wcale albo nadzwyczaj ma∏o w sklepach ˝ydowskich, bo nigdy sta∏ej i rzetelnej ce
ny tam nie znajdziecie i zawsze pokrzywdzeni b´dziecie albo na gatunku towaru, albo na jego wadze, lu
mierze, albo te˝ w samej cenie.
Strze˝cie si´ rzàdy narodów chrzeÊcijaƒskich!
Kraje Europejskie sà lennikami panowania ˝ydowskiego. ˚ydzi zahipotekowali je wszystkie; hipotek
które w ˝aden sposób nie mogà byç sp∏acone z dochodów paƒstwowych i podatków tych˝e krajów. Pano
wanie uniwersalne, o jakim marzy∏o tylu mocarzów i geniuszów, wodzów… ˝ydzi otrzymali.
Bóg Judaizmu dotrzyma∏ s∏owa danego prorokom i odda∏ zwyci´stwo w r´ce Synów Machabeuszów. Je
ruzalem na∏o˝y∏o haracz na wszystkie paƒstwa. Najczystsze dochody wszystkich krajów europejskich – na
korzystniejsze zyski pochodzàce z pracy wszystkich chrzeÊcijan, idà do kieszeni ˝ydów pod nazwà procen
tów od d∏ugów narodowych, a zatem powtarzamy, strze˝cie si´! Ograniczcie (je˝eli ju˝ nadali) prawo pol
tyczne wszystkim tym ˝ydom, którzy wy∏àcznie trudnià si´ lichwà, fa∏szerstwem handlowym, faktorstwem
i pró˝niactwem, a przymuÊcie ich do uprawy roli, bo doÊwiadczenie datujàce od najdawniejszych czasów
naucza, ˝e ten, który skrapia potem swego czo∏a ziemi´, co go ˝ywi, staje si´ prawdziwym jej obywatelem
a w potrzebie i jej obroƒcà i nie oddziela si´ od innych mieszkaƒców kraju, nie formuje osobnego narod
w narodzie rzàdzàcego si´ innymi prawami i s∏uchajàcego swych w∏adz bezwzgl´dnie na rzàdy tego kraju
w którym si´ jego synowie urodzili.
Pozbawcie tak˝e ˝ydów prawa sprzedawania wódki i wszelkich trunków po szynkach ma∏ych mias
a szczególniej po karczmach wiejskich, gdzie niegodziwie rozpijajà i oszukujà wieÊniaków chrzeÊcijan
gdzie narzucajàc si´ koniecznie jako poÊrednicy w ka˝dej sprzeda˝y, odbywajàcej si´ mi´dzy producentem
a konsumentem, wyciàgajà z tego˝ poÊrednictwa, bez ˝adnej pracy, najwi´kszy zysk ze stratà i sprzedajà
cego i kupujàcego – zysk, którego u˝ywajà na lichw´. Stajà si´ w krótkim czasie przy ich wytrwa∏oÊc
i wstrzemi´êliwoÊci posiadaczami wszystkich funduszów, jakie si´ znajdujà w okolicy, a posiadajàc takowe
biorà w przedsi´biorstwa przeró˝ne roboty i wzbogacajà si´ kosztem kraju, na niekorzyÊç tego˝ za pomoc
tak charakterystycznego u nich i tak tradycyjnie zorganizowanego szachrajstwa i przekupstwa. A na koniec
opanowawszy w ten lub inny sposób ca∏à okolic´, po˝yczajàc wi´kszym w∏aÊcicielom na ogromnà lichw´
wyw∏aszczajàc tych˝e w krótkim czasie, wycinajàc lasy dla otrzymania natychmiastowego zysku, niszcz
na przysz∏oÊç rolnictwo, to wielkie bogactwo naszego kraju, stajà si´ prawdziwà plagà, pijawkà wysysajàc
spo∏eczeƒstwo chrzeÊcijaƒskie, szaraƒczà poch∏aniajàcà naoko∏o wszystkie zasoby i ca∏à przysz∏oÊç kra
ju… A zauwa˝yç wypada, ˝e od czasu osiedlenia ˝ydów w naszym kraju, niewielu ich oddawa∏o si´ u˝y
tecznej pracy lub s∏u˝bie dla kraju, pomimo tego, ˝e naród ˝ydowski – trzeba mu to przyznaç – posiad
zdolnoÊci twórcze i organizacyjne. Im wi´ksze atoli posiada zdolnoÊci, tym wi´kszà na siebie Êciàga odpo
wiedzialnoÊç, ˝e u˝ywa tych˝e zdolnoÊci na fa∏szywej zupe∏nie drodze. S´py i inne ptaki drapie˝ne sà tak
˝e wspania∏e, gdy wysoko wznoszà si´ w powietrzu i sprawiajà podziwianie przez majestatyczny swój lo
co jednak˝e nie przeszkadza nam mieç wstr´t do tych potworów, które si´ ˝ywià cia∏ami trupów i po˝eraj
Êcierwa zwierzàt…
Odbierajàc ˝ydom prawo sprzedawania wódki i wszelkich trunków po szynkach miast i karczmach wie
skich i ograniczajàc w u˝ywaniu politycznego prawa tych, którzy si´ trudnià lichwà i krzywdà spo∏eczeƒ
stwa, do jakiego oni sami nie chcà szczerze nale˝eç, zmusi si´ ich dopiero do wykonywania prac u˝ytecz
nych dla ca∏ej spo∏ecznoÊci, jako to: do robót ziemnych przy kolejach, drogach, kana∏ach, itd., do jakic
z wielkim kosztem bywajà tysiàcami sprowadzani wyrobnicy chrzeÊcijaƒscy, a gdzie ani jednego ˝yda zo
baczyç nie mo˝na ze szpadlem w r´ku; zmusi si´ do uprawy roli, na której ani jeden ˝yd nie chodzi za p∏u
giem, ani jeden nie weêmie sierpa lub kosy do r´ki, pomimo ˝e cz´ste obfite plony ginà z przyczyny brak
ràk roboczych, a tysiàce pró˝niaków ˝ydowskich trudni si´ faktorstwem i tym podobnym oszukaƒstwem
Wówczas dopiero stanà si´ ˝ydzi prawdziwymi obywatelemi kraju, w jakim oni i ich pradziadowie si´ poro
dzili i wówczas nie b´dà stanowiç osobnego narodu w narodzie, jak si´ to dotychczas dzieje, narodu, któr
omijajàc zgrabnie i podst´pnie prawa krajowe, Êlepo wykonuje rozkazy swej w∏adzy, reprezentowane
w ka˝dej gromadzie ˝ydowskiej przez instytucj´ Kaha∏u.
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Rozdzia∏ II
O dà˝noÊci plemiennej
Akta i dokumenta przytoczone przez Brafmanna w jego Ksià˝ce o Kahale poprà dobitnie zdania, jaki
w pierwszym rozdziale wypowiedzieliÊmy, jak równie˝ poprà je zdania w rozmaitych epokach i w ró˝nyc
j´zykach wypowiedziane przez g∏´bokich myÊlicieli. I tak:
Tacyt – najÊwietniejszy i najs∏awniejszy ze wszystkich historyków staro˝ytnoÊci – powsta∏ ju˝ na niepo
hamowanà dum´ i instynkt szachrajski, jakie cechowa∏y ˝ydów.
Bosiuct (Bossuet) nie móg∏ wstrzymaç si´ od napisania „˚ydzi nie sà niczym dla religii i dla Boga… spra
wiedliwoÊcià bàdzie je˝eli ich upadek – rozszerzy si´ po ca∏ym Êwiecie jako kara za zatwardzia∏oÊç w ic
przesàdach i za post´pki majàce na celu krzywdziç inne narodowoÊci.
Wolter (Voltaire) wyda∏ wojn´ ˝ydom sarkastycznymi ˝artami.
Furie (Fourier) gani przypuszczanie ˝ydów do u˝ywania praw obywatelskich, mówiàc: „Ka˝dy rzàd, któr
dba, aby krajem rzàdzi∏ byt moralny, powinien zmusiç ˝ydów do pracy po˝ytecznej i wydajàcej owoce; b
naród ten (˝ydowski) nie zatrudnia∏ si´ nigdy i nie zatrudnia dotychczas niczym innym jak tylko lichwà, nie
rzetelnym handlem i szachrajstwem wszelkiego rodzaju”. Dalej zaÊ powiada: „Gdy wkrótce przekona si
spo∏eczeƒstwo, ˝e w handlu potrzeba usunàç wielkà liczb´ poÊredników, którzy, stawiajàc si´ pomi´dz
producentem a konsumentem, utrudniajà ten˝e handel, podwy˝szajàc ceny produktów, nie b´dzie mo˝n
sobie wyt∏umaczyç niedo∏´˝noÊci takiej ekonomii politycznej, która powo∏ywa∏a do wykonywania poÊrednic
twa, o jakim mowa, ras´ ˝ydowskà nic nie produkujàcà, a która to rasa subtelnoÊcià swych wymys∏ów
wprowadza wi´cej szablerstwa i oszukaƒstwa do tego˝ handlu i tak ju˝ nierozsàdnie prowadzonego”.
By∏o to zadanie g∏´bokiego badacza, nacechowane zdrowym rozsàdkiem, którego niezaprzeczona log
ka zapowiedzia∏a przed pi´çdziesi´ciu laty wzrost feudalizmu kupieckiego, skupionego w r´ku ˝ydów i na
dejÊcia panowania Izraela.
Sir John Readelef w swoim dziele wydanym w j´zyku angielskim pod tytu∏em Historyczno-polityczn
opowiadanie o ostatnim dziesi´cioleciu przytacza mow´, w której wykazanà jest wytrwa∏oÊç, z jakà ˝ydzi o
niepami´tnych czasów dà˝yli zawsze i nie przestajà dà˝yç i dzia∏aç w celu osiàgni´cia wszechw∏adztwa n
ca∏ym Êwiecie.
Mowa ta brzmi jak nast´puje: „Bracia! powiedzia∏ pewien Lewita, nasi Ojcowie zawarli zwiàzek wymaga
jàcy od wszystkich wybraƒców pokolenia Izraelskiego, aby si´ zbierali przynajmniej w ka˝dym stuleciu prz
mogile wielkiego mistrza Kaba∏y, Êwi´tego Rabbi Symeona-ben-Jhuda, którego nauka nadaje wybranym
pot´g´ na ziemi i w∏adz´ nad wszystkimi rodzajami potomstwa”.
„Tysiàc osiemset lat ju˝ ciàgnie si´ walka Izraela o wszechw∏adz´, która by∏a obiecanà Abrahamow
a która wydartà mu zosta∏a przez Krzy˝”, zamiast wywy˝szonego na pustyni w´˝a.
„Deptany i poniewierany przez wrogów, l´kajàc si´ Êmierci, upokorzeƒ i gwa∏tów wszelkiego rodzaju, lu
Izraela nie uleg∏ wszak˝e zniszczeniu, a poniewa˝ rozproszonym jest po ca∏ej ziemi, ca∏a wi´c ziemia mu
do niego nale˝eç!”.
„Nasi uczeni przez ca∏e setki lat z niezra˝ajàcà si´ z niczym wytrwa∏oÊcià, prowadzà Êwi´ty bój; lud nas
stopniowo podnosi si´ z upadku. Pot´ga jego wzmaga si´ i rozszerza. Do nas nale˝y ten Bóg ziemski, któ
rego z takà niech´cià i smutkiem ukaza∏ nam Aaron na puszczy… ów z∏oty cielec, któremu si´ teraz wszy
scy k∏aniajà si´ i którego wszyscy ubóstwiajà”.
„Gdy raz wi´c z∏oto ziemskie stanie si´ wy∏àcznie naszà w∏asnoÊcià, w∏adza przejdzie w nasze r´ce
wtedy spe∏ni si´ obietnica zapowiedziana Abrachamowi…
Z∏oto! to wszechw∏adztwo na ziemi; ono jest si∏à, rozkoszà i wynagrodzeniem; tym wszystkim, czego si
cz∏owiek l´ka, a czego pragnie! Oto jest tajemnica kaba∏y… oto najg∏´bsza nauka o duchu, który rzàdz
Êwiatem… oto jest ca∏a przysz∏oÊç!”.
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„OsiemnaÊcie wieków nale˝a∏y do wrogów naszych, lecz nast´pne b´dà ju˝ do nas nale˝eç!”.
„Po dziesiàty ju˝ raz schodzà si´ na tym cmentarzu ci, którzy w czasie tysiàcletniej walki ludu Izrael
z Krzy˝em w ka˝dej nowej generacji wtajemniczeni bywajà w ten zwiàzek skryty, majàcy na celu naradza
nie si´ nad sposobami dajàcymi mo˝noÊç korzystania z b∏´dów wrogów naszych. Ka˝dym razem now
Sanhedrin zapowiada∏ coraz gwa∏towniejszà walk´ z tymi˝ wrogami, ale w ka˝dym stuleciu nie przyszliÊm
do takiej pot´gi, do tak Êwietnego powodzenia jak w obecnych czasach”.
„Mo˝emy wi´c s∏usznie pochlebiç sobie, ˝e to, do czego dà˝ymy, jest bardzo bliskim, a przysz∏oÊç nasz
jest zapewniona… Min´∏y bowiem na szcz´Êcie, owe czarne i smutne chwile, w jakich ˝ydzi byli przeÊlado
wanymi… post´p cywilizacji w narodach chrzeÊcijaƒskich, jest dla nas najlepszà tarczà obronnà i ni
przeszkadza w niczym dà˝eniom naszym”.
„Rozpatrzmy si´ tylko i rozbierzmy uwa˝nie Êrodki materialne, jakimi pokolenie ˝ydowskie w∏adaç mo˝e
I tak: w Pary˝u, Londynie, Wiedniu, Hamburgu, Neapolu, Rzymie, Amsterdamie; u wszystkich Rotszyldów
i w wielu innych wi´kszych miastach, a zatem w ca∏ej Eeropie, ˝ydzi sà posiadaczami kilku miliardów fran
ków, a przy tym w ka˝dej mniejszej miejscowoÊci sà tak˝e ˝ydzi, którzy trzymajà w swym r´ku ca∏kowity ob
rót monety krà˝àcej, a o˝ywiajàcej przemys∏, handel i rolnictwo tej˝e miejscowoÊci i przyleg∏ej okolicy”.
„Dzisiaj wszyscy cesarze, królowie i ksià˝´ta panujàcy sà zad∏u˝eni po uszy na utrzymywanie ogrom
nych armii wojska. Gie∏da reguluje te d∏ugi; je˝eli wi´c zapanujemy na gie∏dzie, zbli˝ymy si´ znacznie d
w∏adzy w paƒstwie. Potrzeba zatem u∏atwiç po˝yczki dla rzàdów, abyÊmy coraz bardziej i wi´cej trzymali j
w naszych r´kach. Za kapita∏y dawane przez nas, trzeba o ile mo˝noÊci braç w zastaw ˝elazne koleje, ad
ministracje podatków, lasy fabryki i wszelkie domicja”.
„Ziemiow∏adztwo pozostanie zawsze ˝elaznym, d∏ugowiecznym majàtkiem ka˝dego kraju. Stàd wypada
i˝ potrzeba o ile mo˝noÊci nabywaç posiad∏oÊci ziemskie, a im bardziej potrafimy wp∏ynàç na podzia∏ wi´k
szych majàtków, tym ∏atwiej dostanà si´ one do ràk naszych”.
„Pod pretekstem ulgi dla klas ubogich, potrzeba ca∏y ci´˝ar podatków rzàdowych i gminnych zwaliç n
posiadacza ziemi, a skoro tylko b´dziemy jej w∏aÊcicielami, ca∏a praca robotników chrzeÊcijaƒskich dosta
czy nam dochodów nadzwyczaj korzystnych”.
„Praca jest niwolniczà s∏ugà spekulacji, eksploatacja zaÊ jej i z tego pochodzàce wp∏ywy sà s∏ugami ro
zumu… a któ˝ mo˝e zaprzeczyç ˝ydom, ˝e nie posiadajà rozumu, przebieg∏oÊci i chytroÊci?…
„Lud nasz jest ambitny, chciwy, sk∏onny do niepohamowanej pychy i mi∏ujàcy rozkosze. Gdzie Êwiat∏
tam i cieƒ; nie bez racji nasz Bóg nada∏ swemu wybranemu ludowi ˝ywotnoÊç w´˝a, hytroÊç lisa, sokoli rzu
oka, pami´ç psa, pracowitoÊç mrówki, stowarzyszenie si´ i solidarnoÊç bobra. ByliÊmy w niewoli babiloƒ
skiej, a staliÊmy si´ pot´gà – Âwiàtynia nasza upad∏a, a tysiàce innych Êwiàtyƒ podêwign´liÊmy. Tysiàc
osiemset lat byliÊmy w niewoli, a dzisiaj przeroÊliÊmy czo∏em nad wszystkie te ludy, które nami pogardza∏y
„Powiadajà, ˝e mnóstwo ˝ydów przyst´puje do chrztu. To wcale nie szkodzi. Ochrzczeni pos∏u˝à nam
w∏aÊnie i b´dà dla nas stopniami, po jakich wejdziemy na drogi nowo odkryte, obecnie jeszcze nam nie zna
ne; albowiem neofici trzymajà si´ zawsze nas i pomimo chrztu ich cia∏a, duch i umys∏y zostajà zawsze ˝y
dowskimi”.
„Nadejdzie czas – za sto lat najpóêniej – ˝e nie ˝ydzi b´dà przechodziç na wiar´ chrzeÊcijaƒskà, lec
wskutek po∏àczeƒ fizycznych chrzeÊcijanie b´dà si´ starali zostaç ˝ydami, ale wówczas Izrael z pogard
ich odepchnie”.
„Naturalnym dla ˝ydów wrogiem jest KoÊció∏ ChrzeÊcijaƒski, powinniÊmy zatem ze wszystkich si∏ na
szych wszczepiç weƒ wolnomyÊlnoÊç, sceptycyzm, niewiar´, schizm´, a podniecaç wszelkie k∏ótnie i swar
mi´dzy rozmaitymi sektami chrzeÊcijaƒskimi. W logicznym przypadku rzeczy zacznijmy od ksi´˝y, og∏oÊm
przeciwko nim otwartà wojn´, otaczajàc ich podejrzeniami i drwinkami, Êledzàc pilnie i wyjawiajàc skandal
prywatnego ich ˝ycia”.
„Najwi´kszym wrogiem koÊcio∏a by∏a zawsze oÊwiata wyp∏ywajàca z rozpowszechniania szkó∏ publicz
nych, powinniÊmy si´ staraç pozyskaç wp∏yw na m∏odzie˝. Pretekst post´pu cywilizacji pociàga za sob
równouprawnienie wszystkich religii, a zatem wystarczy najzupe∏niej do wykreÊlenia nauki religii z progra
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mu szkó∏ chrzeÊcijaƒskich. ˚ydzi zaÊ potrafià otrzymaç katedry nauczycielskie we wszystkich tych˝e chrze
Êcijaƒskich szko∏ach i zak∏adach wychowania. Wyp∏ynie stàd, ˝e religijne wykszta∏cenie pozostaç mus
w zakresie domowego wychowania; a poniewa˝ na to nie starczy doÊç czasu w najwi´kszej cz´Êci fami
chrzeÊcijaƒskich, rzecz naturalna, ˝e duch religijny stopniowo upadaç b´dzie, a˝ do zupe∏nego zatracenia
Wyw∏aszczenie KoÊcio∏a z posiad∏oÊci ziemskich sprawi to, i˝ w krótkim bardzo czasie posiad∏oÊci te, jak
nale˝àce do rzàdów, przejdà w nasze r´ce za po˝yczki, jakie tym˝e rzàdom czyniç nie przestaniemy
a wszystkie te okolicznoÊci wyjdà na korzyÊç i pot´g´, do której dà˝ymy.
„Wszelki handel po∏àczony ze spekulacjà i wyp∏ywajàcymi z nich korzyÊciami, nie powinien wychodz
z ràk naszych, boç to przecie – ˝e tak powiem – jest wrodzonym prawem ˝ydów. Najpierw powinniÊmy za
w∏adnàç handlem spirytusu, mas∏a, ziarna i sierÊci, a wtedy b´dziemy posiadaç w naszych r´kach rolnictw
i ca∏e gospodarstwo wiejskie. My potrafimy dostarczyç zawsze ziarna i dla wszystkich; lecz je˝eliby powsta
∏y jakieÊ nieukontentowania mi´dzy ludem, wyp∏ywajàce z dro˝yzny i z niej pochodzàcej n´dzy, z ∏atwoÊci
mo˝emy zwaliç win´ na rzàdy i podnieciç jakieÊ zamieszanie, bo ka˝da rewolucja, ka˝de wstrzàÊni´cie
przysparza nam kapita∏u i zbli˝a do wytkni´tego celu”.
„Wszelkie posady rzàdowe muszà byç nam dost´pnymi, a skoro tylko je otrzymamy, przebieg∏oÊç i po
chlebstwa ˝ydowskich faktorów z rozmaitych klas i postaci dopomogà nam dojÊç tam, gdzie sà prawdziw
wp∏ywy i prawdziwa pot´ga. Rozumie si´ samo przez si´, ˝e mowa jest o takich posadach tylko, które przy
noszà ze sobà czeÊç, w∏adz´, przywileje i z tego wszystkiego wyp∏ywajàce zyski, albowiem te posady, któ
rych udzia∏em jest wiedza. Adwokatura to wielki krok naprzód, bo fach ten prowadzàcy do najwybitniejszyc
szczebli godnoÊci, najwi´cej idzie w parze z chytroÊcià i kr´tactwem, jakie sà w nas od dzieciƒstwa wpaja
ne i uwa˝ane za zalety, a które tak pot´˝nie mogà dopomóc nam wznieÊç si´ do w∏adzy i do wywierani
wp∏ywu na stosunki naszych naturalnych, a Êmiertelnych nieprzyjació∏… chrzeÊcijan!”
„I czemu˝ ˝ydzi nie mieliby byç ministrami oÊwiaty publicznej, kiedy tyle razy byli ju˝ ministrami skarbu
˚ydzi muszà stanàç wsz´dzie jako prawodawcy, aby znieÊç prawa Goimów (niewiernych grzeszników), wy
mierzone przeciw dzieciom Izraela. My zaÊ z naszej strony zostaniemy wiernymi na wieki, prawom przyka
zanym nam przez ojców naszych, to jest: przechowaniu w sercach naszych nieprzeb∏aganej nienawiÊci dl
wrogów i nieprzyjació∏ Izraela… dla ChrzeÊcian!”.
„Zresztà ju˝ nie potrzebujemy praw do obrony naszej, bo takowe z tak zwanym post´pem cywilizacji, zo
sta∏y prawie wsz´dzie w Europie ju˝ nam nadane. W obecnej wi´c chwili, powinniÊmy si´ staraç o nabyci
takich jeszcze praw, które wy∏àcznie mogà byç korzystnymi dla naszego ludu, jak na przyk∏ad: ∏agodne pra
wo o bankructwie uchwalone w celu humanitarnym, sta∏o by si´ w naszym r´ku prawdziwà kopalnià z∏ota
obfitszà, ani˝eli niegdyÊ owe nieprzebrane kopalnie Kalifornii”.
„˚ydzi powinni stanàç na czele wszystkich towarzystw spekulacyjnych, nie nara˝ajàc si´ jednak˝e n
˝adne niebezpieczeƒstwo, które by mog∏o powstaç z nadu˝ycia praw krajowych, jakie przez swà przebie
g∏oÊç powinni zr´cznie omijaç, i dla tego nie powinni si´ oddawaç tylko takim naukom, które idà w parz
z chytroÊcià i przebieg∏oÊcià im wrodzonnymi, a które z tego powodu sà dla nich ∏atwiejszymi. Najzr´cznie
szym jest dla ˝ydów kierowaç si´ na doktorów prawa i medycyny, kompozytorów muzyki, autorów w rozma
itych przedmiotach ekonomicznych, a to z przyczyny, ˝e wszystkie te powo∏ania i zaj´cia nieroz∏àcznà s
spekulacjà. Co do sztuk pi´knych nasi wynajdà rozmaite sposoby na dobre przyj´cie debiutanta i chocia˝b
ten by∏ znacznà miernoÊcià, potrafià otoczyç go pewnym kadzid∏em pochlebstw i zach´ty. W naukach zno
wu medycyna i ekonomia polityczna nale˝à do naszego plemienia. Doktor medycyny dopuszczany bywa d
najrozmaitszych tajemnic familijnych… w jego r´kach jest ˝ycie naszych wrogów. O doktorach prawa ju
wspomnianym by∏o… W ekonomii zaÊ politycznej bardzo ∏atwo jest zamàciç g∏ow´ i wykazaç, ˝e bia∏e jes
czarnym, a czarne bia∏ym”.
„PowinniÊmy zach´caç starania chrzeÊcijan o zastàpienie aktu Êlubu odbywanego w koÊciele, prostszym
kontraktem przed urz´dnikiem cywilnym, bo wówczas ujrzeç b´dzie mo˝na ˝ony ich i córy zdà˝ajàce d
naszego obozu, gdzie z∏oto przyciàgaç je b´dzie”.
„Je˝eli z∏oto jest pot´gà tego Êwiata, to niezawodnie drugà jest prasa, lecz có˝ ona mo˝e znaczyç be
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wspó∏udzia∏u pierwszej? Wszystkie zatem wy˝ej przytoczone zasady, rady i myÊli wówczas dopiero si´ zre
alizujà, gdy prasa b´dzie nam podw∏adnà. Nasi wi´c powinni i muszà objàç kierownictwo prasy codzienne
w ka˝dym kraju. JesteÊmy chytrzy, zr´czni i w∏adamy groszem, potrzeba zatem za pomocà wielkich dzien
ników politycznych kszta∏ciç i kierowaç opinià publicznà, wed∏ug naszych wy∏àcznie interesów krytykowa
dzie∏a i scen´ i uzyskaç wp∏yw na publicznoÊç ulicznà, czyli proletariat.
„Takimi drogami post´pujàc krok za krokiem, odprzemy chrzeÊcijan od wszelkiego wp∏ywu i podyktujem
Êwiatu to wszystko, w co ma wierzyç, co szanowaç; a czem pogardzaç i co przeklinaç. Powtórzymy ˝a∏obn
p∏aszcz Izraela i skarg´ na ucisk, który tak d∏ugo nas d∏awi∏!… Wtedy pojedyƒczo wyst´powaç b´dà na
nieprzyjaciele, zarzucajàc nam dà˝noÊci nasze; lecz masy g∏upie i ciemne b´dà po naszej stronie. My zaÊ
dzier˝àc pras´ w naszych d∏oniach, b´dziemy mogli zmieniaç prawoÊç w nieprawoÊç; bezczelnoÊç pod
nieÊç do prawdziwej czeÊci, b´dziemy mogli wstrzàsnàç nietykalnà dotàd instytucjà rodziny i rozbijaç je
cz∏onków na oddzielne czàstki… b´dziemy mogli wykorzeniç to wszystko, w co dotychczas wrogowie na
wierzyli… b´dziemy mogli zrujnowaç kredyt, podburzyç dra˝niàce nami´tnoÊci, wydaç wszystkiem
i wszystkim wojn´ otwartà, narzuciç s∏aw´ lub pogrà˝yç w otch∏aƒ bezczelnoÊci kogo i co tylko zechce
my!…”
„Wszystko to niechaj wyrytym zostanie w pami´ci ka˝dego Izraelity!…”
„Pot´ga nasza rozwinie si´ w olbrzymie drzewo, którego konarami b´dà: szcz´Êcie, bogactwo, pot´g
i rozkosz u˝ywania w zamian za nieszcz´Êcia, niebezpieczeƒstwa i pogard´, które przez 18 wieków by∏
naszym udzia∏em”.
„Ka˝dy wi´c Izraelita powinien nieÊç pomoc drugiemu. Skoro tylko jeden kroczy naprzód, niechaj ciàgni
i innych za sobà, a je˝eli mu si´ noga poÊliênie, niechaj wszyscy biegnà mu na pomoc. Je˝eli który z na
szych jest pociàgni´ty przed sàd chrzeÊcijaƒski za przekroczenie praw kraju, w jakim zamieszkuje, inni ˝y
dzi powinni mu dopomagaç, lecz tylko w takim razie, je˝eli obwiniony post´powa∏ zgodnie z prawami, jakim
si´ rzàdzi lud Izraelski”.
„Lud nasz jest zachowawczym, konserwatywnym, piel´gnujàcym i ochraniajàcym religijne obrzàd
i ustawy od poczàtkowych êróde∏ ich pochodzenia. Silnie on stoi przy prastarym, lecz w interesie naszym
trzeba si´ staraç przyjàç udzia∏, a nawet uzyskaç kierownictwo w reformach, które stojà na porzàdku dzien
nym, to jest: polepszenia bytu materialnego klas roboczych i ubogich. PowinniÊmy wi´c przyjàç udzia
w tym ruchu, ale tylko pozornie; bo w rzeczy samej starania nasze powinny dà˝yç do skierowania ca∏eg
pràdu tych˝e reform czy podzia∏u i zrównania bogactw w stosunku do pracy – na drog´ politycznà”.
„Masy same przez si´ g∏upie i Êlepe dajà si´ zawsze powodowaç i prowadziç krzykaczom… a któ˝ lepie
i g∏oÊniej od ˝yda ha∏asowaç i blagà omamiç potrafi?… Dlatego te˝ nasi wiodà rej w prasie i na trybunac
we wszystkich chrzeÊcijaƒskich narodach”. „Im wi´cej gromad i zebraƒ, tym wi´cej do niezadowolenia, a le
nistwa do pracy, z czego koniecznie musi nastàpiç zubo˝enie ludów i poddanie go pod tym, którzy w∏adaj
groszem, i dêwignià do polepszenia proletariatu. Wszelki ruch majàcy na celu zmian´, wzbogaca nas, ru
nujàc drobne majàtki, które muszà brnàç w d∏ugi. KruchoÊç podstawy podnosi nasze wp∏ywy i naszà pot´g
i dlatego popieraç wypada wszelkie niezadowolenia, a stàd wyp∏ywajàce chwile dojÊcia do naszego jedyne
go celu… to jest do panowania na ziemi”.

Rozdzia∏ III
O Kahale jako instytucji …
Brafmann w swojej Ksià˝ce o Kahale pisze tak o tej instytucji:
„Poniewa˝ urodzi∏em si´ i by∏em wychowanym w ˝ydowskiej wierze, w której zostawa∏em do 34 roku ˝y
cia mego, êród∏a, z jakich mia∏em czerpaç dla zastosowania si´ do rozkazu wydanego mi przez Sobór pe
tersburski – nie by∏y mi obcymi. Rozkaz ten by∏ nast´pujàcej treÊci: „Wynaleêç Êrodki usuwajàce przeszko
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dy, jakie ˝ydzi w ogólnoÊci stawiajà tym z ich wspó∏wyznawców, którzy objawiajà ch´ç przejÊcia na wiar
chrzeÊcijaƒskà”. Przy pomocy wi´c, jakà mi udzieli∏ arcybiskup Miƒski i przy objaÊnieniach powzi´tyc
u niektórych, dawniejszych moich wspó∏wyznawców potrafi∏em z ∏atwoÊcià dojÊç do zebrania bardzo wa˝
nych faktów, objaÊniajàcych po∏o˝enie i czynnoÊci ˝ydów w ogólnoÊci”.
„Materia∏y w ten sposób zebrane, sk∏adajàce si´ z notatek, dokumentów, aktów i tym podobnych dowo
dów, wi´cej wyjaÊniajà wewn´trzne a skryte stanowisko ˝ydów poÊród spo∏eczeƒstwa, w jakim ˝yjà, ja
wszystkie dotàd znane i badawczo poszukiwane Êrodki, których ˝ydzi u˝ywajà dla zapewnienia sobie byt
i wp∏ywów, jakie chcà wywieraç na mieszkaƒców Europy i… ca∏ego Êwiata”.
„Najwa˝niejsza cz´Êç tych materia∏ów – a dotàd wcale nie znana Êwiatu chrzeÊcijaƒskiemu – sk∏ada si
z przesz∏o tysiàca rozporzàdzeƒ Kaha∏u, czyli: Zarzàdu spo∏ecznego i Bet-Din – Sàdu Talmudowego
dwóch instytucji ˝ydowskich, którym ˝ydzi Êlepo ulegajà i których prawami si´ rzàdzà”.
„Wa˝noÊç i znaczenie tych˝e dokumentów zawiera si´ w tym, ˝e wykazujà praktycznoÊç ˝ycia dzisie
szych ˝ydów i o ile to ˝ycie stoi ni˝ej od dawnych teorii Talmudu, z jakiej ich byt si´ sformowa∏ i powsta
teorii, która nie mog∏a byç dotàd zrozumianà przez tych, co nie byli wychowanymi w Synagodze – i tak:
„W Talmudzie nie ma okreÊlonych granic, do jakich Kaha∏ i Bet-Din mogà rozprzestrzeniç swà w∏adz
nad ˝yciem ˝ydów… Sami zaÊ ˚ydzi przez praktyczne ˝ycie wyrobili sobie prawie nowà teori´, jakiej si
trzymajà i wed∏ug której post´pujà”. „W dokumentach tu przytoczonych poka˝e si´ w jaki sposób teraênie
szy Kaha∏ rozporzàdza si´ w tym wzgl´dzie na przyk∏ad z dokumentów oznaczonych numerami 16, 64
131, 158 wypada:
1. ˚e despotyzm Kaha∏u zabrania ˝ydom zapraszaç kogokolwiek, czy to ChrzeÊcian, czy ˚ydów, na do
mowe uczty wypadajàce z powodu jakiejÊ uroczystoÊci familijnej, równie˝ jak przygotowywaç jad∏o i napoje
bez wyraênego pozwolenia Kaha∏u.
2. Na zapytanie, jakie znaczenie majà dla ˝ydów prawa kraju, w jakim zamieszkujà? Talmud mówi, ˝
Dine demalhute Dine (prawo Cesarza jest prawem ˝ydów) drugi raz, ˝e to prawo stosuje si´ tylko do osob
cesarskiej, ale nigdy do wyroków sàdowych albo administracyjnych kraju, które dla ˝ydów, pod ˝adnym
wzgl´dem nie sà obowiàzujàcymi – w trzecim zaÊ miejscu zbija te poprzednie zdania, utrzymujàc, ˝e: Ra
babanon – mikrema∏kie (Rabini sà cesarzami). Rozumie si´, ˝e rozmaite te twierdzenia Talmudu, mogà by
t∏umaczone rozmaicie, to te˝ porównujàc je z t∏umaczeniem, jakie im Kaha∏ nadaje, wypadnie, ˝e ˚ydz
spe∏niajàcy obowiàzek S´dziów w sprawach kraju, w jakim ˝yjà, nie sàdzà wed∏ug kodeksu praw, jakim te
kraj si´ rzàdzi, lecz wed∏ug rozkazu, jaki im pierwej Kaha∏ i Bet-Din naznaczy∏.
3. Na pytanie jak si´ ˝ydzi zapatrujà ze swego stanowiska religijnego na w∏asnoÊci ruchome lub nieru
chome nale˝àce do ˝ydów? Talmud odpowiada tak niezrozumiale, tak miesza czarne z bia∏ym, ˝e ka˝d
˝yd mo˝e sobie t∏umaczyç, jak mu si´ podoba i z tego powodu potrafi omamiç najuczeƒszego badacza nie
˝yda. „ Z 37 aktów przytoczonych w Ksià˝ce o Kahale pokazuje si´, ˝e Kaha∏ sprzedaje w obr´bie do nieg
nale˝àcym, to jest w tym, w którym on despotycznie rzàdzi, Hazaka i Meropi´, czyli prawa pozwalajàce eks
ploatowaç ka˝dy majàtek nieruchomy, nale˝àcy nie do ˝yda, równie jak ka˝dà osob´, która nie wyznaje re
ligii ˝ydowskiej”. „Jednym s∏owem z aktów i dokumentów znajdujàcych si´ w Ksià˝ce o Kahale wiedzieç si
daje: ˝e Kaha∏ i Bet-Din dwa zarzàdy ˝ydowskie, które w teraêniejszych czasach niezale˝nie i despotyczni
zarzàdzajà osobistym i publicznym ˝yciem ˝ydów, nie trzymajà si´ praw przepisanych przez Talmud, lec
t∏umaczà je wed∏ug okolicznoÊci i swego widzimisi´… i ˝e rozporzàdzenia tych dwóch w∏adz – gro˝àcyc
Herem (przysi´gà i przekleƒstwem) – jakim ˝ydzi Êlepo ulegajà, sà daleko wa˝niejsze dla ka˝dego ˝yda
ani˝eli prawa zamieszczone i zawarte w ich kodeksie praw, czyli Talmudzie”.
„Odkrywamy w taki sposób wewn´trzne spr´˝yny towarzyskiego ˝ycia ˝ydów, z jakimi prawa napisan
w Talmudzie w ˝aden sposób nie mogà obeznaç czytelników. Dokumenta i akta przytoczone w Ksià˝c
o Kahale wyjaÊniajà doskonale: jakà drogà i jakimi sposobami ˝ydzi przy ograniczonych prawach cywi
nych, których dotàd u˝ywali, potrafili wyrugowaç z pewnych miejscowoÊci obcy dla nich ˝ywio∏? Jak za
w∏adn´li majàtkami nieruchomymi, kapita∏ami i oswobodzili od wszelkiej innej nie˝ydowskiej konkurencji ca
∏y handel i przemys∏, który kwit∏ w pewnych miejscowoÊciach? Czyli objaÊnimy wszystko, to co ju˝ wydarzy
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∏o i codziennie powtarza na Litwie, Wo∏yniu, Podolu, Ukrainie w Królestwie Polskim, w Galicji, w Rumun
a na poczàtku teraêniejszego stulecia w niektórych departamentach Francji (czego dowodem jest list Napo
leona I z 29 listopada 1806 r. do Champagny) gdzie pomimo znacznej mniejszoÊci mieszkaƒców pochodze
nia ˝ydowskiego, bo zaledwie 60.000 dusz liczàcej, wielka cz´Êç w∏asnoÊci nieruchomych i ruchomyc
przesz∏a w r´ce ˝ydów”. „˚e ˝ydzi nie przestali post´powaç i dzia∏aç w tym samym duchu co dawniej, na
lepszym dowodem jest protest wystosowany przez mieszkaƒców Rumunii w ostatnich czasach, który za
wiera te˝ same skargi na ˝ydów, jakie by∏y zaniesione do w∏adz ówczesnych przez mieszkaƒców miast
Wilna w 1658 roku (zbiór praw Dubeƒskiego, s. 222). Dla tych przyczyn, od bardzo dawnych czasów, w
wszystkich krajach, gdzie ˝ydzi osiedlili, to dawano, to odbierano im prawa cywilne, chcàc zniszczyç wp∏yw
ich i dà˝noÊç opanowania wszystkich ga∏´zi handlu, przemys∏u, w∏asnoÊci itd”.
„Nareszcie akta i dokumenta przytoczone w Ksià˝ce o Kahale wyjaÊniajà: dla jakiej przyczyny praca i ka
pita∏y poÊwi´cone przez rzàdy dla przekszta∏cenia ˝ydów w teraêniejszym stuleciu, nie przynios∏y skutku
pomimo i˝ po rozpatrzeniu i osàdzeniu wa˝noÊci aktów i dokumentów wy˝sza, w∏adza w pó∏nocno-zachod
nich guberniach cesarstwa rosyjskiego, wyda∏a rozporzàdzenia kasujàce zarzàdy Kaha∏u i Bet-Din.
„AutentycznoÊç dokumentów, o jakich mowa, dowodzà:
a) staroÊç papieru, na jakim sà pisane,
b) jednostajnoÊç pisma notariusza,
c) znaki wodne na papierze B.O.F.E.B.
d) mnóstwo tych samych podpisów.
Wszystkie zebrane tu akta i dokumenta datujà od roku 1794 do 1833, sà uklasyfikowane w chronologicz
nym porzàdku i zgodnie z orygina∏ami. Notatki przy∏àczone wskazujà prawa i ustawy, na mocy których by∏
one wydane, g∏ównym zaÊ ich celem by∏o utrzymanie wp∏ywów na ˝ydów i nie˝ydów”.
Akta i dokumenta z rosyjskiego sà oznaczone w Ksià˝ce o Kahale przez Brafmanna numerami 16, 64
131, 158.
Nr 16. O prawid∏ach wskazanych przez Kaha∏ wzgl´dem zaproszenia goÊci na wszelkie zabawy, obiady itp
1. Na bal lub traktament z powodu uroczystoÊci obrzezania mogà byç zaproszeni: wszyscy cz∏onkowi
bocznej linii rodziców dziecka do drugiego pokolenia w∏àcznie. Gdyby zabawa by∏a wyprawianà kosztem in
ne osoby jak rodziców, taka˝ sama regu∏a powinna byç zachowana.
2. Gewater (kum) i Sandeke (powa˝na osoba), który ma honor trzymaç dziecko na swych kolanac
w czasie obrzàdku obrzezania; przy tym trzech operatorów: Mogel, Tore i Macic i ten, który odczytuje modl
tw´ nad czaszà po skoƒczonej ceremonii.
3. Swaty i rodzice nowo˝eƒców przed i po Êlubie.
4. Pi´ciu wiernych przyjació∏ i Melamed (nauczyciel dzieci).
5. Dwóch sàsiadów z prawej i dwóch z lewej strony, zamieszka∏ych na tej samej ulicy, a trzech mieszka
jàcych na przeciwleg∏ej stronie.
6. Wynajmujàcy kram mo˝e byç proszonym do w∏aÊciciela tego˝ i odwrotnie. To samo stosuje si´ do lo
katorów mieszkaƒ.
7. Wspólnik handlu, roczny najemnik, cyrulik i krawiec domowy.
8. ˚ydowscy naczelnicy miasta i rzàdowi urz´dnicy.
9. Cz∏onek jakiegokolwiek bractwa mo˝e zaprosiç starszego z tego˝ bractwa.
10. S∏u˝àcy Kaha∏owi, je˝eli sà opatrzonymi w Êwiadectwo Kaha∏u.
Na weselne gody mogà byç zaproszeni: wszyscy krewni do drugiego pokolenia w∏àcznie, swaty, sàsied
i w ogólnoÊci wszyscy ci, którzy sà wymienieni w uroczystoÊciach odbywajàcych si´ z okazji obrzezania
a prócz tego dziesi´ciu wiernych przyjació∏ i kilka dru˝ek Êlubnych. Gody obrzezania i wesela u biednych
którzy odbywajà takowe za pomocà sk∏adki, nie ulegajà tym samym prawid∏om. Zabrania si´ pod Herem
(przekleƒstwem) odbywaç taƒcujàce wieczory i gody innego rodzaju w sobot´ nast´pujàcà po dniu wese
nym, zarówno dla m´˝czyzn, jako te˝ i dla kobiet. Pozwolonym jest jednak˝e ugoÊciç m∏odzie˝ obojga p∏c
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kiedy si´ zaprasza nowo˝eƒca w sposób uroczysty. Kto poza obr´bem miasta ˝eni syna lub wydaje córk
i tam urzàdza wesele, temu jak najsurowiej wzbronionym jest zapraszaç kogokolwiek bàdê z miasta na go
dy weselne: równie jak te˝ zabrania si´, w takim razie mieszkaƒcom miast posy∏aç dla nowo˝eƒców gro
sze-geszenke (weselne dary). Zabrania si´ pod Herem (przekleƒstwem) Szamoszom (pos∏aƒcom synago
gi) zwo∏ywaç na gody obrzezania lub wesela, wed∏ug rejestru, który by poprzednio nie by∏ skontrolowan
przez Ehod-Meszamosz-Hakhila (jednego z miejscowych notariuszów) i zatwierdzonym przez w∏asnor´cz
ny podpis jego Êwiadczàcy, ˝e rejestr ów u∏o˝onym jest stosownie do wy˝ej przepisanych regu∏. Zabronio
nym tak˝e jest Szamoszom zapraszaç kogokolwiek bàdê z nieumieszczonych na takim rejestrze. Pod kar
Herem nie wolno nawet samemu gospodarzowi zaprosiç innych goÊci jak tylko tych, którzy sà umieszczen
w rejestrze, o jakim mowa; nikomu zaÊ z ˝ydów nie wolno przybyç na gody wydawane z okazji obrzezani
lub wesela, je˝eli nie odebra∏ inwitacji przez Szamosza.
Za przekroczenie wszystkich tych powy˝ej wymienionych postanowieƒ, przest´pca ulegnie karom prze
pisanym za z∏amanie lndui (przysi´gi): „Na takiego cz∏owieka spadnà rozmaite nieszcz´Êcia i kary pieni´˝
ne, od jakich nic go ochroniç nie potrafi, ani osobisty honor, ani honor jego familii, ani te˝ przera˝enie wy
mówki, wykr´ty i ekskuzy nie b´dà uwzgl´dnionymi. Pokornym zaÊ i s∏uchajàcym tych postanowieƒ niecha
radoÊç i przyjemnoÊç towarzyszy, a udzia∏em ich niech b´dzie b∏ogos∏awieƒstwo i niechaj si´ cieszà na go
dach swych synów, wnuków i prawnuków. Taka jest wola Boga!”
Nr 64. Regu∏y dla wydajàcych gody, uczty itd.
Poniedzia∏ek w wigili´ dnia 1 Sivona 5559 r. nast´pujàce og∏oszenie zosta∏o uczynione po wszystkic
bo˝nicach:* S∏uchaj Narodzie Âwi´ty!… Przywódcy naszego miasta wraz z Gaonem (rezydujàcy w Bet-Din
og∏aszajà ˝e:
1. Od dnia dzisiejszego nikomu nie wolno na godach weselnych lub obrzezalnych traktowaç goÊci piern
kami i wódkà, lecz tylko mi´sem. Je˝eli zaÊ Kaha∏ da pozwolenie, to b´dzie wolno traktowaç tylko piernika
mi i wódkà, zastosowujàc si´ zresztà jak najÊciÊlej do przepisów o zaprosinach na gody wydawane z okaz
wesela lub obrzezania.
* Ca∏y ten akt napisany jest ˝argonem ˝ydowskim dlatego, aby by∏ zarozumianym przez ni˝sze warstwy, które nie rozumiejà po hebrajsk

2. Zabrania si´ m´˝czyznom, a zw∏aszcza kobietom, podczas powinszowania Szalem-Zohar (urodzi
syna w pierwszà sobot´ po po∏ogu) kosztowaç i cz´stowaç si´ wódkà, piernikami, konfiturami, ciastkam
i innymi podobnymi ∏akociami. Zabrania si´ kobietom u˝ywaç ∏akoci z okazji powinszowania urodzin cór
nie tylko w sobot´, lecz tak˝e w inne dnie powszednie, z wyjàtkiem jednak˝e najbli˝szych kuzynek. Tym
wi´cej zabrania si´ wynosiç te˝ ∏akocie z domu albo te˝ odbieraç je, skoro takowe sà przys∏ane przez wy
dajàcych uczt´, a tym ostatnim najsurowiej jest wzbronionym robiç podobne prezenty.
3. Zabronionym jest równie˝ wydawaç fety w ciàgu tygodnia poprzedzajàcego obrzezanie, równie˝ ja
nast´pujàcego po tym obrzàdku, z wyjàtkiem jednak˝e wigilii dnia, w jakim ten obrzàdek jest wykonanym
w którym to dniu pozwolonym jest wydawaç gody dla ubogich; lecz prócz Sarwarów (gospodarzy balu*) ni
nale˝àcych do tej klasy niechaj si´ nie wa˝y pokosztowaç jakiegokolwiek bàdê specja∏u.
* W ka˝dym towarzystwie ˝ydowskim jest kilka Sarwarów. ˚ydowskie gody sà doÊç oryginalne. Ka˝dy goÊç dostaje osobnà porcj´ ka˝d
potrawy i ca∏a umiej´tnoÊç takiego Sarwara zale˝y na tym, aby wydzieliç porcj´ wi´kszà lub mniejszà, t∏ustszà lub chudszà, stosownie do zn
czenia i majàtku, jakie goÊç posiada.

4. Zabranie si´ w dniu obrzàdku obrzezania wyst´powaç z obiadem dla kobiet, wyjàwszy matki i teÊcio
wej po∏o˝nicy, kumy i jej matki, lecz tej ostatniej tylko w takim razie, je˝eli kuma jest dziewicà zar´czonà, ju
komu i akuszerki, zresztà ˝adna inna kobieta nie powinna si´ znajdowaç na takich godach.
5. Zabranie si´ urzàdzania osobnego traktamentu w dniu wyjÊcia z obowiàzku akuszerki; podobny trak
tament powinien byç danym w dniu ceremonii obrzezania.
6. Na gody wydawane z okazji obrzàdku obrzezania pozwolonemu jest spraszaç do trzeciego pokoleni
w∏àcznie, swatów, Sandeke, (powa˝nà osob´ trzymajàcà dziecko na kolanach w czasie operacji) trzec
operatorów obrzezania, naczelnika miasta dla pob∏ogos∏awienia nad czaszà, trzech Sarwarów: po dwóc
sàsiadów zamieszka∏ych z obu stron w tym samym rz´dzie i trzech mieszkajàcych na przeciwleg∏ej stroni
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ulicy, wspólnika handlu, nauczyciela dzieci, który tak˝e ze swej strony, mo˝e zaprosiç rodziców innych swo
ich uczniów.
7. Na gody weselne mo˝na zapraszaç wszystkie tu wy˝ej wymienione osoby oprócz tego Szaferów
(dru˝ki) i czterech Sarwarów (gospodarzy balu), na których wk∏ada si´ obowiàzek wykonywania swych atry
bucji wed∏ug przyj´tego zwyczaju.
8. Przywódca (naczelny starosta miasta) mo˝e zaprosiç na gody weselne lub obrzezanie innych przy
wódców swych towarzyszy.
9. Cz∏onkowie Êwi´tego bractwa pogrzebowego mogà zparosiç prze∏o˝onego tego bractwa.
10. Narzeczony, który przyjecha∏ na wesele z innego miasta, ma prawo zaprosiç gospodarza domu
w którym zamieszka∏ od czasu swego przyjazdu. Wyjàwszy zaÊ gospodarza domu, w którym zamieszka∏ o
czasu swego przyjazdu. Wyjàwszy zaÊ gospodarza, nikt nie ma prawa przyjÊç ze swymi krewnymi.
11. Ze s∏u˝by synagogi mogà byç zaproszeni na gody weselne lub obrzezanie: g∏ówny rabin miasta, kan
tor ze Êpiewakami, dwóch s∏u˝àcych synagogi; dy˝urny psalmista i Szullkemper (przywo∏ujàcy naród Izra
ela w dzieƒ Êwiàteczny g∏oÊnym wo∏aniem po wszystkich ulicach In-szul-a-rain, to jest do synagogi; w dni
zaÊ powszednie pukajàcy drewnianym m∏otkiem w okiennice).
Mo˝e byç tak˝e zaproszonym kaznodziejà Êwi´tego bractwa pogrzebowego. Wszystkim zaÊ innym po
s∏ugaczom synagog powinno si´ daç na wódk´, lecz nie wolno ich zapraszaç.
12. Cz∏onkowie bractwa pogrzebowego, równie jako te˝ i innych bractw mogà zapraszaç swych pos∏ugaczy
13. Pod Herem (przekleƒstwem) zabrania si´ mieszkaƒcom miasta wyprawiaç wesele poza murami mia
sta, je˝eli nie otrzymajà formalnego pozwolenia Kaha∏u, bez wzgl´du czy narzeczona jest pannà, wdow
lub rozwódkà. Ci zaÊ, którzy otrzymujà pozwolenie, nie mogà wyjechaç z miasta dopóty, dopóki nie op∏ac
Rahasz (podatku) podobnego temu, jaki op∏acajà ci, co odprawiajà wesele w mieÊcie.
14. Oprócz uczty weselnej mo˝e byç wydanym jeden tylko festyn ze strony pana m∏odego i jeden z
strony panny m∏odej, albo przed weselem, albo po weselu.
15. Na weselu nie powinno byç jak tylko trzech muzykantów i Badhan (improwizujàcy wierszem i bawià
cy komponuje) ze swoim pomocnikiem.
16. Muzykantom nie wolno dawaç jeÊç w dzieƒ wesela wi´cej jak 3 razy.
17. Do obiadu wydanego z okazji ubierania panny m∏odej mo˝na zaprosiç m∏odych ludzi obojga p∏ci, na
wet niekrewnych.
18. Zabronionym jest podczas wesela traktowaç Êniadaniem z tortu nadziewanego konfiturami.
Nr 131. Rozporzàdzenie wzgl´dem festynów, wydawanych z powodu wroczystoÊci obrzezania.
Sobota 18 Siwona 5559r. Postanawia si´: i˝ od dnia dzisiejszego, na wszystkie przysz∏e czasy, nikt ni
mo˝e zarzàdzaç godów z powodu obrzezania, je˝eli by na tych godach nie znajdowa∏y si´ mi´sne potrawy
lecz tylko wódka i pierniki. Chocia˝by wydajàcy festyn by∏ cz∏owiekiem ubogim, musi jednak˝e zaprosiç na
mniej 10 osób, mi´dzy którymi powinien koniecznie znajdowaç si´ kantor i pos∏ugacz synagogi. Je˝eli zaÊ
ktokolwiek nie urzàdzi godów, stosownie do wskazanych tym rozporzàdzeniem przepisów, wzbrania s
kantorowi odczytanie zwyk∏ej modlitwy Gorahman, a przywo∏ujàcemu do Tory, zakazuje si´ powo∏aç wykra
czajàcego i niepos∏usznego.
Nr 158. O wyborze cz∏onków do ustanowienia praw i regu∏ tyczàcych si´ godów, wydawanych z przyczy
ny wesela i obrzezania
Sobota 21 Tewesta 5562r. Reprezentanci miasta na ogólnym zgromadzeniu postanowili: wybraç kilk
cz∏onków Kaha∏u i w∏o˝yç na nich obowiàzek zredagowania i u∏o˝enia sta∏ych praw i regu∏, tyczàcych si
wydawania uczt, festynów i wszelkiego rodzaju godów z przyczynà wesela lub obrzezania. Ustawy i regu∏
u∏o˝one przez wybranych majà byç przedstawione Kaha∏owi i ogólnemy zgromadzeniu do potwierdzenia
po czym b´dà one mia∏y si∏´ prawa.
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Rozdzia∏ IV
O kahalnych agentach i faktorach
Ajent Kaha∏u, któremu poleconym jest Êledziç interesa ˝ydów w ogóle lub te˝ jednego z nich, nazywa si
faktorem. Faktorski stan, czyli rzemios∏o, nie jest zastosowaniem jedynie do handlu. W mniemaniu ˝ydów
jest ono potrzebnym we wszystkich warunkach ˝ycia i dlatego w miejscowoÊciach, gdzie si´ ˝ydzi osiedli
spotkaç ich mo˝na za ka˝dym krokiem: w hotelach, ober˝ach, karczmach i szynkach, na ulicy, przy skle
pach, przed gmachami rzàdowymi, przed ratuszem, biurach, policji i innych ga∏´zi administracyjnych, sàdo
wych i bankowych, a nawet cz´sto przed mieszkaniami osób piastujàcych wa˝niejsze lub mniej wa˝n
urz´dy w tych˝e administracjach, sàdach bankach itd… Legiony tych faktorów umiejàcych chwytaç ka˝d
ruch ˝ycia spo∏ecznego i czerpiàcych z niego zyski dla siebie, dà˝à jednak do tego samego celu, to jest: d
odniesienia korzyÊci dla ogó∏u ˝ydowskiego.
Faktorowie ci dzielà si´ na rozmaite klasy, a ka˝da z nich ma swoich specjalistów. Jedni do handlu, dru
dzy do przedsi´biorstw, to znów do kojarzenia ma∏˝eƒstw, ci do wynajdywania potrzebujàcych pieni´dzy
ale majàcych jakàÊ odpowiedzialnoÊç, tamci do wyszukiwania mieszkaƒ, inni do str´czenie s∏ug, sà tacy, c
umiejà za∏atwiç interesa w biurach policyjnych, inni w administracyjnych, inni w sàdowych i tak dalej.
Nie ma tu mowy o adwokatach wyznania izraelskiego, bo ci, zdaje si´ nie post´pujà inaczej jak adwoka
ci nale˝àcy do innej religii. Faktorzy, o których tu jest wzmianka, sà ci, co nie posiadajà ˝adnego innego fa
chu jak tylko swój subtelny i zr´czny zmys∏, a których napotkaç i znaleêç mo˝na tylko w narodowoÊci ˝y
dowskiej. Ca∏ym zaj´ciem i zatrudnieniem ich bywa z jednej strony czychanie i niejako stanie na stra˝y
przy osobach takich, które majà pewne stanowisko w spo∏eczeƒstwie i od których zale˝eç mo˝e decyzja ja
kiejÊ sprawy, za∏atwienie jakiegoÊ wa˝niejszego interesu, z drugiej zaÊ strony wyszukiwanie spekulantów
wchodzenie z nimi w umowy wzgl´dem ceny, jakà ci chcà i mogà poÊwi´ciç na korzyÊç Porie`a (urz´dnika
dla za∏atwiania interesu. Rozumie si´ samo przez si´, ˝e faktor nie zapomina o sobie. Zgodziwszy si´ na
reszcie ze spekulantem, podejmuje si´ on przeprowadziç interes i wówczas udaje si´ do Porie`a, od które
go zale˝y za∏atwienie tego˝, próbujàc, jakimi sposobami mo˝e dojÊç do wytkni´tego przez siebie celu. Cz´
sto bardzo si´ zadarza, ˝e faktor naumyÊnie na wpó∏ tylko i jednà i drugà stron´ zadawala – a to ˝eby za
chowaç wp∏yw nadal i staç si´ niezb´dnym w innej sprawie. Co si´ tyczy tego ostatniego punktu, ka˝dy fak
tor trzyma si´ tradycyjnego sumienia faktorskiego wzgl´dem ró˝nicy, jakà wypada zachowaç w sprawac
zachodzàcych, mi´dzy ˝ydem a Goimem (chrzeÊcijaninem) – mi´dzy dwoma ˝ydami – mi´dzy Kaha∏em
a ˝ydem i mi´dzy Kaha∏em a Goimem. G∏ównym zaÊ celem ka˝dego faktora bywa oprócz swego zysku, po
siadaç notatki, w jaki sposób uda∏o mu si´ wprowadziç z drogi honorowej, czyli przekupiç Porie`a. Zbiór po
dobnych notatek z∏o˝onym jest w Kahale w tym celu, aby zachowaç wp∏yw na raz ju˝ przekupioneg
urz´dznika i aby pogroziç mu, gdyby ten chcia∏ kiedykolwiek dzia∏aç na szkod´ ogó∏u ˝ydów.
Faktorzy u˝ywajàcy swej dzia∏alnoÊci na korzyÊç ogó∏u ˝ydowskiego, spe∏niajà poruczenia Kaha∏u i po
st´pujà wed∏ug jego przepisów. Takim to sposobem, ogólne i prywatne, wa˝ne i mniej wa˝ne kwestie ˝y
dowskie zawsze i wsz´dzie znajdujà fanatycznych obroƒców w Kahale i w niezliczonej liczbie faktorów
Or´˝, jakimi Kaha∏ walczy, jest zawsze ten sam, dawno ju˝ znany, to jest przekupstwo!
Rozdawanie podarunków i przekupstwa urz´dników, którzy powinni strzec wykonywania praw krajo
wych, sta∏y si´ obyczajem u ˝ydów, który chocia˝ nie jest nakazanym przez Talmud, wyrobionym zosta
przez praktyk´ ich ˝ycia. Wielkie cuda wyprawia∏a i sprawia codziennie si∏a podobnego talmudyzmu, gd
jest u˝ytà przez sprytnych faktorów, znajdujàcych si´ w rozmaitych warstwach spo∏ecznoÊci. Si∏à tego tal
zmanu usuwali ˝ydzi i dotychczas usuwajà wszelkie przeszkody, jakie w∏adze miejscowe stara∏y si´ sta
wiaç, aby uchroniç ludnoÊç karajowà od ostatecznego nieuzdolnienia, w jakie ˝ydzi ˝yczà sobie ich wpro
wadziç. Dzi´ki temu talizmanowi w nied∏ugim czasie uda∏o si´ ˝ydom w miejscowoÊciach, w których si
osiedlili, zaw∏adnàç kapita∏ami i wywrzeç stanowczy wp∏yw na handel, przemys∏ i prac´ kraju. Sile tej fakto
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skiej stra˝y i sposobom przez nich u˝ywanych, zawdzi´czajà ˝ydzi wp∏yw, jaki sobie zapewnili w sàdach
w policji i administracjach, gdy si´ roztrzygajà sprawy mi´dzy w∏adzami cywilnymi a Kaha∏em, a nawet pry
watnymi ˝ydami. Nareszcie si∏à tej faktorskiej dzia∏alnoÊci oswobodzili i oswobadzajà ˝ydzi handel, prze
mys∏ i l˝ejsze rzemios∏a, od wszelkiej konkurencji nie˝ydowskiej.
S∏owem talizman, o jakim mówimy, sta∏ si´ w r´ku zr´cznych faktorów owà cudownà ∏askà, zamieniajàc
morza w suche ∏àki, a ska∏y w obfite êród∏a: z tà ró˝nicà, ˝e dawnymi czasy podobnà ∏askà w∏ada∏ jeden ty
ko naczelnik ludu izraelskiego, teraz zaÊ znajduje si´ ona w posiadaniu ka˝dego Kaha∏u i w r´kach niezl
czonego zast´pu faktorów ˝ydowskich.
Obraz faktorskiego ˝ycia dawno ju˝ znanym jest Êwiatu, bo o faktorach i przekupstwie doÊç cz´st
wspomniano i pisano po rozmaitych pismach europejskich. W teatrze nawet przedstawiano, w komedii Jed
no s∏owo od ministra, jakimi sposobami faktorowie ró˝nych kondycji i rozmaitych kategorii ofiarujà czasem
bardzo znaczne sumy dla wywo∏ania ministerialnego milczenia. Wypada wi´c teraz zwróciç uwag´ na now
zjawiska, czyli sposoby samym tylko ˝ydom dotàd Êwiadome.
Pomimo ˝e tyle ju˝ pisano o faktorach i przekupstwie, nikt jeszcze nie zwróci∏ uwagi na to, ˝e przekup
stwu ulegajà nie tylko osoby pojedyƒcze i wyjàtkowe, lecz ˝e temu z∏emu ulegajà ca∏e towarzystwa, nawe
w najbardziej oÊwieconych narodach. Ró˝nica zale˝y tylko od iloÊci sumy. To przekupstwo wykonywan
bywa przez faktorów ˝ydowskich rozmaitych kondycji i kategorii, z pewnym oznaczonym systemem. Nara
zie nie by∏o dotàd wyjaÊnionym, jakie stosunki zachodzà mi´dzy Kaha∏em z faktorami?
W jakich wypadkach i rozmiarach powinny byç rozdawane podarunki?
Z jakich êróde∏ sà czerpane fundusze na interesa Kaha∏u?
Przez kogo jest uskutecznionym rozdzia∏ funduszy?
Od kogo wychodzà postanowienia w tym celu?
Jakim sposobem zbierane sà fundusze przeznaczone na przekupstwa?
Kto w podobnych wypadkach bierze odpowiedzialnoÊç prowadzenia interesów… czy Kaha∏, czy te˝ rabin
Wszystkie te ciekawe a dotàd niezbadane kwestie wyjaÊnione zosta∏y przez 26 dokumentów umieszczo
nych w Ksià˝ce o Kahale Brafmanna, z których przet∏umaczyliÊmy najciekawsze i najwa˝niejsze oznaczo
ne numerami 4, 17, 21, 33, 37, 156, 59, 260, 261, 280, 281, 282, 284, 285 i które cytujemy w tym rozdziale
Na osobliwszà rozwag´ zas∏ugujà ostatnie pi´ç, jako dokumenta wykazujàce dzia∏alnoÊç komis
mianowanej przez cesarza rosyjskiego dla rozpatrzenia kwestii ˝ydowskiej i zarazem wynajdywania z
strony ˚ydów Êrodków i rozmaitych przeszków dla sparali˝owania tej˝e dzia∏alnoÊci. Dokumenta t
zgadzajà si´ ze sprawozdaniem Dzier˝awina, m´˝a stanu*, który by∏ cz∏onkiem tej˝e komisji.
„Rozpocz´to ze strony ˝ydowskiej – powiada Dzier˝awin rozmaite intrygi, wykr´ty i wybiegi, majàce n
celu pozostawienie kwestii ˝ydowskiej w dawnym stanie”. Dalej cytuje list schwytany przy jakimÊ ˝ydzie
a pisany przez pewnego rabina na Bia∏orusi do zaufanego ˝yda mieszkajàcego w Petersburgu.
List ten, wskazujàc sposoby, jakich ˝ydzi u˝ywali, aby dopiàç swego celu, tj. sparali˝owaç wszelkà dzia
∏alnoÊç naznaczonej przez cesarza komisji, dowodzi, jak silnà jest solidarnoÊç i organizacja plemienia ˝y
dowskiego. W liÊcie tym powiedziano, ˝e na Dzier˝awina jako na przeÊladowcy ˝ydów rozes∏ano p
wszystkich Kaha∏ach ca∏ego Êwiata Harem (przekupstwo) i ˝e na poparcie sparali˝owania dzia∏alnoÊci i ko
misji zebrano 1.000.000 rubli srebrem, które pos∏ane ju˝ by∏y do Petersburga dla przekupienia kogo tylk
mo˝na i usuni´cia Dzier˝awina; a gdyby nie potrafiono tego dokazaç dla strucia go i zg∏adzenia jakim innym
sposobem. Do spe∏nienia tego czynu naznaczony by∏ trzyletni termin. Tymczasowo zaÊ nalegano o starani
si´ w celu odwlekania i przed∏u˝ania kwestii ˝ydowskiej, albowiem dopóki ten ich wróg (Dzier˝awin) b´dzi
cz∏onkiem komisji, doputy nadziei nie ma korzystnego jej rozwiàzania dla ˝ydów. Ca∏a zaÊ ta wielka korzyÊ
zale˝a∏a na tym: aby pozostawiç ˝ydom pozwolenie sprzedawania wódki po karczmach wiejskich i szyn
kach ma∏ych miast, poniewa˝ za pomocà wyszynku wódki oni (˝ydzi) mogà rozpijaç wieÊniaków i przypro
wadzaç tych˝e ze swoim zbytkiem do zupe∏nej ruiny. Dla doskonalszego prowadzenia i poparcia tej spra
wy, mia∏a odbieraç komisja wyznaczona przez cesarza, rozmaite pisma w ró˝nych j´zykach i przez najzdo
*Sprawozdanie i notatki Dzier˝awina wysz∏y w Moskwie, 1860 r., s.794.
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niejsze pióra ˝ydowskie redagowano; pisma w jakich zawarte byç mia∏y informacje, opinie i zdania, w ja
sposób wypada urzàdziç ˝ydów zamieszka∏ych Rosj´? Istotnie w nied∏ugim potem czasie zacz´∏y si´ sypa
rozmaite korespondencje po francusku, po niemiecku, po angielsku, które by∏y przedstawiane komisj
a które z rozkazu cesarza by∏y rozpatrywane i roztrzàsane.
Tymczasem niejaki ˝yd Natko, w którym Dzier˝awin mia∏ zaufanie, z przyczyny jednozgodnego zapatry
wania si´ w kwesti´ ˝ydowskà i który dostarcza∏ ró˝nych wiadomoÊci tyczàcych si´ projektu zak∏adania fa
bryk, w jakich by ˝ydzi pracowali, przyszed∏szy pewnego razu do Dzier˝awina, ofiarowa∏ mu 200.000 rub
srebrem za to tylko, aby si´ sprzeciwi∏ zdaniom innych cz∏onków komisji, ustanowionej do rozpatrywan
kwestii ˝ydowskiej, utrzymujàc, i˝ wszyscy ci cz∏onkowie sà przychylni ˝ydom i chcà dzia∏aç w ich interesie
Dzier˝awin, uwa˝ajàc t´ propozycj´ jako rzecz wa˝nà, zada∏ sobie pytanie, co w tym razie wypada uczy
niç? Je˝eliby bowiem zgodzi∏ si´ na przyj´cie ofiarowanej mu sumy i dzia∏a∏ w duchu wspó∏cz∏onków kom
sji, zdradzi∏by swà przysi´g´ i postàpi∏ wbrew woli monarchy, a pozostawiajàc ˝ydów w dawniejszej ich o
ganizacji i pozwalajàc im u˝ywaç sposobów rujnowania w∏oÊcian, za pomocà wyszynku wódki po karcz
mach wiejskich i szynkach ma∏ych miast, znaczy∏oby to zrabowaç tych˝e w∏oÊcian i pozbawiç ich chleb
powszedniego. Je˝eliby zaÊ nie zgodzi∏ si´ i nie da∏ si´ przekupiç, pozosta∏by sam jeden w nierównej walc
ze wszystkimi innymi cz∏onkami komisji, a w takim razie ca∏a jego praca i staranie si´ nie mia∏oby by ˝adne
go powodzenia. Aby rozwiàzaç te trudne zadanie postanowi∏ udaç si´ do swego monarchy, któremu ukazu
jàc list przej´ty – o jakim wy˝ej by∏a wzmianka – oÊwiadczy∏, i˝ Cesarz przekonawszy si´ o jego wierne
s∏u˝bie, popieraç go b´dzie w tej sprawie.
W pierwszej chwili cesarz ogromnie by∏ oburzony. Kiedy Dzier˝awin zapyta∏, co wypada robiç, czy przy
jàç 200.000 rubli srebrem ofiarowane mu przez Notka dla odkrycia wszystkich intryg, zawaha∏ si´ widoczni
i pomieszany rzek∏: „zaczekaj ja ci sam powiem, kiedy i co wypada uczyniç”. Tymczasem wzià∏ list, ja
oÊwiadczy∏, dla sprawdzenia go innymi drogami i sposobami. Dzier˝awin by∏ wówczas pewnym, ˝e cesar
przekonanym zostanie tym pot´˝nym dowodem i ˝e nadal wystrzegaç si´ b´dzie ludzi otaczajàcych, a któ
rzy dali si´ przekupiç i protegowali ˝ydów.
Jednak˝e z powodu zwiàzków familijnych i przyjaêni, jakie ∏àczy∏y Aleksandra I z hrabià Walerym Alek
sandrowiczem Zubow, opowiedzia∏ cesarz temu˝ t´ spraw´ z wszelkimi szczegó∏ami. Hrabia Zubow zaÊ
b´dàc w Êcis∏ych stosunkach ze Speraƒskim, dyrektorem kancelarii spraw wewn´trznych, zakomunikowa
temu ostatniemu, jaki obrót bierze kwestia ˝ydowska. A ˝e Speraƒski zdatny bardzo cz∏owiek, wodzi∏ z
nos ministra spraw wewn´trznych Koczubeja i robi∏ z tym˝e, co mu si´ tylko podoba∏o i poniewa˝ poniewa
by∏ ca∏kowicie ˝ydom zaprzedanym przez poÊrednictwo pewnego spekulanta Pereca, z którym ˝y∏ za pa
brat w najrozleglejszy sposób i w którego domu mieszka∏, zamiast wi´c surowego ukazu cesarskiego, który
by pokrzy˝owa∏ wybiegi ˝ydowskie, na nast´pnym posiedzeniu komisji, wypowiedzianym zosta∏o zdan
wszystkich cz∏onków, ˝e nale˝y nadal pozostawiç ˝ydom prawo sprzedawania wódki i wszelkich trunków
og∏upiajàcych.
Poniewa˝ atoli Dzier˝awin nie da∏ na to swego g∏osu, bo naumyÊlnie by∏ nieobecnym na posiedzeniu
rzecz ca∏a zosta∏a chwilowo nierozstrzygni´tà. Cesarz zaÊ od tego czasu coraz ozi´blej przyjmowa∏ Dzie
˝awina, a wzgl´dem wzmiankowanego listu, nie tylko ˝e nie rozkaza∏ czyniç ˝adnego Êledztwa, ale nawe
ustnie nie wypowiedzia∏ o nim swej opinii.
Projekt tedy o ˝ydach u∏o˝ony przez Baranowa z zapatrywaniem si´ na spraw´ Dzier˝awina, rozkazan
oddaç Speraƒskiemu. Ten zaÊ przerobi∏ go po swojemu, omijajàc staranie adnotacje Dzier˝awina, jakby t
wcale nie istnia∏y i nie wzmiankujàc nawet w ukazie o opinii, wypowiedzianej przez tego ostatniego.
Gdy Dzier˝awin dowiedzia∏ si´ od Baranowa o rostrzygni´ciu w ten sposób kwestii ˝ydowskiej, zapyta
go, ˝artujàc: „Judasz sprzeda∏ Chrystusa za 30 srebrników, a wy za wiele sprzedaliÊcie ˝ydom w∏oÊcian na
szych? Baranow, uÊmiechajàc si´, odrzek∏: „po 30.000 dukatów na osob´, oprócz wszak˝e mej osoby, b
projekt przeze mnie u∏o˝ony przerobionym kompletnie zosta∏ przez Speraƒskiego, o którego zdzierstwac
i przekupstwie zw∏aszcza w sprawie ˝ydowskiej opinia jest ustalonà z przyczyny Êcis∏ych jego stosunków
z ˝ydem Percem”.
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Dokumenta odnoszàce si´ do Rozdzia∏u IV (Wyciàgi aktów umieszczonych w Dziele Brafmanna Ksià˝ka
Kahale)
Nr 4. O w y n a g r a d z a n i u k w a r t a l n y c h d o z o r c ó w ( n i ˝ s z y c h u r z ´ d n i k ó w p o l i c y j n y c h – p o d w ∏ a d n y c h p o l i c
majstrowi.
Sobota – oddzia∏ Noach 5555 r.
Reprezentanci Kaha∏u postanowili wydaç trzem poborcom policyjnym, za ca∏y czas ubieg∏y do dnia dz
siejszego po 8 z∏ p. (rrs.1 kop 20) ka˝demu. Pieniàdze te majà byç wr´czone przez trzech zaufanych (przy
si´g∏ych) i wzi´te z funduszów pochodzàcych od zbioru pude∏kowego, cz´Êci nale˝nej za rzeê byd∏a.
Nr 17. Rozporzàdzenie Kaha∏u z dnia 2 Tewesa 5555 r.
Z powodu nowych spisów ludnoÊci i propinacji trunków, na jakie trzeba mieç bacznoÊç i staraç si´, ab
wypad∏y w sposób najkorzystniejszy dla Kaha∏u za zezwoleniem wielkiego, ogólnego zgromadzenia posta
nowiono wyznaczyç 11 zaufanych cz∏onków ˝ydowskiego ludu, którzy majà krok w krok Êledziç bieg tyc
dwóch interesów – a ich czynnoÊci b´dà mia∏y ca∏à moc prawa jakby ono by∏o uchwalonym przez ogóln
zgromadzenie.
Do tych spraw wybrani powinni do∏o˝yç wszelkich swych staraƒ, ponoszàc nieuniknione koszta w tym ra
zie. Takowe koszta wynagodziç sobie mogà z jakiegokolwiek bàdê êród∏a dochodów ogólnych, stosowni
do wyboru.
Nr 21. O prezentach dla osób stojàcych u w∏adzy, czyli w ogóle dla Naczelników wszelkiego rodzaju.
Wtorek. Dzia∏ pi´cioksi´˝nicy Szelach 5555 r.
Reprezentanci ogólnego Zarzàdu postanowili Êciàgnàç zaleg∏e nale˝noÊci pieni´˝ne dla rzeêników by
d∏a, aby z tej sumy móc u˝yç znacznà cz´Êç na rozdanie podarunków dla wy˝szych urz´dników miejskich
Suma przeznaczona na ten cel powinna byç oddana Szameszowi (Notariuszowi), który ma trzymaç Êcis∏
i szczegó∏owy rachunek w tym interesie.
Nr 33. Czwartek, dzia∏ pi´cioksi´˝nicy Noach, 5558 r.
Reprezentanci Kaha∏u postanowili u˝yç 100 rsr. na zakupienie ry˝u i innego ziarna na pewien cel, a 5
rsr. dla wr´czenia sekretarzowi gubernatora za wyÊwiadczenie us∏ug dla ogó∏u ˝ydowskiego.
Nr 37. Âroda, dzia∏ pi´ciu ksiàg Wajejcej, 5558 r.
Reprezentanci Kaha∏u polecili udzieliç z kasy kahalnej dostateczne fundusze na Êniadania i wina dla s´
dziów, którzy majà wydawaç wyrok w sprawie ˝ydowskich rzemieÊlników.
Nr 156. O Êciàganiu pieni´dzy na powinszowanie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia w∏adzom chrzeÊcijaƒskim
Sobota, 21 Tewesa 5562 r.
Z powodu nadzwyczajnych wydatków, jakie wypada uczyniç z przyczyny nadchodzàcych Êwiàt, wszys
kim naczelnikom chrzeÊcijaƒskim, jak to zawsze czyni Kaha∏, ogólne zgromadzenie postanowi∏o daç praw
tajemnemu przeÊladowcy, aby ten˝e u˝y∏ wszelkich gwa∏tów, przeÊladowaƒ i wszystkich Êrodków dla Êcià
gni´cia niedoboru z procentowego podatku, a pieniàdze uzyskane u˝yç na kolend´ dla naczelników chrze
Êcijaƒskich.
Nr 159. Postanowienie z przyczyny jakiejÊ rewizji.
Poniedzia∏ek, 24 Tewesa 5562 r.
Poniewa˝ spo∏eczeƒstwo ˝ydowskie potrzebuje ogromnej sumy pieni´˝nej z powodu rewizji zarzàdzone
przez miejskie w∏adze – reprezentanci Kaha∏u postanowiajà wziàç i obróciç na wydatki dla za∏atwieni
w sposób korzystny dla ogó∏u ˝ydowskiego, fundusz z trzygroszowego podatku na mi´so, to jest z tej kwo
ty, która ju˝ dawno zosta∏a uzbieranà przez zaufanego, przeznaczonego do zbioru tego˝ podatku. Repre
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zentanci Kaha∏u, ogólnego zgromadzenia i Bet-Din, jednozgodnie uznali, i˝ nie wolno jest u˝yç pini´dzy ze
branych z wymienionego tu wy˝ej êród∏a na inne potrzeby miejskie ale wy∏àcznie obróciç je nale˝y na ce
o jakim mowa – a wszystko co tylko wyg∏oszonym zosta∏o uchwalone jednozgodnie w izbie kahalnej.
Nr 260. O zapomodze dla szynkarzy podczas procesu tych˝e z przedsi´biorcami.
Âroda, wed∏ug dzia∏u Matot-u-Messe 28 Tamuza 5562 r.
Reprezentanci Kaha∏u postanowili wydaç z kasy ogó∏u dla wsparcia szynkarzy procesujàcych si´ z prze
si´biorcami – pieniàdze na wszelkie wydatki niezb´dne dla poparcia tego procesu, a mianowicie: ca∏à kwo
t´ niedozbieranà do przysi´g∏ych, z pude∏kowego zbioru na iluminacje, stosownie do upowa˝nienia Kaha∏
i starszyzny od Sabbaty wed∏ug dzia∏u Behaalotha (art. 251). Pieniàdze, które nie dope∏ni∏y sumy 100 duka
tów, muszà byç oddane wy˝ej wspomnianym szynkarzom.
Nr 260. O sprzedaniu Izakowi synowi Gerszona prawa eksploatacji* placu nale˝àcego do kleru Rekitskiego
Na ogólnym zgromadzeniu wszystkich starszych (g∏ów) przywódców i reprezentantów naszego miasta
za wspólnà zgodà, bez wszelkiego wahania si´ albo jakich obwijaƒ (kr´tactwa), w kahalnej izbie, wobe
pe∏nej liczby cz∏onków postanowiono: Sprzedaç Rabbi Izaakowi synowi Gerszona prawa posiadania (eks
ploatowania) placu i szpitala nale˝àcego do kleru Rekitskiego**, po∏o˝onych przy koƒcu ulicy kajdanowe
przy tym sprzedaje si´ prawo eksploatacji niezabudowanego placu tutejszej gminy (Mieszczaƒstwa) przyle
g∏ego do wy˝ej wymienionych placu i szpitala. Prawo to eksploatacji w∏asnoÊci chrzeÊcijaƒskich sprzedaj
si´ Izaakowi, jego potomkom lub innym pe∏nomocnikom wskazanym w sukcesyi, od centrum ziemi a˝ d
wysokoÊci niebios, bez wszelkiego ograniczenia, za co Rabbi Izaak wniós∏ do kasy Kaha∏u wyznaczonà na
le˝noÊç w ca∏kowitoÊci. To prawo od tej chwili jest mu przyznane jako wieczyste i nienaruszone. On za
(Izaak) mo˝e go odsprzedaç w zastaw lub darowaç wed∏ug swej woli.
*Jak wy˝ej by∏o wspomniane i b´dzie jeszcze obszernie pisane w rozdziale 8, Kaha∏ sprzedaje hazaka i meropie, czyli prawo eksploata
pod wszelkim wzgl´dem, w∏asnoÊci nale˝àcych do chrzeÊcijan i ich osoby. ˚aden inny ˝yd nie tylko tej samej miejscowoÊci, ale tego sameg
kraju, a nawet ca∏ego narodu ˝ydowskiego, rozproszonego po kuli ziemskiej nie powinien i nie mo˝e wchodziç w ˝adne uk∏ady z chrzeÊcijan
nem, którego prawo eksploatowania naby∏ od Kaha∏u ju˝ jeden ˝yd.
** Mowa tu jest o ksià˝kach katolickich, którzy od znanego Êpiewu Requiem aeteenam b∏´dnie nazwani byli Rekistami.

Je˝eli Rabbi Izaak potrafi si´ ugodziç z mieszczaƒstwem, do którego nale˝à place wy˝ej wspomnian
i szpital, aby móg∏ coÊ budowaç, pozwolonem mu jest przez Kaha∏ stawiaç domy lub inne budynki drewnia
ne, a nawet murowane. W razie zaÊ, gdyby Rzàd zabra∏ te place dla postawienia koszar lub jakich innyc
publicznych budynków, to najsurowiej zakazuje si´ wszystkim ˝ydom w ogólnoÊci i ka˝demu z osobna na
stawaç i mieszaç si´ w t´ spraw´, która przez nasz waraêny rozkaz nale˝y jedynie do Rabbi Izaaka, jeg
potomków lub pe∏nomocników i jemu tylko wolno jest traktowaç z rzàdem, mieszczaƒstwem lub innymi w∏a
Êcicielami chrzeÊcijaƒskimi, równie jak zabronionym jest, pod najsurowszà odpowiedzialnoÊcià trudziç s
na tej przestrzeni faktorstwem ka˝demu innemu ˝ydowi, bo tylko jeden Izaak tem si´ trudniç mo˝e.
Wk∏ada si´ na ka˝dy Kaha∏ obowiàzek bronienia praw wy˝ej wymienionego Izaaka i jego nast´pców lu
pe∏nomocników, w sposób, aby te˝ prawa pozosta∏y przy nich i utrzyma∏y si´ w cichoÊci i spokoju. Ka˝d
Kaha∏ i ka˝dy Ben-Din powinien stanàç w obronie praw Izaaka, przeciw ka˝demu, który by chcia∏ wydziera
w granice tych ustàpionych przez Kaha∏ posiad∏oÊci i chcia∏ zrobiç uszczerbek prawom, jakie naby∏ Rabb
Izaak, syn Gerszona. Ka˝dy Kaha∏ i ka˝dy Bet-Din, powinien przeÊladowaç takiego cz∏owieka, zgiàç g
w ∏´k, przygnieÊç i kazaç mu wróciç wszystkie straty i koszta, jakie mog∏y wyniknàç z jakiejkolwiek szkody
wyrzàdzonej Izaakowi.
JeÊliby zaÊ Kaha∏ i Bet-Din nie zwracali uwagi na takiego szkodliwego dla interesów Izaaka cz∏owieka
nie dr´czyli go i nie przeÊladowali rozmaitymi sposobami, to wszystkie wydatki i szkody, jakie by wypad∏
dla Izaaka lub jego nast´pców powinny byç jak w najkrótszym czasie uiszczone z najlepszych dochodów
Kaha∏u. W takim razie w∏aÊciciele wy˝ej wpomnianych praw mogà przestawiç bez ˝adnej przysi´gi rachu
nek poniesionych szkód i wydatków z dochodów Kaha∏u. Wszystko to jednozgodnie postanowione i podp
sane zosta∏o przez wszystkich starszych reprezentantów miasta, zasiadajàcych w kahalnej izbie wobe
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wszystkich cz∏onków Kaha∏u we Czwartek wigili´ Nowin Ksi´˝yca Aera. Sprzeda˝ ta by∏a dokonanà prze
licytacj´, o jakiej zawiadomienie zosta∏o rozes∏ane w swoim czasie po wszystkich synagogach, a ˝
w oznaczonym terminie nikt nie znalaz∏ si´, co by zaprotestowa∏ lub da∏ wy˝szà cen´ – a zatem ostateczni
zatwierdzonà zosta∏a w Niedziel´ dnia 3 Aera 5362 r.
Nr 280. O kwestii dotyczàcej wszystkich ˝ydów w ca∏ym kraju. O zgromadzeniu ogó∏em dla narodzeni
si´ i roztrzàsienia w szczegó∏ach tej˝e kwestii. O procentowym obiorze koniecznie potrzebnym dla usuni´
cia zamiarów rzàdowych wzgl´dem ˝ydów.
Sobota pierwszej daty Tewesa 5562 r. Tydzieƒ wed∏ug dzia∏u Mikoe. Na nadzwyczajnym posiedzeni
wobec przywódców miasta i ca∏ego kahalnego kompletu, postanowionym zosta∏o, co nast´puje:
Wskutek niepomyÊlnych wiadomoÊci ze stolicy, które donoszà, jakoby losy wszystkich ˝ydów w ca∏ym
kraju (Rosji) oddane by∏y w r´ce pi´ciu dygnitarzy, zaopatrzonych w zupe∏nà pot´g´ zarzàdzania ˝ydam
wed∏ug ich dowolnego upodobania, zmuszeni jesteÊmy wybraç z pomi´dzy siebie komisj´, z∏o˝onà z kilk
cz∏onków, która ma si´ udaç do Petersburga z zamiarem ub∏agania NajjaÊniejszego Pana – bodaj s∏awa je
go na wieki wzrasta∏a – a˝eby do naszego ˝ydowskiego ˝ycia ˝adnej innowacji nie chcia∏ wprowadzaç
A poniewa˝ ten wa˝ny i tak potrzebny krok wymagaç b´dzie znacznych funduszów, za ogólnà zgodà ze
brania i Kaha∏u, postanowiono zarzàdziç tymczasowy procentowy podatek, który ma byç Êciàgany w po
rzàdku nast´pujàcym:
1. Od osobistych kapita∏ów, towarów i zabezpieczonych d∏ugów ka˝dy ma wnieÊç 1/2 procenta,
2. Od nieruchomego majàtku ka˝dy w∏aÊciciel ma wnieÊç 1/4 procenta,
3. Od ró˝nych dochodów, jako te˝ od pobieranych za czynsz mieszkalny i od magazynów 10 procentów
4. M∏ode ma∏˝eƒstwa zamieszkujàce przy rodzicach 1 procent z ca∏ej ich maj´tnoÊci, bez wzgl´du na to
czy kapita∏y majà w swych r´kach, czy te˝ sà w obrocie u innych poza domem.
Ka˝dy z zaludniajàcych nasze miasto, musi pod przysi´gà stwierdziç, ˝e uiÊci si´ z procentowej op∏at
uczciwie i regularnie. Gdyby ktokolwiek zobowiàza∏ si´ wnieÊç na ten cel 50 dukatów, to w takim razie zwo
nionym b´dzie od przysi´gi (którà ka˝dy obowiàzany jest stwierdziç wykaz i prawdziwà wartoÊç swej maj´
noÊci) choçby nawet wymagany podatek stosownie do jego zamo˝noÊci, przewy˝sza∏, wymienionà sum´
Z poÊród przysi´g∏ych (zaufanych) tego procentowego podatku naznacza si´ szeÊciu cz∏onków jako do
zorców pude∏kowego zbioru z rzezi byd∏a, zaopatrujàc ich w prawo naznaczenia od siebie pewnych pobo
ców, którzy by w ich obecnoÊci zatrudnili si´ do Êciàgania wy˝ej oznaczonego zbioru pieni´dzy. S∏u˝b
i pos∏aƒcy Kaha∏u obowiàzani sà spe∏niaç bez najmniejszego oporu ich rozkazy – bo w∏adza ich; równa b´
dzie w∏adzy Kaha∏u i ogólnego zgromadzenia. Ci zaÊ wybrani cz∏onkowie, przed wstàpieniem w swe obo
wiàzki muszà wnieÊç nale˝nà od nich podatki procentowe, wed∏ug ogólnej regu∏y.
Nr 281. O procentowym zbiorze w celu usuni´cia zamiarów rzàdowych wzgl´dem ˝ydów w ogólnoÊc
Âroda czwartej daty w miesiàcu Tawesa, tydzieƒ wed∏ug dzia∏u Wajgasz, 5562 r.
SzeÊciu wybranych cz∏onków spoÊród ogólnego zgromadzenia nadzwyczajnego, majà si´ udaç do Pe
tersburga w celu ub∏agania Cesarza i otrzymania od Niego protekcji i wzgl´dów dla wszystkich ˝ydów za
mieszkujàcych w Rosji, a ˝e na dokonanie tego wa˝nego kroku potrzeba bardzo znacznych pieni´dzy, po
stanowiono na∏o˝yç podatek nadzwyczajny po 1 rublu srebrem od ka˝dej g∏owy.
Powiatowe miasta i mniejsze miasteczka majà zbieraç procenta od kapita∏ów w sposób, jaki by∏ przyj´t
na ogólnym zgromadzeniu w Izbie kahalnej w Sobot´ dnia pierwszej daty Tawesa, tydzieƒ wed∏ug oddzia∏
Mikoe (zawarty pod nr. 28 poprzedzajàcym) a ze zgromadzonych w ten sposób kwot pieni´˝nych, Kaha∏
miast powiatowych powinny je odes∏aç do Kaha∏u miasta gubernianego, tak aby wypad∏o po jednym rubl
srebrem od ka˝dej g∏owy ˝ydowskiej, zamieszkujàcej ich powiaty. Miaszkaƒcy zaÊ miasta gubernianeg
powinni skrupulatnie wykonaç prawo zapad∏e o podatku procentowym i wnieÊç te sumy do wybraneg
przez ogólne zgromadzenie Skarbnika. Tym skarbnikiem wybrany jest jednog∏oÊnie znany bogacz Rabb
Wolf, syn Hirsza z Miƒska. Na prowadzenie zaÊ rachunkowoÊci i trzymania ksiàg i papierów, tyczàcych jeg
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interesu, przeznaczonym zosta∏ pierwszorz´dny bogacz Ajzyk, syn Judela. Na skarbnika (kasjera) wk∏ad
si´ obowiàzek zwrócenia ka˝demu kwoty, jakà wyniesie, je˝eliby 2 powiaty guberni lub te˝ mieszkaƒc
miasta gubernianego zastosowaç si´ nie chcieli do tego postanowienia i odmówili wyznaczonego podatku
Gdy zaÊ zbiorà si´ pos∏aƒcy wszystkich powiatowych Kaha∏ów, b´dà mogli na ogólnym zgromadzeniu i z
naszà wspólnà zgodà wybraç innych pe∏nomocników do Petersburga, równie jak te˝ innego skarbnika, je
˝eli uznajà za stosowne.
Nr 282. O procentowym zbiorze, koniecznie potrzebnym dla usuni´cia zamiarów rzàdowych wzgl´dem
˝ydów w ogólnoÊci.
Sobota wed∏ug dzia∏u Wajgasz 7 Tawesa 5562 r.
Przez kahalnà zwierzchnoÊç i nadzwyczajne zgromadzenie zosta∏o og∏oszone, co nast´puje: Kto d
przysz∏ego wtorku nie zap∏aci procentowego podatku, naznaczonego na poprzednich posiedzeniach, te
b´dzie zadeklarowany jako wyrzutek wy∏àczony z towarzystwa. Oprócz tego, nadaje si´ szeÊciu zaufanym
w∏adz´ do poddawania takiego wyrzutka na rozmaite kary pieni´˝ne i przeÊladowanie go o tyle, o ile tylk
starczyç mogà si∏y izraelskiego ludu. Postanowiono równie˝ nie wchodziç w uk∏ady z nikim w celu uwolnie
nia od przysi´gi; przysi´ga bowiem zobowiàzuje wszystkich z wyjàtkiem tych, którzy dobrowolnie wniosà 5
dukatów. Przy tym og∏asza si´, ˝e Rabbi Wolf, syn Hirsza, zosta∏ potwierdzonym jako skarbnik (kasjer).
Co si´ zaÊ tyczy tych gospodarzy domów, co ˝yczà procesowaç si´ z Kaha∏em i ogólnym zgromadze
niem i wytoczyç spraw´ przed Bet-Din, w kwestii poboru podatku od dochodów z domów, to zawiadamia si
ich, i˝ adwokatami Kaha∏u zostali mianowani Rabbi Wolf, syn Hirsza, i bogacz Ajzyk, syn Judela, zastrzega
jàc, i˝ strony przeciwne powinny si´ stawiç najdalej w dniu jutrzejszym przed sàdem Bet-Din, w razie za
przeciwnym, skargi ich ani przyj´te ani uwzgl´dnione zostanà.
Na zgromadzeniu ogólnym dzisiejszym byli przytomni, wszyscy deputowani z miast powiatowych przy
s∏ani, aby si´ naradziç w interesie podatku procentowego i wysy∏ania pe∏nomocników do stolicy.
Nr 284. O szynkach i przedsi´biorstwach wyszynku trunków.
Na tym˝e samym posiedzeniu agitowana by∏a kwestia tyczàca przedsi´biorstw wyszynków i trunków
i postanowionym zosta∏o, ˝e gdyby ktokolwiek z ˝ydów zamieszkujàcych nasze miasto Miƒsk powa˝y∏ si
wejÊç w ugod´ z przedsi´biorcami wyszynku trunków, to siedmiu szynkarzom, wybranym przez nas po na
myÊle do tej sprawy, poleconym jest jak najsurowiej przeÊladowaç i dr´czyç cz∏owieka wszelkimi sposoba
mi, skazujàc go jak najcz´Êciej na kary pieni´˝ne. I w tym interesie w∏adza siedmiu wybranych szynkarz
równà jest w∏adzy ogólnego zgomadzenia.
Nr 285. O poÊcie i procentowym zbiorze w interesie ogó∏u ˝ydowskiego.
Wtorek 10 Tewesa 5562 r.
Stosownie do rozkazu szeÊciu pe∏nomocników w interesie procentowego zbioru, wysz∏o po wszystkic
synagogach og∏oszenie nast´pujàcej treÊci: Naznacza si´ trzydniowy post z powodu smutnych wiadomoÊ
z Petersburga, a mianowicie w poniedzia∏ek szesnastego, we czwartek dziewi´tnastego i znowu w ponie
dzia∏ek dwudziestego trzeciego Tewesa. Posty te majà byç najsurowiej wykonywane przez wszystkic
mieszkaƒców ˝ydowskich tak m´˝czyzn, kobiet i dzieci, na równi z postem Ezfizy: Zabrania si´ w ciàg
tych trzech dni mieszkaƒcom miasta zgromadzaç si´ gdziekolwiek bàdê dla modlenia si´ szczególnego
obowiàzanym zaÊ ka˝dy jest udaç si´ do wielkiej synagogi, dla ogólnej ∏àcznoÊci i spot´gowania modlitw
do Boga oraz przynieÊç najkonieczniej ze sobà nale˝nà kwot´ przypadajàcà naƒ z naznaczonego podatk
procentowego. Kto by zaÊ w dnie te pos∏ane nie uiÊci∏ si´ z cià˝àcej na nim kwoty pieni´˝nej procentoweg
zbioru i to do ostatniego grosza, ten oprócz innych kar pieni´˝nych b´dzie og∏oszonym i okrzyczanym jak
odpad∏y i jako wyrzutek z ∏ona swego narodu.
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Rozdzia∏ V
O rzezi byd∏a koszernym i trefie w ogólnoÊci
O wp∏ywie koszernego na ˝ycie ˝ydów
O pude∏kowym zbiorze mi´sa koszernego
O rzeczywistym celu tego podatku
Po wszystkich miastach wi´kszych i mniejszych, gdzie zamieszkuje ludnoÊç ˝ydowska, stawiajà ˝yd
swoim kosztem budynki przeznaczone na rzeê byd∏a i usi∏ujà zagarnàç wy∏àcznie w swe r´ce ca∏y hande
mi´sny. Trzeba jednak wyznaç, i˝ do tej ga∏´zi handlu sà oni spowodowani nie tyle przez ch´ç eksploato
wania ludnoÊci nie˝ydowskiej, ile przez okolicznoÊci innej natury. W∏asnà bowiem rzeêni´ byd∏a potrzebuj
koniecznie mieç ˝ydzi, dla samego zapewnienia zbioru pieni´˝nego z mi´sa koszernego, który to podate
wsz´dzie im s∏u˝y do dopi´cia ˝ydowsko-wy∏àcznych, kahalno-administracyjnych i ekonomicznych celów
z jakimi nast´pnie zapoznamy czytelnika; wypada bowiem pierwej zaznajomiç si´ z samà instytucjà kosze
nego. Znanym jest ju˝ dobrze, ˝e ˝ydzi nie u˝ywajà mi´sa ze zwierz´cia, którego nie ubi∏ Szohet (specjaln
rzeênik ˝ydowski, który najszczegó∏owiej musia∏ wystudiowaç postanowienia Talmudu o rzezi byd∏a i ptac
twa) i takiego, które jest wzbronionym przez prawa Talmudowe.
Z liczby 56 Talmudowych rozdzia∏ów o rzezi, koszernym i trefie podzielonych na 642 paragrafów, zawa
tych w zbiorze talmudycznych praw Szalhan Arah Zove-Deia, zacytujemy tu nast´pujàce:
Wed∏ug paragrafów 10, 11 rozdzia∏u I o rzezi byd∏a: „Nó˝ dla rzezi byd∏a i ptactwa Halef powinien by
bez najmniejszej szczerby, w razie przeciwnym bydl´ uwa˝anym powinno byç tref, czyli niezdatne na po
karm dla ˝ydów. W ten sposób tylko Szohet mo˝e przystàpiç do rzezi, je˝eli nó˝ po starannym wyszlifowa
niu oka˝e si´ zupe∏nie g∏adkim i pozbawionym najmniej czu∏ych zàbków, czyli szczerbków. Lecz ˝eby sztu
ka bydl´cia zar˝ni´ta tym no˝em sta∏a si´ koszer, musi jeszcze nó˝ pozostaç równie niewyszczerbionym
po dokonanej operacji”.
Paragraf 7 rozdzia∏u XVII tak brzmi: „Je˝eli nó˝ ma ostrze zupe∏nie g∏adkie bez najmniejszej szczerby, t
chocia˝ nie by∏by ostrym, mo˝na go u˝yç do r˝ni´cia byd∏a, gdyby nawet to mia∏o trwaç ca∏y dzieƒ. Trzeb
jednak wyznaç, i˝ pomimo tak niedorzecznych przepisów, ustanowionych przez prawa talmudyczne wzgl´
dem rzezi byd∏a, operacja ta odbywa si´ po najwi´kszej cz´Êci z nies∏ychanà zr´cznoÊcià i szybkoÊcià. C
si´ zaÊ tyczy samych przygotowaƒ, te istotnie sà dzikie i oburzajàce, byd∏o bowiem przeznaczone na za
r˝ni´cie jest m´czone ró˝nymi sposobami a˝ do chwili, w której przybierze postaç nieruchomà, dlatego ab
Szehet, po obna˝eniu z w∏osa szyi, móg∏ spe∏niç czyn zar˝ni´cia w taki sposób, aby bydl´ ˝adnym drgnie
niem nie uszkodzi∏o ostrza no˝a, bo mi´so zwierz´cia sta∏oby si´ tref. Oto jest jedna strona Koszeru jak
przyczynia do obarczania niespokojnoÊcià i do zak∏opotania samych˝e ˝ydów, a wcale nie jest szkodliw
dla chrzeÊcijan, którym wszystko jedno, czy bydl´ zosta∏o zar˝ni´te ostrym lub wyszczerbionym, byleby ty
ko mi´so z niego by∏o czyste, zdrowe i smaczne.
Strona zaÊ Koszeru szkodliwa dla ChrzeÊcijan jest nast´pujàca: je˝eli bydl´ zar˝ni´te jest w ten sposób
˝e ani jedno z nieskoƒczonego szeregu postanowieƒ talmudycznych, wzgl´dem no˝a i operacji zar˝ni´ci
byd∏a nienaruszonym zosta∏o, wówczas Szehet przyst´puje do opatrzenia i zrewidowania wn´trznoÊci za
r˝ni´tego zwierz´cia. Operacja ta wykonywanà bywa przez Szeheta z punktu zapatrywania si´ talmudowe
weterynarii i je˝eli bydl´ okaza∏o si´ niezdrowym, odk∏ada si´ mi´so z niego na sprzeda˝ dla ChrzeÊcijan
bo te˝ staje si´ tref u ˝ydów. Choroby, które czynià mi´so bydl´cia nieudatnem dla ˝ydów sà w liczbi
oÊmiu jako to: Derusa, Nekuba, Hazesa, Netula, Kerna, Nefula, Pesuka, Szebuna*. Z tych:
Derus oznacza bydl´ ranione przez dzikie zwierze;
Nekuba oznacza otwór znaleziony w b∏onie mózgowej, w pokarmowym lub oddechowym kanale,
p∏ucach, w ˝ó∏ciowym p´cherzu, w sercu lub Êledzionie;
Hazesa bydl´ z pewnym defektem w p∏ucach od urodzenia;
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Netula – bydl´ pozbawione wàtroby lub jednej z czeluÊci;
Kerna oznacza rozprucie brzucha a˝ do wn´trznoÊci;
Nefula – bydl´, które uleg∏o wstrzàÊnieniu od upadku;
Pesuka – bydl´ z prze∏amanà koÊcià pacierzowà;
Szebuna – bydl´, które ma wi´kszà czeÊç kr´gów pacierzowych uszkodzonych.
*Szelhan-Arah-Zore-Dela. Rozdz. XXIX o trefie

Osiem tych punktów stanowi ca∏y grunt nauki o trefie i ka˝dy z nich bywa roztrzàsanym szczegó∏ow
i wszechstronnie. Z tego wzgl´du nie bez pewnej s∏usznoÊci musimy uznaç wstr´t, jaki majà ˝ydzi do po
karmów chrzeÊcijan, bo tref, który oni dosyç cz´sto kupujà od ˝ydów, jest to tylko Neweila (padlinà). Dziej
si´ to z przyczyny nieÊwiadomoÊci ChrzeÊcijan, ró˝nych ustaw, jakimi si´ ˝ydzi rzàdzà, uda∏o si´ wi´c tym
˝e ukryç dotychczas poni´dzy innymi obrzàdkami religijnymi, które sà tolerowane i to prawo o Kosze
i o Tref. Czy˝by liberaliÊci, którzy z trybun i katedr upominajà si´ o uprawnienie prawodawstwa moj˝eszo
wego na serio sàdzili, ˝e sprzeda˝ ChrzeÊcijanom mi´sa z byd∏a niezdrowego jest faktem prawnym ze stro
ny ˝ydów, dlatego, ˝e opierajà si´ na zasadzie wypowiedzianej w rozdziale czternastym stronicy dwudzie
stej pierwszej prawa moj˝eszowego, które g∏osi: spo˝ywaç padlin´ zabrania si´ Wam; oddaç zaÊ na sprze
da˝ cudzoziemcom, wÊród was zamieszka∏ym, na spo˝ycie przez nich, jest Wam dozwolonym.
Oprócz przepisów tyczàcych si´ bicia byd∏a i opatrywania wn´trznoÊci tego˝, nale˝y jeszcze do ustaw
o Koszer i o Tref, mnóstwo drobiazgowych postanowieƒ o tuczeniu i o oddzielaniu od mi´sa krwi i ˝y∏ prze
specjalist´ do tego fachu wyznaczonego Menekera itd.
Taki to jest krótki zarys nadzwyczaj obarczajàcego i szkodliwego pod ka˝dym wzgl´dem dla samych˝
˝ydów jako te˝ i dla ChrzeÊcijan, mi´dzy którymi ˝ydzi zamieszkujà prawa o Koszer i o Tref.
Potrzeba tu zwróciç uwag´ na to, ˝e wykonanie surowe i w ca∏ej swej sile Koszeru nie jest skutkiem fa
natyzmu, w jakim pogrà˝onà bywa bywa ca∏a masa ˝ydowska, jak to mniema bardzo wielka liczba Chrze
Êcijan. Jest ona skutkiem po prostu czujnego dozoru, surowych stró˝ów i ajentów kahalnych. Przeró˝ne
a chytrze obmyÊlane instytucje, za pomocà których ka˝dy Kaha∏ jest w stanie skontrolowaç ka˝dy funt mi´
sa spo˝ywanego przez ludnoÊç ˝ydowskà i bojaêƒ przeÊladowaƒ, jakimi si´ zwyk∏ Kaha∏ pos∏ugiwaç prze
ciwko gwa∏cicielom ustawy o Koszerze jest prawdziwà przyczynà Êcis∏ej obserwacji tego prawa prze
wszystkich ˝ydów. Dokumenty przytoczone przez Brafmanna w jego Ksià˝ce o Kahale, a oznaczone nume
rami 148 i 149, które cytujemy po tym rozdziale, wskazujà osoby i kary, jakie Kaha∏ u˝ywa, aby zmus
wszystkich ˝ydów do Êcis∏ego wykonywania prawa Koszeru.
GorliwoÊç Kaha∏u w utrzymywaniu Koszeru t∏umaczy w sposób bardzo prosty: je˝eli kaha∏ jest intytucj
lub w∏adzà opartà na podstwie talmudowego prawa, to jest rzeczà naturalnà, ˝e wspieranie Koszeru, któr
wi´cej od innych w∏aÊciwoÊci ˝ycia odgradza ˝ydów od reszty Êwiata i tworzy najmocniejszà podpor´ cho
ràgwi talmudowej – musi byç najbezpoÊredniejszym i najwi´kszym obowiàzkiem. Ta w∏aÊnie okolicznoÊ
t∏umaczy ca∏à surowoÊç kar, wymierzanych przez Kaha∏ za niezachowanie Koszeru. Kaha∏ wie dobrze z do
Êwiadczenia, ˝e nie wszyscy ˝ydzi pozostajà wierni Koszerowi, gdy sà poza domem i czujà si´ wolnymi o
dozoru Kaha∏u. Obznajomiony z tym tajemniczym rysem charakteru ˝ydowskiego, powzià∏ Kaha∏ przekona
nie, ˝e gdyby postanowiono wykonywanie Koszeru dowolnym, w ka˝dej gromadzie ˝ydowskiej znalaz∏ob
si´ wielu takich, którzy przenosiliby nad swoje koszerne, mi´so trefne, je˝eli by to by∏o taƒsze, a smaczn
i zdrowe. Wyda wi´c, i˝ znajàc doskonale t´ skrytà stronà ˝ycia ˝ydowskiego i znajàc wa˝noÊç Koszeru dl
˝ydów, Kaha∏ we wszystkich krajach, w których Talmud rozwinà∏ si´ g∏ównym obozem nie pozostawi∏ n
pieczy sumienia indywidualnego ˝ydów wykonywania tego˝; gdyby bowiem chcia∏ podtrzymaç Koszer na
ukà, wspomnieniami i radami, by∏oby to wszystko bardzo niepewnym i podobnym do olbrzymiego gmach
zbudowanego na kurzych nó˝kach.
Zdaje mi si´, i˝ dosyç wyjaÊnionym zosta∏o, dlaczego Kaha∏ wsz´dzie wznosi na swój koszt jatki w∏asne
dlaczego handel mi´sny otoczony jest tylu przepisami, dlaczego pilnowanym jest przez tylu dozorców
obarczonym tylu ci´˝kimi podatkami i nareszcie do czego s∏u˝y ta dziwaczna zbieranina formalnoÊci i cere
monii odbywanym przy handlu mi´snym?… Brafmann podaje w swojej ksià˝ce o Kahale 46 dokumentów
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z których dwa najg∏ówniejsze w∏aÊnie to te, o których ju˝ powy˝ej wspomnieliÊmy, oznaczone numeram
148 i 149 cytujemy po tym rozdziale, a które wyjaÊniajà doskonale wszystkie formalnoÊci i zbiory o jakic
mowa. G∏ównym celem wszystkich tych postanowieƒ jest ochrona najwa˝niejszej podstawy, na jakiej si
opiera choràgiew Talmudowa. Je˝eli zaÊ dodamy, ˝e oprócz tego pode∏kowy mi´sny podatek jest jednym
ze Êróde∏, z którego si´ czerpie op∏ata dozorców Koszeru, jako te˝ kapita∏em, z jakiego op∏acane bywaj
rozmaite potrzeby, a mi´dzy nimi najwa˝niejszà rol´ gra przekupstwo urz´dników rzàdowych (jak to stwie
dzajà dokumenty zacytowane w rozdziale IV), ∏atwo mo˝na si´ przekonaç, do jakiego stopnia Koszer i o
niego op∏acany podatek ucià˝liwym jest dla samych ˝ydów, a szkodliwym dla ChrzeÊcijan, a nade wszystk
dla zamiarów tych rzàdów, które próbowa∏o ju˝ lub zechcà na przysz∏oÊç odbyç prób´ uregulowania u sie
bie kwestii ˝ydowskiej.
Pod rzàdem rosyjskim, w kraju, który przez d∏ugie lata by∏ toczony przez gangren´, jakà jest niezawodn
przekupstwo urz´dników, przez gangren´, która szcz´Êciem przy nowo nadanych, a liberalnych prawach
spiesznie si´ zaczyna wykorzeniaç i wkrótce uleczonà zostanie. ˚ydzi potrafili zabezpieczyç swe praw
o Koszernym przez prawodawstwo rosyjskie i to do tego stopnia, ˝e surowym przestrzeganiem przestrze
gania Koszeru przez ˚ydów zaj´ci sà nie tylko sami ˝ydzi, czyli ich Kaha∏, ale nawet i miejscowe w∏adze ro
syjskie. Fakt ten dziwny wymotowywany by∏ przez Kaha∏ w nast´pujàcy sposób: „Nie polegajàc na w∏a
snych si∏ach, potrzebnych dla podtrzymania takiej wielkiej instytucji Talmudowej, jakà jest Koszer i przew
dujàc wypadki, ˝e niektórzy z ˝ydów skazani na kar´ pieni´˝nà za niewype∏nione prawa, mogliby szuka
ucieczki i obrony pod tarczà prawodawstwa miejscowych w∏adz, co na ˝aden sposób nie by∏oby korzystnym
ani dla ˝ydowskiej synagogi, ani dla Kaha∏u; postarano si´ wykr´ciç zr´cznie ustaw´ o Koszer do kodeks
praw rosyjskich, a tem samym zabezbieczyç przestrzeganie Koszeru si∏à prawodawstwa cywilnego krajo
wego”. DomyÊlaç si´ ∏atwo mo˝na, i˝ dojÊcie do tego nie kosztowa∏o zbyt du˝o pracy i zabiegów ze stron
˝ydostwa, wypada∏o tylko przekonaç rzàd, ˝e zbiór pude∏kowy od Koszeru nie jest niczym innym jak doda
kowym u∏atwiajàcym procederem w sprawie Êciàgania nale˝noÊci rzàdowych, czyli podatków od ludnoÊc
˝ydowskiej, i takim sposobem wykr´t ten ze strony wytresowanej talmudowej polityki zjedna∏ miejsce dl
Koszeru, w kodeksie praw rosyjskich i oto w jaki sposób Kaha∏ niejako zmusi∏ rosyjskie prawo przemów
w interesie Talmudowego Koszeru: „Istniejàcy od dawna w ˝ydowskiej ludnoÊci cesarstwa rosyjskieg
osobny zbiór pieni´˝ny pod nazwà pude∏kowego, przeznacza si´ na spo∏eczne potrzeby ˝ydów, mianow
cie: na u∏atwienie w Êciàganiu podatków rzàdowych i nale˝noÊci w ogóle; na dok∏adne wykonanie rozma
itych powinno, ci ze strony ˝ydów; na sp∏acenie d∏ugów ogó∏owych; na ustanowienie i utrzymywanie szkó
˝ydowskich.*
Do ogólnego zbioru nale˝à: 1) Bicie byd∏a na Koszer z ka˝dej sztuki. 2) Rzeê ptactwa, od ka˝dego pta
ka. 3) Kary i Êciàganie zaleg∏oÊci za niezachowanie regu∏ ogólnego pude∏kowego zbioru**.
* Ustawa o podatkach, dodatek do rozdzia∏u 281. Pkt.1.
** W tej˝e ustawie. Pkt. Sumy

„Przy biciu byd∏a i ptaków nale˝y u˝ywaç przyrzàdów i narz´dzi wy∏àcznie wskazanych przez przedsi´
biorc´ z za∏àczeniem do nich jego w∏asnej piecz´ci, jako te˝ zaÊwiadczenia Rabina, ˝e przedmioty mog
byç u˝yte do Koszeru*. Policja tak miejska jako te˝ w∏oÊciaƒska oraz gminne w∏adze powinny, w razie za˝à
dania przedsi´biorców ˝ydowskich, prawnie wspieraç i wspó∏dzia∏aç w celu zachowania przez tych ˝ydów
prawa Koszeru i z niego wyp∏ywajàcego pude∏kowego zbioru w taki sposób, aby ten by∏ uiszczany bez na
mniejszego sprzeciwiania si´ lub jakichkolwiek wykr´tów**.
Tak wi´c Koszer ma dzisiaj obowiàzujàcà dla ˝yda mieszkajàcego pod rzàdem rosyjskim i nie tylko dl
chcàcego stosowaç si´ do przepisów Talmudowych ale jeszcze dla takiego, który jest pos∏usznym tylk
prawom krajowym. Wykonywaniem zaÊ regularnym instytucji Koszeru, zatrudniane sà wraz z Kaha∏em
policja i w∏adze miejscowe. Stàd te˝ wynika, ˝e Koszer, ta g∏ówna podpora i dêwignia Talmudowe
choràgwi, nie potrzebuje tam l´kaç si´ ani od wewn´trznych ani zewn´trznych nieprzyjació∏.
* idem pkt. 53
** idem pkt. 57

Na zapytanie zaÊ: jakie rzàd otrzyma∏ korzyÊci pod wzgl´dem finansowym za tak czynne wspierani
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Koszeru, radzilibyÊmy zajrzeç w spis zaleg∏oÊci podatków niezap∏aconych przez ˝ydów zamieszka∏yc
w gubernii wileƒskiej, które wynios∏y 293.868 rubli srebrem w roku 1867, a w gubernii miƒskiej dochodzi∏
w tym˝e samym roku do sumy 341.097 rubli srebrem. Rosyjskie prawa, wk∏adajàce na miejscowà policj
i w∏adze miejskie administracyjne obowiàzek strze˝enia i kontroli w zachowaniu przez ˝ydów przepisu Ta
mudowego Koszeru, przepisów, jakie ze wszystkich innych zwyczajów ˝ydowskich najwi´cej odgradzaj
˝ydów od innych mieszkaƒców kraju, wyrzàdzajà wielkà krzywd´ pod wzgl´dem higienicznym ludnoÊc
chrzeÊcijaƒskiej. Obowiàzujàc zaÊ policj´ i inne w∏adze do Êciàgania podatku na korzyÊç kahalnej kasy, po
magajà Kaha∏owi u˝ywaç tych˝e fundamentów na przeciwdzia∏anie i wzmacnianiu oporu, jaki ˝ydzi stawia
jà zastosowaniu w∏aÊnie tych˝e praw krajowych i wykonywaniu postanowieƒ rzàdu, jak to ju˝ wykazanym
zosta∏o w Rozdziale IV i dokumentach cytowanych po tym˝e rozdziale.
Dokumenta odnoszàce si´ do rozdzia∏u V.
Nr 148. Punkty u∏o˝one dla ochronienia Talmudowego sàdu od upadku, który zdaje si´ nam ju˝ groz
wskutek grzechów naszych, a zachowaj Bo˝e, aby przysz∏o do tego, ˝e ju˝ nas nie ˝ydzi sàdziç bàdà
Punkty te dà˝à do zaj´cia ∏´k – ˝e u˝yjemy tego wyra˝enia – zuchwa∏ego odst´pc´ lub niepos∏usznego
zmuszajà ka˝dego ˝yda do pos∏uszeƒstwa i pokory wobec sàdu Talmudowego i prawa naszego.
Wszystkie te ostro˝noÊci i postanowienia u∏o˝one sà za wspólnà zgodà naczelników, reprezentantów
przywódców miasta, Bet-Dinu i Rabina, którzy podpisami swymi i przysi´gà zapewnili niez∏omnoÊç
wiernoÊç dla ni˝ej oznaczonych postanowieƒ, zobowiàzujàc si´ do∏o˝yç staraƒ, dla podniesienia d
nale˝nej pot´gi wyroków Bet-Dinu, za pomocà wszystkich mo˝ebnych Êrodków i sposobów. I oto w∏aÊni
sà te pe∏ne postanowienia:
1) Je˝eli ktokolwiek bàdê z ˝ydów b´dzie powo∏anym przez Szamesza (pos∏aƒca) trzykrotnie do Bet-Di
w interesie wymagajàcego jego obecnoÊci w sàdzie, a nie stawi si´ zaraz po pierwszym przywo∏aniu lub te
ktokolwiek nie wykona decyzji Bet-Din obowiàzany jest og∏osiç Herem przez notariusza przysi´g∏ego.
Naczelnicy i przedstawiciele miasta i Kaha∏u, zgadzajà si´ z góry na wszelkie heremy, jakie na∏o˝on
byç mogà w podobnych okolicznoÊciach przez Bet-Din. Szamesz powinien oÊwiadczyç osobie zostajàce
pod herem, ˝e to nastàpi∏o za zgodnym wyrokiem zgromadzenia ogólnego i Bet-Dinu (Begaskomas alufe
werozniej Hakaha∏) JeÊliby taki herem by∏ naruszonym, to Bet-Din ma u∏o˝yç formalny akt o tym wypadku
stwierdziwszy to podpisami cz∏onkówk, wyciàgnàç do swej Pinkes (aktowej ksi´gi). W akcie tym ma by
wyraênie wzmiankowanym, ˝e oto taki cz∏owiek z∏ama∏ herem. Szamesz równie obowiàzanym jest wpisa
podobny wypadek do Pinkes Kaha∏u. Po czym Szamosz ma si´ poradziç tajnego przeÊladowcy Nejgosz
Gancel co i jak wypada uczyniç z niepos∏usznym, a wszystko, co wyjdzie z ust tajnego przeÊladowcy we
d∏ug programu naprzód przez niego u∏o˝onego, ma byç Êwi´cie przez Szamesza dokonane.
Je˝eli wed∏ug zapatrywania si´ Bet-Dinu, ów niepos∏uszny oka˝e si´ cz∏owiekiem niebezpiecznym, mo
gàcym wyrzàdziç szkod´ Kaha∏owi, to w takim razie Bet-Din powinien naradziç si´ z miesi´cznym inspekto
rem nad tym, co wypada uczyniç, a nawet gdyby potrzeba czuç si´ dawa∏a dobrania do rady jeszcze dwóc
ze starszyzny mista, a od udzia∏u w takiej sprawie ˝aden cz∏onek Bet-Dinu ani te˝ Kaha∏u usunàç si´ ni
mo˝e. Jednozgodna zaÊ zgoda takiej rady powinna byç jak najÊciÊlej wykonanà.
2. Je˝eli niepos∏uszny zostaje 3 dni w swym uporze, to ca∏y majàtek tak ruchomy jak nieruchomy ora
stanowisko nabyte przez niego w synagodze i bezgamidroszu staje wed∏ug decyzji Bet-Din, hefker (wolnym
od wszystkich do nabycia).
Od tej chwili wszystkie wynagrodzenia i pretensje ze strony Bet-Din majà byç z polecenia tego umorzon
na konto majàtku winowajcy, majàtek ten zaÊ sprzedanym byç powinien w nieobecnoÊci ob˝a∏owanego z
otaksowaniem, a nie przez licytacj´.
Gdyby po zadoÊçuczynieniu wszystkim pretensjom i wynagrodzeniom jeszcze coÊ pozosta∏o z majàtku
to ta ca∏a pozosta∏oÊç nale˝eç ma do Kaha∏u. Je˝eli nie b´dzie innych pretensji tylko ustne, to takowe maj
byç za∏atwione wed∏ug rozporzàdzenia Bet-Dinu i ogólnego zgromadzenia. Ale Szamosze kupili akta
stwierdzone wed∏ug najÊciÊlejszych form ich w∏asnor´cznymi podpisami. Bet-Din zaÊ obowiàzkiem jest po
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twierdziç taki akt i oÊwiadczyç, ˝e jest u∏o˝onym za dobrowolnà zgodà takiego niepos∏usznego cz∏owieka
3. Je˝eli strona ˝àdajàca wymiaru sprawiedliwoÊci zastanie w Bet-Din trzech s´dziów, to ci zobowiàzan
sà natychmiast rozpoczàç osàdzanie sprawy, nie odk∏adajàc jej na póêniejszej pod pretekstem nieobecno
Êci innych cz∏onków Bet-Dinu. Wyjàtek stanowiç mo˝e tylko bardzo wa˝na sprawa, do której potrzeba, ab
wszyscy cz∏onkowie Bet-Dinu byli obecni, ale we wszelkim przypadku, rzeczà jest nieodzownà, aby ka˝d
sprawa by∏a sàdzonà w jak najkrótszym czasie. Co si´ zaÊ tyczy og∏oszenia i zawiadomienia osob
niepos∏usznej heremowi, to ju˝ b´dzie zale˝a∏o od s´dziów, czy wypada zaprosiç do tego i rabina, któreg
obowiàzkiem jest w takim razie przy∏àczyç si´ do s´dziów. Przedstawiciele Kaha∏u oraz wszyscy pozosta
Dajony (s´dziowie Bet-Dinu) obowiàzani sà przyjàç i potwierdziç to wszystko, co by∏o postanowionym prze
owych trzech s´dziów, a to bez ˝adnego wahania si´ i wykr´tów. Je˝eli zaÊ osàdzony uda si´ ze swà spra
wà do innego s´dziego i ten˝e zakwestionuje wydany przez owych trzech wyrok, to Bet-Din nie powinie
udzieliç ˝adnej odpowiedzi na to zakwestionowanie jednego s´dziego, z powodu, i˝ ten nie bra∏ udzia∏
w poprzednich rozprawach. Nale˝y tylko w takim razie wypowiedzieç: ˝e sprawa jest legalnie roztrzygni´t
w Bet-Dinie. Szamosz zaÊ zostajàcy na s∏u˝bie nie ma prawa wymawiaç si´ od proponowanej spraw
i wskazywaç potycjonariuszowi innego Szamosza.
4. Je˝eli skar˝àcy zmusi przeciwnà stron´ do stawiania si´ przed innym – nie˝ydowskim sàdem, t
pierwszy za pomocà haremu bàdzie zmuszony stanàç przed sàdem Bet-Dinu.
Do tego˝ skar˝àcego pos∏anà b´dzie wprzódy przestroga, ˝e Kaha∏ i Bet-Din policzà niezawodnie na je
go rachunek wszystkie wydatki i straty poniesione przez stron´ przeciwnà, a oprócz tego wszystkiego, z
wykonanie przeciw heremu ulegnie odpowiedzialnoÊci wed∏ug ustawy o zabezpieczeniu instytucji Bet-Dinu
5. Zabronionym jest ˝ydowi stawaç w charakterze Êwiadka na korzyÊç odst´pcy, to jest takiego, co po
wa˝y∏ si´ wytoczyç swojà spraw´ przed obcym – nie˝ydowskim – sàdem, ale owszem zaleca si´ ka˝dem
˝ydowi Êwiadczyç na korzyÊç przeciwnej strony, je˝eli posiada choçby tylko cieƒ jakiejkolwiek wiadomoÊ
w tej sprawie.
6. Je˝eli petycjonariusz posiada Weksel, wówczas mo˝e zaskar˝yç do sàdu nie˝ydowskiego, z tym jed
nak˝e zastrze˝eniem, ˝e w razie ˝àdania przeciwnej strony roztrzygni´cia sprawy przed Bet-Dinem i Kaha
∏em, skar˝àcy musi byç uleg∏ym temu ˝àdaniu.
7. Je˝eli niepos∏uszny uzna swój b∏àd i podda si´ z pokorà wyrokowi Bet-Dinu, wprzód ten wyrok przed
stawionym zostanie temu przeÊladowcy, okazujàc ˝al za swój b∏àd, wówczas Bet-Din mo˝e znieÊç na∏o˝o
ny na niego herem, jednak˝e nie inaczej, a˝ gdy otrzyma od niego dotatecznà gwarancj´ (weksel zastaw
ny), za pomocà którego mo˝naby zmusiç kràbrnego do uszanowania wyroku wydanego przez Bet-Din
Skoro zaÊ sprawa dosz∏a ju˝ przed tajnego przeÊladowc´, w takim razie nie mo˝e byç umorzonà, czyli usu
ni´tà, inaczej jak tylko za wspólnà zgodà reprezentantów Kaha∏u i Bet-Dinu.
8. Szamosze raz w miesiàcu majà wybraç ze swego grona jadnego tajnego przeÊladowc´. Ten musi so
lennà przysi´gà zapewniç, ˝e nikogo na Êwiecie nie b´dzie oszcz´dza∏, jako ˝e wszelkimi mo˝liwymi spo
sobami wspieraç bàdzie sàd talmudowy, wed∏ug udzielonej mu instrukcji. Oprócz tego tajny przeÊladowc
sk∏ada uroczystà przysi´g´ na to, i˝ nigdy i nikomu na Êwiecie nie wykryje, ˝e kiedykolwiek spe∏nia∏ funkcj
tajnego przeÊladowcy.
Nr 149. O sposobach i Êrodkach u˝ywanych przez tajnego przeÊladowc´, ˝eby zgiàç w ∏´k niepokornrg
i krnàbrnego wobec Bet-Dinu.
1. Odst´pca pozbawionym jest funkcji wykonywanych przez niego w Kahale lub Chewrejs (bractwach
3. Nie dopuszcza si´ odst´pcy (niepos∏usznego) do Tory bezgamidrosza i innych miejsc lub Êwi´tych ob
rzàdków, tem bardziej jeszcze nie nale˝y dopuszczaç do o∏tarza dla uczynienia gremialnej modlitwy (w cha
rakterze kantora). Takiemu nie wolno posiadaç honorów i przez niego modlitwa nie mo˝e byç ani jedn
chwil´ wstrzymanà*.
* U ˝ydów, je˝eli ktoÊ doÊwiadczy∏ krzywdy od prywatnego cz∏owieka lub jakiegoÊ towarzystwa, a nie otrzyma∏ satysfakcji, to udaje si´ d
synagogi lub Bezgamedrosz i przy o∏tarzu wstrzymuje ogólnà modlitw´, ˝àdajàc s∏usznego zadoÊçuczynienia swej krzywdy.
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4. Niepos∏uszny nie powinien byç zaproszonym na ˝adne publiczne zebranie, na ˝adne gody i fety pry
watne… a zapraszajàcy podlegaç b´dzie herem.
5. U niepos∏usznego, czyli odst´pcy, nikt nie ma prawa najmowaç mieszkania lub miejsca na jakikolwie
handel ani te˝ jemu wynajmowaç; wszelki jednak kontrakt z nim zawarty przedtem, zanim zosta∏ wyrzeczo
ny przeciw niemu herem (przekleƒstwo) pozostawaç powinien nienaruszonym. ˚ona przest´pcy nie b´dzi
dopuszczonà do oczyszczania si´ w Mikwie, a rozumieç si´ ma, i˝ w fatalnà godzin´ ca∏y grom nieszcz´Ê
spadnie na niego upszyto-szebeiam pokdai jufkad o lof rastei.
6. Je˝eli przest´pca jest rzemieÊlnikiem, to zakazuje si´ pod herem komukolwiek obstalowywaç u niepo
s∏usznego jakàkolwiek robot´.
7. Je˝eli ktokolwiek zawar∏ z nim uk∏ady przedÊlubne, to wolno mu b´dzie bezkarnie je zerwaç, nie ule
gajàc wcale wynagrodzeniom, jakie zrywajàcy zwykle obowiàzanym jest zap∏aciç.
8. Pozwala si´ (umyÊlnie do rozdra˝niania i oburzenia fanatycznego t∏umu przeciwko odst´pcy) publicz
nie g∏osiç w synagodze, ˝e niepos∏uszny spo˝ywa∏ Tref, ˝e z∏ama∏ post, czyli nie poÊci∏ w dni przykazane
jednym s∏owem mo˝na wszystko fa∏szywie Êwiadczyç, aby za to ob∏o˝onym zosta∏ strasznymi karami.
Wszystkie te powy˝ej wymienione postanowienia u∏o˝one, zosta∏y za jednomyÊlnà zgodà cz∏onków Ka
ha∏u, Bet-Dinu, i wysoko powa˝anego wielkiego Rabina Garaf Gagadol, a wszyscy my ni˝ej podpisan
stwierdziliÊmy powy˝sze postanowienia ci´˝kà i prawdziwà przysi´gà, ˝e wykonywaç je jak najÊciÊlej b´
dziemy (nast´puje 14 podpisów i potwierdzenie wielkiego rabina, który si´ podpisa∏. Miƒsk, Pokorny Izrael*
* Dla utworzenia sobie dok∏adnego jasnego poglàdu o pozycji prywatnego ˝yda pod uciskiem Kaha∏u, wypada ÊciÊle zbadaç te dwa dok
menty.

Rozdzia∏ VI
O ˝ydowskich bractwach
O stosunku ich do kaha∏u
O wp∏ywie bractw na ˝ydów
Nie ma ˝adnej gromady ˝ydowskiej, w którejby nie egzystowa∏y przeró˝ne bractwa i nie ma prawie ˝yda
który by nie by∏ zapisanym jako cz∏onek przynajmniej do jednego z nich. Wp∏yw tych bractw na publiczn
i prywatny byt ˝yda pod wzgl´dem moralnym i materialnym oraz na spo∏eczny byt kraju, w którym ludnoÊ
˝ydowska stanowi znakomità cyfr´, jest nadzwyczaj wa˝ny. Bractwa ˝ydowskie sà to – ˝e u˝yjemy tego wy
ra˝enia – arterie ˝ydowskiej spo∏ecznoÊci, której sercem jest Kaha∏. Nieobznajomionemu z tymi silnym
czynnikami, niepodobnym jest prawie wyrobiç sobie stosownego i jasnego wyobra˝enia o ˝yciu ˝ydów
w ogólnoÊci, a w szczególnoÊci ich gromad i o wewn´trznych sztucznych wi´zach, kr´pujàcych wszystkic
˝ydów, którzy rozproszeni sà po ca∏ej kuli ziemskiej, w jednà silnà i niezwyci´˝onà ca∏oÊç. W innym dziel
Brafmanna wydanym w Wilnie w j´zyku rosyjskim 1869 r. pod tytu∏em ˚ydowskie miejscowe i wszechÊwia
towe bractwa ta wa˝na kwestia jest w szczególnoÊci obszernie traktowanà; tutaj atoli przelotnie tylko wspo
mniany o nich, wymieniajàc kategorie, na jakie si´ dzielà w ka˝dej gromadzie ˝ydowskie:
a) Bractwo talmudowe uczone,
b) Bractwo dobroczynne,
c) Bractwo po˝yczkowe,
d) Bractwo rzemieÊlnicze,
e) Bractwo pogrzebowe,
f) Bractwo religijne,
g) Oddzielenie majàtkowe bractwa, majàce przeró˝ne cele, lecz zawsze silnie po∏àczone z narodowo
talmudowym sztandarem, któremy wszystkie wiernie s∏u˝à… i z widokami Kaha∏u, od którego ich egzysten
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cja zale˝y. Ka˝de bractwo ma swego naczelnika, swego nauczyciela, a nieraz i swojà osobnà bo˝nic´ d
modlitwy. Jednym s∏owem: ka˝de bractwo jest w miniaturze oddzielnym Kaha∏em, a naczelnicy tyc
wszystkich ma∏ych Kaha∏ów, którzy najcz´Êciej nale˝à do wy˝szych warstw towarzystwa ˝ydowskiego, sta
nowià niby legion wojowników otaczajàcych i os∏aniajàcych sztandar narodowo-talmudowy. Sà oni zawsz
przygotowani przyjÊç z pomocà Kaha∏owi w sprawie przeÊladowaƒ wymierzonych przeciwko niepos∏usz
nym odst´pcom lub niepokornym wobec Kaha∏u. Równie˝ sà naczelnicy bractw zawsze gotowi stanà
w obronie i poprzeç swymi wp∏ywami wynikajàcymi z ich pozycji finansowej ka˝dego prawego ˝yda, któr
ma jakiekolwiek zatargi z Goimem (niewiernym grzesznikiem, czyli chrzeÊcijaninem). Stosunek wszystkic
tych bractw z Kaha∏em dowiedzionym jest i oznaczonym w aktach i dokumentach znajdujàcych si´ w liczbi
26 w Ksià˝ce o Kahale Brafmanna, z których przet∏umaczyliÊmy najwa˝niejszych i najciekawszych siedem
umieszczonych pod numerami: 7, 8, 14, 59, 79, 82 i 85 i które cytujemy poni˝ej.
Nr 7. O u∏o˝eniu dok∏adnego spisu ludnoÊci ˝ydowskiej miasta wed∏ug warstw, kast i klas towarzyskich
Âroda, dzia∏ pi´cioksi´˝nicy, Achrejgdeiszim 10 Ira 5556 r.
Reprezentanci Kaha∏u postanowili rozkazaç Gabaim (starszym g∏owom, naczelnikom) wszystkic
bractw, aby dostarczyli Kaha∏owi prawdziwego spisu wszystkich cz∏onków sk∏adajàcych ich bractwa
W bractwach zaÊ rzemieÊlniczych wymieniç powinni podmajstrów i ch∏opców znajdujàcych si´ na nauc
u majstrów, bez ró˝nicy czy sà tutejszymi mieszkaƒcami lub te˝ nie. Postanowionym zosta∏o, a˝eby za po
mocà setników i dziesi´tników og∏oÊciç gospodarzom domów rozkaz dostarczenia Kaha∏owi spisów wszys
kich ich lokatorów, czy to tutejszych czy te˝ obcych, tymczasowo tylko przebywajàcych.
Nr 8. O naznaczeniu przysi´g∏ych (zaufanych) do ukoƒczenia z niektórymi bractwami sprawy o biciu byd∏a
Sobota wed∏ug dzia∏u Achro-Kiedoszim 13 Ira.
a) Zgodnie z uchwa∏à Kaha∏u wybranych zosta∏o czterech ze starszyzny i Rabbi Samuel syn G., do zu
pe∏nego ukoƒczenia sprawy o biciu byd∏a z Chewra-Kadiasza i Chewra-Sziwa-Kerniszim (pierwsze pogrze
bowe bractwo, drugie bractwo siedmiu powo∏anych).
b) Na tym˝e samym posiedzeniu zadecydowano: wydaç Samuelowi, synowi G. zaÊwiadczenie, ˝e prze
t∏umaczy∏ kilka dekretów Bet-Dinu na j´zyk rosyjski. Je˝eli na to zgodzi si´ rabin i jego sprawiedliwy Be
Din, to kahalni i Szamosze podpiszà Êwiadectwo o jakim mowa, na mocy kahalnego postanowienia.
Nr 14. O budowie szlachtuza.
Sobota. Dzia∏ pi´cioksi´˝nicy – Begaloscho 5555 r. By∏o postanowionym wydaç polecenie Chewera Ko
disza i Sziwa Kerniszim wybudowanie jatek do bicia byd∏a z funduszów ich kasowych. Poniewa˝ bractw
Sziwa Kerniszim od tego si´ wycofa∏o, tak, ˝e dalsze budowanie mia∏o byç powstrzymanym, kahalne zgro
madzenie naznacza z tego powodu: Rabbi Cewi, syna R., Rabbi Nota syna D. i reprezentanta Rabbi Samu
ela, syna D, do porachunku z wy˝ej wspomnianymi, a cofajàcym si´ od budowy towarzystwem; zalecajà
przy tym wydostanie od tego towarzystwa formalug, czyli kwitu u∏o˝onego na podstawie prawa ˝ydowskie
go z poniesionych wydatków dla budowy zacz´tego szlachtuza. Skoro zaÊ sprawa z wy˝ej wspomnianym
bractwem b´dzie ukoƒczonà i kwit od niego odebranym, je˝eli drugie bractwo Kadisz (pogrzebowe) zechc
nabyç temu od Kaha∏u prawo dalszej budowy ca∏ego szlachtuza, to przeciw temu Kaha∏ nie b´dzie mia∏ n
do zarzucenia.Trzem wybranym nadaje si´ w sprawie porachunku z jednym z uk∏adów z drugim bractwem
w∏adz´ jaka wed∏ug prawa ˝ydowskiego nale˝y si´ siedmiu przedstawicielom miasta. Bractwo zaÊ pogrze
bowe powinno w dalszej budowie, je˝eli si´ jej podejmie, wykonaç wszystkie warunki, jakie by∏y u∏o˝one dl
bractwa Sziwa-Kerniszim.
Nr 59. O odebraniu bractwu Samitat-Chasodim prawa bezprocentowej zapomogi na wybudowanie dl
niego budynku na synagogalnym dziedziƒcu.
Przy budowie izby na synagogalnym dziedziƒcu bractwo Samitat-Chasodim nie wype∏ni∏o warunków

26

wymienionych w nadanym jemu prawie, poniewa˝ zbudowa∏o cztery okna, z których dwa ku stronie modl
twy Chewra-Cewach-Cedek (bractwa rzeêników), a wbrew ugody uczynionej z reprezentantami miasta
Chocia˝ wi´c przez takie nieuzgodnienie warunków wskazanych, prawo bractwa zosta∏o naruszonym, re
prezentanci miasta jednak uradzili pozostawiç to prawo w pe∏nej mocy na korzyÊç wy˝ej wymienionego to
warzystwa, je˝eli zbuduje ono dwa okna ku stronie wschodniej w tej˝e izbie. W razie przeciwnym praw
o jakim mowa straci ca∏à swojà moc. Poniewa˝ zaÊ decyzja o przestrze˝eniu bractwa zosta∏a wykonana
a ono nie uwzgl´dni∏o tej przestrogi i nie wybudowa∏o dwóch okien ku stronie wschodniej – prawo zatem
bezprocentowej zapomogi udzielane na wybudowanie izby dla bractwa Smitat-Chasodim odbiera si´ i unie
wa˝nia tak, jakby ono nigdy nie istnia∏o.
Nr 79. Proces Kaha∏u z cechami rzemieÊlniczymi.
Sobota. Dzia∏ Begar. Przedstawiciele miasta postanowili zgodnie za∏atwiç kwesti´ sporu Kaha∏u z rze
mieÊlnikami oraz wyp∏aciç tym˝e z kahalnej kasy 200 rubli srebrem za wszystkie ich pretensje.
Nr 82. O prawach naczelników Êwi´tego bractwa.
Sobota, oddzia∏ Begar, 5559 r. Obecnie istniejàcym naczelnikom Êwi´tego bractwa pogrzebowego nada
je si´ prawo siedmiu przywódców miasta, co do wszystkich interesów dotyczàcych tego˝ bractwa, a˝ d
wyboru nast´pujàcej w∏adzy, a zatem wszystkie postanowienia tyczàce si´ ich bractwa powinny mieç rów
nà si∏´ jakiej ulegajà postanowienia siedmiu przywódców miasta.
Nr 85. Cyrkularz do wszystkich bractw przez Kaha∏ og∏oszony.
Sobota dzia∏ pi´cioksi´˝nicy. Bechukotaj 5559 r. Reprezentanci miasta postanowili wydaç rozkaz d
wszystkich bractw: ˝eby od nast´pujàcego dnia a˝ do osiemnastego miesiàca Ira roku przysz∏ego to jes
5560, czyli w ciàgu ca∏ego roku nie przyjmiowa∏y ˝adnych nowych cz∏onków z wyjàtkiem dzieci i m∏odzie˝
bez˝ennej. Zabrania si´ miesi´cznym naczelnikom jakiegokolwiek bàdê bractwa, w ciàgu wy˝ej oznaczo
nego roku zbieraç g∏osy wzgl´dem przyj´cia bractwa, to˝ samo stosuje si´ i do pos∏ugaczy ka˝dego brac
twa. Wyjàtek jednak od tego postanowienia robi si´ dla bractwa Gemilat-Chasadim (po˝yczkowe) i bractw
rzemieÊlniczego, do którego to wzbronienie nie stosuje si´.

Rozdzia∏ VII
O obrzàdku Alja (czytaniu pi´ciu Ksiàg podczas zbiorowej modlitwy),
przy którym ˝ydzi dzielà si´ na Patrycjuszów i na Plebejuszów
Obrzàdek ten ustanowiony przez Ezdrasza* zale˝y na czytaniu pi´cioksi´˝nicy (ksiàg proroków) pod
czas ogólnej modlitwy zbiorowej**.
* Ustawa o czytaniu pi´ciu ksiàg; Rozdzia∏ XX przez Kolbo.
** Talmud-traktat Megil, s. 21.

Czytanie te powinno odbywaç si´ w Poniedzia∏ek, we Czwartek i w Sobot´. Za naruszenie regu∏y wzgl´
dem tego terminu, sam Ezdrasz tak grozi∏: „kto w przeciàgu tych trzech dni nie czyta∏ praw pi´cioksi´˝nic
ten b´dzie napastowanym przez podziemnych wrogów (szatana). Oprócz tego czytania pi´cioksi´˝nicy
wesz∏o ju˝ w sk∏ad zbiorowej modlitwy podczas Êwiàt, na nowiu ksi´˝yca i w czasie postów. Wykonywani
tego obrzàdku, poleconym jest przez synagog´ wszystkim ˝ydom bez ˝adnego wyjàtku. Do wype∏nieni
równie˝ sà obowiàzani tak Kohen, jak Lewi i ka˝dy Izraelita***.
*** U ˝ydów dotychczas istnieje staro˝ytny podzia∏ na lewitów i ˚aronidów.

Czytanie to odbywa si´ inaczej jak ko∏o Tory (zwitek pergaminu zapisanego wed∏ug pewnych regu∏ naka
zanych przez Talmud) przedmiotu najÊwi´tszego w ka˝dej synagodze.
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Przyst´puje si´ do wykonania tego obrzàdku w nast´pujàcy sposób: Po zakoƒczeniu modlitwy, Szemin
Ezrei (prywatna osoba) wyjmuje z Kiwotu (urny stojàcej w synagodze) Tor´ (zwitek) i oddaje go Kantorow
lub jego zast´pcy. Kantor po odebraniu z ca∏à pokorà i czcià religijnà Tory odmawia krótkà modlitw´ i solen
nie wyst´puje na wyniesienie; lud otacza go tam i przyk∏ada usta do zwitka. Na wyniesieniu spotykajà si
Segan lub Gaba (starosta) i Szamosz (notariusz), który, odebrawszy zwitek od kantora, sk∏ada go na stó
znajdujàcy si´ na wyniesieniu. Kantor wówczas, stosujàc si´ do znaku danego przez Gaba, g∏oÊno Êpiewa
jàc, wywo∏uje ojca tego, któremu przypad∏a czeÊç w tym dniu czytania pierwszej modlitwy. Na takie wywo∏a
nie wymieniona osoba powstaje ze swego miejsca, wchodzi na wyniesienie i przy∏o˝ywszy usta do Tory wy
mawia g∏oÊno nast´pujàcà modlitw´: B∏ogos∏awcie wszyscy Adonai b∏ogos∏awionego; niech b´dzie b∏ogo
s∏awiony Pan! B∏ogos∏awiony po wszystkie wieki wieków! B∏ogos∏awionym jesteÊ Ty Adonai, królu wszech
Êwiata, który nas wybra∏ z poÊród wszystkich narodów i nada∏ nam prawa! B∏ogos∏awiony jesteÊ Ty Bo˝
prawodawco!” Lud odpowiada: „Amen”. Potem zaczyna si´ czytanie, a po ukoƒczeniu tego˝ wywo∏any, któ
ry stoi ciàgle na wyniesieniu powtarza znowu g∏oÊno modlitw´ z ma∏ymi odmianami: „B∏ogos∏awionym je
steÊ Ty Adonai, Bo˝e Nasz, królu WszechÊwiata, który nam da∏eÊ prawdziwe prawa! B∏ogos∏awionym je
steÊ Ty Bo˝e! wielki Prawodawco Nasz!” Otó˝ w tym zawiera si´ ca∏y obrzàdek Alja. Zaproszonym byç d
czytania, znaczy dostaç Alj´, czyli otrzymaç czeÊç i wyszczególnienie do wstàpienia na gór´ Synaj, repre
zentowanà w ka˝dej synagodze przez wyniesienie czyli estrad”. Czytanie wi´c z niej prawa nadaneg
przez samego Jehow´ dla ca∏ego Izraela jest wielkà czcià.
O prawach s∏u˝àcych do utrzymania Alji.
Pierwsza Alja nale˝y do Kohena (potomek Aarona); druga Alja do Lewity; nast´pujàce sà udzia∏em ludu
W nieobecnoÊci Kohena, Lewita bierze pierwszà Alj´. W nieobecnoÊç, Lewi, Kohen, bierze dwie pierwsze
to jest swojà i Lewiego. W nieobecnoÊci zaÊ i Kohena i Lewity, ich Alje nale˝à do innych osób przytomnyc
przy modlitwie. Przy rozdawaniu Alji nale˝àcych do wszystkich, istnieje nast´pujàcy porzàdek: 1. Talmud
hahan (uczony Talmudzista) 2. Parnes (reprezentanci ogólnego zgromadzenia) biorà same wy˝sze Alje, d
jakich nale˝à trzecia i szósta, czyli Szeliszi i Siszi; reszta zaÊ Alji jest dla ludu modlàcego si´. W taki to spo
sób obrzàdek Alji dzieli modlàcych ma warstwy wy˝szà i ni˝szà, z czego nieraz wyp∏ywa prawdziwe starci
si´ mi´dzy obecnymi, bardzo niestosowne w tak bogobojnym towarzystwie. Niejeden bowiem uwa˝a z
ubli˝enie osobie, ˝e nie by∏ zaproszonym do Tory; inni znowu˝ czujà si´ obra˝onymi, ˝e ich zaproszono ja
ko czwartego, a nie trzeciego z porzàdku; inni jeszcze majà pretensj´, ˝e nie byli najpierwszymi, a wszys
ko to jest powodem k∏ótni, ha∏asu i zamieszania, wcale nie budujàcych w tym Êwi´tym miejscu, a w∏aÊciw
szych zebraniom w karczmach. Synagoga, podzielajàc ludnoÊç ˝ydowskà na dwie ró˝ne klasy, Patrycju
szów i Plebejuszów, myÊla∏a zadowoliç tym podzia∏em ca∏y ogó∏, lecz nie dopi´∏a celu, bo to wywo∏uje na
wi´ksze rozdra˝nienie.

Rozdzia∏ VIII
O w∏adzy Kaha∏u i prawid∏ach wzgl´dem udzielenia ˝ydom pozwoleƒ
do zamieszkania w obr´bie dzia∏alnoÊci tego˝
O sprzeda˝y Hazaka i Merapije (praw eksploatacji majàtków nieruchomych,
nale˝àcych do ChrzeÊcijan, równie˝ jak eksploatowania samych˝e osób
nie posiadajàcych majàtków)
O Harem (przysi´dze i przekleƒstwie)
Zdanie, jakim wielki poeta niemiecki, Schiller, skreÊli∏ obraz historyczny pobytu ˝ydowskiego w Egipcie
3600 lat temu, mówiàc: „˝e ˝ydzi formowali oddzielny naród w narodzie”, mo˝e byç zastosowaniem zupe
nie do dzisiejszego ludu ˝ydowskiego. Ale poniewa˝ paƒstwo bez terytorium jest poj´ciemn, jakiego uchwy
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ciç, a nawet wyobraziç sobie niepodobna, to te˝ zdanie Schillera mo˝na by∏o uwa˝aç dotychczas za po
etyczne porównanie, a nie rzeczywistà prawd´… Lecz oto wychodzi w 1870 r. dzie∏o pod tytu∏em Ksià˝k
o Kahale napisana przez Brafmanna (˝yda przechrzczonego, który zgodnie ze s∏owami Chrystusa rozda
ca∏y swój majàtek biednym) dzie∏o, w którym natrafiamy na owe terytorium, do jakiego Kaha∏ po wszystki
czasy roÊci∏ i nie przestaje w teraêniejszych czasach roÊciç pretensji, co wi´cej powiemy, terytorium, jakim
Kaha∏ zawsze w∏ada∏ i dzisiaj rzeczywiÊcie posiada go w swej w∏adzy. Z tego to powodu, wy˝ej przytoczon
zdanie wielkiego poety nabiera mocy i znaczenia niezwalczonej prawdy, a problemat staje si´ aksjomatem
O tym terytorium Paƒstwa ˝ydowskiego potrzebnej wiadomoÊci rzeczy dostarcza Kaha∏u „Heczka
Iszub”, czyli prawo w∏adzy kahalnej nad ludnoÊcià swego obr´bu. Z regu∏ tego prawa wypada, i˝ w∏adza Ka
ha∏u rozciàga si´ daleko po za granic´ wszelkich znanych nam praw, jakiegokolwiek bàdê prywatnego to
warzystwa. Nie nale˝àcy do ˝ydowskiej narodowoÊci mieszkaƒcy kahalnego obr´bu, z ca∏ymi swoimi ma
jàtkami wyst´pujà tutaj „jako jakieÊ wolne terytorium”* b´dàce, ˝e tak powiemy, paƒstwowà, czyli skarbow
w∏asnoÊcià Kaha∏u, którà sprzedaje czàstkami ˝ydowskim mieszkaƒcom. Albo te˝, dok∏adniej okreÊlajàc t
poj´cie (jak to czyni jeden z najznakomitszych t∏umaczy talmudowego prawodawstwa, niejaki Rabin Kulun
mienie ich i osoby uwa˝ane sà przez ˝ydów jakby jakieÊ wolne jezioro, w którym ka˝dy ˝yd mo˝e zapusz
czaç sieci, byle na to prawo od Kaha∏u posiada∏.
* Maj´tnoÊç nale˝àca do ˝ydów uwa˝ana jest przez nich za to samo co pustynia, czyli step wolny. Talmud-traktat Barba-Batru. s. 54.

Na podstawie prawa Hezkat-Iszub ˝yd zamieszkujàcy innà miejscowoÊç, a ˝yczàcy trudniç si´ handlem
lub innym rzemios∏em w jakimÊ mieÊcie zamieszka∏ym przez ˝ydowskà ludnoÊç, daremnie b´dzie szuka
opieki, praw i ustaw krajowych, co do swego przesiedlenia si´; nie otrzyma on tego przesiedlenia, je˝eli ni
dostanie na to pozwolenia od swego Kaha∏u równie jak od Kaha∏u gromady ˝ydowskiej, do jakiej chce si
wprowadziç. Znaczenie przeró˝nych opinii za i przeciw zamiejscowym ˝ydom; Hoszennamiszpot (zbiór ˝y
dowskich praw) wyk∏ada, jak nast´puje: „W obecnej chwili, zw∏aszcza kiedy ˝ydzi ˝yjà pod w∏adzà obcyc
narodów i z powodu skupienia si´ gromadnego ˝ydowskich mieszkaƒców, w razie wybuchu jakichkolwie
zamieszek, ka˝dy obcy ˝yd staje si´ ∏atwo przeÊladowcà miejscowych ˝ydów. Na podstawie wi´c tego do
Êwiadczenia nadaje si´ ka˝demu Kaha∏owi prawo zamkni´cia drzwi przed ka˝dym nowy przechodniem
a dla dopi´cia tego celu pozwala mu si´ u˝yç wszelkich Êrodków mo˝ebnych, nawet w∏adzy Goimów”.
W pewnych miejscowoÊciach wesz∏o w zwyczaj utrzymywanie tego prawa przy Kahale za pomocà He
rem. Jeden tylko Talmud-kahan (uczony Talmudzista) mo˝e zamieszkiwaç tam, gdzie mu si´ podoba.
Wracajàc teraz do prawa Hazaka i Meropiie, nadmieniç wypada, ˝e ka˝dy Kaha∏ w swym obr´bie sprze
daje, jako swym wiernym poddanym, ˝ydom, czàsteczkami prawo eksploatowania w∏asnoÊci osób nie˝y
dowskich. Dla niewtajemniczonych w Kahale subtelnoÊci, sprzeda˝ o jakiej tu mowa, mo˝e okazaç si´ dz
wacznà i niepodobnà do uskutecznienia i tak naprzyk∏ad:
Kaha∏ na podstawie praw swoich uwa˝ajàc zamieszka∏y przez ludnoÊç nie˝ydowskà jakby Wolne jezio
ro, do zdobycia, sprzedaje ˝ydowi:
a) dom, który wed∏ug wszelkich praw hipotecznych kraju, stanowi w∏asnoÊç chrzeÊcijanina;
b) naturalnie, ˝e ten ostatni, nie jest wcale niewiadomym o podobnej sprzeda˝y. Bardzo w∏aÊciwe pyta
nie nastr´cza si´ tutaj, co za korzyÊç odnosi z tego ˝yd kupujàcy i p∏acàcy pewnà sum´ Kaha∏owi za to pra
wo? Akt sprzeda˝y Kaha∏u nie mo˝e przecie˝ s∏u˝yç nabywcy do wydziedziczenia z maj´tnoÊci prawdziwe
go, hipotecznego jej w∏aÊciciela chrzeÊcijanina, bo Kaha∏ nie posiada takiej w∏adzy, aby móg∏ wyrugowa
prawdziwego w∏aÊciciela i oddaç jego w∏asnoÊç ˝ydowi, któremu jà sprzeda∏? Brafmann w swojej ksi´dz
o Kahale, daje najkategoryczniejszà na to zapytanie odpowiedê nast´pujàcà:
„Po op∏aceniu si´ Kaha∏owi za taki akt kupna ˝yd naby∏ Hazaka (w∏adz´, czyli prawo) na maj´tnoÊ
chrzeÊcijanina wskutek czego ma on wy∏àczne prawo i to bez wspó∏zawodnictwa innych ˝ydów staraç si
zaw∏adnàç w jak najbardziej podst´pny sposób tà maj´tnoÊcià i to jak w Kahalnym akcie sprzeda˝y jest wy
mienionym (jakimkolwiek bàdê sposobem). Nabywca jedynie ma prawa najàç maj´tnoÊç od w∏aÊciciel
prawdziwego, prowadziç w nim handel, po˝yczaç w∏aÊcicielowi pieniàdze na lichw´, równie˝ jak i innym lo
katorom tej˝e maj´tnoÊci, byç faktorem w∏aÊciciela jak te˝ i lokatorów. S∏owem on tylko ma prawo eks
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ploatowania wszystkich ChrzeÊcijan, którzy wraz z w∏aÊcicielem maj´tnoÊci sà jego ofiarami, przeznaczo
nymi do wyzyskiwania przez niego, poniewa˝ naby∏ od Kaha∏u prawo Hazaka.
Kiedy zaÊ Kaha∏ sprzedaje prawo wyzyskiwnia samych osób chrzeÊcijaƒskich nieposiadajàcych ˝adne
go majàtku nieruchomego lub ruchomego, nazywa si´ Meropie, czyli zaçmienie chrzeÊcijanina. Tekst teg
cudacznego prawa jest nast´pujàcy: „Je˝eli cz∏owiek ˝ydowskiego pochodzenia posiada prawo wyzyskiwa
nia nie ˝yda, to zabrania si´ wtedy wszyskim innym ˝ydom wchodziç w jakiekolwiek stosunki z przeznaczo
nym do wyzyskiwania i bankructwa chrzeÊcijaninem. Ten ˝yd tylko, który kupi∏ sobie to prawo od Kaha∏u
mo˝e mu wypo˝yczaç pieniàdze na lichw´, nasy∏aç innych ˝ydów na oszukanie go rozmaitymi sposobam
s∏owem obedrzeç go i pogrà˝yç w n´dz´, bo ka˝da osobistoÊç nie˝ydowska jest Hefker (wolnà), i kto wcze
Êniej nià zaw∏adnie, do tego ona nale˝eç musi.
Takie to sà poglàdy talmudowego prawodawstwa na istniejàcy obecnie u ˝ydów Hezkat-Iszub. Brafman
w swej ksi´dze o Kahale przytacza 37 aktów i dokumentów dowodzàcych wszystkiego, coÊmy tu wy˝ej po
wiedzieli. Dokumenta, z których wybraliÊmy najwa˝niejszych 9, oznaczonych numerami 22, 23, 57, 98, 99
100, 101, 102 przytoczone b´dà na koƒcu rozdzia∏u.
Dokumenty te podnoszà owà zas∏on´, która od tylu wieków pokrywa∏a tajemnicze, niedost´pne i nie
z∏omne stwardnia∏e królestwo Izraela. Przy Êwietle tych dokumentów po raz pierwszy wyjaÊnionym zostaje
w jaki sposób Heder-Hakahal (Kahalna Izba), pradziadowska podziemna instytucja ˝ydów, przyw∏aszcz
sobie prawa:
1. Pozwala lub zabrania ˝ydom pobytu w obr´bie, w którym Kaha∏ despotycznie panuje.
2. Sprzedawania ˝ydom prawa i w∏adzy na eksploatowanie placów, domów, magazynów itp. b´dàcyc
posiad∏oÊciami albo miasta, albo klasztorów, albo wreszcie prywatnych osób nale˝àcych do chrzeÊcijaƒ
skiej ludnoÊci.
3. Sprzeda˝y praw wyzyskiwania samych osób nienale˝àcych do religii Izraela.
4. Nareszcie samowolnego nak∏adania rozmaitych podatków na handel, przemys∏, rzemios∏a, wykony
wanych przez ˝ydów w obr´bie Kaha∏u.
Rozwa˝ywszy dobrze dokumenty o jakich mowa, nie ma wàtpliwoÊci, ˝e zadanie Kaha∏u wyda si´ czy
telnikowi o tyle pot´˝nym, o ile w istocie jest Êmia∏ym. Lecz chocia˝ zdaje si´ na pozór trudnym do wype
nienia, zapewniç mo˝na, i˝ jest wykonywanym przez Kaha∏ w ca∏ej swej mocy i rozciàg∏oÊci. Wprawa bo
wiem i wielka cierpliwoÊç dostarcza akrobatów i skoczków najzr´czniejszych, którzy wykonujà tak trudn
obroty i sztuki, jakich nasza wyobraênia przypuszczaç nie mog∏a, nim je zobaczy∏a. A wprawy i cierpliwoÊ
osiemnastowiekowej Kaha∏u w swej kreciej, podziemnej sztuce, wynika, ˝e dostarczenie rzeczywistej ko
rzyÊci ˝ydom kupujàcym od Kaha∏u domy i inne w∏asnoÊci nale˝àce do ChrzeÊcijan, jest dlaƒ mo˝ebnym
i nietrudnym, jak np. utrzymanie w niewiadomoÊci rzàdów i ukrycie przed nimi prawdziwej liczby ludnoÊ
˝ydowskiej zamieszkujàcych paƒstwa, w których ˝yjà. Kaha∏ trzyma si´ zawsze tego zdania: i˝ lepiej i bez
pieczniej braç na w´dk´ po jednej rybce, ani˝eli zaczepiç raz du˝o i oberwaç w´dk´. Dlatego wi´c Kaha
atakuje zawsze oddzielnie indywiduum z poÊród ChrzeÊcijan, a o màdroÊci tego zwyci´sko-zaborczeg
systemu Êwiadczà najlepiej owoce pochodzàce z onego˝, owoce namacalne i oczywiste jak to: Po mia
stach i miasteczkach litewskich i bia∏oruskich 73 procent majàtków nieruchomoÊciowych nale˝à do ˝ydów
W obszarach zaÊ Wo∏ynia, Podola, Ukrainy, Cheresoƒskich, w Galicji, w Królestwie Polskim, w Rumun
handlem i przemys∏em zaw∏adn´li ˝ydzi. Gdy Kaha∏ atakuje pojedyƒczo ChrzeÊcijanina, rzadko bardz
przegrywa, bo dzia∏a zawsze tak roztropnie, i˝ w ˝adnym razie nie ryzykuje.
Przypuszczajàc nawet, ˝e ˝yd, który naby∏ prawo od Kaha∏u, prawo Meropii, to jest eksploatowania, czy
li obdarcia i zaçmienia osoby chrzeÊcijaƒskiej, za nadto pospiesznie i goràczkowo dzia∏a∏… lub te˝ ten, któ
ry kupi∏ Hazaka na dom chrzeÊcijanina, stara∏ si´ za pr´dko ow∏adnàç tym domem i by∏ nieostro˝nym w wy
borze Êrodków prowadzàcych do po˝àdanego przez niego celu, a z tego powodu i pierwszy, i drugi pocià
gni´ci zostajà do odpowiedzialnoÊci przed sàdem krajowym, jakie˝ niebezpieczeƒstwo grozi winowajcom
Oto prawie ˝adne, bo oprócz znajdujàcego si´ niezb´dnie wsz´dzie faktora ze znanym a magicznym tal
zmanem, o jakim by∏a mowa w rozdziale IV, Kaha∏ posiada inne, jeszcze prawie pewniejsze do ratunku si∏y
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jak naprzyk∏ad ˝ydowskich Êwiadków, ˝ydowskà przysi´g´ itd. (o czym w nast´pnych rozdzia∏ach obsze
niej b´dzie powiedziane). Có˝ mo˝e wygraç sam sobie zostawiony ChrzeÊcijanin w walce z tak pot´˝nym
stowa˝yszeniem jakim jest Kaha∏ w ka˝dej ludnoÊci ˝ydowskiej, a który na poparcie swych czynnoÊci ma ty
le z∏ota, ile go potrzebuje. Równie˝ nieznane sà dla Kaha∏u przeszkody w samowolnym nak∏adaniu poda
ków pieni´˝nych zbiorów od handlu i przemys∏u wykonywanych przez ˝ydów w ca∏ym obr´bie, który po
zarzàdem jego zostaje.
Zapewne ˝e narzucenie podatku na swà korzyÊç, poddanie pod ten˝e (sposobem ubocznym) samej lud
noÊci chrzeÊcijaƒskiej i wyegzekwowania takiego podatku jest daleko trudniejszym od ka˝dego zakulisowe
go przedsi´wzi´cia, bo podziemnymi spr´˝ynami nie uda si´ poruszyç maszyny, a trzeba tu jawnej w∏a
dzy… lecz wytrawnemu i màdremu Kaha∏owi i takà trudnoÊç ∏atwo rozwiàzaç. W rozdziale V wykazaliÊmy
i˝ podatek zbiór od koszernego mi´sa jest zas∏oni´ty si∏à rosyjskiego i innych prawodastw i ˝e miejscow
w∏adze obowiàzane sà s∏u˝yç Kaha∏owi jako organowi wykonawczemu przy takim zbiorze. Przytoczmy t
jeszcze jeden punkt, z rosyjskiego kodeksu praw, który dostarcza kahalnej arbitalnoÊci wolne pole do na
znaczenia na swojà korzyÊç rozmaitych podatków i zbiorów pieni´˝nych, przy Êciàganiu których w∏adze cy
wilne krajowe znowu stajà si´ organem wykonawczym w r´kach Kaha∏u. W kodeksie praw rosyjskich (Pra
wo o podatkach IV. Rozdzia∏u X. na s. 281) czytamy: „Do pomocnego zbioru nale˝à:
1. Pewny procent od dochodu pobieranego przez w∏aÊcicieli przy wynaj´ciu ˝ydom mieszkaƒ w domach
magazynów, sk∏adów itp.
2. Pewien procent od przemys∏u ˝ydów jako to: a) ze sprzeda˝y goràcych napojów po karczmach i szyn
kach, utrzymywanych po wsiach i miasteczkach przez ˝ydów; b) od dzier˝awców browarów lub gorzelni na
le˝àcych do prywatnych w∏aÊcicieli; c) od dzier˝awców fabryk szk∏a lub hut szklanych; d) od gospodarujà
cych w fabrykach wyrobów matalowych, miedzi, ˝elaza (hamerni); e) od wydobywajàcych smo∏´ lub p´dzà
cych dziegdzieç majdanów; f) od trudniàcych si´ w zak∏adach topienia t∏uszczu; g) od handlujàcych hurtow
byd∏em rogatym i owcami; h) pewny procent z pieni´˝nych kapita∏ów, pozosta∏ych po zmar∏ych ˝ydach.
3. Zbiór za pozwolenie ˝ydowskiego noszenia m´skiego i ˝eƒskiego.
4. Kary pieni´˝ne nak∏adane na ˝ydów za naruszenie regu∏ dotyczàcych tego zbioru”.
W sprawach powy˝ej przytoczonych jest du˝o, ˝e tak powiemy – politycznej soli, zaczerpni´tej z tych sa
mych êróde∏, z jakich powsta∏o kahalne prawo Hezkat-Iszub. Elastyczny charakter ustawy objawiajàcy si
przy uwa˝nym roztrzàÊni´ciu treÊci, daje Kaha∏owi wszelkà mo˝noÊç uczynienia z miejscowej policji powo
nego sobie organu egzekucyjnego, w celach swej administracji karnej lub innych Êrodków. Granice w jakic
Kaha∏ mo˝e na mocy tej ustawy rozciàgnàç swà w∏adz´ pomi´dzy ˝ydami, sà zupe∏nie nieznaczne nawe
dla najdoÊwiadczeƒszego jurysty. Je˝eli bowiem weêmiemy pod uwag´ takà okolicznoÊç, ˝e Kaha∏ prz
uk∏adaniu podatków bierze za podstaw´ stowarzyszenie ˝ydowskie, jakie si´ zwykle formu∏uje dla usku
tecznienia jakiejÊ ga∏´zi przemys∏u, to ka˝dy pojedyƒczy ˝yd, mo˝e zawsze s∏usznie obawiaç si´, ˝e Kaha
jest w stanie obedrzeç go za pomocà policji miejscowej, on zaÊ nie bàdzie móg∏ wystàpiç ze swà skargà
przed ˝adnà instytucjà. Miejscowe bowiem w∏adze cywilne i policyjne, nie dopomogà mu w potrzebie, b
grabie˝ uczyniona przez Kaha∏, b´dzie si´ im zdawaç zupe∏nie legalnà wobec praw paƒstwowych*.
*Ze skargi zaniesionej do Wileƒskiego gubernatorstwa przez ˝ydówk´ Brojd´ w 1866 r., przekonaç si´ mo˝na ˝e za odprowadzenie i p
chowanie zw∏ok jej m´˝a Kaha∏ zap∏aciç jej kaza∏ 1.500 rubli srebrem: ˝e ona by∏a przymuszonà do zap∏acenia tak znacznej sumy, równie jak
te˝ do pokwitowania, i˝ to dobrowolnie uczyni∏a. Zmuszonà zaÊ by∏a przez to, ˝e bractwo pogrzebowe (Êwi´te ˝ydowskie) nie chcia∏o go poch
waç, trzymajàc cia∏o jej m´˝a pi´ç dni bez pogrzebu, a˝ dopóki Brojda nie zap∏aci∏a, Kaha∏ i nie da∏a zaÊwiadczenia, ˝e to dobrowolnie uczyni∏
Dalej pokazuje si´ z tego procesu, ˝e gdy Kaha∏ dowiedzia∏ si´ o skardze zaniesionej przez Brojd´ do gubernatora, skaza∏ jà jeszcze n
zap∏acenie 500 rubli srebrem kary, wynajdujàc b∏ahy pozór niedoboru rekruckich powinnoÊci dla niemaj´tnych ˝ydów. Zapewne, ˝e zuchwa∏oÊ
Kaha∏u zanadto by∏a wyraênà tym razem. Jednak˝e miejscowe w∏adze nie mog∏y nie tylko obroniç pokrzywdzonej, ale wprost przeciwni
musia∏y staç si´ organem egzekucyjnym w sprawie Êciàgni´cia kary 500 rubli naznaczonej przez Kaha∏, poniewa˝ ˝ydowski spo∏eczny zarzà
czyli Kaha∏, sta∏ si´ instytucjà rzàdowà przy Êciàganiu podatków od ˝ydów. Z tego faktu, czytelnik zrozumie wyraênie powtarzane
postanowienach Kaha∏u: „Przymusiç niepos∏usznego ˝yda za pomocà Gojmów”.

Ale oprócz zupe∏nej i rozleg∏ej w∏adzy Kaha∏u wzgl´dem ˝ydowskiej ludnoÊci, przytoczona powy˝ej usta
wa rosyjska, oddaje jeszcze w zale˝noÊci Kaha∏u i ludnoÊç chrzeÊcijaƒskà, bo wódk´ i goràce trunki kupuj
u wiejskich szynkarzy ˝ydów nie inni ˝ydzi, ale ChrzeÊcijanie, innych bowiem ˝ydów prócz szynkarz
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mieszkajàcych po wsiach bardzo rzadko si´ spotyka, a wi´c podatek od goràcych napoi, sprzedawanyc
przez ˝ydów w karczmach wiejskich jest pobieranym przez kaha∏ od ludnoÊci chrzeÊcijaƒskiej.
Wprawdzie ów podatek nie mo˝e byç uwa˝anym jako wprost na∏o˝ony przez kaha∏ na ludnoÊç chrzeÊc
jaƒskà, lecz posiada on charakter podatku ubocznego; ale dla ekonomicznego bytu ludnoÊci chrzeÊcijaƒ
skiej – wed∏ug naszego poj´cia – jest zupe∏nie jedno i to samo czy p∏aciç Kaha∏owi podatek przez takieg
szynkarza Lejb´, czy te˝ w jakikolwiek inny sposób*.
* W Wilnie od niepami´tnych czasów istnia∏ zbiór podatku od wiktua∏ów itp. – materia∏ów na korzyÊç Kaha∏u, które to wiktua∏y sprzedawan
by∏y tak chrzeÊcijanom, jako te˝ ˝ydom w jednej z dzielnic miasta. W tym samym miejscu uda∏o si´ Kaha∏owi za zezwoleniem policyjny
miejscowej w∏adzy posiàÊç targ rybny, a w ten sposób obcià˝yç za sprzeda˝ ryb, du˝ym podatkiem wszystkich bez wyjàtku mieszkaƒców. Zbi
ten, który jeszcze w 1867 r. by∏ na publicznej licytacji przeznaczonym ˝ydowskiemu przedsi´biorcy za 2.700 rubli srebrem na korzyÊç kahaln
kasy, po raz pierwszy zwróci∏ uwag´ w∏adzy miejskiej, jest wi´c nadzieja, ˝e ów podatek ustanowiony przez Kaha∏, op∏acony po najwi´ksz
cz´Êci przed ludnoÊç chrzeÊcijaƒskà wkrótce zostanie zniesionym jak si´ tego spodziewaç ka˝de og∏oszenie Kancelarii Gubernato
Wileƒskiego wydane dnia 16 wrzeÊnia Nr 9581.

Teraz zdaje si´ czytelnik przekona∏ si´, ˝e dla Kaha∏u nie ma przeszkód przy wyszukiwaniu korzyÊc
wszelkiego rodzaju w terytorium jemu przynale˝nemu wed∏ug praw Hezkat-Iszub. By∏oby jednak b∏´dem z
strony tego, który by myÊla∏, ˝e przy zaprowadzaniu podatków i zbiorów pieni´˝nych Kaha∏ zadowolnionym
jest ze swobody, jakà mu nadajà i przyznajà miejscowe prawa. W koƒcu dokumentu oznaczonego pod n
57 (który podanym b´dzie mi´dzy innymi po tym rozdziale), w jakim jest mowa o zaprowadzeniu w mieÊci
Miƒsku podatku handlowego, na takiej samej podstawie, na jakiej ów podatek jest zaprowadzonym
w Szk∏owie, Kaha∏ da∏ swojà rezolucj´ w nast´pnych wyrazach „po tym wszystkim, zadecydowanym i po
stanowionym zosta∏o, zrobiç rozk∏ad i zarzàdziç, wy˝ej oznaczony podatek i to wbrew woli gubernatora
Z tego pokazuje si´, i˝ dla w∏adzy, jakà sobie Kaha∏ przyznaje, ˝adnych ju˝ granic nie ma.
Wszystko co si´ dotychczas powiedzia∏o o Hezkat-Iszub i o dokumentach u∏o˝onych na podstawie tego
prawa, okazuje si´ ˝e: Kaha∏ nie dzia∏a wed∏ug przepisów Talmudowych, które rególujà wewn´trzny byt ˝y
dowskiego ˝ycia, lecz gruntuje swoje dzia∏ania g∏ównie na Herem, co podnosi w∏adz´ tego˝ Kaha∏u d
prawdziwej dyktatury. Nie trudno sobie zatem wyobraziç, jakim brzemieniem ta samowolna w∏adza Kaha∏
musi przygniataç samych˝e ˚ydów i jak daleko dotkliwiej prawo o Hezkat-Iszub, oddzia∏uje na ludnoÊ
chrzeÊcijaƒskà, która pozornie, zdaje si´ zupe∏nie niezale˝nà od w∏adzy kahalnej.
Dla jurystów dokumenta przytoczone przez Brafmanna zawierajà w sobie niema∏o interesujàcej treÊc
polecamy je zw∏aszcza tym prawnikom, dla których bezinteresownym jest obznajomienie si´ z przyczynam
teraêniejszego powszechnego narzekania we wszystkich krajach na ˝ydów przez otaczajàcy ich Êwiat; rów
nie te˝ jak z przyczynami przezÊladowaƒ, na jakie ˝ydzi byli wystawieni przez osimnaÊcie wieków, to jest o
czasu kiedy na czele tego przeÊladowanego ludu stanà∏ Kaha∏, czyli „Spo∏eczny Rzàd ˚ydowski”.
Teraz wypada zaznajomiç czytelnika z formà Herem s∏u˝àcà Kaha∏owi za broƒ, jakà wojuje i zmusza ca
∏à gromad´, nad jakà przyw∏aszczy∏ sobie nieograniczonà w∏adz´, do pos∏uszeƒstwa jego wyrokom, u˝ywa
jàc tego˝ Herem raz jako przekleƒstwa, raz jako przysi´gi.
Oprócz Herem jest jeszcze Indui lub Szamta, czyli przysi´ga w mniejszym stopniu. O ró˝nicy, jaka za
chodzi mi´dzy Herem a Indui, czytamy w ˝ydowskich prawach regu∏y nast´pujàco:
Pytanie. Herem i Indui – czy to jedno i to samo?
Odpowiedê. Przez Szamata czyli Indui trzeba rozumieç wy∏àczenie czasowe ze spo∏ecznoÊci ˝ydow
skiej, o czym wypada czyniç stosowne og∏oszenie. Je˝eli czasowo wy∏àczony nie upokorzy si´ w ciàgu 3
dni to dopiero rozpisuje si´ na niego Herem i wówszas wyklucza si´ go z ca∏ego Izraela.
Pytanie. Og∏oszenie Heremu w jakiej formie powinno byç zredagowanym?
Odpowiedê. W sposobie nast´pujàcym: Od NN. cz∏onków Kaha∏u N. Pozdrowienie m´drcom Izraela, re
prezentant Eszybotów (zak∏adów naukowych) wszelkim starszym i naczelnikom zasy∏a si´, zawiadamiajà
ich przy tym, ˝e ˝yd A. ma pieniàdze, które sà w∏asnoÊcià ˝yda B., a ˝e A. nie zwróci∏ tych pieni´dzy B., po
mimo postanowienia naszego wydanego w tym wzgl´dzie i nie uiÊci∏ kary pieni´˝nej na∏o˝onej na niego; z
takie wi´c wykroczenie (lub te˝ tym podobny inny wyst´pek wymieniony w odezwie) zosta∏o og∏oszonym
przeciw A. Indui (trzydziestodniowe wy∏àczenie ze spo∏eczeƒstwa ˝ydowskiego). Poniewa˝ atoli A. nie upo
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korzy∏ si´ i trwa ciàgle w niepos∏uszeƒstwie, zmuszeni jesteÊmy na∏o˝yç na niego Herem i was wszystkic
o to prosimy, abyÊcie codziennie og∏aszali po wszystkich synagogach, ˝e jego chleb nie jest chlebem ˝yd
i ˝e wino jego jest winem neseh (ba∏wochwalczym*), owoce, jakie do niego nale˝à, sà owocami zaszkara
dzonymi i zbrudzonymi, a ksi´gi jego sà ksi´gami czarodziejskim. Odetnijcie mu Cices (nitki przyszyte d
kamizelki), stosujàc si´ do wyrzeczenia pi´cioksià˝nicy**. Nie powinniÊcie z nim ani jeÊç, ani piç, ani wyko
nywaç obrzàdku obrzezania z jego synem, ani nauczaç dzieci jego Bo˝ego prawa, ani grzebaç umar∏yc
z jego familii, ani przyjmowaç go do ˝adnego bractwa. Czasz´ zaÊ, z jakiej on pi∏, trzeba wyp∏ukaç i w ogó
noÊci obchodziç si´ z nim jak z ka˝dym Nahri***, a nareszcie oderwaç znajdujàcà si´ przy wchodzie jeg
mieszkania Meduz´****.
* Wino, do którego dotknà∏ si´ Goim, nazywa si´ Nesh-Zore Dea
** Nemevi. Rozdz. XVI s. 38-41.
*** Szaari-Cedok. T. I. Rozdz IV. s.14 Toszubot-Gagaonim Majmonid s.142.
**** Meduza jest to wàski kawa∏ek drzewa przybity ukoÊnie po prawej r´ce wejÊcia do ka˝dego mieszkania ˝ydowskiego. Na tym kawa∏k
drzewa jest przylepiony zwitek pergaminu, na którym napisany jest tekst z pi´cioksi´˝nicy. Meduza uwa˝anà jest przez ˝ydów jako Amulet d
odp´dzania od progu nieczystej si∏y (szatana)

Forma Heremu.
Si∏à i pot´gà Êwiata i s∏owa Êwi´tego, niszczymy, zaklinamy, unicestwiamy, haƒbimy i przeklinam
w imi´ Boga naszego, w imi´ Kaha∏u i tego˝ Êwi´tego prawa, w imi´ szeÊciuset trzynastu praw Bo˝ych za
wartych w tej ustawie; Heremem, którym Jezus Nawin przeklina∏ miasto Jerihon; przekleƒstwem, którym
Elizeusz przeklà∏ przeÊladujàcych go ch∏opczyków i swego s∏u˝àcego Gohzi; unicestwieniem, na jakie Bo
zak skaza∏ Maroza; szamtà, która by∏a u˝yta przez cz∏onków wielkiego soboru i Rabi Jud´ syna Ezeniel
przeciw pewnemu s∏u˝àcemu; wszystkimi Heremami, przekleƒstwami, zaklinaniami, wyp´dzeniami i unice
stwieniami, jakie tylko by∏y u˝ywanymi do czasów Moj˝esza a˝ po dzieƒ dzisiejszy.
W imi´ Boga Akatriela; Boga Caboat; w imi´ archanio∏a Micha∏a wielkiego wodza; w imi´ Metatrona, któ
ry nazwanym jest po imieniu swego Boga; w imi´ Saudalfona, który spala wianki dla swego Boga; w imi´ te
go imienia Boga, które jest nakreÊlone czterdziestu dwoma literami; imieniem którym objawi∏ si´ Moj˝eszo
wi w krzaku; imieniem, którym Moj˝esz rozdzieli∏ wody w morzu; si∏à pisma, jakim nakreÊlone by∏y tablic
Êwi´tego prawa; imieniem Boga Cabota, Boga Izraela siedzàcego na Cherubinach; imieniem rydwan
Êwi´tego i wszystkich siedzàcych w niebiosach na tym˝e; si∏à imion wszystkich Anio∏ów s∏u˝àcych Bog
i wszystkich Êwi´tych archanio∏ów zamieszkujàcych na wy˝ynach… ka˝dego syna i córk´ Izraela, który b
ruszy∏ nasze postanowienie. Przekl´tym niech b´dzie on od Boga Izraela siedzàcego na Cherubinach
Przekl´tym niech b´dzie on od Êwi´tego i starsznego imienia Boga, które by∏o wyg∏oszonym od arcykap∏a
na w dniu sàdnym! Przekl´tym niech bàdzie on od nieba i ziemi! Przekl´tym niech b´dzie on od wy˝szej s
∏y! Przekl´tym niech bàdzie on przez wielkiego wodza Micha∏a! Przekl´tym niech bàdzie on przez Matatro
na, który nazwanym jest imieniem swego Boga! Przekl´tym niech b´dzie on przez Boga Akatriela! Przekl´
tym niech b´dzie on przez Boga Cabaota! Przekl´tym niech b´dzie on przez Serafinów, Rydwanów
i wszystkich mieszkaƒców nieba siedzàcych na nich! Przekl´tym niech bàdzie on przez Êwi´tych przeczy
stych wszystkich s∏u˝àcych Boga!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Nisan, w którym panuje archanio∏ Uriel, to niech on b´dzie przekl´tym prze
tego archanio∏a i wszystkich jego Anio∏ów!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Ajora, w którym panuje archanio∏ Kapniil, to niech on b´dzie przekl´tym prze
tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Sivron, w którym panuje archanio∏ Amrie∏, to niech on b´dzie przekl´tym
przez tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Tamuz, w którym panuje archanio∏ Geniel, to niech on b´dzie przekl´tym
przez tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Abbi, w którym panuje archanio∏ Barkiel, to niech on b´dzie przekl´tym prze
tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
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Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Elul, w którym panuje archanio∏ Ekatet, to niech on b´dzie przekl´tym prze
tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Fiszry, w którym panuje archanio∏ Curiel, to niech on b´dzie przekl´tym prze
tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Heszwon, w którym panuje archanio∏ Baszkriel, to niech on b´dzie przekl´
tym przez tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Kislow, w którym panuje archanio∏ Adaniel, to niech on b´dzie przekl´tym
przez tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Tejwet, w którym panuje archanio∏ Enoet, to niech on b´dzie przekl´tym
przez tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Szwat, w którym panuje archanio∏ Gabriel, to niech on b´dzie przekl´tym
przez tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
Je˝eli on rodzi∏ w miesiàcu Ador, w którym panuje archanio∏ Rumiel, to niech on b´dzie przekl´tym prze
tego˝ anio∏a i wszystkich jego anio∏ów!
Niech on b´dzie przekl´tym przez siedmiu archanio∏ów zarzàdzajàcych siedmioma dniami tygodni
i przez wszystkich im podw∏adnych anio∏ów!
Niech on b´dzie przekl´tym przez czterech archanio∏ów zarzàdzajàcych czterema porami roku i prze
wszystkich im podw∏adnych anio∏ów!
Niech on b´dzie przekl´tym przez siedem swiàtyƒ.
Niech on b´dzie przekl´tym od wszystkich poczàtków prawa, imieniem korony i piecz´ci! Niech on b´
dzie przekl´tym ustami Boga wielkiego, silnego strasznego! Niech do niego pospieszy nieszcz´Êcie! Bo˝e
Stwórco! wyt´p i wyniszcz go! O Bo˝e stworzycielu upokórz go! Gniew Bo˝y niech rozpiorunuje si´ w ca∏e
grozie nad g∏owà jego! Diabli niechaj idà na spotkanie jego! Przekl´tym niech on b´dzie wsz´dzie tam
gdzie si´ tylko obróci! Duch jego niechaj nagle go opuÊci, nieczysta Êmierç niech go zabije, ˝eby ani jedne
go miesiàca nie do˝y∏! Niechaj ukarze go Bóg suchotami, goràczkà, zapaleniem p∏uc i mieczem, wrzodam
˝ó∏taczkà i w∏asnym mieczem niechaj przeszyje pierÊ swojà i niech si´ pokruszà strza∏y jego, a anio∏ Bo˝
niech go przeÊladuje! Droga jego niech b´dzie niebezpiecznà, pokryta czarnà ciemnoÊcià, a on chodzàc
po tej drodze, aby by∏ p´dzonym i przeÊladowanym przez anio∏a Bo˝ego. Niechaj si´ spotka z nadzwycza
nà rozpaczà! Niechaj wpadnie w sieci zastawione na niego przez szatana! Niechaj wygnanym b´dzie z kró
lestwa Êwiat∏a do królestwa ciemnoÊci i niech ze Êwiata stràconym zostanie! Niech smutek i nieszcz´Êci
trapià go ciàgle! Niech w∏asnymi oczamu patrzy na wszystkie ciosy uderzajàce w niego i niech nasyci si´ o
Gniewem Wszechpot´˝nego! Przekleƒstwem jako szatà on ca∏y si´ owinie. Sam siebie on zniszczy, a Bó
rozgromi go i zniszczy go na wieki! Nie przebaczy mu Bóg! przeciwnie, gniew i zemsta Bo˝a zalejà si
i sp∏ynà na takiego cz∏owieka i wypijà si´ i wsiàknà wszystkie przekleƒstwa w niego. Imi´ jego b´dzie zata
te w podniebieskiej przestrzeni i ska˝e go Bóg na przekleƒstwa po za wszystkimi pokoleniami Izraela, we
d∏ug klàtwy napisanego w prawach. Wy zaÊ, którzy trzymacie si´ Waszego Boga! ˝yjcie wszyscy, ˝yjcie
Modlitwa po wyg∏oszeniu Heremu:
Ten, który b∏ogos∏awi∏ praojców naszych: Abrahama, Izaaka, Jakóba, Moj˝esza, Aarona, Dawida, Salo
mona i proroków Izraela, i sprawiedliwych Êwiata. On niechaj spuÊci b∏ogos∏awieƒstwo swe na to miast
i na wszystkie miasta, wyjàwszy tego cz∏owieka, którego Herem ten naruszy. Bóg przez swoje mi∏osierdzi
niech uratuje i os∏oni ich od wszystkiego z∏ego i nieszcz´Êcia, niech przed∏u˝y czasy i lata ich, niech pob∏o
gos∏awi wszelkiemu dzie∏u ich ràk i niech ich oswobodzi razem ze wszystkimi braçmi Izraelitami! Niech tak
b´dzie wola jego… czyƒcie Amen!
O przysi´dze ˝ydów
Talmud dzieli przysi´g´ na 3 dzia∏y, to jest:
a) Szebena-Deraita, przysi´ga, która si´ naznacza wed∏ug prawa Moj˝eszowego,
b) Szebena Gezet, przysi´ga naznaczona na podstawie prawa Talmudowego,
c) Setam Herem, Indukacja obwinionego pod Heremem.
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Trzeba tu zauwa˝yç, ˝e ˝ydzi majà nadzwyczaj wysokie poj´cie o przysi´dze, wymaganej przez sàd ˝y
dowski, a szczególniej ˝ywià w sobie g∏´boki strach i czeÊç dla dwóch pierwszych oddzia∏ów przysi´g
W ogóle szacunek dla tych przysiàg jest tak niezmiernie wielki, ˝e ka˝de indywidum, które chocia˝ z na
czystszym sumieniem by∏o raz jeden tylko pociàgni´tym do przysi´gi i musia∏o jà wykonaç, przez to sam
jest ju˝ mocno upad∏ym w oczach opinii towarzyskiej. Po podobnym akcie ˝yd zwykle bywa pozbawionym
ogólnego zaufania i patrzà na niego wszyscy ˝ydzi, jakby na cz∏owieka zgubionego. Przy takim wi´c zapa
trywaniu si´ ˝ydów na akt przysi´gi, nie powinno wcale dziwiç, ˝e ka˝dy ˝yd woli ponieÊç raczej najdotkliw
sze straty, ani˝eli stanàç do przysi´gi z rozkazu Bet-Dinu. Z powodu zatem tej tak wa˝nej okolicznoÊci pra
wie zawsze w ˝ydowskich sàdach odbywa si´ tylko trzeci rodzaj przysi´gi, to jest Setam-Herem. Po tym
wszystkim – mówi Brafmann – „z ˝alem musimy dodaç, ˝e to wysokie poj´cie ˝yda o przysi´dze, by∏ob
istotnie pocieszajàcym zjawiskiem w ˝yciu ˝ydowskim, gdyby nie istnia∏o wbrew temu przeciwne poj´ci
o przysi´dze naznaczonej przez sàd chrzeÊcijaƒski i wykonywanej przed tym˝e sàdem”.
Talmud, na którym ca∏y byt ˝ydowskiego ˝ycia jest ugruntowanym, nie zalicza jako obowiàzek ˝ydom
zachowania praw i postanowieƒ innowiernego sàdu; a dla tej przyczyny, do przysi´gi wymaganej przez kra
jowe prawa i krajowe w∏adze ˝ydzi stosujà si´ nadzwyczaj niedbale i lekkomyÊlnie, tak ˝e z ca∏à pewnoÊci
mo˝na twierdziç, i˝ wszystkie takie przysi´gi majà dla nich znaczenie samej pró˝nej formalnoÊci i to w pe
nej sile tego wyrazu.
Na zakoƒczenie tego okreÊlenia prawide∏ przysi´gi u ˝ydów uwa˝amy za po˝yteczne przytoczyç nast´
pujàcy rozdzia∏ z Maimonid`a, w którym oznaczonà jest zewn´trzna postawa przy wype∏nianiu ceremon
przysi´gi:
„S∏yszeliÊmy ˝e w naszym mieÊcie sà osoby, które ka˝demu naznaczajà przysi´g´, i takie znowu, któr
w gotowoÊci sà wykonaç te˝ przysi´g´ fa∏szywie, twierdzàc, ˝e jà wykonali z ca∏à szczeroÊcià. Tacy ludzi
niedobrze post´pujà, poniewa˝ sami sobie przygotowujà zgub´. Ukaranie za fa∏szywà przysi´g´, nawe
gdy chodzi o pó∏ grosza, jest niezmiernie wielkim. Je˝eli chcecie naznaczyç komu przysi´g´, to wydobàdê
cie zwitek Tory i wska˝cie mu wszystkie w tym prawie zawarte zakl´cia; przynieÊcie nosze, które sà u˝ywa
nymi dla trupów, nakryjcie je ca∏unem, który s∏u˝y do okrywania trupów, przynieÊcie z sobà róg, w jaki si
tràbi w dniu nowego roku; przyprowadzcie ma∏e dziatki ze szkó∏ i przynieÊcie nad´te p´cherze i rzuçcie j
przed noszami… (a Bet-Din podówczas powinien przemawiaç do przysi´gajàcego, ˝e on b´dzie jutro ta
samo porzucony, jak te p´cherze)… PrzynieÊcie koguta, zapalcie Êwiece, przynieÊcie ziemi i postawci
przysi´gajàcego na t´ ziemi´, zatràbcie w róg i objawcie mu g∏oÊno te s∏owa: s∏uchaj cz∏owieku, jeÊli t
uczynisz fa∏szywà przysi´g´, to wszystkie przekleƒstwa zawarte w prawach spadnà na ciebie. Po czym
czytaç mu wypada ca∏à formu∏´ Heremu i kiedy zatràbià w róg, wszyscy przytomni, a nawet i dzieci si´ tam
znajdujàce, powinny odpowiedzieç Amen.
Dokumenta umieszczone w Ksi´dze o Kahale Brafmanna t∏umaczone z rosyjskiego i odnoszàce si´ d
rozdzia∏u ósmego, a oznaczone numerami 22, 23, 77, 98, 57, 99, 100, 101, 102.
Nr 22. Spór Kaha∏u z prywatnà osobà o prawo na posiadanie placu.
Rzecz o prawie w∏adania placem, zostajàcym teraz w r´ku nieobrzezanego, tj. chrzeÊcijanina, kuÊnierz
Zwaƒskiego.
Wskutek procesu og∏oszonego przez przedstawicieli przeciw Eleazarowi, synowi Efraima, wzgl´dem
prawa w∏adzy nad placem nale˝àcym do Zwaƒskiego, zapad∏a nast´pujàca decyzja. a) naznaczyç spoÊró
siebie dwóch Toanim (adwokatów), którzy majà broniç tej sprawy przed sàdem sprawiedliwoÊci Bet-Di
miasta tutejszego. Na takich adwokatów wybrano Rabbi Dawida, syna Eleazara, i Rabbi Izaaka, syna Cew
Hirsza. Wszystko to uchwalono za wspólnà zgodà w Êrod´, dzia∏u pi´cioksi´˝nicy Korach.Poniewa˝ ta de
cyzja nie zosta∏a wykonanà. b) w piàtek tego samego tygodnia, stosownie do postanowienia reprezentan
tów Kaha∏u, obrano dwóch innych adwokatów do wy˝ej wzmiankowanej sprawy, a mianowicie: Rabbi Iza
hor-Ber, syna Moj˝esza i Rabbi Pezaka syna Izraela Ci obaj adwokaci stan´li przed sprawiedliwym sàdem
Bet-Din wobec strony przeciwnej, a sprawiedliwy sàd, po wys∏uchaniu obu stron, wyda∏ nast´pujàcy dekre
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Nr 23. Kopia wyroku wydanego przez sàd ˝ydowski Bet-Din w sprawie mi´dzy Kaha∏em z Rebe Eleazarem
Rzecz o prawie w∏adania (eksploatowania) domu wraz z przyleg∏ymi zabudowaniami i dziedziƒcem
znajdujàcym si´ na Troickiej ulicy, a nale˝àcym niegdyÊ do wspólników Rebe Sza∏anowa, Samuela Seagl
i Rebe Chaima, syna Izaaka-Ajzika.
Adwokaci jako obroƒcy Kaha∏u w sprawie wy˝ej opisanej objawiajà, co nast´puje: w obecnoÊci Kaha∏
roztrzàsanà by∏a rzecz o prawie, na mocy którego Izahar Ber, syn Izajasza, cz´Êcià wy˝ej oznaczonych do
mów i cz´Êcià dziedziƒca w dwunastosà˝niowej przestrzeni, a Eleazar syn Efraima pozosta∏ymi zabudowa
niami oraz tylnià cz´Êcià dziedziƒca mieli w∏adaç. Na co posiada ten ostatni Psak (dokument) z wtorku 2
Siwonia 5518 r. zawierajàcy treÊç reprezentantów miasta na akcie kupna, wydanym nieboszczykowi Efra
imowi, ojcu Eleazara, jest podpis Meera, syna Józefa, z tego zatem powodu przeciw aktowi kupna, na mo
cy jakiego Eleazar w∏ada dziÊ budynkami, cz´Êcià dziedziƒca, Kaha∏ k∏adzie protest. Przede wszystkim ad
wokaci ze strony Kaha∏u domagajà si´ od wy˝ej wspomnianego Eleazara, aby ten˝e da∏ faktyczne dowod
prawdziwoÊci wszystkich podpisów na przytoczonym przez niego dokumencie: a oprócz tego wzmiankujà
i˝ podpisany na akcie kupna Meer, syn Józefa, pozostawi∏ w pokrewieƒstwie z dwoma innymi potwierdzajà
cymi ten˝e akt, to jest z Abrahamem Abelem, który by∏ zi´ciem jego siostry i z Natanem Neta, który by∏ zi´
ciem jego brata; a wi´c z tego powodu adwokaci Kaha∏u utrzymujà, ˝e akt kupna nie jest legalnym; po trze
cie, ˝e akt kupna umocowanym jest przez niekompletnà liczbà szeÊciu a nie siedmiu podpisów wymaga
nych przez ustawy.
Przeciwna zaÊ strona, to jest Eleazara, na to odpowiada, ˝e podpis Meera, syna Józefa, mo˝e nale˝e
wcale nie do tego Meera, który by∏ w pokrewieƒstwie z wy˝ej wzmiankowanymi reprezentantami miasta
a którzy podpisali akt kupna na korzyÊç ojca jego, i ˝e byç mo˝e, i˝ wed∏ug ustawy ówczesnej pokrewn
zwiàzki nie wchodzi∏y w rachunek w podobnych sprawach; a wi´c gdyby w istocie akt kupna by∏ potwierdzo
nym przez nieprawnie podpisujàcych, to protokó∏ wzmiankujàcy o sprzeda˝y domu na w∏asnoÊç jego ojc
by∏ zawsze przecie˝ potwierdzonym przez siedmiu prawnych cz∏onków zarzàdu, a zatem prawo w∏adani
i eksploatowania wy˝ej oznaczonego majàtku chrzeÊcijaƒskiego jest najzupe∏niej legalnym i nale˝àcym d
niego.
Bet-Din po wys∏uchaniu obu stron zawyrokowa∏: Je˝eli Eleazar dowiedzie w zupe∏noÊci tego wszystkie
go, co adwokaci w jego sprawie przytoczyli na jej usprawiedliwienie, w takim razie prawo ow∏adni´cia do
mem i dziedziƒcem, o jakowe sprawa si´ toczy, zostanie przy nim, w razie zaÊ przeciwnym, to prawo prze
dzie do Kaha∏u; bo je˝eli Eleazar udowodni, ˝e protokó∏ aktu sprzeda˝y na rzecz ojca jego by∏ podpisan
przez siedmiu reprezentantów prawnych, w takim razie nielegalnoÊç aktu kupna, nie mogàc byç udowod
nionà, pozbawiç go nie mo˝e prawa opanowania domem i przyleg∏oÊciami. Je˝eli Eleazar udowodni, ˝
podpisany na akcie kupna Meer, syn Józefa, nie by∏ w pokrewieƒstwie z innymi cz∏onkami lub te˝, ˝e we
d∏ug ówczesnej ustawy akta podobne mog∏y byç wa˝ne chocia˝ podpisane przez krewnych, to tak˝e w tym
razie prawo, o jakie proces si´ toczy, pozostanie przy nim. Obecnie zaÊ dopóki te dowody wy˝e
wymienione nie b´dà z∏o˝one, prawo ow∏adni´cia domem i dziedziƒcem, o jakim tu mowa, przechodzi n
w∏asnoÊç Kaha∏u, który mo˝e go odsprzedaç komu si´ podoba. Kupujàcemu zaÊ b´dà s∏u˝yç wszystki
prawa Kaha∏u.
Wtorek 6 Tamuza 5566 r. Nast´pujà podpisy.
Ca∏a maj´tnoÊç oceniona przez doÊwiadczonych rzeczoznawców by∏a na 11 dukatów, mianowicie czàs
ka nale˝àca do Izahora Bera 8 dukatów – czàstka zaÊ Eleazara znajdujàca si´ na dziedziƒcu z tylnej stron
3 dukaty. W dowód czego sk∏adamy podpisy jako s´dziowie Bet-Dinu Samuel Segal (Lewita) i Józef sy
Machaela.
Nr 77. O sprzeda˝y Joachelowi Michaelowi synowi Aarona prawa do opanowania (eksploatowania) mu
rowanego magazynu Bajkowa.
Sobota dzia∏ Emor 5559 r. Stosownie do postanowienia reprezentantów miasta sprzedanym jest praw
do opanowania dwóch murowanych magazynów Bajkowa, zbudowanych na wysokim placu znakomitem
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bogaczowi Joachelowi Michaelowi, synowi Aarona. Oprócz tych dwóch magazynów prawo to rozszerza si
na wrota przyleg∏e, na znajdujàce si´ pod nimi piwnice oraz na górne pi´tro, znajdujàce si´ ponad wy˝e
wzmiankowanymi magazynami, s∏owem – na ca∏à przestrzeƒ zajmowanà przez te budynki, od Êrodka ziem
a˝ do wysokoÊci niebios.
Na takowe prawo w∏adania ma byç wydany Jochelowi Michelowi dokument ze wszystkimi mo˝liwym
ubezpieczeniami, który zatwierdzonym b´dzie tak˝e przez Êwi´ty sprawiedliwy Bet-Din.
Wszystko to musi byç zrobionym bez poprzedzajàcego opublikowania – a za to prawo Jochiel Michel m
wnieÊç do Kasy kahalnej 200 rubli w papierach.
Nr 98. O sprzeda˝y przez Kaha∏ magazynu pana Kistera Abrahamowi Ablowi, synowi Rebe Meera.
DziÊ w wigili´ poniedzia∏ku 6 Nisana 5560 r. Za wspólnà zgodà wszystkich cz∏onków, przywódców i re
prezentantów miasta naszego uchwalono i postanowiono sprzedaç Abrahamowi Ablowi, synowi Rebe Me
era, prawo do opanowania murowanego kramu pana Kistra zaj´tego obecnie przez tego˝ Abrahama ora
prawo na ganek i schody, które si´ znajdujà naprzeciw wy˝ej wspomnianego kramu, i tak˝e prawo na mie
sce przechodu przez dom Kistera do tego˝ kramu, wszystko to w granicach od Êrodka ziemi a˝ do wysoko
Êci niebios, sprzedane jest na w∏asnoÊç wiecznà i nienaruszonà Abrachamowi Ablowi, jego nast´pcom i ic
pe∏nomocnikom; za co wszystko ma on zap∏aciç do kahalnej kasy 75 rubli srebrem, po czym natychmias
wr´czony mu zostanie akt sprzeda˝y i kupna podpisany i umocowany podpisami g∏ów i starszyzny Kaha∏u
oraz potwierdzony przez sprawiedliwy i Êwi´ty Bet-Din tutejszego miasta.
Nr 57. O na∏o˝eniu podatku na handel.
Czwartek 5 dzieƒ Paƒ ski 5558 r. Poniewa˝ rozchody Kaha∏u, których wyszczególnienia nie mo˝emy wy
jawiç, sà bardzo znaczne i fundusze nasze nie wystarczajà na sp∏acenie zaleg∏oÊci podatków za niemaj´
nych cz∏onków naszego spo∏eczeƒstwa, reprezentanci Kaha∏u na ogólnym zgromadzeniu postanowili za
rzàdziç podatkowy zbiór od handlu i to na podstawie takich samych regu∏, na jakich ten˝e u∏o˝onym zosta
i pobieranym jest w mieÊcie Szk∏owie. Poczàtek op∏acania wspomnianego podatku ma si´ zaczàç od 1 Ir
przysz∏ego. Co si´ zaÊ tyczy tych 1200 trubli srebrem, które wypada wnieÊç teraz do kasy rzàdowej, to po
stanawia si´, ˝e skoro zgodzi si´ Gubernator na zaprowadzenie wy˝ej wspomnianego podatku, wybierz
si´ pi´ciu cz∏onków z polecenia zarzàdzenia rozk∏adu na mieszkaƒców miasta, dla Êciàgni´cia tych˝e 120
rubli oraz 800 innych jeszcze dla wynagrodzenia Kaha∏u za dawniejsze wydatki. Gdyby Gubernator ni
chcia∏ zgodziç si´ na zatwierdzenie tego nowego podatku to postanowionym zosta∏o za zgodà wszystkic
cz∏onków Kaha∏u, aby zarzàdziç rozk∏ad i pobór podatku, o jakim mowa, pomimo i wbrew rozkazom Gube
natora.
Nr 99. Zawiera sprzeda˝ drugiego magazynu (z przejÊciem i gankiem) b´dàcego w domu chrzeÊcijanin
Kistra ˝ydowi Rebe Jehel Michel, synowi Aarona. TreÊç i uk∏ad dokumentu zupe∏nie te same, co pod Nr. 98
Nr 100. Forma aktu sprzeda˝y wr´czona bogaczowi Abrahamowi-Abel.
Na ogólnym zgromadzeniu reprezentanci Kaha∏u i przywódcy naszego miasta postanowili sprzedaç pra
wo wyzyskiwania i ow∏adni´cia murowanego Magazynu nale˝àcego do chrzeÊcijanina Kistra, po∏o˝oneg
na wysokim rynku bogaczowi Rabbi Abrahamowi-Abel, prawo, które ma s∏u˝yç jego potomkom lub pe∏no
mocnikom. Magazyn wraz z piwnicà pod nim si´ znajdujàcà, pokojem b´dàcym nad magazynem, gankiem
i schodami, wszystko od Êrodka ziemi a˝ do wysokoÊci niebios, sprzedanym zosta∏o przez ostateczn
i prawnà sprzeda˝ wy˝ej wspomnianemu Abrahamowi-Abel, jego potomkom lub pe∏nomocnikom, na wie
i na wiecznoÊç, nie pozostawiajàc Kaha∏owi najmniejszego prawa, na maj´tnoÊç b´dàcà w∏asnoÊcià goim
Kistra, sprzedanym zosta∏o równie temu bogaczowi Abrahamowi-Abel prawo do ow∏adni´cia i wyzyskiwa
nia przechodu przez dziedziniec domu, w którym znajduje si´ magazyn i wszystko, co by∏o wy˝ej wymienio
nym. A poniewa˝ za nabycie prawa wyzyskiwania, o którym jest wzmianka bogacz Abraham-Abel wnió
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ju˝ dawno op∏at´ do Kahalnej kasy, a zatem wszystkie wy˝ej oznaczone prawa, nale˝à wy∏àcznie do niego
jego potomków lub pe∏nomocników: on i oni tylko mogà sprzedaç, oddaç w dziedzictwo lub posag, zamie
niç, darowaç, s∏owem uczyniç to wszystko, co tylko zechcà, tak jak ka˝dy w∏aÊciciel ma prawo rozporzà
dzaç rzeczà ka˝dà, która do niego nale˝y, i nikt w Êwiecie niechaj nie wa˝y si´ przeszkodziç im w czemko
wiek na wieki wieczne.
Gdyby zaÊ chrzeÊcijanin Kister zniszczy∏ lub obali∏ wy˝ej wspomniany sklep wraz z domem i na to mie
sce postawi∏ jakie zabudowanie, to i wtedy prawo do w∏adania odpowiednià cz´Êcià nowego zabudowania
pozostanie bez ˝adnej zmiany przy Abrahamie-Ablu, jego potomkach lub pe∏nomocnikach.
Je˝eli zaÊ bogacz Abraham-Abel, jego potomkowie lub pe∏nomocnicy, nab´dà za pomocà kupna o
chrzeÊcijanina Kistra zabudowania, o jakich mowa, to on i oni b´dà mieli prawo rujnowaç, obalaç i przebu
dowywaç bez potrzeby otrzymania na to nowego pozwolenia Kaha∏u i bez przeszkody z czyjejkolwiek bàd
strony. A je˝eli ktokolwiek zaprotestowa∏by przeciwko tej sprzeda˝y, uczynionej przez Kaha∏, czy to by∏b
pojedyƒczy cz∏owiek czy te˝ kilku ludzi, to wówczas ca∏y Kaha∏ i ca∏y Bet-Din obowiàzani sà stanàç w obro
nie Abrahama-Abla, jego potomków i pe∏nomocników, dla zwrócenia im prawa w ca∏ej swej sile. W razie za
gdyby protestujàcy mieli jakàÊ s∏usznoÊç w protestowaniu i wytoczyli jakieÊ uzasadnione pretensje, obo
wiàzkiem Kaha∏u b´dzie zaspokoiç ich wszelkimi sposobami i czyniç tak, a˝eby oddaç w r´ce Abrahama
Abla, jego potomków lub pe∏nomocników, obecnie sprzedanà w∏asnoÊç na w∏adanie nià wiecznie i nieogra
niczenie. Wszystkie wydatki i szkody z tej przyczyny poczynione, powinny byç mu przywrócone z najczys
szych dochodów Kaha∏u; do czego bogacz Abraham-Abel, jego potomkowie i pe∏nomocnicy mieliby praw
wed∏ug postanowienia Talmudu.
Wszystko, co postanowione zosta∏o, za wspólnà zgodà cz∏onków Kaha∏u i przywódców miasta w kaha
nek Izbie zgromadzonych w wigilj´ poniedzia∏ku 26 Nisana 5560 r. (oryginalny dokument podpisany prze
siedmiu przywódców).
Nr 101. Potwierdzenie powy˝szego aktu przez Szamoszim-wenomonim (Notariuszów).
My ni˝ej podpisani notariusze przysi´gli potwierdzamy w∏asnor´cznymi podpisami, ˝e punkta wymienio
ne w akcie sprzeda˝y uczynionej przez Kaha∏ bogaczowi Abrahamowi-Abel, synowi Meera, by∏y istotn
u∏o˝one za wspólnà zgodà Sziwa-Tuwej-Gair (siedmiu przywódców miasta) na ogólnej radzie odbytej w Ka
halnej izbie, z zachowaniem regu∏ i zwyczajów miejskiego zarzàdu, ugruntowanego na Êwi´tych prawac
i na tej zasadzie, wed∏ug której Kaha∏ nie potrzebuje przy sprzeda˝y jakiejkolwiek maj´tnoÊci lub prawa n
t´˝ maj´tnoÊç przestrzegaç formy Kinionu*. Poniedzia∏ek 26 Nisana 5560 r. (podpisy Notariuszów).
* Kabolat-Kinion, jeden z najstaro˝ytniejszych zwyczajów ˝ydowskich, o którym obecnie b´dziemy mówili w rozdziale XII, zasadza si´ n
tym, ˝e przy kupnie kupujàcy pociàga swà r´k´ po pole sukni lub po chustce sprzedajàcego i od tej chwili umowa uwa˝a si´ za Êwi´tà i niez∏
manà.

Nr 102. Potwierdzenie tego˝ samego aktu przez Bet-Din.
Z przedstawionego Nam aktu sprzeda˝y uczynionej przez kaha∏ na rzecz bogacza Abrahama-Abla, syn
Meera, przekonaç si´ mo˝na, ˝e wszystkie punkty i warunki u∏o˝one sà zgodnie z prawid∏ami i zwyczajam
przepisanymi przez talmud, na podstawie Êwi´tych praw Tory. A chocia˝ postanowienia kaha∏u nie maj
potrzeby byç kontrolowanymi i potwierdzonymi przez kogokolwiek* tem wi´cej gdy one sà opatrzone podp
sami przywódców miasta i notariuszów, jednak˝e aby nadaç temu dokumentowi wi´kszà si∏´ i znaczeni
Êwi´tego prawa, my ni˝ej podpisani s´dziowie sprawiedliwego Bet-Dinu, z ca∏ych naszych si∏ potwierdzam
i umacniamy wszystkie wy˝ej wymienione punkty prawa sprzedawanego przez Kaha∏ na wieczne czasy bo
gaczowi Abrahamowi-Abel, jego potomkom lub pe∏nomocnikom i to w taki sposób, aby od tych praw nigd
ani na jot´ nie odstàpiono i aby nigdy nie nadwyr´˝ono. W dowód czego k∏adziemy nasze podpisy wponie
dzia∏ek 26 Nisana 5560 r. Podpisy Rabi Gaona i czterech Êwi´tych S´dziów Bet-Dinu).
* Z tego ust´pu ∏atwo si´ przekonaç, ˝e Kaha∏ jest najwa˝niejszà w∏adzà ˝ydowskà, niezale˝nà w swych postanowieniach ani od rabinów
ani te˝ od praw ˝ydowskich.
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Rozdzia∏ IX
Âwi´to Rosz-haszna, czyli Nowego roku
O obrzàdku tràbienia w róg
Rosz-haszna ˝ydzi Êwi´tujà dotychczas w postanowionym przez Moj˝esza dniu 1 miesiàca Fiszry*, któ
ry wypada w pierwszych dniach wrzeÊnia. Chocia˝ po zburzeniu Êwiàtyni Jerozolimskiej, Êwi´to to zmieni∏
swój wewn´trzny i zewn´trzny charakter, jednak˝e wp∏yw i zanaczenie jego w rozwoju ˝ycia narodoweg
˝ydów utrzyma∏y si´ i ocala∏y prawie w ca∏ej swej mocy.
W rzeczy samej, porównujàc dzieƒ Rosz-haszana z czasów istnienia Êwiàtyni Jerozolimskiej z podob
nym dniem w naszych czasach, znajdziemy takà samà ró˝nic´, jaka zachodzi mi´dzy s∏awà a nies∏awà lu
mi´dzy aktem wznios∏ego tryumfu narodowego a g∏´bokim smutkiem.
* Czwarta ksi´ga Moj˝esza: Rozdz. XXIX s.1

W owych czasach dzieƒ Rosz-haszna wed∏ug powszechnego mniemania by∏ dla ca∏ego Izraela dniem
wysokiego trumfu. KoÊció∏ rozbrzmiewajàcy Êpiewami lewitów i radosnymi dêwi´kami tràb kap∏aƒskich
otwiera∏ dniem Rosz-haszana dziesi´ciodniowy period, w którym lud kap∏aƒstwo, a nawet sama Êwiàtyni
oczyszcza∏y si´ i przygotowywa∏y do ogólnego triumfu… do tej w∏aÊnie chwili, w której arcykap∏an, udawsz
si´ z oczyszczajàcymi darami do Êwiàtyni Êwiàtyƒ, przynosi∏ stamtàd narodowi przebaczenie Jehowy.
Takim to sposobem w dzieƒ dnia nowego roku b∏yszcza∏a dla ˝ydów radosna nadzieja otrzymania z us
niewidzialnego Jehowy niewidzialnie istniejàcego w poÊród narodu, pot´˝ne s∏owa przebaczenia i zgody
Podczas tej promiennojasnej chwili oczekiwania arcykap∏an wraz z narodem, w chwili ofiary, ˝egna∏ si
z ubieg∏ym rokiem i jego cierpieniami, a przyjmowa∏ rok nowy z ukrytym w nim b∏ogos∏awieƒstwem opatrz
noÊci Boskiej.
Przy takim znaczeniu ju˝ sam wewn´trzny uk∏ad ceremonii okazywa∏, ˝e Êwi´to Rosz-haszana by∏o dl
˝ydów dniem wewn´trznej radoÊci i triumfu, dniem wznios∏ego duchowego rozpami´tywania. Dzisiaj za
wszystko si´ zmieni∏o, dzieƒ ten jest teraz dla ludu izraelskiego dniem smutku, p∏aczu i utrapienia
Przyczyny zaÊ tego sà bardzo widoczne, naród bowiem, który utraci∏ swojà niepodleg∏oÊç, jest tym samym
czym cz∏owiek w czasie choroby, nawet wobec najgwa∏towniejszego wstrzàÊnienia organizmu, wobe
najoczywistszego niebezpieczeƒstwa nie chce przypuÊciç, aby ratunek by∏ niemo˝ebnym i oddala od siebi
z rozpaczà do ostatniego swego tchnienia czarnà myÊl o Êmierci. Chory cz∏owiek lub naród w podobnym
stanie bàdàcy oddaje si´ pospolicie o˝ywczej i orzeêwiajàcej dla niego nadziei… Nadzieja ta, jedyn
przyjació∏ka s∏abych i pogrà˝onych w nieszcz´Êciu, przyjmujàc do swego ∏ona tych, co si´ do niej uciekajà
przemawia do nich: ˝e nie wszystko jeszcze stracone, ˝e je˝eli w widzialnym ziemskim ˝yciu i Êwieci
wszystko ich ju˝ zawiod∏o i ˝adna pomoc znikàd nie nadejdzie, to wielka nagroda oczekiwaç ich b´dzi
tam, gdzie b∏agalny wzrok cierpiàcego wznosi si´ w chwilach strasznej niedoli i cierpieƒ.
W tak egzaltowanym nastroju ducha patriotyczne jego objawy zlewajà si´ ca∏kowicie z uczuciami a ra
czej wyobra˝eniami religijnymi, bo te uczucia rozp∏omieniaç si´ zwyk∏y nie ˝arem interesów ziemskich lu
innych nami´tnoÊci, lecz tylko ogniem wiary religijnej; przy niej przywrócenie egzystencji upad∏ego narodu
uzyskanie utraconych swobód politycznych, zajmuje pierwsze miejsce w duchowej kontemplacji uciÊnio
nych. Dla podtrzymania tego drogocennego uczucia, bez którego odrodzenie paƒstwa by∏oby rzeczà nie
mo˝liwà, wyst´puje ca∏a literatura patriotycznych Êpiewów, legend, podaƒ mistycznych etc. i to wszystki
w najbardziej rozpalajàcym imaginacj´ ducha u∏o˝onych. Naturalnie, ˝e takie patriotyczne tony, drgajàce n
najczulszych strunach ˝ycia narodowego, majà w ka˝dym narodzie najwy˝szy szacunek i do najwznioÊle
szego dochodzà znaczenia… ale zdo∏a∏y one zajàç miejsce w kanonicznym modlitewniku i sta∏y si´ cz´Êci
integralnà liturgii religijnej tylko u samych ˝ydów.
Stosownie do Moj˝eszowego prawa, nie wolno odprawiaç nabo˝eƒstwa poza murami Êwiàtyni i Jerozol
my, tak wi´c nastàpi∏a stagnacja w duchowym ˝yciu Izraela, wraz z upadkiem Êwiàtyni narodowej i s∏u˝b
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Bo˝a zosta∏a zatrzymanà. Z tej w∏aÊnie okolicznoÊci skorzystali zr´czni ówczeÊni reprezentanci i przywódc
ludu ˝ydowskiego i postawili za cel i jako racj´ egzystencji ˝ydów, odbudowanie upad∏ego królestwa Izra
ela. Zamiast Êwiàtecznych ofiar, bez których wed∏ug ducha czystego Judaizmu Êwi´to nie posiada w∏aÊc
wego znaczenia i charakteru, wprowadzili oni czasowo tylko wprawdzie tak nazwany Musaf, to jest synago
galnà s∏u˝b´, sk∏adajàcà si´ po wi´kszej cz´Êci z hymnów patriotycznych, w których ci´˝kie i smutne dni
upadku paƒstwa ˝ydowskiego, upadku Êwiàtyni, wygnania i przeró˝nych przeÊladowaƒ, odmalowane s
w najokropniejszych i serce rozdzierajàcych obrazach. Wskutek tego te˝ sztucznie podêwigni´tego i pod
trzymywanego uczucia patriotycznego u ˝ydów, spe∏ni∏y si´ s∏owa proroków, stosujàce si´ do Êwiàt ˝ydow
skich: „a Êwi´ta twoje b´dà zamienione w p∏acz”*.
* Ames. Rozdz. XVIII s.10.

Proroctwo to jest mianowicie trafnym w zastosowaniu do dnia nowego roku. W dniu tym rozpoczyna si
u ˝ydów wznios∏a chwila oczyszczenia Izraela, obchodem Musaf, wynalezionym przez tamtejszych ˝ydów
dla podtrzymania – jak to by∏o wy˝ej wspomnianym – patriotycznych uczuç, a do którego to obchodu doda
nym zosta∏ talmudyczny obrzàdek Tekiet-Szofer, czyli tràbienie w róg. Na pytanie: skàd obrzàdek ten cze
pie duchowà si∏´ i co w∏aÊciwie znaczy?… ka˝dy Izraelita tak Êwiecko wykszta∏cony, jako te˝ talmudow
uczony kabalista odpowiada: ˝e talmudowa egzegetyka, czyli egzegeza wprowadza znaczenie jego d
s∏ów Moj˝esza: „I dniem tràbienia stanie si´ on (dzieƒ) dla was”*.
* Piàta ksi´ga Moj˝esza. Rozdz. XXIX. s.1.

Przez swe kabalistyczne okulary talmudziÊci dodajà jeszcze nast´pujàce objaÊnienia: „W dzieƒ Roszha
szana Jehowa, groênie zasiàdzie na tronie sprawiedliwoÊci i nieob∏udnie wa˝àc dzia∏ania oraz czyny Êmie
telników, zawyrokuje ka˝demu z nich zas∏u˝one wynagrodzenie lub kar´, wtedy wyrzecze, kto ma ˝yç
a kto umrzeç, kto w por´, a kto nie w por´, kto w wodzie, a kto w ogniu itp.*
*Patrz modlitw´ Unsane Tokef
Wszystko to najszczegó∏owiej stanie si´ w dzieƒ Rosz-haszana, w czasie tego sàdowego aktu, do które
go stawià si´ z jednej strony obroƒcy Izraela, znani ju˝ z Kaba∏y i Talmudu pod imionami: Matatrona-Ta
szbaszy Pacpacjusza; z drugiej zaÊ wróg szatan, który wystàpi z rocznym sprawozdaniem o uczynkac
ofiar, jakie potrafi∏ wciàgnàç w nastawione przez siebie sieci grzechów i pokusy. Dêwi´k tràby, o˝ywiajà
wtedy obroƒców Izraela, odurza i zbija z toru wroga izraelowego pokolenia szatana”. Chocia˝ podobna od
powiedê uczonych Talmudzistów stwierdziç by si´ da∏a cytatami z Talmudu, Tora itp. to jednak˝e brak zdro
wego sensu nie daje jej wielkiej donios∏oÊci. Kto choç raz znajdowa∏ si´ przy obrzàdku, ten nie potrafi sobi
wyt∏umaczyç, jakim sposobem tràbienie w barani róg, podobny do rogu myÊliwskiego, mog∏oby posiada
tak wysokie duchowe znaczenie, jaki ten obrzàdek istotnie posiada. Radzimy czytelnikom szukaç roztrzy
gn´cia tej zagadki nie w talmudowym podaniu: „o obrzàdku tràbienia w róg, lecz w treÊci czterdziesteg
siódmego psalmu odczytywanego wobec ca∏ego narodu siedem razy z rz´du przed tràbieniem, który ta
brzmi: Uderzcie w d∏onie wy wszelkie narody i zaÊpiewajcie przed Bogiem g∏osem radoÊci, bo wszechwyso
ki i wszechstraszny Adonaj, wielki mocarz Êwiata, poda pod waszà w∏adz´ narody i plemiona, rzuci je wam
pod stopy wasze, wybierze dla was i wyszuka wasze dziedzictwa, to jest dum´ Jakóba, jakà on ukocha∏ o
wieków… a wtedy podniesie si´ g∏os Boga, dêwi´kiem tràby Pana, dêwi´kiem rogu itd. W sensie tego psa
mu, przez który ˝ydzi rozumiejà nie samà tylko modlitw´, ale wyraênie proroctwo, zwiastujàce przysz∏à s∏a
w´ ludu wybranego od Boga, proroctwo s∏uchane podczas siedmiokrotnego czytania z towarzyszeniem
serce rozdzierajàcego p∏aczu, szlochania i j´ku, og∏uszajàcych ca∏à synagog´, w sensie tego psalmu po
wtarzamy, wychyla si´ znaczenie Tekiet-Szofer, z ciemni mglistej, jakà otacza ten obrzàdek tekst Talmud
i Kaba∏y. Otó˝ wi´c ów obrzàdek tràbienia w róg, obowiàzujàcy dla ka˝dego ˝yda, okazuje si´ streszcze
niem wysokiego patriotycznego hymnu, którym przywódcy i reprezentanci ˝ydowscy starali si´ wed∏ug sys
temu wprowadzajàcego przez nich rozpoczàç dzieƒ Nowego roku i poczàtek dziesi´ciodniowej wszechlu
dowej pokuty i oczyszczania z grzechów*.
* Na podstawie naszego t∏umaczenia znaczenie Tejit-Szoferu, przypominamy czytelnikom, ˝e i Sàdny dzieƒ, w którym si´ koƒcz
dziesi´ciodniowy period, zamyka tak˝e swoje modlitwy tràbieniem w róg przy ogólnym ludowym wykrzykniku: Leszana gabana Biruszelai
(abyÊmy na przysz∏y rok ju˝ byli w Jerozolimie), a zatem jest to ten sam pi´kny, patriotyczny sygna∏, tylko w skróconej formie.
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Zapewne i˝ pierwotne znaczenie obrzàdku Tekit-Szofer zmodyfikowaç si´ musia∏o; jednak˝e si∏a jeg
i wp∏yw na ducha Izraelitów pozostanà dotychczas bardzo pot´˝nymi. Wkrótce po upadku Jerozolimy Teki
Szofer by∏ jednym z najsilniejszych Êrodków, jakimi przywódcy i reprezentanci Izraela, starali si´ rozp∏omie
niaç i rozgrzewaç wyobraêni´ narodu przy podnoszeniu ducha i uczuç patriotycznych, popychajàc g
w przedsi´wzi´cia rewolucyjne, które nareszcie spowodowa∏y ogólne wygnanie ˝ydów z Palestyny po fata
nym dla nich powstaniu pod dowództwem Barkohba, w czasach panowiania Adriana.
DziÊ obrzàdek Tekit-Szofer, pot´guje jeszcze bardziej p∏aczàcy obraz dnia Rosz-haszana i nale˝y d
spraw, które wy∏àczajà ˝yda wÊród Êwiata*.
* Bezu˝yteczne na niczym spe∏z∏e zgromadzenie rabinów w Kassel i Lipsku, stara∏o si´ wykreÊliç z ˝ydowskich ksiàg modlitwy i wszystk
owe pi´kne ust´py przypominajàce przyjÊcie Mesjasza i obietnice powrotu ˝ydów do Jerozolimy; a to dlatego, ˝e przy takich rozgrzewajàcyc
imaginacje modlitwach trudno jest ˝ydowi przyswoiç sobie uczucia narodu wÊród którego zamieszkuje i obywatela kraju, w jakim si´ urod
i ˝yje; stara∏o si´ ono równie˝ oswobodziç ˝ydów od przesàdów wymierzonych przeciw Gojom. Lecz przeciwna partia broniàca starych modlit
tak˝e ze swej strony s∏usznie dowodzi∏a, ˝e z wykreÊleniem tych cytatów i odrzuceniem ich ustanie egzystencja Izraela. Ciekawa bardzo pol
mika w tej wa˝nej kwestii zape∏nia ca∏e szpalty ˝ydowskich pism Gamagid-Libanon 1869 r. Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà doskona∏e oprac
wane artyku∏y D. Gordon’a w nr. 31, 32, i 33 Gamagida, 1869 r.

Po tym wszystkim coÊmy powiedzieli, sàdzimy, i˝ dla czytelników zrozumia∏ym ju˝ b´dzie dlaczego Ta
mud stara∏ si´ wznieÊç Tekit-Szifer do rz´du obrzàdków, w wysokim stopniu obowiàzujàcym dla ka˝deg
˝yda. Równie˝ zarozumia∏à jest przyczyna usilnej kontroli Kaha∏u (okreÊlanej postanowieniem tego˝, zna
dujàcym si´ w ksià˝ce o Kahale Brafmana pod Nr. 30 dokument t∏umaczony z rosyjskiego i umieszczony p
niniejszym rozdziale) nad domami modlitwy poczàwszy od dnia Rosz-haszna a˝ do zakoƒczenia 10-ci
dniowego periodu pokuty.
Dokument odnoszàcy si´ do rozdzia∏u IX umieszczony w Ksià˝ce o Kahale Brafmanna pod nr. 30
Nr 30. O zabronieniu zbiorowych modlitw po domach prywatnych w miastach Monionim
Sobota, dzia∏ pi´cioksi´˝nicy (Kitowei) 5557 r. Kahalni przywódcy postanowili og∏osiç po wszystkich sy
nagogach, co nast´puje:
Od Schihot (modlitwy przed nowym rokiem w dniu siedemnastym Fiszery) do Jom-kipur (sàdnego dni
przypadajàcego dnia dziesiàtego tego˝ miesiàca Fiszery) zabrania si´ wszystim mieszkaƒcom miasta zgro
madzaç si´ gdziekolwiek w prywatnym domu dla odbywanaia modlitwy i nakazuje si´ koniecznie odpraw
modlitwy w jednej z bo˝nic znajdujàcych si´ na dziedziƒcu synagogi. Na hazanów (kantorów) i Ball-Tek
(tr´baczy w róg) b´dzie na∏o˝ony kanoniczny herem, gdyby powa˝yli si´ s∏u˝yç i tràbiç w róg w jakiejko
wiek innej prywatnej bo˝nicy. Ka˝da modlitwa i obrzàdek tràbienia w róg wykonane po za obr´bem dzie
dziƒca synagogi uwa˝ane b´dà za czyny przeciw prawu Boskiemu wykonane. Gdyby to postanowienie na
ruszy∏ którykolwiek z gospodarzy domu lub kantor, lub tràbiàcy w róg, b´dzie tak ukarany, jak bywa ka˝d
odst´pca zakonu ˝ydowskiego.

Rozdzia∏ X
O synagogalnym szkolnym dziedziƒcu
O publicznych budynkach i instytucjach na tym˝e dziedziƒcu
W ka˝dej ˝ydowskiej gromadzie powinny byç publiczne wychodki, zbudowane i utrzymane przez Kaha
z kasy ogólnej. Budynek ten powinien byç znacznych rozmiarów i po∏o˝ony koniecznie na dziedziƒcu syna
gogalnym. Dla wyjaÊnienia przyczyny tej koniecznoÊci wypada zwróciç uwag´ na budynki mieszczàce si
w dziedziƒcu Synagogi:
Pod mianem synagogalnego dziedziƒca po miastach wi´kszych i miasteczkach, rozumie si´ niewielk
przestrzeƒ, po∏o˝onà zwykle w dzielnicy zamieszka∏ej przez samych ˝ydów. Na owej przestrzeni znajdowa
si´ powinny nast´pujàce budynki dla pomieszczenia nast´pujàcych zak∏adów:
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1. Bet-haknest (g∏ówna synagoga).
2. Bet-Gamidrosz (Dom modlitwy i szko∏a).
3. Bet-Gamedrasz (publiczne ∏aênie z kàpielà).
4. Heder-Gahokol (Izba kahalna).
5. Bet-Din (Sàd Talmudowy).
6. Dek-Hesz (przytu∏ek dla ubogich).
Chocia˝ tak z zewnàtrz jak wewnàtrz g∏ówna synagoga lepiej wyglàda i nale˝y do najpokaêniejszych ˝y
dowskich domów modltwy, lecz poniewa˝ jest budynkiem nieopalanym, bywa wi´c tylko w czasie nadzwy
czajnych uroczystoÊci miejscem zbiorowej modlitwy, jako to w dniach Rosz-Haszana, Jom-kipur, itd. lub te
podczas wizyty jakiegoÊ s∏awnego kantora albo wielkiego rabina, a nareszcie na ˝àdanie osobistoÊci mie
scowej. W ka˝dym innym razie zbierajà si´ ˝ydzi dla wspólnej modlitwy w budynku znajdujàcym si´ n
dziedziƒcu synagogalnym taz zwanym Bet-Gamidrosz. Budynek ten ma jeszcze kilka innych przeznaczeƒ
a mianowicie: w nim rozbierana bywa talmudowa nauka; w nim zbierajà si´ wieczorami cz∏onkowie rozma
itych bractw, dla wys∏uchania s∏ów màdroÊci i nauk z ust uczonych talmudzistów; w nim bywa przytu∏ek dl
wielu w∏ócz´gów, którzy pod pozorem, ˝e oddajà si´ nauce talmudowej, nic nie robià, bo nie majà w∏asne
go pomieszczenia; w nim bywajà umieszczone czytelnie wszystkich bractw i w nim nareszcie odbywajà si
posiedzenia, na których sà rozbierane wa˝niejsze zadania i interesa spo∏eczne. W sàsiedztwie teg
budynku znajdujà si´ zawsze kahalne ∏aênie z Miklà (kàpielà).
Na oko∏o owego g∏ównego centrum, zgrupowane sà prywatne domy modlitwy – Eszyboty, Talmudor
etc. w których, podobnie jak w budynku Bet-Gamidrosz, mieszczà si´ rozmaite szkolne zak∏ady
W ostatnich, mnóstwo ˝ydów, ró˝nego wieku i stanu, poÊwi´ca swój czas, swoje si∏y fizyczne i moralne
wystudiowaniu duchowych i cywilnych praw talmudowych. W nich tak˝e ka˝dy przyb∏´da, nie majàc
mieszkania, znajduje dla siebie na nieograniczony czas schronienie.
Oprócz tego na synagogalnym dziedziƒcu znajduje si´ kahalna Izba, o której duchu i czynnoÊci w∏aÊni
piszemy w tym dziele, cytujàc co chwila akta i dokumenta, przez Kaha∏ wydane.
W grupie tych budynków musi koniecznie znajdowaç si´ budynek dla stra˝niczego Senedrionu
istniejàcego do dzisiejszego dnia pod opiekà kahalnej rzeczypospolitej, a który sk∏ada sàdowy jej dzia∏. T
Bet-Din, o jakim jeszcze póêniej bàdzie mowa, ze swoim rabinem lub Rasz-Bet-Dinem na czele, któreg
familia tam˝e znajduje swe pomieszczenia, czyli sta∏e mieszkanie.
W wielu miejscowoÊciach, na synogalnym dziedziƒcu znajduje si´ jeszcze „Hek-Desz” (podrz´dn
przytu∏ek dla tych w∏ócz´gów, których obecnoÊç i towarzystwo odra˝ajàcymi sà nawet dla tych, co – ni
majàc sami pomieszczenia, szukajà schronienia tymczasowego lub ciàg∏ego w Bet-Gamidrosz).
Tak wi´c synagogalny dziedziniec u ˝ydów nie jest podobny do otaczajàcych placów Êwiàtyn
chrzeÊcijaƒskich lub muzu∏maƒskich. Jest to prawdziwa rzeczypospolita ˝ydowska ze wszystkimi swoim
instancjami, zak∏adami administracyjnymi, szkolnymi, sàdowymi i uczonymi.
Pod tym wszystkim coÊmy napisali, ∏atwo jest zrozumieç dlaczego prawo Talmudowe wymaga, aby n
synagogalnym dziedziƒcu znajdowa∏y si´ miejsca obszerne zwane pospolicie wychodkami, a o któryc
wybudowaniu sà rozporzàdzenia Kaha∏u w trzech aktach umieszczonych w ksià˝ce Brafmanna pod nr. 40
50, 59 z jakich dwa pierwsze jako mniej wa˝ne opuszczamy, trzeci zaÊ, nr. 59 przytaczamy w rozdz. VI.

Rozdzia∏ XI
O Bet-Din (Sàdzie Talmudowym)
W IV, V, VI, i VIII. rozdzia∏ach zapoznaliÊmy czytelnika z heder-hakaha∏, czyli kahalnà izbà; instytucjà
która zarzàdza wszystkimi prywatnymi i publicznymi interesami ˝ydów, w razie je˝eli majà one stycznoÊç
osobami, w∏adzami i ró˝nymi towarzystawami nie ˝ydowskiego wyznania. Istytucja ta rzàdzi zupe∏nie p
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dyktatorsku, nie dopuszczajàc ˝adnego ograniczenia swej w∏adzy ani ˝adnej od niej apelacji. Teraz zaÊ wy
pada nam mówiç o Bet-Din, czyli domu Talmudowego sàdu i rozprawy, to jest o Instytucji, która, towarzy
szàc wsz´dzie Kaha∏owi i pozostajàc pod jego wysokà protekcjà, stanowi sekcj´ sàdowà zarzàdzajàcà wy
∏àcznie sprawami i zatargami wynik∏ymi tak pomi´dzy dwoma lub kilkoma partykularnymi ˝ydami, jako te
mi´dzy ka˝dym pojedyƒczym ˝ydem a Kaha∏em.
Bet-Din istnieje w ka˝dej ˝ydowskiej miejscowoÊci, bez wyjàtku, a poniewa˝ ustanowiono go do potrzeb
handlowego ˝ycia ˝ydów, zast´puje im zupe∏nie wszelkie inne sàdy cywilne nie˝ydowskie. Jest to instytu
cja, która przypomina staro˝ytny Senedrion. Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e Bet-Din ustanowiony zosta
w ka˝dej ˝ydowskiej gromadzie nie z powodu jakiegoÊ kaprysu lub ch´ci zadowolenia pró˝noÊci narodowe
Posiadanie swego sàdu sta∏o si´ potrzebà wynikajàcà z czysto duchowych i spo∏ecznych pobudek, na pod
stawie Talmudowego prawa. Potrzeba ta wykazanà jest w jednym z g∏ównych dogmatów nauki Talmudo
wej. Na dowód naszego mieniamania i dla lepszego wystudiowania znaczenia sàdu Bet-Din wypada prze
rzeç kilka paragrafów z kodeksu Talmudowego praw Choszen-hamisz-pot, traktujàcych w∏aÊnie o tym
przedmiocie: „Zabrania si´ ˝ydowi pracowaç w nie˝ydowskim sàdzie i po nie˝ydowskich sàdowych instan
cjach. Ten zakaz nie traci swej si∏y nawet wówczas, gdy prawa nie˝ydowskich sàdów sà równobrzmiàc
z prawami ˝ydowskimi, i choçby obie strony procesujàce zgodzi∏y si´ poddaç pod nie˝ydowski sàd. Wykra
czajàcy przeciw temu postanowieniu b´dzie uwa˝anym za zbrodniarza, a czyn jego równa si´ bluênierstw
i pokusie zniszczenia ca∏ego prawa Moj˝eszowego*.
* Choszen-hamisz-pot. Rozdz. XXIV. s.1.

W podobnym wypadku wypada na winowajc´ na∏o˝yç Indui (od∏àczenie) i rzuciç herem (przekleƒstwo
nie odwo∏ujàc tych˝e dopóty, dopóki obwiniony nie uwolni swego przeciwnika spod nie˝ydowskiej w∏adz
sàdowej*. Takiemu˝ ukaraniu podlegnie tak˝e ten, który trzyma stron´ odst´pcy, a nawet ten, który u˝y
nie˝ydowskiego wp∏ywu, aby zmusiç ˝yda do stawiania si´ przed Bet-Dinem. Dokument, w którym znajduj
si´ pozwolenie szukania sprawiedliwoÊci w nie˝ydowskich sàdach, nie powinien nigdy byç pokazywanym
W razie przeciwnym przekraczajàcy skazanym b´dzie na zap∏acenie wi´kszej sumy, od tej, jaka by wypa
da∏a na podstawie praw ˝ydowskiego sàdu”.
* Dokumenty umieszczone na koƒcu Rozdz. V tej ksià˝ki.

Zakres czynnoÊci teraêniejszego Bet-Dinu okreÊlony jest w nast´pujàcym ust´pie: „ W teraêniejszyc
czasach, kiedy ˚ydzi pozostajà pod w∏adzà obcych narodów i nie majà swoich s´dziów potwierdzonyc
przez w∏adz´ ziemi Izraela, Bet-Din powinien rozsàdziç interesa tyczàce po˝yczek i d∏ugów, Êlubnych zap
sów, spraw dziedzictwa i darowizn, roztrzàsaç skargi za wyrzàdzone szkody* albo cudzemy byd∏u, alb
* Choszen-hamisz-pot. Rozdz. I. s.1.

spowodowane przez cudze byd∏o za pomocà z´ba lub rogu; sprawy o kradzie˝y lub grabie˝y, z zastrze˝e
niem, ˝e Bet-Din poszukiwaç tylko mo˝e na z∏odziejach i grabie˝cach wartoÊci porwanych przez nic
przedmiotów, ale nie wymierzaç kary, na jakà zbrodniarze mogliby byç osàdzeni wed∏ug prawa Moj˝esza
Do tego rozdzia∏u wypada dodaç jeszcze ust´py traktujàce o szkodach wyrzàdzonych w sposób ubocz
ny i o denucjantach**, który brzmi jak nast´puje:
„Chocia˝ teraêniejszy Bet-Din nie ma prawa skazywaç z∏odziei i grabe˝ców na kary oznaczone prawem
Moj˝esza, pozostawia si´ atoli w jego atrybuicjach mo˝noÊç nak∏adania Indui dopóty, dopóki ci z∏odziej
i grabie˝cy nie wynagrodzà poszkodowanego; ograniczenie zaÊ praw teraêniejszego Bet-Dinu stosuje s
w ogóle tylko do kar przypisanych przez prawa Moj˝esza, bo kary naznaczone przez Talmudzistów za nie
dokonanie ich postanowieƒ sà zawsze i wsz´dzie wype∏niane”.
Oprócz tego, co wy˝ej by∏o powiedziane, Chszenha-miszpot nadaje jeszcze teraêniejszemu Bet-Dinow
nast´pujàce prawa:
„Ka˝dy Bet-Din nie b´dàcy nawet sankcjonowanym przez W∏adz´ Ziemi Izraela, je˝eli zauwa˝y, ˝e lu
˝ydowski oddaje si´ rozpuÊcie, ma prawo skazywaç na Êmierç, na kary pieni´˝ne i inne przeró˝ne kary, d
czego nie potrzeba wcale, aby oskar˝one by∏ przekonanym przez Êwiadków.
* Choszen-hamisz-pot. Rozdz. III. s. 3.
** Choszen-hamisz-pot. Rozdz. I. s.1.
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Je˝eli zaÊ pozostajàcy pod oskar˝eniem jest cz∏owiekiem silnym (przez pozycj´ jakà zajmuje w sferac
nie˝ydowskich) i niepodobna ˝ydom wszystkimi si∏ami go upokorzyç, to wypada do∏o˝yç wtedy wszelkic
usi∏owaƒ, denucjacji i innych podobnych Êrodków, aby by∏ ukarany przez sàdy miejscowe (nie˝ydowskie
Przy tym Bet-Din ma prawo og∏osiç majàtek osàdzonego „hefker” – to jest wolnym dla wszystkich – i znisz
czyç niepos∏usznego stosownie do przedstawiajàcych si´ okolicznoÊci”.
Uwa˝amy, ˝e stosownie zaznajomiç jest czytelników z formà pozwu dla ˝yda, aby si´ stawi∏ przed sà
dem Bet-Dinu i z prawid∏ami, jakie sà wykonywane przy dr´czeniu tego˝ pozwu.
Bet-Din zawiadamia oskar˝onego przez Szamosza (pos∏aƒca synagogi), aby si´ stawi∏ przed nim
w oznaczonym czasie; je˝eli nie wype∏ni tego rozkazu, posy∏a mu si´ drugi. Po trzecim pozwie ma nazna
czony ca∏y dzieƒ, w którym powinien si´ koniecznie stawiç, a je˝eli tego nie uczyni∏ w nast´pujàcym dniu
nak∏ada Bet-Din na oskar˝onego Indui. Te trzy pozwy bywajà pos∏ane tylko tym ˝ydom, którzy za interesa
mi muszà si´ cz´sto oddalaç poza miasto, w jakim mieszkajà. Dla innych, którzy si´ nie oddalajà, zostaj
wys∏any jeden pozew.
Samoszowi przynoszàcemu pozew nie wolno jest okazaç ˝adnej z∏oÊci ani nieuszanowania, bo za obra
˝enie go Bet-Din ma prawo ukaraç cieleÊnie przekraczajàcego… a nawet sam Szamosz ma prawo ukara
zuchwalca, nie podlegajàc za to ˝adnej naganie i nie potrzebujàc wynadgradzaç oskar˝onego, gdyby m
jakieÊ szkody pieni´˝ne wyrzàdzi∏. Je˝eliby Bet-Din przeniós∏ swe obrady i sàd do innego mieszkania
oskar˝ony nie ma i wtedy prawa t∏umaczyç si´, ˝e tego nie wiedzia∏ i powinien stawiç si´ w tym nowym
miejscu, w razie bowiem przeciwnym nara˝a si´ na Indui. Gdyby Szamosz doniós∏, ˝e s´dziemu lub jem
samemu zaocznie okazano jakàÊ niegrzecznoÊç i obelg´ albo ˝e oskar˝ony odmówi∏ stawienia si´ prze
sàdem, to wówczas pos∏aƒcowi daje si´ wiar´ a nie oskar˝onemu, ˝e za podobny fakt czeka go Szamata
czyli Êmiertelny Indui i herem*.
Po przytoczonych tutaj talmudowych prawach, sàdzimy, ˝e dla czytelnika jasnym jest ju˝ znaczenie do
kumentów, które umieszczone sà w Ksià˝ce o Kahale Brafmanna w liczbie 53, a z których przytoczyliÊm
kilka najwa˝niejszych w poprzedzajàcych rozdzia∏ach, oznaczonych numerami: 23, 102, 148, 149, 156, 26
i z jakich podamy jeszcze po tym rozdziale dziesi´ç, oznaczonych numerami: 24, 78, 120, 132, 146, 177
203, 204, 256.
* Choszen-hamiszpot. Rozdz. XI. s.1-4.

Przejrzawszy te akta i dokumenta, pokazuje si´ ˝e wszystkie te sposoby, jakimi si´ Kaha∏ pos∏uguj
w postanowieniach swoich, majà na celu ochron´ sàdu „Bet-Din” od demoralizacji i os∏abienia jego pot´g
nie sà wi´c one tak dziwacznymi, tym wi´cej, ˝e ochrona „Bet-Dinu” s∏u˝y tak˝e za ochron´ jednego z na
g∏ówniejszych dogmatów Talmudowej nauki. Zapewnie mylnym by∏o mniemanie, ˝e wszystkie sprawy be
wyjàtku za∏atwiane bywajà mi´dzy ˝ydami przed sàdem ˝ydowskim Bet-Dinem trzymajàcym si´ ÊciÊle praw
Talmudu. Zdarzajà si´ bowiem takie sprawy, co do których prawo ˝ydowskie dzia∏a wbrew zdrowemu roz
sàtkowi, w których forma i litera powiadajà co innego, a sprawiedliwoÊç i sumienie nakazujà zupe∏nie co in
nego czyniç.
W takich wi´c wypadkach sprawa roztrzygni´ta bywa nie przez Dajonów (s´dziów Bet-Dinu), lecz prze
Kompromis, w którym zresztà mogà udzia∏ braç Dajoni, je˝eli obie strony sobie tego ˝yczà. Rzadko jedna
to si´ zdarza, najcz´Êciej jednak do Kompromisu wybierani bywajà ludzie wi´cej zaznajomieni z obrotam
handlowego przemys∏u i w ogóle praktycznego ˝ycia. Wiadomym jest, i˝ cz∏onkowie Bet-Dinu zatopieni w
nauce Talmudowych praw nie umiejà cz´sto roztrzygaç praktycznych potocznych kwestii codzienneg
˝ycia spo∏ecznego. Równie˝ niektóre sprawy religijne, jako to: o Koszerze i Trefie, o za˝ynaniu byd∏a,
umywaniu kobiet (kàpieli), o przygotowaniu rozwodowych aktów, rzadko tak˝e bywajà oddawane pod te sà
dy Bet-Dinu, bo te sprawy nale˝à specjalnie do More-Gevoe (Rabina lub uczonego Talmudzisty).
Dla zupe∏nego objaÊnienia czynnoÊci Bet-Dinu nie mo˝emy nie wspomnieç choçby w kilku s∏owac
o kwestii odsy∏ania spornych spraw mi´dzy ˝ydami przed sàdy miejskie (nie˝ydowskie). Sporne te sprawy
a w szczególnoÊci procesy o uiszczaniu weksli, zastawów listów, zapisów testamentowych itd., które bywa
jà rozsàdzone przez sàdy nie˝ydowskie, dlatego nie sà za∏atwiane przez Bet-Din, ˝e prawo Talmudu uwa
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˝a za hamulec i kar´ odsy∏anie przed sàd innowierców wszystkich „silnych, zuchwa∏ych i niepos∏usznyc
˝ydów, którzy si´ nie chcà upokorzyç przed Bet-Dinem lub Kaha∏em.
Z powodu tego ust´pu talmudowego prawa, austriackie, rosyjskie i pruskie w∏adze bywajà cz´sto tylk
Êlepym narz´dziem w r´kach Bet-Dinu i Kaha∏u. Albowiem dla usuni´cia wszelkich trudnoÊci, Bet-Din i Ka
ha∏ wià˝à – ˝e tak powiemy – procesujàcych podpisami na blankietach wekslowych, jeszcze przed rozpo
cz´ciem sprawy. Je˝eli wi´c ta strona przegra∏a proces przed Bet-Dinem, nie b´dàc zadowolonà, nie chc
si´ poddaç jego dezyzji, a chce apelowaç i udaç si´ do sàdów nie˝ydowskich, Bet-Din i Kaha∏, majà bro
pewnà przeciwko niepos∏usznemu, posiadajà bowiem w swym r´ku blankiet wekslowy podpisany, na jakim
mogà umieÊciç, co im si´ tylko podoba.Takimi to sposobami i machinacjami Bet-Din i Kaha∏ podtrzymuj
swà w∏adz´, u˝ywajàc w∏adz cywilnych kraju (nie˝ydowskich), przeciw którym wiecznie dzia∏ajà za narz´
dzia do wzmocnienia swoich nadu˝yç wszelkiego rodzaju. Nazwa, jakà sobie Bet-Din nadaje tymi˝ cywilny
mi w∏adzami kraju, przedstawia si´ jako: sàd duchowny, polubowny, jest tylko maskà pod którà mo˝e pod
trzymaç swoje zestarza∏e panowanie i bezpiecznie trzymaç w karbach pos∏uszeƒstwa zabobonny lud ˝y
dowski. Proces niejakiego Urisza Dimenta z Joslem Pasem, który toczy∏ si´ dnia 29 stycznia 1869 r., a za
tem w teraêniejszych czasach przed sàdem Bet-Dinu pokazuje jasno w pozwie pos∏anym przez Bet-Din
jednej ze stron procesujàcych si´, i˝ ten˝e zachowa∏ w zupe∏noÊci ca∏à staro˝ytnà form´, pe∏nà groêneg
charakteru, wiernà ustawie Talmudu traktujàcej o pozwach.
Dokumenty odnoszàce si´ do rozdzia∏u XI umieszczone w Ksià˝ce o Kahale Brafmanna pod numeram
24, 98, 120, 146, 177, 203, 204, 239, 256.
Nr 24. O pozwie do sàdu Bet-Din.
Âroda. Dzia∏ pi´cioksi´˝nicy. Hukat 5556 r. (1796 r.)
Reprezentanci Kaha∏u postanowili wys∏aç rozkaz do Rebe Lejba z Wituki, aby si´ stawili przed sàdem
Bet-Dinu naszego miasta w sprawie, jakà mu wytacza jego zi´ç.
Nr 98. Proces prywatnego ˝yda z Kaha∏em.
Sobota. Dzia∏ Emor. 5559 r. Wskutek objawienia pretensji Cewi Hirsza syna Lippmanna do prawa w∏ada
nia domem Cewi Hirsza, syna Jakóba, w miejscowoÊci po∏o˝onej na Jurgiewskiej ulicy w tutejszym mieÊci
i wskutek ˝yczenia obydwóch, aby sprzeczka, jakà majà z tego powodu z Kaha∏em, rozsàdzona by∏a prze
sàd Bet-Dinu; Kaha∏ postanowi∏ wyznaczyç ze swej strony dwóch adwokatów, a mianowicie Ozjasza, syn
Eljaka i Jochela, syna Aarona, znakomitych bogaczy tutejszych, aby ci bronili nieomylnych postanowieƒ Kaha∏u
Nr 120. O wybraniu dwóch naczelników (przywódców miasta) w celu zmuszania Rebe Izraela do stawia
na si´ przed sàdem Bet-Dinu.
Sobota. Dzia∏ Szemina. 28 Nisana 5561r. (1801r.)
Reprezentanci Kaha∏u postanowili wybraç dwóch naczelników miasta z poleceniem wymuszania na Re
be Izraelu, synu Rebe M., zgody co do stawiania si´ przed sàdem Bet-Dinu dla roztrzygni´cia sporu Kaha
∏u z tym˝e Izraelem. Delegowani ci, opatrzeni w∏adzà siedmiu przywódców miasta, nie powinni ustàpiç do
póty, dopóki wy˝ej wspomniany Izrael nie odda Kaha∏owi kwitu Êwiadczàcego o zniszczeniu protestu zanie
sionego do magistratu przez niego i przez Rebe Zelmanna w procesie brata tego ostatniego z Kaha∏em
i dopóki nie zniszczy w oczach delegowanych tego˝ protestu, wed∏ug wszelkich regu∏ postanowionyc
przez Bet-Din.
Nr 132. O pozbawienie Rebe Józefa praw za niepos∏uszeƒstwo wzgl´dem Bet-Dinu.
Czwartek. 23 Simona. Poniewa˝ Rebe Józef, syn Arie, sprzeciwi∏ si´ postanowieniom Bet-Dinu i Kaha∏u
reprezentanci miasta zdecydowali wykreÊliç go na wieczne czasy z liczby cz∏onków bractwa Nor tamid, po
zbawiajàc go wszelkiego prawa dzia∏ania w wyborach tego˝ bractwa; równie˝ odebraç niepos∏usznemu n
wieki jego Moraine.
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Nr 146. O ukaraniu Rebe Meera za denuncjacj´ jakà uczyni∏ na sàd Bet-Dinu.
Sobota. 2 przechodowy dzieƒ Êwiàt Kuczki. 5562 r. (1802 r.)
Poniewa˝ Rabi Meer, syn Jakóba, dopuÊci∏ si´ pod∏oÊci, denuncjujàc sàd Bet-Dinu, reprezentanci Kaha
∏u postanowili skaraç go pozbawienie Morejnostwa (szlachectwa) z nakazaniem, aby jego imi´ poprzedza
no we wszystkich postanowieniach Izraela, przezwiskiem Hawer (nieszlachetnie urodzony).
Nr 177. Spór Kaha∏u z prywatnym ˝ydem o prawo opanowania kramów Archireja.
Âroda. 24 Szwata, 5562 r. (1802 r.) Z powodu procesu mi´dzy reprezantami Kaha∏u a synami niebosz
czyka Aria, wzgl´dem prawa w∏adania murowanymi kramami Archireja postanowionym zosta∏o przez repre
zentantów miasta wyznaczyç miesi´cznych starostów, Moj˝esza, syna Jakóba, i Elazara, syna Galwi, d
wprowadzenia tego procesu w sposób, jaki uznajà za stosowny, to jest albo polubowny, albo sàdowy
nadajàc im prawo i w∏adz´ siedmiu reprezentantów miasta w ca∏ej tej czynnoÊci.
Nr 203. O bójce zasz∏ej mi´dzy Rebe Fafiszem z ˝onà krawca Izaaka.
Niedziela. Dzia∏ Achreusa. 5562 r. Poniewa˝ Rebe Fafisz wybi∏ ˝on´ krawca Izaaka, syna Samuela,
chcia∏ si´ usprawiedliwiç tym, ˝e to nie on, ale sama ˝ona krawca zacz´∏a bójk´; poniewa˝ syn Fafisza
Abraham, oszczerstwami rozmaitymi obrzuci∏ te˝ ˝on´ krawca i oczerni∏ jà te˝ przed Kaha∏em, reprezentan
ci kaha∏u postanowili: gdyby po przysi´dze wykonanej przez krawcowà, okaza∏o si´, ˝e ta kobieta nie roz
pocz´∏a k∏ótni i nie przystàpi∏a pierwsza do bójki, dlatego to Rebe Fafisz ukaranym zostanie za czytani
psalmów przez trzy nast´pujàce po sobie dni, w tutejszym Gamidrosz; syn zaÊ jego Abraham za oszcze
stwa wymyÊlone i rzucane na t´˝ krawcowà przed Kaha∏em, pozbawionym zostanie od dnia dzisiejszeg
morajnostwa i tytu∏ ten b´dzie mu zwrócony jak dopiero za ogólnà zgodà i to jednog∏oÊnà wszystkich repre
zentantów Kaha∏u, zostawiajàc ka˝demu z tych reprezentantów prawo u˝ycia Liberum veto. Ostatni ten wa
runek powinien byç zachowanym i w przysz∏ych Kahalnych kompletach gdzie na stó∏ przyjdzie sprawa. Na
st´pnego wtorku Szamosze powinni og∏osiç publicznie po wszystkich synagogach niegodny post´pek Abra
hama, syna Fafisza, i kar´, na jakà skazany zosta∏ za zbezczeszczenie kobiety w opinii publicznej.
Nr 204. O odpuszczeniu winy kary wydanej na Fafiszu i syna jego Abrahama.
Poniewa˝ Rebe Fafisz i syn jego, Abraham, okazali pos∏uszeƒstwo i nale˝nà pokor´ wobec naznaczone
im kary, uznajàc ca∏kowità jej s∏usznoÊç, odpuszcza si´ jà pierwszemu zupe∏nie, drugiemu zaÊ darowanym
jest og∏oszenie publiczne po synagogach przez Szamoszów, lecz nie zwraca mu si´ tytu∏u Morejnostwa do
póty, dopóki nie nastàpi na to jednog∏oÊna zgoda wszystkich reprezentantów Kaha∏u.
Nr 239. O ukaraniu niepos∏usznych postanowieniom Bet-Dinu.
Czwartek. 23 Ira 5562 r. Reprezentanci Kaha∏u postanowili pozbawiç wszystkich praw do w∏adania ma
j´tnoÊciami, jakie nabyte by∏y w roku obecnym czy to przez kupno, czy te˝ drogà darowizny uzyskane, te in
dywidua, które oka˝à si´ krnàbrnymi i niepos∏usznymi wyrokom Bet-Dinu. Wszystkie zatem dokument
i akta wydane im przez Kaha∏ na prawo w∏adania jakimkolwiek majàtkiem b´dà uwa˝ane jako nikczemne
podobne do czerepów rozbitego garnka.
Nr 256. O ukaraniu ˝ony Rabina za z∏e prowadzenie si´.
Poniedzia∏ek. 5 Tamuza 5562 r. Wzgl´dem ˝ony Rabina z miasteczka Dworcycy postanowili reprezen
tanci Kaha∏u, co nast´puje: pozbawiç jà wszelkiego prawa na Kessube (Êlubny posag), zostawiajàc jej tylk
125 rsr., suknie i rzeczy, jakie ma w swym posiadaniu w tej chwili. Reszta zaÊ kesub´ odebrana jej b´dzi
za z∏y swój post´pek (?), je˝eli ten uznanym zostanie za rzeczywisty i wiarygodny przez sàd Bet-Dinu. D
rozpatrzenia tego wybrani b´dà dwaj reprezentanci Kaha∏u, którzy majà byç obecnymi przy wyrokowani
i pilnie baczyç na to, ˝eby Kaha∏ „co broƒ Bo˝e nie cierpia∏ z∏ego za to swoje postanowienie.

46

Rozdzia∏ XII
O Kabolat-Kinion, czyli Suder
Kabolat-Kinion (zwyczaj zachowany przez ˝ydów przy kupnie i sprzeda˝y wed∏ug praw Talmudu) w g∏´
bokiej staro˝ytnoÊci zasadza∏ si´ tym, ˝e podczas kupna, zamiany, sprzeda˝y, kupujàcy rozzuwa∏ swó
trzewik i podawa∏ go sprzedajàcemu.
Talmud zaprowadzi∏ w swoich ustawach o kupnie i sprzeda˝y coÊ na kszta∏t tego staro˝ytnego zwyczaju
rozumie si´ z dodaniem i przyswojeniem takiego znaczenia i si∏y, jakimi zwykle otaczane sà wszystkie Ta
mudowe postanowienia. Odtàd zaÊ przy akcie kupnia i sprzeda˝y najpierw dokonuje si´ Kabolat-Kinion, t
jest aby kupujàcy lub jego pe∏nomocnik, podaje swà po∏´ od sukni lub te˝ chustk´ sprzedajàcemu, przema
wiajàc tymi s∏owy: „Weê t´ rzecz, jakà ci podaj´ za zamian´ ziemi, domu lub innej w∏asnoÊci, które m
sprzedajesz”. Je˝eli sprzedajàcy pociàgnà r´kà po pole lub chustce podawanej mu przez kupujàcego, ak
sprzeda˝y i kupna jest ju˝ nieodwo∏alnie dokonany, a chocia˝by nabywca nie objà∏ jeszcze w posiadani
nabytego przedmiotu, chocia˝by nie zap∏aci∏ za niego, to sprzedany przedmiot lub majàtek gdziebykolwie
si´ one znajdowa∏y, nale˝à ju˝ prawie do kupujàcego i ˝adna z dwóch stron nie mo˝e naruszyç tego akt
kupna i sprzeda˝y.
W ten sposób wyt∏umaczony Kabolat-Kinion nie stanowi pró˝nego i nic nieznaczàcego zwyczaju.Talmu
ukrywa w nim sens jurydyczny czynnika w∏adzy, t∏umaczàc, i˝ je˝eli sprzedajàcy pociàgnà∏ po przedmioci
podawanym mu przez kupujàcego, to ma znaczyç, ˝e on wstàpi∏ z tym przedmiotem w materialny zwiàzek
który to zwiàzek jest w∏aÊnie jednym z tych czynników jurudycznego w∏adania wed∏ug Talmudu*.
* Hoszen-haniszpot. Rozdz. 195. s.1.

Zapewne, ˝e wed∏ug nieuÊwi´conej Talmudowej màdroÊci, rola, jakà tu odgrywa po∏a sukni ˝ydowskie
lub chustki, pozostanie dla innych zawsze niezrozumia∏à i trudnà do poj´cia. Lecz je˝eli przypuÊcimy wra
z Talmudem nast´pujàce rozumowanie, ˝e po∏a sukni lub suknie oznaczajà w tym razie sum´ pieni´˝nà
którà kupujàcy obowiàzany jest zap∏aciç za nabywanà maj´tnoÊç i ˝e pociàgni´cie r´kà sprzedajàcego p
pole lub chustce wyobra˝a odbiór tej sumy. Obydwie strony znalaz∏y tutaj materialnà ∏àcznoÊç z przedmio
tami, o jakie akt kupna lub sprzeda˝y zosta∏ dokonany i jurydyczny czynnik posiadania rzeczywiÊcie si´ ob
jawi∏, ma si´ rozumieç w mgle talmudowej màdroÊci.
Skàdkolwiek bàdê pochodzi Kabolat-Kinion u ˝ydów, czyli jest on przechowywany jako zabytek staro˝y
noÊci, czyli wyj´ty z otch∏ani talmudowego oceanu, dzisiaj sta∏ si´ on prawie obrzàdkiem i spotykamy g
przy ka˝dej umowie pomi´dzy prywatnymi ˝ydami. Oznacza on, i˝ interes kupna lub sprzeda˝y jest doko
nywanym i ˝e ˝adna strona nie mo˝e go naruszyç i nie mo˝e si´ z niego wycofaç. Kabolat-Kinion dope∏ni
si´ tylko przy aktach kupna i sprzeda˝y, majàcych miejsce pomi´dzy dwoma prywatnymi ˝ydami, lecz nigd
pomi´dzy Kaha∏em a prywatnà osobà. Kahalne bowiem sprzeda˝e odbywajà si´ zawsze przez publiczne l
cytacje ˝ydowskie, a poniewa˝ sà ubezpieczone powagà Kaha∏u, otoczone bywajà powszechnym zaufa
niem*.
* Hoszen-Hamisz-pot. Rozdz. XXII s.1 – Teszubut Garosz s. 21.

Rozdzia∏ XIII
O weselu ˝ydów
Weselne gody u ˝ydów zaczynajà si´ zwykle w dzieƒ przed Êlubem. Âlub nast´puje w wigili´ soboty po
przedzajàcej wesele. Kiedy szósty dzieƒ pracy i k∏opotów zbli˝a si´ ku schy∏kowi, a w domu zapanowa
spokój i cisza zapowiadajàce nadejÊcie szabasu, wówczas to na spotkanie tego bo˝ego goÊcia przychodz
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naprzód do familii pana m∏odego, a potem do panny m∏odej, miejscowi muzykanci, przygrywajàc narodow
melodie Kabolet Szabat*. Jest to pierwszy sygna∏ godów weselnych.
* W ka˝dej ˝ydowskiej gromadzie ustanowiony jest przez Kaha∏ miejscowy komplet muzykantów, który sk∏ada si´ ze skrzypka, cymbalist
basetlisty i dobosza. Do tak uformowanej orkiestry nale˝y tak˝e Badhan (b∏azen), którego funkcjà jest roÊmieszaç i zabawiaç wszystkich goÊ
weselnych; improwizuje on Êpiewki, które nuci. Podczas weselnej wieczerzy pokazuje rozmaite sztuczki zr´cznoÊciowe.

Nast´pujàcego poranka, czyli w sobot´, ca∏a synogoga z pewnymi oznakami honorów, oczekuje pan
m∏odego ze swym ojcem i kuzynami. Podczas czytania sobotniego dzia∏u z pi´cioksi´˝nicy pan m∏od
otrzymuje po swych kuzynach i przyjacio∏ach ostatnià z kolei alj´ (cz´Êç pod nazwiskiem Maftir), której wa˝
noÊç wykazaliÊmy ju˝ poprzednio; po czym przy odezwie zwyczajnego a pospolitego ˝yczenia „d∏ugie lata
kantor na czeÊç pana m∏odego zag∏usza swymi krzykliwymi Êpiewami ca∏à synagog”. W tej chwili ze wszys
kich stron synagogi, a w szczególnoÊci z przedzia∏u, gdzie si´ znajduje miejsce przeznaczone dla p∏ci pi´k
nej ˝ydowskiej, sypià si´ b∏ogos∏awione dary sk∏adajàce si´ z orzechów, migda∏ów, daktyli i innych tym po
dobnych przysmaczków. Na te ∏akocie obecni w synagodze ch∏opcy z ubogiego stanu rzucajà si´ che∏pliwi
i najcz´Êciej koƒczà bójk´ pomi´dzy sobà, co wcale dla domu modlitwy nie jest przyzwoitym. Z wielkà pom
pà powraca potem pan m∏ody do swego domu otoczony krewnymi i przyjació∏mi, którzy mu sk∏adajà goràc
˝yczenia i pozdrowienia w jego domu rodzicielskim, przy czym zwykle bywajà ugoszczeni. Nareszcie weso
∏y dzieƒ soboty jest ju˝ u schy∏ku. Muzykanci chwytajà znów instrumenta i wprzód u Pana m∏odego, póênie
u panny m∏odej ˝egnajà szabas, narodowymi pieÊniami Zemirot. Weso∏o odbywajà si´ te pieÊni u pana m∏o
dego, lecz nie trwajà d∏ugo, bowiem muzykanci spieszà do panny m∏odej, u której odbywajà si´ taƒc
z chóralnymi Êpiewami. Chocia˝ zaÊ w owych taƒcach biorà tylko udzia∏ same kobiety, bywajà one bardz
o˝ywione i przeciàgajà si´ zwykle do pó∏nocy, to jest dopóki, dopóty wszystkie miedziane grosze znajdujà
ce si´ w kieszeniach tancerek nie przejdà do cymba∏owego pude∏ka. Bioràce udzia∏ w zabawie dziewice ˝y
dowskie taƒczàce przy Zemirot op∏acajà muzykantów wed∏ug ceny ustanowionej za ka˝dy taniec. Ale otó
nadszed∏ i tydzieƒ weselny i zawrza∏o swobodne ˝ycie w rodzinach oblubieƒców. Wszyscy sà w ruchu, za
j´ci biegajà, obradujà, wyszukujà ró˝ne Êrodki dla upi´kszenia familijnego Êwi´ta i pomno˝enia jego chwa∏y
Sami tylko ojcowie paƒstwa m∏odych zaj´ci sà wa˝niejszymi sprawami. U nich – ˝e tak powiemy – g∏ow
si´ kr´ci od ci´˝kich trosk i rozmyÊliwania, w jaki to najw∏aÊciwszy sposób rozporzàdzaç kapita∏em posago
wym i gdzie go wypada umieÊciç, aby by∏ w pewnych r´kach i przynosi∏ dobry procent, i jak nareszcie za
bezpieczyç posagowe weksle dla dzieci? Kiedy te znaczne i wa˝ne sprawy ju˝ roztrzygni´to, i to rozumi
si´ bardzo rzadko bez wmieszania Bet-Dinu powo∏ywanego zawsze do rozsàdzania sporów, pomi´dz
dwoma ojcami paƒstwa m∏odych, wypada wtedy wynagrodziç, i to koniecznie, szadhana (swata) wymagajà
cego zap∏aty za ˝mudne szadhaƒskie trudy i zabiegi.
Gdyby go nie wynagrodzono, szadhan pociàga rodziców do sàdu Bet-Din, zak∏ada protest przeciwk
weselu i przeszkadza w wykonywaniu tego˝. Nareszcie trzeba tak˝e zaspokoiç i Racgaszników*, bo be
op∏aty ich, wesela jakby nie by∏o.
Otó˝ po tylu trudach i op∏atach wszystko jest ju˝ w porzàdku: szadhan i rahasznicy, zaspokojeni muzy
kanci zgodzili si´ na cen´ Ketebu**, i ju˝ gotowe. Wtedy po krótkiej przechadce po mieÊcie Szamosza z re
gestrem w r´ku pokoje panny m∏odej i pana m∏odego zaczynajà si´ nape∏niaç zaproszonymi goÊcmi i w te
chwili w∏aÊnie przyoszà panu m∏odemu Talet i Kitel*** przys∏ane przez pann´ m∏odà, które to przedmioty s
strojem religijnym u ˝ydów, w jakie si´ zwykle przywdziewajà przy odmawianiu modlitwy.
* Rachasz jest to podatek na korzyÊç rabina hazana (kantora) i szameta (synagogalny starosta)
** Âlubny akt pisany po Chaldejsku, w którym wyszczególnione sà obowiàzki ˝ony.
*** Talet, kaszmirowa bia∏a hustka z czarnymi paskami na obydwu koƒcach. Kitel, bia∏a koszula w guÊcie kom˝y u˝ywanej przez katolick
duchowieƒstwo.

Âwi´te te dary wr´czone bywajà przez Bathana usi∏ujàcego w improwizowanych wierszach okreÊliç ic
wznios∏e znaczenie, a w szczególnoÊci znaczenie dnia, w którym zosta∏y mu oddane. Kiedy ju˝ doÊç nap∏a
cze si´ pan m∏ody, pod wp∏ywem badhaƒskiej muzy, improwizator, zostawiajàc go w tym smutnym nastroj
pod opiekà szaferów, którzy powinni pana m∏odego przysposobiç do Êlubu, przywdziewajàc go w przys∏an
dary, spieszy z muzykantami do panny m∏odej. Ju˝ i tu nie ma∏o zebra∏o si´ goÊci. Wszyscy si´ cisnà doko
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∏a poÊrodku siedzàcej pokoju panny m∏odej. T´skno tu o tej porze i dlatego wszyscy przytomni z nies∏ycha
nà niecierpliwoÊcià wyczekujà przybycia Badhana, a˝eby, pop∏akawszy na odg∏os dêwi´ku i jego liry, ul˝y
∏zami sercu przy ugniatajàcych go wra˝eniach i wspomnieniach. Podczas bowiem rozplàtywania warkocz
panny m∏odej, zmartwychwstajà w pami´ci m´˝atek przytomnych przyjemne dni minionej swobody i nadze
jakà promieniowa∏o ich ˝ycie a˝ do zawarcia Êlubu, a zarazem ta d∏uga kolej ponurych i ciemnych dni prze
bytych pod naciskiem cz´stokroç nieznoÊnego po∏o˝enia po zawarciu Êlubów. I ja tak˝e niedawno by∏am
pannà m∏odà – mówi pó∏g∏osem m∏oda wiekiem, ale ju˝ podstarza∏a na obliczu Esfira – i mnie obiecywa
z∏ote góry po zamà˝pójÊciu i moje marzenia b∏yszcza∏y Êwiat∏em nadzei i ró˝anej przysz∏oÊci… lecz jak˝e t
wszystko si´ odmieni∏o. Nie minà∏ mnie jeszcze 25 rok ˝ycia, a ju˝ wyglàdam jak stara baba… Zn´kana je
stem zupe∏nie przez te bez nadziei, a pe∏ne goryczy ˝ycie, musz´ o tym tylko myÊleç, aby byç podporà licz
nej rodziny. Prawda jest, ˝e rodzice nic dla mnie nie poskàpili, dali mi wszystkiego, a nawet nad swojà mo˝
noÊç i utrzymywali mnie przez kilka lat swoim chlebem… Czy˝ mo˝na wi´cej ˝àdaç od rodziców?… Lec
gdzie˝ sà owoce tak troskliwej rodzicielskiej opieki i tego ca∏ego wielkiego bogactwa z∏o˝onego w ofierz
przez nich dla mnie?
Jako odpowiedê na te zapytania Esfiry przesun´∏a si´ bezkolorowa mizerna figura i twarz jej m´˝a, reb
Gudela lub rebe Fiszla. Prowadzàc wi´c dalej tok swoich myÊli, Esfira mówi ciszej: „wprawdzie suto obda
rzyli mnie darami i bogactwami moi rodzice, lecz komó˝ mnie dali w zam´˝cie? 17 lat mia∏ mój mà˝, gd
o˝eni∏ si´ ze mnà, wszak to jeszcze dziecko by∏o. Oprócz tego na podobieƒstwo wszystkich ˝ydowskic
m´˝czyzn i on nie by∏ do niczego uzdolnionym. Otó˝ w tym moja zguba by∏a. Poniewa˝ do niczego zdatny
nie mog´ w nim szukaç ani podpory, ani opieki, ani obrony. Swà nieu˝ytecznà osobà powi´ksza on tylk
ci´˝ar familijnego ˝ycia, który to ci´˝ar musz´ ja sama dêwigaç na moich barkach”.
To samo mniej wi´cej przychodzi na myÊl Racheli i Rebece, i wielu innym przytomnym m´˝atkom; rzad
ko bowiem zdarza si´, aby która z kobiet ˝ydowskich nie doÊwiadczy∏a podobnie gorzkiej doli jak Esfira
Podczas tego powszechnego, a ci´˝kiego zasmucenia Badhan zjawia si´ niespodzianie, jakby zes∏an
z nieba, z improwizowanymi mora∏ami. Czy mówi co do rzeczy, czy plecie bez sensu w niezwi´z∏ych i n
nie znaczàcych rymach, zawsze jednakowo jest przyj´ty. Przytomne wybuchajà p∏aczem rzewnym, któr
dochodzi do ci´˝kiego szlochania. Zaraz potem otwierajà si´ drzwi i zjawia si´ Szamosz, wo∏ajàc dono
Ênym g∏osem „Kabolat-ponim legahatam´ (wyjdêcie na spotkanie i powitanie pana m∏odego). I wchodzi pa
m∏ody w asyÊcie m´˝czyzn, dà˝y wprost do zap∏akanej swej oblubienicy i nakrywa jej g∏ow´ przys∏an
przez nià szarfà. Kobiety zasypujà pana m∏odego chmielem lub owsem. W tej˝e chwili muzyka zaczyn
graç, a Szafary ze Êwiecami jarzàcymi rozpoczynajà tryumfalny marsz, udajàc si´ do miejsca, w którym
znajduje si´ Hupe (baldahim ustawiony zwykle na dziedziƒcu synagogi). Za szafarami, panem m∏odym
i pannà m∏odà idà najpierw rodzice nowo˝eƒców, dru˝ki, a potem goÊcie. Panna m∏oda po siedmiokrotnym
obejÊciu wko∏o baldachimu staje po prawej stronie swego przysz∏ego ma∏˝onka. Wtedy Bathan g∏oÊno przy
wo∏uje rodziców i krewnych, aby pob∏ogos∏awili m∏odà par´ stojàcà pod baldachimem, co te˝ ka˝dy wyko
nuje przez po∏o˝enie swych ràk na ich g∏owach. Na koniec zbli˝a si´ chwila obrzàdku Êlubnego. Akt ten roz
pocz´ty bywa modlitwà nad czaszà. Wykonanie tej modlitwy poruczanym bywa jednemu z obecnych kory
feuszów, który sobie wywalczy∏ w talmudowym Êwiecie powa˝ne stanowisko. Zapraszajà go do tego ob
rzàdku donios∏ym g∏osem, dodajàc mu tytu∏ rabina. Z czaszy, nad którà odmówiona zosta∏a modlitwa, mu
szà si´ napiç pan m∏ody i panna m∏oda. Potem Szamosz odczytuje po Chaldejsku dokument, czyli akt Êlub
ny: po odczytaniu nast´puje Keduszyn, tj. ceremonia podania przez pana m∏odego pierÊcionka lub srebrne
monety pannie m∏odej, przemawiajàc do niej: „Garei, at mekudeszet li betabaat ziekedat Mosze ve Izrael
(tym pierÊcionkiem zar´czonà mi jesteÊ wed∏ug prawa Moj˝esza i Izraela). Potem pan m∏ody rozbija nog
postawionà szklank´, a to na pamiàtk´ upadku Jerozolimy, co dowodzi, ˝e we wszystkich obrzàdkach ˝y
dowskich obecnà jest myÊl patriotyzmu izraelskiego. Po odczytaniu nowej modlitwy, nad drugà czaszà
z której znów oboje paƒstwo m∏odzi pijà, wypowiadanym bywa ogólne pozdrowienie i ˝yczenie Mazotów
i z przodujàcà muzykà odprowadzajà wszyscy paƒstwa m∏odych do domu.
Paƒstwo m∏odzi poszczà przez dzieƒ ten ca∏y, bo dzieƒ Êlubu jest zarazem dniem odpuszczenia grze
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chów; zasiadajà wi´c do sto∏u obok siebie dla posilenia si´ lekkà zupà. Nareszcie nast´puje weselna wie
czerza, chwila najbardziej interesujàca w ca∏ym obrzàdku weselnym.
Wieczerza ju˝ zgotowana, sto∏y ponakrywane, ma si´ rozumieç dla kobiet osobno, a dla m´˝czyzn od
dzielnie, Êwiece pozapalane, oczekujà tylko goÊci, którzy te˝ zwyczajnie nie dajà na siebie d∏ugo czekaç
Przybyli i Rebe Meer, Dajon (s´dzia Bet-Dinu) i Rebe Haim (deputowany siedmiu reprezentantów miasta
i kuzyni, krewni, i ten, i ów, po có˝ d∏u˝ej czekaç? „Do sto∏u prosi si´! wykrzykuje Badhan. Wszyscy goÊci
kierujà si´ wtedy ku miednicy z wodà, dla umycia ràk, bez której to ceremonii ˝aden ˝yd nie przystàpi d
spo˝ycia chleba. Najpierw zasiada pan m∏ody na honorowym miejscu. Chocia˝ do kolacji zaproszono wszy
skich wed∏ug jednej formy, i przez tego samego Samosza z rejestrem w r´ku chodzàcego od jednego d
drugiego i jednakowymi s∏owami inwitujàcego ka˝dego na uczt´ weselnà, jednak˝e przy zasiadaniu do sto
∏u, przy którym ju˝ pan m∏ody usiad∏, ka˝dy z zaproszonych powinien przypomnieç sobie w∏asne dostojeƒ
stwo i wed∏ug niego zebraç stosowne miejsce, powtarzajàc sobie po cichu t´ maksym´: „nie pchaj si´ z
wysoko, bo ci´ stamtàd wysadzà i to ze wstydem, a bodaj˝e jeszcze czy za drzwi nie wypchnà”.
Najbli˝sze miejsce pana m∏odego zabiera rabin, je˝eli raczy∏ zaszczyciç gody; dalej idà sztaby Kaha∏
i Bet-Dinu, po nich uczeni talmudziÊci i arystokracja pieni´˝na, na szarym koƒcu mieszczà si´ proÊci Êmie
telnicy, lecz i pomi´dzy tymi ostatnimi daleko jeszcze do równoÊci demokratycznej. I tam melamed to ni
para dla krawca, a szynkarz nie jest za pan brat z piekarzem. Gdy ju˝ wszyscy zasiedli do sto∏u, przy roz∏a
mywaniu chleba modlitwa wypowiedzianà zosta∏a, Sawary (pos∏ugacze) roznoszà potrawy, dajàc ka˝dem
goÊciowi odpowiednià porcj´, tak co do gatunku i iloÊci, wed∏ug jego rangi, godnoÊci i pozycji, jakà zajmuj
w spo∏eczeƒstwie ˝ydowskim. Na tym zale˝y ca∏a umiej´tnoÊç Sawara, aby dobrze rozgatunkowaç porcj
szczupaka, pieczeni, drobiu i ˝eby kawa∏ek który nale˝àcy do arystokracji nie zab∏àdzi∏ do plebejuszów. Za
wsze taki porzàdek jest ÊciÊle wykonywanym. JeÊli goÊç, który przypadkiem spóêni∏ si´, nic na tym nie tra
ci; gdy bowiem poka˝e si´ jakaÊ wa˝na osoba, chocia˝by przy samym koƒcu uczty zaraz g∏oÊno wykrzyku
je Sawar „oto dobra porcja dla Rebe Haima”. Do materialnych wra˝eƒ weselnych uczty: do∏àcza si´ jeszcz
pewnie zadowolenie moralne, smacznie bowiem przyrzàdzonym potrawom towarzyszà dowcipne, improw
zowane przez Badhana wiersze, z przygrywajàcà im muzykà.
Nagada on tam zwykle wiele pochlebstw dla pana m∏odego i panny m∏odej, dla ich rodziców i ich famil
i po kolei dla ka˝dego z dostojników obecnych przy uczcie. Wspomina rymami o wielkim s∏onecznym Êwie
tle, ukrytym w màdrej g∏owie Rebe Lejby, kuzyna pana m∏odego, który to m´drzec wyczerpa∏ do sameg
dna nauk´ talmudowego oceanu; to znowu o kuzynostwie Êwi´tej pami´ci Rebe Szlaima, pradziada pann
m∏odej z wielkim i na szerokie kraje nieporównanym rabinem miasta Sztokfisz. Wyszpera∏ on dla uprzyjem
nienia wszystkim po kolei, rozumie si´ tylko znakomitszym, jakiÊ nadzwyczajny fakt tyczàcy si´ ich osó
i szczodrà d∏onià obsypuje ka˝dego zapalczywymi pochwa∏ami. Nasyciwszy publicznoÊç swà improwizacjà
Badhan przekszta∏ca si´ potem w sztukmistrza, kuglarza, jednym s∏owem rolà jego jest zabawiaç goÊci roz
maitymi sposobami.
A otó˝ i weselne gody zbli˝ajà si´ do koƒca; Badhan krzyknà∏: Grosze Gesznik (weselne podarunki
Ofiarowane przedmioty sk∏adane bywajà do miednicy na ten cel przygotowanej. Badhan wymawia na g∏o
nazwiska ofiarodawców i nazwy przedmiotów przez nich z∏o˝onych. Czasami dary bywajà znacznej warto
Êci, jako to: srebrne serwisy, srebrne lichtarze, z∏ote spinki, brylanty, tak˝e i gotowe pieniàdze. Krótko trw
ta ceremonia bo wszyscy sà ju˝ znu˝eni siedzeniem przy stole, wnet te˝ po odmówieniu modlitwy, po
spiesznie ruszajà do swoich miejsc, przygotowujàc si´ do taƒca koszerowego. W tej zabawie obowiàzkiem
Badhana jest wywo∏ywanie po nazwisku do zataƒczenia z pannà m∏odà. Ka˝dy wywo∏any przybli˝a si´ d
panny m∏odej i ujàwszy za chustk´, jakà trzyma w r´ku, skacze z nià po raz naoko∏o stancji i ust´puje mie
sca drugiemu. Po taƒcach wszystkich goÊci tak m´skiej, jak i ˝eƒskiej p∏ci z pannà m∏odà, przybli˝a si´ na
reszcie do niej pan m∏ody i prosi jà do tanów. Po ukoƒczeniu koszerowego taƒca wszyscy odprowadzaj
paƒstwa m∏odych do pokoju sypialnego. I tak koƒczà si´ gody weselne.
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Rozdzia∏ XIV
O obrzàdku obrzezania
Od chwili urodzenia dziecka u ˝ydów najpierwszym ich frasunkiem bywa: ochrona tak po∏o˝nicy, jako te
i dziecka, od nawiedzenia przez nieczystà si∏´ – szatana, który niewidomy krà˝y wówczas nad nimi, usi∏ujà
wszelkimi sposobami wstàpiç w te Êwie˝e dla niego ofiary. Najlepszym Êrodkiem od uwolnienia si´ od ta
straszliwego wroga jest Szir Gaimalot. Pot´˝ny ten talizman sk∏ada si´ ze sto dwudziestego pierwszeg
psalmu nakreÊlonego na kawa∏ku pergaminu i otoczonego ze wszystkich stron tajemniczymi imionam
mieszkaƒców nieba, z którymi Talmud i Kaba∏a obznajmiajà ˝ydów. Talizman ten powinien byç przyklejon
do ∏ó˝ka, do okien, do drzwi, pieca, jednym s∏owem do wszystkich otworów, przez które nieczysta si∏a mo
g∏aby przecisnàç si´ do swej ofiary. Wieczorem pierwszego dnia po przyjÊciu na Êwiat nowonarodzoneg
p∏ci m´skiej dzieci´cia, witajà go przyszli towarzysze i satelici ˝ycia jego. Przed nimi staje zgromadzon
Cheder (szko∏a Melameda) malutkich dzieci wraz ze swoim Begelferem, odmawia modlitw´ na s∏odki jeg
sen. Po modlitwie ch∏opców zwykle traktujà ∏akociami. Odmawianie tej modlitwy powtarza si´ codziennie a
do dnia obrzezania. Pierwszego piàtku po urodzinach ch∏opca, wieczorem po szabasowej kolacji, przycho
dzà do po∏o˝nicy doros∏e osoby na Ben-zahor, a po lekkiej przekàsce, jakà im ofiarowujà, odczytujà t´˝ sa
mà modlitw´, którà mali ch∏opcy odmawiali przy kolebce dzieciàtka. W sobot´ ojciec nowonarodzonego wy
rusza do synagogi i tam, po odczytaniu pi´cioksi´˝nicy, przywo∏ujà go do Tory, a tymczasem kantor Êpiew
Niszebajrach (d∏ugie lata dla niego samego i ˝ony, i dziecka) po czym krewni i osoby zaproszone idà do po
∏o˝nicy na Szalom-Zahor (powinszowanie, ˝e porodzi∏a syna). Przy tej okazji cz´stujà jà zwykle wódk
i piernikami, u bogatszych tortem i innymi ∏akociami.
W wigili´ dnia obrzezania, tj. ósmego dnia po urodzinach, odbywa si´ Wachnacht (stra˝ nocna), wykony
wana przez tak zwanych Klauznerów, czyli ubogich m∏odych ˝ydów, którzy poÊwi´cili si´ studiowaniu Ta
mudu w Eszybotach lub bo˝nicach. Ci przep´dzajà ca∏à noc w pokoju po∏o˝nicy, czuwajàc i odczytujàc Ta
mud lub Miszn´, w nagrod´ czego dostajà oprócz kolacji jeszcze i Nedowa (ja∏mu˝n´); lecz to tylko u boga
tych si´ odbywa, ubodzy bowiem nie obserwujà obrzàdku Wachnacht. Po tym nast´puje wielkiego znacze
nia poranek, który na dzieciàtku ˝ydowskim wyciska pi´tno przysàdzone tylko dzieciom wybranego narod
– obrzezanie! Akuszerka, krewni i domownicy starannie chodzà ko∏o dziecka, kàpiàc je i owijajàc, przy któ
rej to czynnoÊci akuszerka odbiera w podarunku od wszystkich tam obecnych goÊci groszaki. Po ukoƒcze
niu modlitwy w synagodze, oko∏o godziny dziesiàtej rano, gromadzà si´ w domu po∏o˝nicy: Sandeke-moge
niam (operatorowie obrzezania), Kwater (kum), Kwaterin (kuma), Kantor, Szamosz, krewni i rozmaite osob
zaproszone. Przy obrzezaniu powinno si´ znajdowaç niemniej jak dziesi´ciu Minionim (pe∏noletnie osoby
Kiedy ju˝ wszystko jest przygotowanym do wype∏nienia obrzàdku, kuma, podniós∏szy dzieci´ na swym r´
ku, trzyma go wywy˝szonego na równi ze swà g∏owà i oczekuje w tej pozycji, a˝ Szamosz zawo∏a Kwater
(kuma). Gdy ten si´ zbli˝y, podaje mu dzieci´, przy g∏oÊnym pozdrowieniu obecnych Boruch-Gaba (bàd
b∏ogos∏awiony przechodniu). Kum znów odnosi dzieci´ do Mogela, który, odebrawszy je, czyta na g∏os:
I rzek∏ Pan pra-praojcowi naszemu Abrahamowi, post´puj naprzód przede mnà i bàdê sprawiedliwym”. P
czym przechodzi on do Kise-seleliog (tronu proroka Eliasa), na którym niewidomy prorok zawsze siada prz
ceremonii obrzezania, i – k∏adàc dzieci´ na kolana Sandeke, mówi: W tej chwili otaczajà niedawno naro
dzonego ch∏opca wszyscy Mogelim, gotowi przystàpiç do operacji obrzezania: jeden z obosiecznym no
˝em, drugi z zaostrzonymi paznokciami, trzeci z gotowà g´bà.
Pierwszy z Mogelimów po odmówieniu modlitwy w tych s∏owach „Chwa∏a Tobie Adonai, królu Wszech
Êwiata, który nas do tego przeznaczy∏eÊ, abyÊmy uczynili akt obrzezania” zar˝nàwszy w mgnieniu oka pra
ceputium, ust´puje zaraz miejsce drugiemu operatorowi, Pereusowi, który porywa zar˝ni´te miejsce pa
znokciami, a rozerwawszy napletek u do∏u cz∏onka, ust´puje znowu miejsca trzeciemu, Macicowi, to jest te
mu, który przy∏o˝ywszy swe usta do Êwie˝o uczynionej rany, przez dwóch pierwszych operatorów wysys
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krew. Podczas tej bolesnej dla dziecka operacji ojciec odczytuje nast´pujàcà modlitw´: „Chwa∏a Tobie Pa
nie Bo˝e, nasz królu i w∏adco wszechÊwiata, który poÊwi´ci∏eÊ nas i rozkaza∏eÊ przy∏àczyç nowonarodzone
go do synów Ojca Abrahama”. Je˝eli dziecko jest mocnej konstrukcji i dobrze wytrzyma∏o podobnà opera
cj´, której ma si´ rozumieç towarzyszy przeraêliwy krzyk i pisk, wtedy ran´ zasypujà trocinami i podejmuj
je z poduszki na r´ce. Jeden z przytomnych odmawia modlitw´ nad czaszà z winem, po dwakroç powtarza
jàc s∏owa proroka Ezechiela: „I powiadam Ci, krwià twojà w∏asnà ˝yj”. I wpuszcza dziecku trzy krople wina
Przez ca∏y czas tego obrzàdku kantor ca∏y czas Êpiewa: „ D∏ugie lata dziecku, rodzicielom i innym krewnym
i wszystkim obecnym”. Je˝eli operacja szcz´Êliwie si´ uda∏a, to jest – je˝eli pierwszy Mogiel nie zar˝nà∏ z
daleko, drugi zaÊ zanadto nie rozerwa∏ zaostrzonymi paznokciami skórki, trzeci wysysajàcy krew nie by∏ za
ra˝ony Cyngà, to rezultat jej jest zwyk∏y. Dzieci´ sta∏o si´ na ca∏e swe ˝ycie ˝ydem, a rodzice uradowali si
z tego powodu, wydajà w tym˝e dniu uczt´, stosujàc si´ najpilniej do rozporzàdzeƒ Kaha∏u, tyczàcych si
godów wyprawianych przy uroczystoÊci obrzezania. Gdyby Kaha∏ nie mia∏ prawa i w∏adzy Êciàgania pude
kowego zbioru od koszeru, o czym by∏a mowa w rozdziale piàtym, nie mia∏by czem przypominaç ka˝dem
˝ydowi podczas domowych jego familijnych uroczystoÊci swej groênej i pot´˝nej si∏y. Z przyczyny atoli pu
de∏kowego zbioru (podatku) ka˝demu niepos∏usznemu wobec Kaha∏u ˝ydowi grozi niebezpieczeƒstwo, ˝
nawet w chwili familijnego obrzàdku doÊcignàç go potrafi zemsta groênego Kaha∏u*. Na niepos∏usznego ˝y
da cz∏onkowie Kaha∏u sprowadzajà policj´ podczas uroczystoÊci obrzezania lub wesela i kiedy wydaç za
myÊla uczt´, rewidujà mu mieszkanie. I któ˝ jest w stanie przekonaç policj´, ˝e potrawy przyrzàdzone s
z mi´sa koszernego lub nie? Przedsi´biorca mi´snego podatku z kontraktem w r´ku zapewnia wówcza
policj´, ˝e na przyrzàdzenie weselnego obiadu lub kolacji z okazji obrzezania, by∏o u˝yte mi´so z byd∏a za
r˝ni´tego no˝em, przedtem wym´czonego wed∏ug praw Talmudu. I któ˝ oddali nieprzyjemnoÊç interwenc
policji, która jakby piorunem spada na famili´, nieuleg∏ego dla Kaha∏u ˝yda w czasie mi∏ej uroczystoÊci fa
milijnej? I któ˝ jest w stanie udowodniç gospodarzom festynu z ràk policji, która wymaga od niego zap∏at
wysokiej grzywny, na którà si´ narazi∏, jakoby za naruszenie koszernego? Takimi to sposobami Kaha
podtrzymuje swà despotycznà w∏adz´ nad ca∏à ludnoÊcià ˝ydowskà.
*Je˝eli Kaha∏ chce przeÊladowaç ˝yda, który naruszy∏ którekolwiek bàdê z jego postanowieƒ, udaje si´ Kaha∏ do policji (to dzieje si´ tylko
Rosji) i wskazuje jej, ˝e taki i taki naruszy∏ ustaw´ paƒstwowà o podatku pude∏kowym. Taka denucjacja jest dozwolonà przez prawo Talmud
gdy˝ policja jest na us∏ugach Kaha∏u.

Rozdzia∏ XV
O godnoÊciach kahalnych
O morejnostwie*.
Do zupe∏nego wystudiowania Kahalnej i Bet-Diƒskiej hierarchii wypada skreÊliç krótki rys historyczneg
jej pochodzenia**. Organizacja istniejàcych ˝ydowskich gmin czerpie swój poczàtek w g∏´bokiej staro˝ytno
Êci. Utworzy∏a si´ ona w chwili upadku królestwa Judei. G∏ównym celem tej organizacji by∏o i jest zachowa
nie ca∏oÊci i nienaruszalnoÊci oderwanego od swej macierzystej ziemi ˝ydowskiego narodu i przechowaç j
a˝ do nieokreÊlonego czasu, w którym podobaç si´ b´dzie przywróciç Bogu przywrócony kraj, swobod
i s∏aw´. Pozostajàc zatem wiernà temu zadaniu, organizacja gmin w ciàgu osiemnastowiekowej w´drów
˝ydów po Êwiecie nadzwyczaj szybko rozwija∏a wewn´trznà swà pot´g´ i krystalizowa∏a si´ wobec rozma
itych zewn´trznych jej objawów, jakie sobie od czasu do czasu przyswaja∏a, stosownie do sprzyjajàcyc
okolicznoÊci. Nie chcemy zajmowaç czytelnika drobiazgowym wyk∏adem wszystkich form, jakie cechujà t
organizacj´ w rozmaitych krajach i w ró˝nych epokach, uwa˝amy bowiem za dostateczne skreÊlenie ogó
nych rysów najwa˝niejszych odmian, jakie w niej zasz∏y.
* GodnoÊç jakby szlachecka u ˝ydów z jakà sà po∏àczone prawa kahalnej i Bet-Diƒskiej hierarchii i o stopniach tej˝e godnoÊci w ogóle.
** èród∏ami, z których czerpaliÊmy wiadomoÊci o historycznym rozwoju hierarchii ˝ydowskiej sà: Ewald Geschichete das Volkes Israel.

Zarodek organizacji, o której jest tu mowa, znajduje si´ ju˝ w owej uczonej szkole, jaka jest pozwoleniem
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Wespazjana, otwartà zosta∏a przez Rabbi Johanan-Ben-Zakai w miejsce Jomno*. Chocia˝ doÊç krótk
trwa∏a dyrekcja nad tà szko∏à Rabbi Gamlielu m∏odszego, dojrzewa∏a ju˝ za niego myÊl staro˝ytnego Sene
drionu nie tylko dà˝àcego do zaw∏adni´cia publicznym, ale i prywatnym ˝yciem ˝ydów. Jakkolwiek zaÊ w
wspomnianej szkole formowano niejednokrotnie spiski rewolucyjne, przez d∏ugi czas jednak˝e zachowa∏
ona zewn´trznie postaç uczonego kolegium, a przedstawiciele (reprezentanci) jej znosili publicznie tytu∏
uczonych m´˝ów jako to: Tana Studiosus Hahan (m´drzec), Sofer (bibliotekarz), Amore (t∏umacz) itd. Tytu
∏y te poprzedzane by∏y zawsze znaczàcym dodatkiem Rabbi. Takà form´ uczonà wy˝ej opisana organiza
cja zachowa∏a a˝ do czasu, w którym w g∏ównych centrach ˝ycia ˝ydowskiego na wygnaniu znajdujàcyc
si´ w krajach Babiloƒsko-Perskich, nie rozwin´∏a si´ choràgiew nowego zdobywcy w Arabii, fundatora ma
hometaƒskiego paƒstwa. Nowa ta w∏adza pozwoli∏a ˝ydom swobodniej oddychaç ni˝ w∏adza rzymska. Ma
hometanie w poczàtkach obchodzili si´ z nimi jako z równymi. Kiedy Bastanai, potomek Dawida, ówczesn
reprezentant wygnaƒców, odda∏ wa˝ne us∏ugi wojsku Mahometaƒskiemu w czasie wyprawy przeciw Sasa
idom w Persji, wtedy nawet fanatyczny Omar, zamiast groênych i cisnàcych postanowieƒ wzgl´dem ˝ydów
(zawartym w protokole „Sojusz Omara´”**) zaczà∏ protegowaç ˝ydowskich poddanych, wynagradzajàc za
za wydanà przys∏ug´, uzna∏ Bastanaja za g∏ow´ ˝ydowskiego narodu, obdarzy∏ go przy tym r´kà pi´kne
niewolnicy Dara, córki króla Perskiego Horzuru i nada∏ mu jeszcze te same przywileje, jakimi obdarowan
zosta∏ za podobny czyn patriarcha chaldejskiego koÊcio∏a, Jezuiaba.
Od tego szcz´Êliwego dla ˝ydów wypadku, rozpoczyna si´ nowa dla nich epoka. Bastanai wyst´puje p
raz pierwszy jako lennik mahometaƒskiego paƒstwa.
* Historyczny poglàd Brafmanna na bractwa ˝ydowskie. Wilno 1869 r.
** Historie de Mongols-Hassan Paris pag. 111 i 274. Weil Kalify cz´Êç II, s. 356.

Mia∏ on królewskà piecz´ç, dwór i wy˝szà politycznà i sàdowà w∏adz´ nad wszystkimi ˝ydami w babiloƒ
skich krajach. Ale daleko swobodniej rozwijaç si´ poczà∏ i jeszcze jaÊniej zarysowywaç ustrój ˝ydowskic
gmin, od wstàpienia na tron kalifa Ali, któremu ˝ydzi dopomogli w walce z rywalem jego o tron proroka Ma
obem, za co byli wynagradzani obszernymi przywilejami.
Wówczas organizacja ˝ydowskich gmin mia∏a nast´pujàcà form´: Rosz-Goluta, polityczny przedstaw
ciel narodu, reprezentowa∏ przed kalifem i jego dygnitarzami ca∏à ludnoÊç ˝ydowskà w Babilonii. On zbiera
podatki od ˝ydów ca∏ego kraju i wnosi∏ je do skarbu paƒstwa. Gaon sta∏ na czele kolegium przekszta∏cone
go w rzàdowy parlament, najpierwszà by∏ osobà w narodzie ˝udowskim po Rosz-Goluta.
Bajon-Di-Baba, starszy s´dzia, zajmowa∏ miejsce zaraz obok Gaona. Ab-Bet-Din by∏ zast´pcà poprze
dzajàcego. Wy˝szym tym dygnitarzom podlega∏o siedmiu reprezentantów uczonych zgromadzeƒ Rosze
Kala i trzy osoby wybrane z cz∏onków naukowego towarzystwa Chabor. Oprócz tego istnia∏a jeszcze intytu
cja sk∏adajàca si´ ze 100 cz∏onków, podzielona na dwie równe sekcje. Jedna z nich z∏o˝ona z siedemdzie
si´ciu cz∏onków wyobra˝a∏a pamiàtk´ staro˝ytnego i wielkiego Senedrionu; druga zaÊ z∏o˝ona z trzydziest
przypomina∏a ma∏y Senedrion. Cz∏onkowie pierwszej wed∏ug hierarchii nosili miano Alufim (przedstawicieli
Wszystkie te godnoÊci by∏y dziedzicznymi, oprócz jednego prezydenta, który piastowa∏ do˝ywotnio swoj
dostojeƒstwo.
Zaznajomiwszy czytelnika z organizacjà tej centralnej ˝ydowskiej w∏adzy, promieniejàcej z trzech g∏ów
nych punktów, mianowicie z Sura, Pombadita i Dagdadu jako rezydenci Rosz-Galuta, wypada przejÊç d
wykazania prowincjonalnych w∏adz.
Ka˝da miejscowa ludnoÊç na prowincji otrzymywa∏a z g∏ównego centrum, do jakiego nale˝a∏a, Dajona, t
jest s´dziego z dyplomem. Dajon zaÊ sam od siebie naznacza∏ dwóch Zekejem (ze starszyzny) i wy∏àczni
z nimi sk∏ada∏ miejscowy Bet-Din, który oprócz sàdowych spraw zajmowa∏ si´ rozstrzyganiem innych, jak
to: potwierdzaniem Êlubnych kontraktów, rozwodów, weksli, zapisów Êlubnych, aktów kupna, sprzeda˝
i darowizny, do atrybucji jego nale˝a∏a rewizja niektórych przyborów u˝ywanych przy obrzàdkach religijnyc
Chalef, (nó˝ obosieczny ostry do zarzynania byd∏a); Szofer (róg do tràbienia w dzieƒ Rosz-Haszana) itd
W taki wi´c sposób Bet-Din spe∏nia∏ oprócz sàdowej jeszcze religijnà i notarialnà funkcj´.
Oprócz Bet-Din, który podleg∏y by∏ wy˝szej sàdowej instancji b´dàcej pod przewodnictwem Gaona; n
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czele ka˝dej gminy ˝ydowskiej by∏ ustanowiony komitet, którego sk∏ad i zatrudnienia sà pierwotypem dzisia
istniejàcego Kaha∏u, a który wówczas wed∏ug przeznaczenia by∏ pod bezpoÊrednim zarzàdem Rosz-Ga∏uta
Sk∏ada∏ si´ on z siedmiu parnesów (opiekunów) naznaczonych przez specjalne wybory, o jakich póêniej b´
dzie wzmianka. Komitet ten zajmowa∏ si´ wszelkimi interesami gromady ˝ydowskiej. Zatrudnienia te pozo
stawi∏ jako spadek swemu nast´pcy – Kaha∏owi.
Nie b´dziemy rozwodziç si´ tutaj nad wzajemnymi stosunkami, jakie zachodzi∏y pomi´dzy wszystkim
opisanymi wy˝ej instytucjami, jak równie˝ dochodami tych˝e. Nie mo˝emy jednak pokryç milczeniem teg
wiele znaczàcego faktu, ˝e Êciàganie podatków do ˝ydów przez w∏adze ˝ydowskie na ich wy∏àcznà korzyÊ
by∏o i wówczas dokonywane ze wspó∏udzia∏em obcoreligijnych miejscowych urz´dników; widaç, ˝
i w owym czasie nie by∏o takowe ∏atwym dla nich samych. Wtedy ju˝ jedno ze êróde∏ najznaczniejszych do
chodów by∏o z rzezi, do którego to podatku i dzisiaj Kaha∏ przywiàzuje bardzo wa˝ne znaczenie, jako to by
∏o opisane w rozdziale piàtym.
Wskutek wstrzàÊnieƒ politycznych u ˝ydów Talmud uleg∏ ma∏emu przeistoczeniu. A˝ do epoki przedma
hometaƒskiej ˝ycie ich przej´te by∏o duchem talmudowej nauki, chocia˝ nauka ta nie by∏a znana przez ca∏
naród. Talmud bowiem, jak podaje ustna tradycja, utrzymywa∏ si´ tylko w pami´ci m´drców a˝ do koƒc
V wieku. M´drcy ci odgrywali rol´ biblioteki dla ludzi spragnionych nauki. Z tych powodów Talmudowi groz
∏a – ˝e u˝yjemy tego wyra˝enia – nag∏a Êmierç, z wygaÊni´ciem bowiem niewielkiej liczby uczonych, co ∏a
two mog∏oby nastàpiç z przyczyny, i˝ w∏aÊnie uczeni stawiali zawsze na czele dà˝noÊci rewolucyjnych
upad∏aby jego nauka. Ostatni z nich uniós∏by by∏ i nauk´ Talmudu z sobà do grobu. Chocia˝ to si´ nie sta∏
i niebezpieczeƒstwo zupe∏nej zatraty Talmudu min´∏o, bo z pami´ci niewielkiej liczby pozosta∏ych uczonyc
by∏ nareszcie przepisany, znaczenie jego jednak˝e nie mog∏o byç ugruntowanym wobec ucisku i przeÊlado
waƒ, jakim ˝ydzi ulegli pod panowaniem ostatnich ksià˝àt sasamidzkich. Brakowa∏o przy tym zawsze Ta
mudowi szerokiej praktycznej podstawy, pozostawa∏ bowiem najcz´Êciej w sferach samej tylko teorii. Obo
j´tnoÊç te˝ ku niemu pocz´∏a sympatia nie tylko ludu, ale nawet i samych˝e przedstawicieli. Dopiero wów
czas zaczà∏ nabieraç wi´kszej powagi, kiedy przy sprzyjajàcym historycznym wypadku w ˝yciu politycznym
˝ydów, o którym wspomnieliÊmy na poczàtku tego rozdzia∏u, u∏atwionà zosta∏a sposobnoÊç oficjalnym na
rodowym reprezentantom wprowadzenia praw talmudowych w ˝ycie przez zastosowanie ich w sposób wi´
cej praktyczny w nowo sformu∏owanej korporacji ˝ydowskiej. RozgoÊciwszy si´ zatem swobodnie na prak
tycznej podstawie, jako narodowo-duchowy cywilny statut, Talmud wówczas szybko rozwinà∏ si´ w
wszystkich ˝ydowskich osadach, rozrzuconych po Europie i Afryce oraz okolicach przyleg∏ych morzu Êród
ziemnemu. PrzejÊcie zaÊ Talmudu z tradycyjnej pami´ci niewielkiej liczby uczonych do folia∏ów, które na
stàpi∏o poprzednio, a bardzo byç mo˝e, bez szczególnego pierwej obmyÊlanego celu, zacz´∏o od tej chw
przynosiç b∏ogie owoce. Rozproszeni ˝ydzi po ca∏ym Êwiecie skupiali si´ duchem woko∏o tej pamiàtki naro
dowej, tak ˝e by∏a ona odtàd dla nich duchowym ogniskiem.
Nied∏ugo te˝ wiek politycznej swobody ˝ydów, co chwilowo zab∏ysnà∏ pod cieniem pó∏ksi´˝yca, up∏ynà
Na tronie Mahometa zasiedli mocarze, którzy wzgl´dem nich nie naÊladowali przyk∏adu Onara, owszem
odÊwie˝ajàc „Sojusz tego˝ Omara”, który nie by∏ przez niego zastosowanym, zacz´li ich mocno przeÊlado
waç. Pod panowaniem Almutawakila (od 849 do 856 r.), potomka Almamunsa, centralna w∏adza opisane
wy˝ej organizacji ˝ydowskiej uleg∏a rozbiciu. Rosz-Goluta stopniowo traci∏a przywileje i znaczenie, a prz
koƒcu XIX wieku zarzàdzajàce departamenta Sury i Pombadity by∏y tak˝e skasowane.
Ten jednak bolesny cios nie zdo∏a∏ zupe∏nie zniszczyç ˝ydowskiej organizacji, która nie tylko pod jeg
dzia∏aniem nie stara∏a si´, ale owszem, jakby si´ ocknàwszy, pobudza∏a silniej ˝ycie narodowe, ca∏kowici
odosobnione i wi´cej w sobie zamkni´te. Rosz-Galuta i Gaony znikn´∏y, bo rzàd krajowy nie chcia∏ tolero
waç wy˝szego ˝ydowskiego ogniska dla swych kombinacji politycznych… lecz od tej chwili podnios∏y czo∏
komitety miejscowe i sàdy Bet-Dinu. W tych dwóch instytucjach widzia∏y bowiem w∏adze miejscowe pomo
do Êciàgania podatków od ˝ydów i do u∏atwienia wykonania dezyzji tyczàcych si´ spraw religijnych i dlate
go, z powodów administracyjnych i ekonomicznych, podtrzyma∏y je i ochrania∏y. Takim sposobem instytucj
te sta∏y si´ w swych obr´bach najwy˝szà w∏adzà. Szczególniej zaÊ w oczach ludnoÊci ˝ydowskiej nabra∏
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one wielkiej powagi, gdy˝ rozstrzàsywa∏y takie kwestie wed∏ug Talmudu, które przedtem mog∏y by∏y by
rozwiàzane ostatecznie tylko przez Rosz-Goluta.
Od tej chwili pozornie niekorzystna zmiana w doli ˝ydowskiej dopomog∏a Talmudowi zapuÊciç jeszcz
g∏´biej swe korzenie w g∏´bi´ Judaizmu i rozpowszechniç si´ gruntowniej w ∏onie ˝ydowskich gromad.
Otó˝ doszliÊmy do tej historycznej chwili, w której oddzielne ˝ydowskie gminne zarzàdy zacz´∏y swó
najwy˝szy rozwój, rozpostar∏y nad sobà jednà wspólnà choràgiew Talmudowej nauki praw. Utworzy∏a si´ t
podziwu godna municypalna Talmudowa rzeczypospolita, która wytrwale opiera∏a si´ wrogom i dochowa∏
swà niezale˝noÊç do obecnych czasów, z bardzo ma∏o znaczàcymi zmianami co do form zewn´trznych.
Dla zaznajomienia czytelnika z tymi formami opisanej organizacji, które sà ju˝ pochodzenia nowszeg
od tych, co si´ objawi∏y w kahalnych izbach i sàdach Bet-Dinu egzystujàcych na ca∏ym Êwiecie, a szczegó
nie w krajach mocno zaludnionych przez ˝ydów, a nale˝àcych do plemion s∏owiaƒskich, zacytujemy doku
ment, który ma cechy zupe∏nej wiarogodnoÊci.
Dokument ten wyj´ty z Kahalnej ksi´gi miasta Wilna, który jakimÊ nieznanym nam sposobem trafi∏ d
zbioru Kirijana Nessemana*, w którym a˝ do tej pory ukrywa∏ si´ za barykadami ˝ydowskiego alfabetu, jes
nast´pujàcej treÊci:
„O obowiàzkach rabina i paranesów” (reprezentantów miasta)
Na czele miasta stoi: Ab-Bet-Din-Gaon (rabin)
Rosz-Bet-Din (prezydujàcy w sàdzie Bet-Din)…
Bet-Din, z∏o˝ony z dwunastu cz∏onków i reprezentantów miasta.
* Kirija-Nessemana zbiór historycznych zarysów miasta Wilna przez Fina. Wilno 1860 r.

Rabin wybranym jest na 3 lata, za obólnà zgodà zgromadzenia; obowiàzki jego sà nast´pujàce:
1. Na wezwanie Kaha∏u rabin powinien udaç si´ natychmiast stawiç w kahalnej Izbie lub udaç si´ n
zgromadzenie ogólne, a z jakichkolwiek bàdê powodów to wezwanie nastàpi∏o, nie powinien si´ spóênia
ani jednej chwili. Tym bardziej nie ma on prawa wymawiaç si´ od wzi´cia udzia∏u w sprawach sàdowych
rozsàdzajàcych w Bet-Dinie. Obowiàzkiem rabina jest przestrzegaç, aby w mieÊcie nie odezwa∏y si´ narze
kania prywatnych osób na Kaha∏ i na Dajonów. Powienien wraz z Kaha∏em màdrze za∏atwiaç spraw
i zgodnie z literà pisma Talmudowego; w sprawach zaÊ pieni´˝nych powinien razem z Dajonami rostrzyga
zatargi. Nie powinien uwa˝aç na ˝adne przeszkody, choçby takowe pochodzi∏y od ogólnego zgromadzenia
lecz tylko w takim wypadku, je˝eli Takonot Hakhisaa (ustawa miejska) przyznaje mu liberum veto.
2. W rozporzàdzeniu si´ Kaha∏u tyczàcego si´ podatków, sprzeda˝y przedsi´biorstw itd. rabin nie m
˝adnego prawa nie przestrzegaç, aby ka˝da decyzja by∏a powzi´tà wi´kszoÊcià g∏osów, nat´pnie ma obo
wiàzek po∏o˝yç swój podpis na ka˝dym dokumencie.
3. Gdyby Kaha∏ chcia∏ postanowiç nowy podatek lub cokolwiek przeciwko przepisom miejskim, a gdyb
którykolwiek cz∏onek zgromadzenia zaprotestowa∏ przeciw takiemu postanowieniu, to w takim razie rabin
obowiàzkiem jest trzymaç stron´ protestujàcego i staraç si´ usunàç uchwa∏´, i màdrze spór zakoƒczyç.
4. Dajonów sàd w zatwierdzeniu spraw pieni´˝nych jest nieomylnym, rabin wi´c nie ma prawa zmienia
ani zrywaç ich wyroku ani na jot´. Je˝eli zaÊ przy rozpocz´ciu sàdu jedna ze stron procesujàcych zarzàda
aby rabin bra∏ udzia∏ w procesie, wtedy rabin nie ma prawa si´ wymówiç, chocia˝by interes by∏ jak najmnie
szej wagi.
5. G∏os rabina nie ma wi´cej znaczenia nad inne g∏osy, gdy idzie o zdecydowanie jakiejkolwiek sprawy
w razie jednak równoÊci g∏osów strona, z którà rabin g∏osuje, zwyci´˝a. W sprawach prywatnych osób wy
st´pujàcych przeciw Kaha∏owi rzecz roztrzygni´tà byç powinna zgodne z prawid∏ami ustanowionymi dla ca
∏ej gromady ˝ydowskiej. Na wezwanie Ba-ale-Takonet (redaktorów uchwa∏) rabin powinien przy∏àczyç si
do nich, a chocia˝ nie wolno mu wp∏ywaç na wykreÊlanie jakiejkolwiek regu∏y ju˝ istniejàcej, mo˝e jedna
wspólnie z dwoma redaktorami przeszkodziç ustanowieniu nowego prawa.
6. Do rozwiàzania jakiejkolwiek sprawy zdanie samego rabina nie jest dostatecznym, je˝eli nie jest on
zgodnym z prawami ustanowionymi dla ca∏ej gromady, a je˝eli sporna kwestia si´ znajduje zastosowan
w prawach i przepisach ju˝ istniejàcych, wówczas do rozsàdzania jej dodaje si´ rabinowi dwóch redaktorów
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uchwa∏, dwóch reprazentantów ogólnego zgromadzenia, dwóch przywódców miasta i dwóch Dajonów, wy
branych w ten sposób, aby ˝aden z tych oÊmiu cz∏onków nie by∏ krewnym drugiego.
7. Rabin nie mia∏ prawa wtràcaç si´ do Szamoim (naznaczajàcych wyborców) w czasie ich posiedze
odbywajàcych si´ w wolne dnie Poskim. Podczas wyborów Rabin nie ma prawa odzywaç si´ ani w dobry
ani w z∏y sposób o wyborcach i opiniowaç o nich przed kimkolwiek w Êwiecie. Podczas zgromadzeni
cz∏onków ca∏ej gromady ˝ydowskiej, rabin nie ma prawa podpisaç si´ na jakiejkolwiek pretensji przeciw Ka
ha∏owi bez upowa˝nienia reprezentantów przeciw Kaha∏owi, bez upowa˝nienia reprezentantów ogólneg
zgromadzenia.
O godnoÊciach Chabor i Morejne.
8. Rabin wspólnie ze starostà miejscowego kaha∏u i jedynym s´dzià Bet-Dinu ma prawo nadaç ˝ydow
godnoÊç Chabor. GodnoÊç zaÊ Morejne mo˝e byç udzielonà tylko przez rabina za zgodà czterech repre
zentantów miasta, lecz takich, którzy ju˝ sami te˝ godnoÊç piastujà i którzy nauczali Poskim (kodeks talmu
dowych praw) i za zgodà dwóch cz∏onków Êwi´tego Bet-Din. Wszyscy ci cz∏onkowie powinni odbywaç po
siedzenia albo w mieszkaniu rabina, lub w kahalnej izbie i przyznawaç lub odmawiaç godnoÊç Morejn
wi´kszoÊcià g∏osów. W ka˝dym jednak razie nie wolno inaczej przyznawaç godnoÊci Morejne, jak tylk
w Êcis∏ym zastosowaniu si´ ogólnych w tym wzgl´dzie przepisach prawide∏, które zabraniajà udzielaç t
godnoÊç takim osobom, które nie studiowa∏y Hoszenhamiszpot (ca∏kowity zbiór Talmudowych praw) choç
by nawet uczy∏y si´ Talmudu i praw u∏o˝onych przez ostatnich rabinów.
9. Na cz∏onków Assif (ogólne zgromadzenie) wybierani byç mogà tylko ci, którzy biorà udzia∏ w wyda
kach miejskich. Z ∏ona tych cz∏onków wybierani bywajà reprezentanci miasta, staroÊci i cz∏onkowie Kaha∏u
wszyscy zaÊ wybrani powinni nosiç i posiadaç godnoÊç Chabor, mogà tak˝e byç wybranymi, lecz tylko p
up∏ywie pewnej liczby lat po o˝enieniu.
O stopniach w Kahale i Bet-Dinie.
Stopnie w tych dwóch instytucjach ˝ydowskich sà nast´pujàce:
– Kandydat na reprezentanta lub naczelnika miasta.
– Dajon, s´dzia jakiegokolwiek bractwa i posiadajàcy prawo brania udzia∏u w sàdzie Êwi´tego Bet-Dinu
– Gabai, starszy wielkiego dobroczynnego zbioru, który mo˝e zasiadaç pomi´dzy s´dziami Bet-Dinu.
– Ikurm, rzeczywiÊci cz∏onkowie towarzystwa.
– Tuwet-Kaha∏, wyborowi cz∏onkowie towarzystwa.
– Rosz-Medina, reprezentant zgromadzenia ogólnego lub kahalnego zarzàdu.
Posiadajàcy wy˝ej wymienione stopnie w hierarchii ˝ydowskiego spo∏eczeƒstwa mogà tylko piastowa
kahalne urz´dy. W bardzo rzadkich wypadkach odst´puje si´ od tej regu∏y.
Sà jeszcze dwa niejako podrz´dne stopnie, to jest:
– Naalei-Takone, redagujàcy nowe prawa i ustawy.
– Szemere-Takone, przestrzegajàcy dok∏adnego wykonywania praw ustanowionych.
O porzàdku przy wyborach.
– przywódcy Kaha∏owi i s´dziowie Bet-Din wybierani bywajà co rok pod∏ug osobnej mod∏y, która chocia
ulega niejakiej modyfikacji, stosownie do okolicznoÊci i wymagaƒ czasu, ale to w mniejszych tylko szczegó
∏ach, w g∏ównym zarysie odpowiadaç musi zawsze duchowi ustawy, jakiej si´ trzymano w wyborach, w rok
1747. Porzàdek zachowany w wyborach jest nast´pujàcy:
– Przed nadejÊciem miesiàca Kisslef (Paêdziernika) naznaczonych jest pi´ciu Boremim (wyborców), któ
rzy majà prawo wybraç Baale-Takone, redagujàcych nowe prawid∏a, jakie do nast´pujàcych wyborów maj
byç zastosowane. Wybory odbywajà si´ w czasie wolnych Êwiàt Wielkiej Nocy. W dzieƒ naznaczony, zara
po rannej modlitwie, po wyjÊciu z synagogi przywódcy miasta redagujàcy prawid∏a, prezesowie ogólnyc
zgromadzeƒ, rabin i Sofer (sekretarz) gromadzà si´ w Kahalnej izbie, w której pi´ciu przysi´g∏ych i czterec
Szamoszim (notariuszów kaha∏owych) za pomocà balotowania wybierajà pi´ciu Boremim (wyborców) zdo
nych do wykonywania wszelkich powierzonych im funkcji w publicznym zarzàdzie, a którzy ze swojej stron
wybierajà i naznaczajà osoby na rozmaite posady.
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Pod kanonicznym heremem zabronionym jest Szamoszim rozprawiaç, z którymkolwiek z naznaczonyc
wyborców o rzeczach majàcych stycznoÊç w wyborami. Ci tedy wyborcy naznaczajà czterech Roszim (re
prezentantów Kaha∏u), dwóch Rosz-Medina (reprezentantów ca∏ej ludnoÊci), czterech Tuwim (wyborowyc
cz∏onków zgromadzenia), trzech Ikurim (rzeczywistych, zwyczajnych cz∏onków), czterech Roe-Cheszno
(kontrolerów) i dwóch przewodniczàcych na ogólnych zgromadzeniach… razem dziewi´tnaÊcie osób, z te
go czterech Gaboim (s´dziowie Bet-Dinu)
O obowiàzkach cz∏onków Kaha∏u i Bet-Dinu
G∏ównym zj´ciem reprezentantów Kaha∏u jest:
– rozk∏ad podatków i Êciàganie tych˝e od ludnoÊci ˝ydowskiej na rzecz swej instytucji,
– Êcis∏e pilnowanie, aby ka˝demu cz∏onkowi spo∏eczeƒstwa ˝ydowskiego oddawanà by∏a nale˝na czeÊç
odpowiadajàca jego godnoÊci i stanowisku,
– udzielanie dobroczynnego wsparcia majàcego na celu zach´t´ i pomoc w handlowych stosunkach. Po
datkom ulegajà wszystkie ga∏´zie handlu i przemys∏u, wszelkie rzemios∏a i procenta pobierane (pospolici
lichwiarskie) od wypo˝yczonych kapita∏ów. Âciàganie podatków wykonywanym bywa za pomocà przedsi´
biorców, którzy po przejrzeniu listy podatków pozosta∏ych do Êciàgni´cia, a u∏o˝onej przez Kaha∏, ofiaruj
pewnà sum´, rycza∏towo na swoje ryzyko, w myÊl naturalnie otrzymania korzyÊci mniej lub wi´cej znaczne
po uskutecznionym zbiorze.
– Rozk∏ad podatków dokonywanym bywa przez Szamiszim naznaczonych do tej czynnoÊci przez tajn
g∏osowanie przysi´g∏ych, z poleceniem nieochraniania bogatych, a nieoszcz´dzania biedaków. Ci Szamo
szim obowiàzani sà zgromadziç zaraz po ich obiorze, w przeznaczonym na ten cel miejscu i pod koniecz
nym heremem nie wydalaç si´ z niego, jak tylko w dnie sobotnie i Êwiàteczne.
W inne zaÊ dnie mogà wychodziç jedynie dla posilenia si´ pokarmrm i dla u˝ycia nocnego spoczynku
Tak zachowujà si´ przez ca∏y czas trwania tych czynnoÊci. Majà oni prawo zapytaç ka˝dego ˝yda (po
przysi´gà) o stan jego interesów w handlu, przemyÊle lub rzemioÊle i o dochody, jakie mu czyni jego zatrud
nienie. PowiedzieliÊmy ju˝ w rozdziale VIII tej ksià˝ki, ˝e Kaha∏ w pewnych razach wyst´puje z zupe∏nà w∏a
dzà dyktatorskà. Przyzna∏ on sobie prawo, któremu rzadko który z ˝ydów stawia opór rozporzàdzania, kto
jak i czym ma si´ zajmowaç: w taki zaÊ sposób naznacza zatrudnienia, aby prawa nadane jednym, n
szkodzi∏y drugim, którzy nabyli ju˝ prawa Hazaka lub Meropiie znane ju˝ czytelnikom ze swej potwornoÊc
a wielce szkodliwe chrzeÊcijanom.
RzemieÊlnikom np. ˝ydowskim zabrania Kaha∏ pracowaç dla tych chrzeÊcijan, nad którymi ci˝ rzemieÊ
nicy nie nabyli od Kaha∏u prawa Meropii.
– W ka˝dym kwartale reprezentanci ogólnego zgromadzenia obowiàzani sà zebraç si´ w kahalnej Izbi
dla roztrzàÊni´cia kwestii ogólnych, tyczàcych si´ gromady ˝ydowskiej, nad którà rozpostarli swà w∏adz´
W razie, je˝eli nie wszyscy cz∏onkowie ogólnego zgromadzenia zbiorà si´ na posiedzenie, dwudziest
z nich stanowi dostateczny komplet, aby decyzje przez nich powzi´te mia∏y wa˝noÊç prawnà.
– Co trzy lata odbywa si´ zgromadzenie powszechne pewnego okr´gu zamieszka∏ego przez ˝ydowsk
ludnoÊç po rozmaitych ma∏ych miastach i wsiach. Na tym zgromadzeniu po wielu mowach i rozprawac
uchwalonym bywa Tikunium (nowe prawa i Êrodki).
– Do Dyjonów (cz∏onków Bet-Dinu) wraz ze swym prezydujàcym, nale˝y jeszcze: 1. prawo naznaczeni
miejsc w synagodze, wed∏ug hierarhii; 2. rozdawanie pozwolenia na nabycie od Kaha∏u prawa Metrop
(sprzeda˝y prywatnemu ˝ydowi) prawa eksploatacji chrzeÊcijaƒskiej; 3. potwierdzenie aktów sprzeda˝
i kupna nieruchomoÊci, przy czym powinni byç Sofer i Szamoszim (sekretarz i notariusz); 4. pilnowanie ab
u kupców ˝ydów, sprzedajàcych ˝ydowskiej ludnoÊci, miary i wagi by∏y dok∏adnie i rzetelne i aby ci kupc
˝ydowscy nie podwy˝szali ceny na produkty sprzedawane ludnoÊci ˝ydowskiej.
Po zupe∏nym wyjaÊnieniu co znaczà tytu∏y Morejne i wszystkie inne stopnie w hierarchii ˝ydowskiej, mu
nicypalno-Talmudowej rzeczypospolitej, a które wymienione zosta∏y w postanowieniach i aktach znajdujà
cych si´ w Ksi´dze o Kahale Brafmanna w liczbie 38 (z tych przet∏umaczyliÊmy najwa˝niejsze i najciekaw
sze, umieszczone pod nr. 18, 67, 112, 134, 135, 170, 210, 219 i przytoczyliÊmy po tym rozdziale) doda
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jeszcze wypada, ˝e dokument wyj´ty ze zbioru Kirija Nessmana jak najwyraêniej dowodzi, ˝e instytucja Ka
ha∏u w ka˝dej gromadzie ˝ydowskiej (gromady, które istniejà w niezliczonej liczbie po ca∏ym Êwiecie) posia
da jednakowe i te same êród∏a, z których czerpie, ˝e ma wsz´dzie znaczne dochody, ˝e w∏adza Kaha∏u jes
politycznà, administracyjnà, sàdowà i ˝e wsz´dzie wykonywana bywa w tej samej formie; ˝e Kaha∏ wsz´
dzie sprzedaje ˝ydom te godne podziwienia i oburzenia z przyczyny swej niemoralnoÊci prawa Hazak
i Meropii (to jest eksploatacji czyli obdzierania przez ˝ydów nie ˝ydowskich majàtków i osób nie nale˝àcyc
do religii ˝ydowskiej) a nareszcie, ˝e oprócz praw Talmudowych, jakie w ma∏ej cz´Êci sà znane nie˝ydow
skiemu Êwiatu, prawa z obznamiajàcych z socjalem i prywatnym ˝yciem ˝ydów, egzystuje wiele innyc
jeszcze praw i rozmaitych przepisów, które sà ukryte w kahalnych i ró˝nych bractw ksi´gach; prawa i prze
pisy, których nikt jeszcze z chrzeÊcijan do dnia dzisiejszego nie zna∏, a które dopiero w tej ksià˝ce po cz´
Êci wyst´pujà na jaw przed publicznoÊcià.
W dokumencie, jaki zacytowaliÊmy, najwi´cej zas∏uguje na uwag´ dok∏adne wyjaÊnienie funkcji i czyn
noÊci Rabina; wyjaÊnienie to powinno – wed∏ug zdania naszego – spowodowaç zmian´ opinii o nieszkodl
woÊci tej instytucji, za pomocà której to opinii ˝ydom uda∏o si´ w ostatnim wieku wzmocniç mdlejàce ju˝ s
∏y judaizmu z ca∏ym jego podziemnym królestwem, istniejàcemu wed∏ug w∏adz uznanych przez rzàdy, któr
dà˝y∏y do zburzenia go – i wyratowaç fanatyczny narodowy sztandar ˝ydowski od pot´˝nego wp∏ywu nie
bezpiecznej dla niego chrzeÊcijaƒskiej cywilizacji.
Wed∏ug jakichÊ dziwnych i nieugruntowanych wiadomoÊci, nie zaczerpni´tych z rzeczywistego ˝ycia lu
du ˝ydowskiego, opinia chrzeÊcijan obca ich ˝ywio∏owi uwa˝a∏a zawsze funkcj´ Rabina jako ministerstw
kap∏aƒskie, a to fa∏szywe wyobra˝enie by∏o prawdziwà ska∏à, o którà rozbija∏y si´ wszelkie w ró˝nych kra
jach usi∏ownia prawodawcze zmierzajàce do rozwiàzania kwestii ˝ydowskiej.
Lecz nigdy owoce tego b∏´dnego zpatrywania si´ ze strony nie˝ydowskiego spo∏eczeƒstwa nie by∏
zbawczymi i tak obfitymi w plon dla Judaizmu i nigdy nie dostarcza∏y Talmudowemu paƒstwu tak zupe∏neg
i Êwietnego zwyci´stwa, jak w XIX wieku.
Gdy na poczàtku teraêniejszego wieku, uspokoi∏y si´ zamieszania wojny, przez kilknaÊcie lat wstrzàsajà
ce Francjà i nasta∏ chwilowy spokój i porzàdek, kwestia ˝ydowska zwróci∏a na siebie uwag´ nowego w∏adc
Francuzów Napoleona I. OkolicznoÊci, które wywo∏a∏y jà w 1805 r. i zwróci∏y na nià poglàd Cesarza Francu
zów dok∏adnie wyjaÊniajà si´ przez przytoczenie w∏asnych s∏ów ówczesnego w∏adcy: „Gdy ten punkt b´dzi
skoƒczonym” – powiada Napoleon I w paragrafie XII swego projektu o reformie ˝ydowskiej –„trzeba b´dzi
potem wyszukaç najskuteczniejszych sposobów i Êrodków, aby zacieÊniç wesz∏y ju˝ w zwyczaj aziota
(agiotage) i zgnieÊç organizowane oszustwo i lichw´*.
* Allegemaine Zeitung des Judenthumus, Lipsk 1841 r. s. 300.

W czwartym znów wyjaÊniajàcym rozdziale tego˝ projektu reformy ˝ydowskiej mówi dalej Napoleon
„Naszym celem b´dzie udzieliç pomocy rolnikom w ogólnoÊci i uratowaç niektóre departamenta od zale˝no
Êci ˝ydowskiej, przejÊcie albowiem wi´kszej cz´Êci nieruchomych maj´tnoÊci w zastaw tytu∏em hipotecz
nym do ˝ydów, stanowiàcych przez swà religi´, swe zwyczaje i swojà tradycj´ zdà˝ajàce do zaw∏adni´ci
Êwiatem. Osobny ten naród poÊród narodu francuskiego nie mo˝na inaczej nazywaç jak zupe∏nà od nic
zale˝noÊcià”.
„Niedawno dopiero minà∏ ten czas, w którym rzàd widzia∏ si´ zmuszonym po∏o˝yç tam´ dzia∏alnoÊc
czynnej, tej nieu˝ytecznej dla francuskiej spo∏ecznoÊci kasty ˝ydowskiej, która by dosz∏a do zupe∏nego za
w∏adni´cia majàtkami i nieruchomoÊciami ca∏ych departamentów, przez wzrastajàcà co godzina pot´g
swà pieni´˝nà Êrodkami lichwy i z niej wyp∏ywajàcych zastawów hipotecznych. Celem wi´c naszym b´dzie
zniszczyç sk∏onnoÊci ˝ydowskiej ludnoÊci, a przynajmniej wykorzeniç o ile si´ tylko da t´ niepohamowan
ch´ç do zatrudnieƒ, szkodliwych nie tylko dla Francji, ale i dla ca∏ego Êwiata, dla wszystkich krajów, dla cy
wilizacji i dla porzàdków spo∏ecznego ˝ycia”.
W przytoczonych powy˝ej s∏owach dok∏adnie sà wyra˝one okolicznoÊci, które wywo∏a∏y kwesti´ ˝ydow
skà we Francji oraz zdrowy poglàd na nià Napoleona I. Zapewne, ˝e w nich nie ma nic nowego i nakreÊlo
ny zosta∏ tylko smutny obraz powtarzajàcy si´ na ka˝dej prawie stronicy historii ˝ydowskiej. Zas∏uguje jed
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nak˝e na uwag´ ta okolicznoÊç, ˝e sposoby, za pomocà których udawa∏o si´ zawsze obroƒcom Judaizm
zamgliç prawdziwy koloryt tego obrazu, okaza∏y si´ tym razem nieprzydatnymi.
Kiedy pierwiastkowa ludnoÊç obszernych krajów wcielonych do Rosji, w których ˝ydzi g´sto si´ rozsiedl
li, uwolnionà zosta∏a od poddaƒstwa, a ˝ycie wszystkich innych klas spo∏eczeƒstwa zacz´∏o zwracaç n
siebie pilniejszà uwag´, wtenczas i kwestia ˝ydowska nad Dnieprem i Niemnem stan´∏a w takim samym
po∏o˝eniu, w jakim by∏a we Francji w poczàtkach panowania Napoleona I, to jest, ˝e ze wszystkich stro
i ze wszystkich warstw towarzyskich dawa∏y si´ s∏yszeç narzekania: „˚ydzi obdzierajà i wyzyskujà wszys
kie klasy ludnoÊci; ˝ydzi zaw∏adn´li ca∏ym kapita∏em kraju, prawie wszystkimi domami w miastach i mia
steczkach; ˝ydzi zaw∏adn´li handel w swoje r´ce, spaczyli go i zamienili w najdrobniejsze kramarstwo; ˝y
dzi wykluczyli od pracy prawie wszystkich rzemieÊlników innej jak oni wiary i doprowadzili przemys∏ rze
mieÊlniczy do upadku”.
Wskutek wi´c takich za˝aleƒ i skarg w 1866 r. kwestia ˝ydowska zwróci∏a na siebie powszechnà uwag
prasy rosyjskiej. Ale zaraz stan´li w obronie ˝ydów liczni szarlatani, którzy, nie zaprzeczajàc faktom, któr
nie mog∏y byç zaprzeczone, bo by∏y jasno widoczne i jasne jak s∏oƒce, puÊcili w kurs gromochrony ˝ydow
skie, odpowiadajàc na zarzuty: „Emancypujcie ˝ydów, nadajàc im prawa obywatelstwa, niechaj im b´dzi
wolno mieszkaç, gdzie im si´ podoba, niechaj im wolno b´dzie kupowaç maj´tnoÊci wiejskie wi´ksz
i mniejsze, dajcie im przywileje w krajach mniej zaludnionych, aby si´ przeto rozeszli po ca∏ym paƒstwi
i nie byli tak skupieni w niektórych miejscowoÊciach, jako to si´ teraz dzieje; starajcie si´, aby jak najwi´ce
u˝ywali j´cyka krajowego, a ujrzycie, ˝e zaprzestanà oni ˝yç wy∏àcznie dla swego oddzielnego zaczarowa
nego królestwa Izraela i stanà si´ krajowcami moj˝eszowego wyznania”.
Lecz wszystkie tym podobne elukobracje, które w Austri, w Niemczech i wielu innych krajach dawniej po
wtarzano, zaciemniajà istot´ samej kwestii, wystawiajàc jà w zupe∏nie przewrotnym sensie. W czasach Na
poleona I podobne rozmowy nie mia∏y ju˝ ˝adnej wartoÊci i nie by∏y stosowane, bo emancypacja ˝ydów ju
dawno we Francji by∏a uchwalonà. Sztandar trójkolorowy rozwin´ty w 1789 r. nada∏ bowiem ˝ydom god
noÊç obywateli francuskich, obdarzy∏ ich prawem równym dla wszystkich, zupe∏nym równouprawnieniem
˚ydów by∏o tam ma∏o, a przecie˝ istnia∏a, jak widzieliÊmy, kwestia ˝ydowska.
Gdy jakakolwiek panujàca narodowoÊç moralnie i materialnie jest silnà i jest przekonanà o swej sile, t
ka˝dy istniejàcy poÊród niej innoplemienny ˝ywio∏, musi byç koniecznie poch∏oni´ty przez nià, przynajmnie
pod wzgl´dem zewn´trznych form ˝ycia. Ust´pujàc temu odwiecznemu prawu, zewn´trzne ˝ycie u ˝ydów
we Francji od dawna ju˝ si´ by∏o skombinowa∏o co do ubioru, j´zyka i krajowych obyczajów z manieram
francuskimi, i ju˝ dawno byli oni tymi powierzchownymi Francuzami. Rozg´szczenie si´ plemienia ˝ydow
skiego w tym kraju nie by∏o tak˝e zanadto znaczne, bo zaledwie dochodzi∏o do 60.000 dusz, i nie dawa∏
z tej przyczyny powodów do silniejszego poruszania kwestii ˝ydowskiej; a przecie˝ Napoleon I nie zab∏àka
swego wzroku przewrotnym Êwiat∏em, w jakim utrzymuje si´ kwestia w krajach, w których oni zachowa
swój ubiór, swe przestarza∏e obyczaje i zwyczaje, i w których przy straszliwej p∏odnoÊci snujà si´ jak mrów
ki w mrowisku. Z przytoczonych argumentów przez Napoleona I wynika, ˝e wed∏ug jego zdania, stosun
˝ydów do Francuzów przedstawiajàce smutne wy∏àczne zjawisko, socjalno-pieni´˝nej przewagi nad Fran
cuzami tej ma∏ej garstki ˝ydów zamieszkujàcych Francj´, pochodzi∏y z tego, ˝e ˝ydzi po∏àczyli si´ tylko
pierwiastkowà ludnoÊcià kraju, zaledwie zewn´trznymi, sztucznymi, bardzo s∏abymi zwiàzkami, co do ubio
ru, j´zyka, i korzystania z praw cywilnych zachowali zawsze to mniemanie, ˝e jako Naród wybrany musz
trzymaç si´ oddzielnie, nie mieszaç wcale i nie dawaç przyst´pu do swego ∏ona krwi niewyborowej. A˝eb
zniszczyç ten niedorzeczny przesàd ˝ydowski i przymusiç niejako ów ˝ywio∏ do zupe∏nego pobratania s
z pierwiastkowà ludnoÊcià kraju, Napoleon u∏o˝y∏ plan do zreformowania zewn´trznego bytu ˝ydów i spo
dziewa∏ si´ wprowadziç t´ reform´ za pomocà Rabinów, których on (jak wszyscy) uwa˝a∏ za duchownyc
religii Talmudowo-starozakonnej.
Nie uwa˝amy za stosowne rozwodziç si´ tutaj nad tym, co Napoleon zamyÊla∏ zrobiç, a czego nie usku
teczni∏, i roztrzàsaç szczegó∏ów jego planu; doÊç bàdzie nadmieniç, ˝e wymagania jego nie wysz∏y ani n
jeden krok z granic umiarkowania i niezaprzeczonej sprawiedliwoÊci. Wymaga∏ bowiem tylko tego, czeg
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my, Polacy, wymagaç powinniÊmy, aby ˝ydzi wzajemnoÊcià odp∏acali Francuzom, to jest ˝eby pierws
uznali tych ostatnich za zupe∏nie sobie równych i pod ka˝dym wzgl´dem godnych sobie wspó∏obywateli, ja
ju˝ to krajowcy uczynili z nimi w 1789 r. A˝eby ˝ydzi pobratali si´ w taki sposób z Francuzami, aby mog
wychodziç z ich rodzinami w zwiàzki pokrewieƒstwa przez zawieranie ma∏˝eƒstw, s∏owem: ˝eby ˝ydzi wo
bec swojej kasty nadali Francuzom równouprawnienie takie same, jak Ci ostatni nadali pierwszym od lat ju
kilkunastu.
Zapatrujàc si´ z ogólnohumanitarnego stanowiska, plan Napoleona pe∏en ludzkoÊci i sprawiedliwoÊc
daje si´ najzupe∏niej zastosowaç do wszelkich warunków powszechnej cywilizacji i mo˝e pos∏u˝yç si´ z
narz´dzie do os∏abienia wewn´trznej si∏y tajemnego królestwa ˝ydów; plan to godny wielkoÊci swego auto
ra. Wprawdzie dobroç i wartoÊç nie zale˝y na samym projekcie, lecz dopiero na jego realizacji i w∏aÊnie t
bystroÊç i geniusz ówczesnego prawodawcy Francji rozbi∏y si´ o opok´ zastarza∏ej wytrwa∏oÊci w przesà
dach i organizacjach ˝ydowskiego ludu, bo kombinacje pochodzàce z owego b∏´dnego mniemania o roli, ja
kà Rabini odgrywajà w spo∏eczeƒstwei ˝ydowskim, Napoleon, u˝ywajàc mylnie Rabinów do reorganizac
tego˝ spo∏eczeƒstwa, udzieli∏ mu jeszcze jednà nowà, a pot´˝nà si∏´.
Uwa˝ajàc bowiem rabinów za kap∏anów, pe∏nomocnych w sprawach ˝ydowskiej religii, spodziewa∏ si
urzeczywistniç swój plan za pomocà ich duchowej powagi; wydawa∏o mu si´ koniecznym w nowej reorgan
zacji powi´kszyç w∏adz´ rabinów. Dla dopi´cia tego celu urzàdzi∏ Napoleon w 1808 r. nowy Senedrio
w Pary˝u, wed∏ug wzoru staro˝ytnego Jerozolimskiego Senedrionu i myÊla∏, i˝ ˝ydzi znajdà w tym wysokim
trybunale owà duchowà nieograniczonà w∏adz´, której bez szemrania powinni by si´ poddaç, stosownie d
wymagaƒ wyznawanego talmudowego przez nich prawa; dla regularnego zaÊ funkcjonowania tej˝e w∏adzy
w obr´bie ca∏ego cesarstwa, zaprowadzone zosta∏y prowincjonalne konsystorze z dyscyplinarnà rabiƒsk
hierachià.
Spodziewa∏ si´ pot´˝ny i generalny w∏adca Francji, któremu nic si´ oprzeç nie mog∏o, ˝e tym Êrodkiem
jakoby or´˝em, wynalezionym i uskutecznionym przez siebie do sprawy reorganizacji ˝ydowskiej, powi´k
szy jeszcze swà s∏aw´ nieÊmiertelnym wieƒcem reformatora judaizmu!
Lecz ta promienna nadzieja nied∏ugo istnia∏a, przyszed∏ czas, w którym zgasnàç i ulotniç si´ musia∏a n
kszta∏t dymu. Rabini wprawdzie nie opierali si´ woli wszechw∏adnego mocarza, owszem, potwierdzali i pod
pisywali wszystko, przeciw czemu wielu z nich wkrótce zaprotestowa∏o. Dzi´ki tej chwilowej uleg∏oÊci roz
czarowanie Napoleona nastàpi∏o wtedy, kiedy ju˝ s∏owo jego powinno si´ by∏o staç czynem, to jest kied
˝ydzi powinni byli czynami udowodniç, ˝e uznali Francuzów za równych sobie i ˝e sà gotowi do wystàpieni
z nimi na wytkni´tà przez Napoleona drog´ naturalnej asymilacji, czyli innymi s∏owy: rzecz wyjaÊni∏a si´ do
piero wówczas, kiedy stosownie do trzeciego punktu projektu pocz´to si´ domagaç, aby jeden na trzy ˝y
dowskie Êluby by∏ mieszany, to jest: ˝eby skojarzone ma∏˝eƒstwo wyobra˝a∏o dwa ˝ywio∏y, francuski i ˝y
dowski. Tutaj dopiero nagle pokaza∏o si´, ˝e uznaç Francuzów za braci, wchodziç z nimi w pokrewieƒstw
i familijne zwiàzki, by∏o rzeczà, która nie mog∏a pomieÊciç si´ w g∏owach ˝ydów i której wyobraziç sobi
i wykonaç nie zdo∏ali. Z punktu bowiem zapatrywania si´ ˝ydowskiego, ma∏˝eƒstwa mieszane uwa˝ane by
∏y za przyniesienie w ofierze ˝ydowskiej religii na o∏tarz Chrystianizmu.
Wtedy dopiero Napoleon przekona∏ si´, i˝ za pomocà w∏adzy rabiƒskiej niepodobna by∏o nic ani na jot
zmieniç w religii ˝ydowskiej, ˝e i ów Senedrion paryski nale˝a∏ do produktów wolnej fantazji ludzi nie znajà
cych ani praw, ani histori ˝ydów. Uderzony tak zupe∏nym zawodem i przekonany ju˝, ˝e niepodobieƒstwem
by∏o stargaç wewn´trznych spójni zamkni´tego w sobie judaizmu, wydad rozkaz w 1808 r., w którym przy
stàpi∏ do roztrzygni´cia kwestii ˝ydowskiej zupe∏nie z innego punktu zapatrywania si´ na nià.
W rozkazie, o którym mowa, poda∏ napoleon pewnemu ograniczeniu wekslem wystawienie przez Chrze
Êcijan na rzecz ˝ydów; zabroni∏ ˝ydom po˝yczaç na zastaw; utrudnia∏ przeprowadzanie si´ ˝ydowskich fa
milii i pojedyƒczych osób z jednej miejscowoÊci do drugiej. S∏owem, w tym rozkazie z 1808 r. szuka∏ wido
cznie Napoleon ochrony miejscowej ludnoÊci od ucisku wywieranego na nià przez element ˝ydowski, przy
wo∏ujàc na pomoc Êrodki i sposoby takie same, jakich wed∏ug historii od najdawniejszych czasów zawsz
i wsz´dzie u˝ywano przeciw ˝ydom.
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Lecz to wszystko by∏o tylko przelotnà chmurà dla judaizmu. „Bóg poÊle wrogowi naszemu smutek, wo
bec jakiego wróg ten zapomni o nas”.
Tak utrzymujà zawsze ˝ydzi, gdy ktokolwiek powstaje przeciw zwyk∏emu zaprowadzonemu u nich po
rzàdkowi; s∏owa te tym razem sprawdzi∏y si´ w nied∏ugim czasie. Z szybkim upadkiem pot´gi Napoleon
wszystko posz∏o w zapomnienie i zaniechanie. Pozosta∏a tu tylko pseudokoÊcielna organizacja zaprowa
dzona przez by∏ego Cesarza Francuzów. Nowy ten gmach Judaizmu nie runà∏ wraz z wynalazcà i za∏o˝y
cielem, lecz przeistoczy∏ si´ w or´˝ obronny dla ochronienia ˝ydowskiego sztandaru, od wroga niebez
pieczniejszego jak Napoleon, Nabochodonozor, Aman i inni nieprzyjaciele, z którymi judaizm w ró˝nyc
czasach si´ spotyka∏ w kolejach swego historyczno-diabelskiego ˝ywota. Kiedy w poczàtkach teraêniejsze
go stulecia cywilizacja chrzeÊcijaƒska nieprzepartà si∏à zacz´∏a sobie wywalczaç pole w ciemnym talmudo
wym królestwie i zacz´∏a targaç wewn´trzne Jego si∏y i nara˝aç go na gwa∏towny, lecz naturalny rozk∏a
w sferze ˝ydów po europejsku wychowanych. „Wtedy to religia ˝ydowska le˝a∏a – jak si´ wyra˝a dokto
Stern – na kszta∏t roztrzaskanych tablic biblijnych; obrzàdki by∏y rozerwane, a wewn´trzne wi´zy, któryc
pot´gà ˝ydzi trzymali si´ przez wieki, zawsze wyst´pujàc jeden za wszystkich i wszyscy za jednego, zupe
nie by∏y potargane”.
Na ratunek os∏abionej talmudowej choràgwi pospieszyli wówczas Mendelson i jego naÊladowca Frie
dlander, równie˝ jak wielu innych, a jednak˝e pomimo usilnych zabiegów nie mogli rozbudziç w wy˝sze
warstwie ˝ydowskiej narodowo-patriotycznego uczucia i odtràciç d∏oni tego pot´˝nego wroga – cywilizacj
Oni sami pr´dko rozszerzajàcym pràdem, przez przejÊcie swe do Chrystianizmu, przyczynili si´ jeszcz
wi´cej do wstrzàÊnienia podstaw ˝ydowskiego królestwa*.
Dla uratowania ˝ydostwa w opisanym tu niebezpiecznym po∏o˝eniu, niedostatecznymi okaza∏y si´ si∏
pojedyƒczych ludzi, nawet takiego znaczenia jak Mendelson i Friedlander. Potrzeba by∏o do ratunku si∏ sku
pionych, nie prywatnej, lecz zbiorowej, oficjalnej reprezentacji.
* Moj˝esz Mendelson umar∏ sam w judaizmie, lecz ca∏e jego potomstwo, oprócz jednego syna, przyj´∏o religi´ chrzeÊcijaƒskà. Friedland
zaÊ ochrzci∏ si´ sam i pociàgnà∏ za sobà wielu.

I otó˝ stan´∏a w obronie Judaizmu owa przez Napoleona wielkiego zaprowadzona we Francji pseudo
duchowa hierarchia. Komu tylko znany jest judaizm, ten dostatecznie jest przekonany, ˝e nie ma w nim
miejsca dla ˝adnej duchowej hierarchii i ˝e organizacja judaizmu nie przypuszcza nawet nigdy mo˝noÊc
istnienia jakiejkolwiek bàdê instytucji lub osoby obarczonej w∏adzà duchowà. Ani bowiem pod wzgl´dem
dzisiaj istniejàcych obrzàdków, ani te˝ przy wykonywaniu nabo˝eƒstwa w ogólnoÊci, to jest tak samo odpra
wianie obrzàdków jak zachowanie koÊcielnych form, nie wymaga jednej wy∏àcznie osoby, która by obleczo
nà by∏a w charakter kap∏aƒski, lecz wykonywane bywajà przez ka˝dego w szczególnoÊci ˝yda jako Êrode
s∏u˝àcy do jego zbawienia. ZaÊlubiny, obrzezanie, wykonywanie obrzàdku Paski, grzebanie umar∏ych, mo
dlenie si´ nad czaszà, oczyszczanie bia∏og∏owy, wype∏nianie towarzyskich i prywatnych modlitw tak w syna
gogach, jako te˝ i w prywatnych domach i pe∏no innych dzisiaj istniejàcych obrzàdków u ˝ydów by∏y zawsz
i sà w atrybucji ka˝dego partykularnego, i to jeszcze od najdawniejszych czasów, kiedy ich królestwo ic
Êwiàtynia i Senedrion istnia∏y. Prawo wykonywania wszelkich religijnych obrzàdków przez ka˝dego ˝yd
zgadza si´ ze wszystkimi ustawami nadanymi przez Moj˝esza, Miszny, Talmudem i wszystkimi staro˝ytny
mi i nowszymi t∏umaczeniami i komentatorami pisma. Na tej wi´c podstawie ka˝dy ˝yd gdziekolwiek s
znajduje, wszystkie a wszystkie obrzàdki relogijne bez pomocy ˝adnej duchownej osoby mo˝e i powinie
wype∏niaç w celu pozyskania w∏asnego zbawienia. Obaliç odwieczne prawa by∏oby niemo˝ebnym, wywo∏a
∏oby to bowiem najradykalniejsze ze strony ca∏ej ludnoÊci ˝ydowskiej. Wszystko to jednak rzecz prawdziwi
zadziwjajàca – by∏o to dotàd zupe∏nie nieznajomym dla ca∏ego uczonego Êwiata i dla wszystkich rzàdów
które, zapatrujàc si´ na Judaizm z punktu chrzeÊcijaƒskiego, nie mog∏y przypuÊciç, ˝e u ˝ydów odbywaj
si´ obrzàdki religijne bez duchowieƒstwa. Szczególniejszym jeszcze si´ wydaje, ˝e b∏´dne te mnieman
podzieli∏ rzàd francuski, po nauczajàcej lekcji jeszcze, jakà da∏ ów Senedrion paryski Napoleonowi.
Senedrion ten wkrótce przekszta∏ci∏ si´ w centralny Konsystorz, za zgodà w∏adz, bo ˝e wówczas rzà
francuski mniema∏, ˝e rabini sà przeznaczeni do wykonywania obrzàdków religijnych ˝ydowskich, a z teg
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powodu b´dzie móg∏ mieç pewien wp∏yw i kontrol´ nad Izrealitami b´dàcymi w kraju (o czym sami ˝yd
zapewniali go). Bez tego zapewnienia by∏by jà skasowa∏.
Taki to jest krótki zarys nowej ˝ydowskiej organizacji, ustanowionej na poczàtku obecnego stulecia w
Francji. Przys∏uga oddana Judaizmowi przez owà instytucj´ jest kolosalnà. Napoleon pomimo swego geniu
szu, nie przewidywa∏, ˝e, stwarzajàc oficyjalnà reprezentacj´ ˝ydowskà, przyczyni si´ do usuni´cia wp∏y
wów cywilizacji ChrzeÊcijaƒskiej niszczàcych Judaizm i ˝e przez historyków ˝ydowskich uznanym b´dzi
za zbawiciela choràgwi Izraela. Nowe bowiem i oficjalne te ˝ydowskie reprezentacje, zgodne ze swym po
wo∏aniem, wzi´∏y pod opiek´ narodowo-patriotyczne uczucia ˝ydów, jakie zacz´to rozbudzaç przy ka˝de
godnej okolicznoÊci.
Krasomówcze oracje, z jakimi wyst´powano, nie mia∏y moralnej i religijnej treÊci, ale by∏y podobne ja
dziennikarskie artyku∏y przypomnieniem Jerozolimy i rozwodzeniem si´ nad owymi przeÊladowaniami, m´
kami, cierpieniami, jakim ˝ydzi ulegali ze strony chrzeÊcijaƒskiego Êwiata w czasach inkwizycji, kot∏ów, sto
sów i innych Êredniowiecznych okrucieƒstw. Nast´pnie w tych oracjach i dziennikarskich artyku∏ach podno
szono i s∏awiono wysoko moralne zalety i niezaprzeczone pierwszeƒstwo nad innymi plemionami potom
ków Izraela, wiernych stra˝ników praw Moj˝eszowych i Talmudu, którzy wydali ze swego ∏ona dla ludzkoÊ
tak wielkie osobistoÊci, jakimi byli: Spinosa, Salwator, Meyerber etc., i takimi sposobami odnowiono znow
i rozszerzono przepaÊç oddzielajàcà ˝ydów od reszty Êwiata. Opanowawszy wy∏àcznie edukacj´ m∏odzie
˝y, zacz´to szczodrà r´kà zasiewaç na m∏odej glebie najpewniejszà gwarancj´ przysz∏oÊci Talmudoweg
sztandaru po ˝ydowskich seminariach i rabiƒskich szko∏ach, urzàdzanych wsz´dzie pod tarczà ochronn
miejscowych w∏adz. Cz∏onkowie tej reprezentacji, ubezpieczeni pod wzgl´dem materialnego bytu i zaopa
trzeni przy tym w oficjalnà w∏adz´, rozwijali ca∏à swojà czynnoÊç, niczym i nigdzie niezamàconà swobodà
Pod wp∏ywem tych nowych czynników na ˝ycie socjalne, polityczne i familijne ˝ydów, wsz´dzie zacz´∏
powstawaç miejscowe i wszechÊwiatowe bractwa pod rozmaitymi nazwami, w których s∏abnàce ju˝ we
wn´trzne spójnie wyraênie w zaznaczonej przez ˝ydów nieskazitelnej praktykowanej dewizie solidarnoÊc
„jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego” poÊród rozproszonych si∏ Judaizmu znowu si´ zrestaurowa∏y
ponowi∏y i znakomicie wzmocni∏y.
Dzi´ki pot´˝nemu wp∏ywowi swych g∏ównych protektorów zajmujàcych pospolicie wysokie stanowisk
w Êwiecie finansowym, uformowanym zosta∏o polityczne centrum dla ˝ydów, jako instytucja s∏u˝àca do do
pi´cia wysokich narodowo-˝ydowskich celów i taka˝ hierarchia zosta∏a wprowadzona w ró˝nych krajac
europejskich. Zorganizowana bowiem w niemieckich paƒstwach i w Austrii hierarchia ˝ydowska jest solida
nà w dà˝noÊciach swych z francuskà i pozostaje wiernà talmudowej choràgwi, jak nas o tym przekonujà do
stateczne uchwa∏y i postanowienia zapad∏e na znanym zebraniu (soborze) rabinów ˝ydowskich we Wroc∏a
wiu przy koƒcu 1869 r. „Dla nas, którzy stoimy na glebie pozytywnego Judaizmu, celem byç powinn
wzmocnienie i rozszerzenie jego granic; staraç si´ te˝ b´dziemy utwierdzaç jednoÊç i swobod´ wszystkic
gromad ˝ydowskiej ludnoÊci”. Wskutek tak wypowiedzianego aksjomatu, postanowiono jednog∏oÊnie wp∏y
nàç na rzàdy germaƒskie w tym kierunku, aby te naznacza∏y nauczycieli ˝udowskiego wyznania do wy˝
szych zak∏adów naukowych, których to nuczyciele wpisani do wszechÊwiatowego Sojuszu ˝ydowskieg
majà wszystkimi si∏ami wspieraç i rozpowszechniaç dzia∏ania tego˝*.
* Gamagid – 1869 r., nr 28, s. 219.

Na zakoƒczenie tego rozdzia∏u nie mo˝emy pominàç chocia˝ w kilku wyrazach wzmianki o powodzeniu
jakiego dozna∏a organizacja wprowadzona na Litwie i Rusi, a najserdeczniej przywitana przez sam rzàd ro
syjski. Dla zaszczepienia jej w 1847 r. utworzono dwie rabiƒskie szko∏y w Wilnie i ˚ytomierzu, po wielu za
innych miastach rozmno˝ono zak∏ady naukowe dla ˝ydów, tak zwane I i II rz´du, w których uczniowie przy
sposabiali si´ do s∏uchania kursów wyk∏adanych w tych dwóch wymienionych szko∏ach rabiƒskich. Rzà
spodziewa∏ si´ wznieÊç w tej nowej organizacji hierarchicznej wiernego pomocnika w trudnej sprawie urzà
dzania kwestii ˝ydowskiej, urzàdzenia do przekszta∏cenia ˝ydów na po˝ytecznych wed∏ug swego poj´ci
obywateli kraju. Rzàd postanowi∏ dla podtrzymania organizacji, o której jest mowa zarzàdziç nowy podate
pobierany od ˝ydów pod nazwà „Âwiecowego Zbioru” wynoszàcy rocznie 327 tys. rubli srebrem, który t
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podatek do dnia dzisiejszego istnieje. Zachodzi pytanie, czy ziÊci∏o si´ oczekiwanie rzàdu i na co pos∏u˝y
ten ogromny kapita∏ dziesi´ciu milionów rsr. Êciàgni´ty w przeciàgu 30 lat od biednych ˝ydów, a przezna
czony na wychowanie powolnych czynników w nowo wprowadzonej organizacji, majàcej na celu urzàdze
nie i za∏atwienie kwestii ˝ydowskiej?* W sprawozdaniach administracyjnych sami rabini dajà odpowiedê na
st´pujàcà: „˝e owoce ich czynnoÊci sà bardzo liche i niezadawalajàce w czem jednak – jak twierdzà – ni
jest ich wina, ale miejscowych policji, które leniwie i nieochoczo ∏upià ich przeciwników, Melamedów, w r´
kach których ta narodowa choràgiew Judaizmu chyli si´ do upadku**. Dalej przyczynà lichego stanu jest to
˝e szkolna zwierzchnoÊç naznacza chrzeÊcijan Inspektorami szkó∏ ˝ydowskich, a nareszcie, ˝e wprowa
dzona organizacja jest jeszcze za nowà” ***.
* Utrzymywanie rabinów i ich rodzin spada jako ci´˝ar na cz∏onków gromady ˝ydowskiej. Zbiór tego podatku stwarza dodatkowà okazj´ d
uciskania jednych, a oszcz´dzania drugich.
** Judaizm ˝y∏ zawsze w∏adzà Kaha∏ów, a nie duchem „Melamedów” (nauczycieli).
*** Pierwsi rabini wyszli ze szkó∏ ˝ydowskich w Wilnie i ˚ytomierzu w 1854 r.

Prawdziwa atoli przyczyna, do której doszliÊmy z raportów i badaƒ nad tà kwestià poczynionych, a o któ
rych za d∏uga i za nudna tutaj wzmianka, jest ta, ˝e wszystkie ustawy o rabiƒskiej komicji, o rabinach i pole
conych im duchowych funkcjach, uleg∏y ogólnemu losowi rosyjskich praw dotyczàcych ˝ydostwa.
˚ydowskie sposoby po cz´Êci omijajàc, po cz´Êci obchodzàc te prawa, uczyni∏y martwà literà. Ca∏a za
ró˝nica, jaka zasz∏a od czasu zaprowadzenia nowej organizacji rabiƒskiej jest taka, ˝e przyk∏ad naruszeni
ustaw nie jest teraz dawany i nakazywany przez ciemnych i zabobonnych cz∏onków Kaha∏u, lecz przez wy
chowanych pod okiem rzàdu i ukszta∏towanych dzia∏aczy, tych w∏aÊnie, na których ducha ustaw w∏o˝on
by∏ obowiàzek skierowania ˝ydów do pos∏uszeƒstwa prawom paƒstwowym.
Szko∏y te rabiƒskie sà najzupe∏niejszà negacjà duchownego charakteru, dla którego w∏aÊnie by∏y on
przez rzàd zaprowadzone i przyj´∏y od samego poczàtku charakter narodowo-˝ydowskiego gimnazjum
Prawie wszyscy w tych szko∏ach wychowani, udawali si´ i udajà do uniwerstytetów albo zaraz po ukoƒczo
nych kursach, albo te˝ w par´ lat po s∏u˝bie pozornie rabiƒskiej lub nauczycielskiej w szko∏ach ˝ydowskich
Wed∏ug swego patriotycznego narodowo-˝ydowskiego ducha, szkolne te rosyjskie zak∏ady tak urzàdzono
˝e nie ró˝nià si´ niczym od swych zagranicznych prototypów, o których poprzednio mówiliÊmy. W tych za
k∏adach oprócz przedmiotów uosabiajàcych ˝ydowskà narodowoÊç, jako to: ˝ydowski j´zyk, Malmonid, Ta
mud, Kuzrej, etc., wychowaƒcy przyswajajà sobie ˝ydowski, fanatyczno-narodowy patriotyzm, który ich ju
nie opuszcza przez ca∏e ˝ycie. ˚e tak jest, przekonujemy si´ z literackiej dzia∏alnoÊci tej nowej warstwy lu
dzi, którzy pisujà w ˝ydowskich dziennikach Sion, Gamelitz, Hakarmel i kilku innych. Ton tej rosyjsko-˝y
dowskiej literatury i rosyjskiej oracji, z którymi wyst´pujà rzàdowi Rabini, gdy witajà miejscowe w∏adze wizy
tujàce synagogi z przyczyny jakiej uroczystoÊci, zupe∏nie harmonizujà z tonem nowych zagranicznych Pala
dynów judajskiego sztandaru, z którymi ucywilizowani ˝ydzi rosyjscy po∏àczeni solidarnoÊcià tendenc
i dà˝noÊci. W periodycznych pismach wy˝ej wspomnianych ciàgle sà powtarzane na rozmaite sposob
przerabiane lamentacje o zapomnianych ju˝ dawno przez naród ˝ydowski kot∏ach, stosach i tem podob
nych uciskach Êredniowiecznych. Rozbierajà w nich prawa Talmudowe podnoszàce wielce ich zalety i zna
czenie. W tych pismach bywa uzasadnione owe minimalne pierwszeƒstwo plemienia ˝ydowskiego na
wszystkimi innymi plemionami istniejàcymi na kuli ziemskiej, które nie wyda∏y takich Spinozów, Salwatorów
Meyerberów, Racheli itp. S∏owem, nowa ta warstwa ˝ydów, wychowanych w zak∏adach ustanawianyc
przez rzàdy dla zreformowania ˝ydów, dzia∏a wprost przeciwnie zmys∏om rzàdowym, bo swym fanatyczno
˝ydowskim duchem nie kieruje ˝ydów do po∏àczenia si´ z pierwiastkowymi ludnoÊciami krajów, w któryc
przebywajà, w których oni i ich praojcowie si´ rodzili, ale do istotnego roz∏àczenia i oddalenia si´ od tych˝
ludnoÊci. Za∏o˝one przez nich nowe bractwa, tak pod rzàdem rosyjskim, jak austriackim, ˝e wspomn´ tu ty
ko Towarzystwo dla rozszerzenia oÊwiaty mi´dzy ˝ydami i Szomer Izraela, pot´˝niej od wszystkich synago
galnych modlitw i legend Talmudowych, przyczyniajà si´ do wzmocnienia fanatyzmu, zamkni´cia si
w sobie i seperatyzmu ˝ydów.
Je˝eli nadmienimy, ˝e ze wszystkich sposobów prowadzàcych do zbli˝ania ˝ydów z ludnoÊcià chrzeÊc
jaƒskà, najwi´cej i najkorzystniej dzia∏a∏oby publiczne wychowanie dzieci, wobec którego Judaizm nie m
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si∏y do odparcia wp∏ywu chrzeÊcijaƒskiej cywilizacji, to ∏atwo zrozumiemy opozycj´ ˝ydów stawianà szko
∏om narodowym w Galicji i zarazem ochot´, z którà si´ garnà do utrzymywanych przez rzàd rosyjski ˝ydow
sko-talmudowych szkolnych zak∏adów. Tak te zak∏ady, jak ˝ydowsko-niemieckie w Galicji, sà sprzeczn
z interesami samego rzàdu i ca∏ego kraju oraz z dà˝noÊciami ogólnoludzkiej cywilizacji. ˚ydowski history
Jost, opowiadajàc o Izraelicie, któremu Karol Wielki poleci∏ wa˝ne paƒstwowe sprawy, tak mówi: „z podob
nych sprzyjajàcych wypadków, ˝ydzi niezadowolenie korzystaç mieli dla swojej religii”. My zaÊ po wszys
kim, coÊmy ju˝ powiedzieli, mo˝emy jeszcze dodaç z naszej strony, ˝e ˝ydzi umieli obracaç na korzyÊ
swej religii i swego fanatycznego sztandaru nie tylko sprzyjajàce, ale nawet najbardziej nieprzyjazne oko
licznoÊci.
Akta i dokumenty odnoszàce si´ do rozdzia∏u XV, wyj´te i przet∏umaczone z Ksià˝ki o Kahale Brafma
nna pod Nr. 18, 67, 112, 134, 170, 210, 129.
Nr 18. O postanowienach wzgl´dem wyborów cz∏onków na posady ogólnego zarzàdu.
Âroda 16 Siwona. Reprezentanci ogólnego zgromadzenia postanowili dokonaç na podstawie ˝ydow
skich praw wyboru cz∏onków na przywódców naszego miasta mianowicie: czterech Raszyn (naczelnic
miasta), trzech Tuwim (reprezentantów) i dwóch Ikurim (rzeczywistych cz∏onków). GodnoÊci Raszyn ni
mogà dostàpiç tylko tacy, którzy ju˝ raz postanowili. Wybiorcy obowiàzani sà pod przysi´gà dokonaç wybo
rów w Imi´ Bo˝e, na korzyÊç miasta, ci zaÊ, co zostanà wybranymi, powinni z∏o˝yç przysi´g´, i˝ b´dà wyko
nywaç swe obowiàzki z dobrym sumieniem na korzyÊç ogó∏u. Wybrani obecnie b´dà spe∏niaç te obowiàz
do przysz∏ych wolnych Êwiàt Paski. Dla nieparali˝owania postanowieƒ wy˝szej w∏adzy przez ni˝szà, zabro
nionym jest wybranym na przywódców miasta nale˝eç przez ca∏y czas pe∏nienia ich obowiàzków do Hewr
Kadisza (bractwa pogrzebowego) w charakterze cz∏onków tego˝ bractwa.
Szcz´Êliwa niechaj b´dzie ta godzina, w której u∏o˝ona zosta∏a lista pi´ciu naznaczonych przez nas wy
borców, do wybrania dziewi´ciu wy˝ej naznaczonych przez nas wyborców, do wybrania dziewi´ciu wy˝e
wspomnianych przywódców miasta w dniu 16 Siwona 5556 r. – naznaczonymi zatym sà: 1. Rebe Johie
syn Dawida, 2. Rebe Salomon, syn Meyera, 3. Rebe Izzak, syn Cewi. Ka˝dy z tych naznaczonych prze
nas wyborców do wybrania dziewi´ciu przywódców miasta z∏o˝y∏ nast´pujàcej treÊci przysi´g´: „Obowiàzu
j´ si´ pod klàtwà i przysi´gà bez ˝adnego oszukaƒstwa i bez ˝adnej chytroÊci, ˝e przy wyborze na przy
wódców Kaha∏u bàd´ wy∏àcznie mia∏ na wzgl´dzie korzyÊç naszego miasta i niechaj mi tak Bóg dopomo˝
we wszystkich moich sprawach, jak ˝e to, co teraz oÊwiadczam, jest najczystszà prawdà”.
Nr 67. O podniesieniu do godnoÊci Morejne (szlachetnie urodzonego) Samuela. syna Dawida.
Âroda 4 dnia Paski 5559 r. Przywódcy miasta postanowili zaszczyciç Samuela, syna Dawida, tytu∏em
Morejne. Nale˝y tego˝ przywo∏aç w synagodze do Tory (Êwi´tego zwitku), nazywajàc go Morejne Graw Ra
bi Begahower Reb-Dawid (Wysoko szlachetny Rabi Samuel, syn Howera Rebe Dawida).
Nr 112. O nadaniu prawa wyborczego.
DziÊ w wigili´ 19 Nisana 5561 r. naczelnicy, reprezentanci i rzeczywiÊci cz∏onkowie postanowili nada
prawo wyborcy na wieki bogaczowi Rebe Meszulan, synowi Izaaka. Od dnia dzisiejszego nale˝eç on ma d
ogólnego zgromadzenia i zabieraç g∏os wzgl´dem postanowieƒ tak wa˝niejszych, jako te˝ mniejszej wag
i korzyÊç b´dzie ze wszystkich praw s∏u˝àcych innym cz∏onkom zgromadzenia. Oprócz tego nadaje mu si
wszelkie prawa i przywileje, jakich u˝ywa taki z eksprzywódców, który przez dwa lata wykonywa∏ podobn
obowiàzki. Pieniàdze za nabycie od Kaha∏u tego prawa, Rebe Meszulan, syn Izaaka, wniós∏ ju˝ do kas
w zupe∏noÊci, a notariusze z rozkazu Kaha∏u na dowód tego podpisali.
Nr 134. O pozbawieniu tytu∏u Morejne.
Poniewa˝ Rebe Józef, syn Ariela, zaniós∏ skarg´ do sàdów Goimów na Kaha∏ tutejszy, a przez t´ swoj
niegodnà denucjacj´ narazi∏ Instutucj´ ˝ydowskà na wielkie koszta poczynione dla przekupienia s´dziów
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ChrzeÊcijaƒskich, pozbawiony wi´c za to zosta∏ morejnostwa i odebrano mu pó∏ miejsca w synagodze (wy
jàtek z aktu kahalnego znajdujàcego si´ w Ksià˝ce Brafmanna).
W sobot´ dnia 25 Siwonia reprezentanci miasta postanowili, ˝e w razie przebycia na modlitw´ do syna
gogi Rebe Józefa, syna Ariela, nale˝y go przywo∏aç do Tory przedostatnim, nazywajàc go Chawor (prosta
nieszlachetnego rodu), a przy tym nie mo˝e byç nigdy przypuszczonym do sàdu Bet-Din.
Nr 135. O pozbawieniu prawa po˝ycia ma∏˝eƒskiego.
Jednemu z Szamoszów Kahalnych poleca si´ zawiadomiç ˝on´ Rebe Józefa, syna Ariela, i˝ jest jej za
bronionym wykonaç obrzàdek oszyszczania, bez czego nie mo˝e ˝yç ze swym mà˝em i to a˝ do czasu, do
póki ten˝e nie upokorzy si´ przed decyzjà sàdu Bet-Din. Gdyby zaÊ ˝ona Józefa nie chcia∏a ulec temu roz
kazowi kaha∏u, to oczyszczenie wbrew rozkazowi spe∏nione nie b´dzie mia∏o prawnej si∏y i z tego powod
zawsze ona nieczystà i zatem nieprzyst´pnà b´dzie dla m´˝a.
Nr 170. O ukaraniu za zuchwa∏oÊç okazanà cz∏onkom Kaha∏u.
Poniedzia∏ek 22 Szwata 5562 r. Postanowieniem kahalnym wy∏àczony jest Rebe Haim za wy∏ajanie jed
nego z przywódców Kaha∏u, pozbawiony zosta∏ morejnostwa, a zdegradowany na Chawor, przy czym ska
zanym zosta∏ na zap∏acenie 5 dukatów na rzecz Kaha∏u; a poniewa˝, nie poprawiwszy si´, mia∏ znowu nie
szcz´Êcie, ˝e si´ przybli˝y∏ do przeczystego sto∏u wobec wszystkich cz∏onków zgromadzenia i zel˝y∏ kilk
cz∏onków Kaha∏u, postanowionym zosta∏o wy∏àczyç zuchwalca na wieki z pogrzebowego bractwa, któreg
dotàd by∏ cz∏onkiem i skazaç go na kar´ 10 dukatów z policzeniem 5 dukatów poprzedniej kary. Co zaÊ si
tyczy pozbawienia Haima godnoÊci Morejne, to si´ nak∏ada obowiàzek na notariuszów, aby nawet w aktac
pisanych, w których by zachodzi∏a potrzeba wspomnieç jego nazwisko, ta godnoÊç nie by∏a mu przyznawa
nà i to na wieki.
Nr 201. O nadaniu prawa udzia∏u w wyborach.
Niedziela, oddzia∏ Achrei 5562 r. Reprezentanci Kaha∏u postanowili nadaç Rebe Izaakowi, synowi Reb
Gerszona, prawo udzia∏u w wyborach na równi z innymi cz∏onkami ogólnego zgromadzenia naszego mias
ta; oprócz tego podnieÊç go do stopnia Miszegoi-Tuw, to jest eksprzedstawiciela Kaha∏u, pod tym jedna
warunkiem, a˝eby si´ wystara∏ o potwierdzenie miastowego Gaona, tutejszego prezydujàcego w sàdzi
Êwi´tym Bet-Dinu.
Nr 210. O wyborze Dajonów.
W wigili´ Czwartku 13 Nisana 5562 r. Za ogólnà zgodà reprezentantów Kaha∏u postanowiono, i˝ wybo
cy cz∏onków ogólnego spo∏ecznego zarzàdu, którzy bàdà wylosowani przez przysz∏e balotowanie, nie b´d
mogli uskuteczniç wyborów na s´dziów Bet-Dinu, bo te wybory majà byç dokonywane przez nadzwyczajn
zgromadzenie i to pierwej ani˝eli nastàpià ogólne wybory. Wy∏àczeni zostajà z tego Gaon oraz syn jego
Abracham.
Nr 219. O wyborze sta∏ych s´dziów.
Wtorek 4 Êwiàt Paski 5562 r. Reprezentanci Kaha∏u za zgodà nadzwyczajnego zgromadzenia postano
wili odebraç sekretne wota od wszystkich cz∏onków ogólnego zgromadzenia w celu wybrania pi´ciu, lec
nie wi´cej sta∏ych s´dziów.
G∏osowanie wykonane bàdzie natychmiast po ogólnych wyborach. Kahalni s∏u˝bowi powinni si´ udaç d
mieszkaƒców wszystkich cz∏onków zgromadzenia i zbieraç g∏osy na s´dziów. Spis kandydatów na sta∏yc
s´dziów ma byç przedstawionym przez tych˝e s∏u˝bowych kahalnych, tych zaÊ pi´ciu z list, którzy otrzyma
jà najwi´kszà liczb´ kresek, b´dà zatwierdzani przez Kaha∏ na s´dziów Bet-Dinu a˝ do Êwiàt Paski 5563
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Rozdzia∏ XVI
O Melamedach, nauczycielach ˝ydowskich
i o sprawie wychowania ˝ydów w ogólnoÊci
Pierwszym ˝yczeniem rodziców dla przychodzàcego na Êwiat dziecka p∏ci m´skiej jest, aby tak˝e by
kiedyÊ Talmid-Chachan, czyli aby by∏ uwieƒczonym màdroÊcià (ma si´ rozumieç Talmudowà), stosujàc si
do tego serdecznego ˝yczenia ka˝dy ˝yd choçby najbiedniejszy, gdy z niecierpliwoÊcià piàty rok syna m
nà∏, oddaje go Melamedowi razem z zapracowanym ci´˝ko i oszcz´dzonym starannie groszem do Hede
(Chajder, szko∏y) gotów ponosiç wszelkie braki, zdolny do najwi´kszych ofiar, aby tylko drogi synek pozo
stawaç móg∏ przy b∏ogim êródle nauki. Wobec ogólnego uznania potrzeby szko∏y nie dziw, ˝e Hederów is
nieje wielka liczba w ka˝dej gromadzie ˝ydowskiej i ˝e na utrzymanie tych elementarnych zak∏adów nauko
wych idà znaczne kapita∏y. Fakt ten wywo∏uje zapytanie: jaka to si∏a rozp∏omienia w sercach wszystkich ˝y
dów owe niepohamowane pragnienie ujrzenia swego potomka uczonym?
Wykszta∏ceni ˝ydzi, którzy ju˝ wiele pisali i obecnie jeszcze piszà o sprawach wychowania ˝ydowskiego
o Melamedach i Hederach, usi∏ujà dowieÊç, ˝e ten silny pop´d do szkó∏ narodzi∏ si´ skutkiem religijnego fa
natyzmu. Wed∏ug atoli naszego mniemania pobudka ta do nauki jest dalekà od fanatyzmu, a wyp∏ywa z in
nego zupe∏nie êród∏a.
Talmud na gruncie zasad, którego rozwini´ciem jest ca∏e ˝ycie ˝ydowskie, w staro˝ytnoÊci jeszcze po
dzieli∏ dzieci Izraela na dwa wybitnie rozgraniczone stany, to jest: na Patrycjuszów i na Plebejuszów, okre
Êlajàc wzajemny stosunek tych˝e w nast´pujàcych regu∏ach: „SzeÊç rzeczy, g∏osi Talmud, nale˝y zacho
waç wzgl´dem Am Gaaretz (plebejusza):
1. Nikt nie powinien i nie mo˝e mu s∏u˝yç za Êwiadka.
2. Plebejusz sam nie wart byç i nie mo˝e byç Êwiadkiem dla drugich.
3. Nie powinien byç przypuszczonym do ˝adnej tajemnicy.
4. Nie powinien go naznaczyç na opiekuna nad majàtkiem sieroty.
5. Nie mo˝e pe∏niç stró˝a w dobroczynnych zak∏adach.
6. Nie wolno razem z plebejuszem puszczaç si´ w drog´. „Niektórzy twierdzà, dodaje Talmud, ˝e strat
poniesionej przez Am-Gaaretza nie nale˝y og∏aszaç, co ma znaczyç, ˝e stracona przez niego, nale˝y do te
go, co jà znalaz∏.
Jeszcze wybitniej uwydatnia si´ stanowisko ˝ydowskich patrycjuszów do plebejuszów w nast´pujàcyc
ust´pach Talmudowych.
„Pozwala si´ zadêgaç Am-Gaaretza w sàdny dzieƒ, choçby nawet ten dzieƒ przypad∏ w dniu szabaso
wym”. Dalej Talmud mówi: „mo˝na rozp∏ataç Am-Gaaretza jako ryb´”. Rabini powinni nauczaç, ˝eby ˝y
Patrycjusz nie odwa˝y∏ si´ nigdy ˝eniç z córkà Am-Gaaretza, który jest gadem, jego ˝ona p∏azem. O có
kach plebejusza powiedziano: „przekl´tym b´dzie ten, który wda si´ w zwiàzki z jakimkolwiek byd∏em” t
ma znaczyç, ˝e pokrewieƒstwo jest z Am-Gaaretzem uwa˝anym jako wejÊcie w stosunki nienaturalne z by
dl´ciem. Prawid∏a Talmudowe wycisn´∏y strasznà piecz´ç niewoli na plebejuszach, pi´tno, które si´ docho
wa∏o do dzisiejszych czasów.
Nasze dzie∏o poparte aktami i pewnymi dokumentami, które Grafmann troskliwie zebra∏ w swej Ksià˝c
o Kahale, przedstawiajàc talmudowo-municypalnà rzeczpospolità ˝ydowskà, wykazujàc dok∏adnie w spo
sób zupe∏ny jasny, ˝e obok Morejne-Patrycjusza, który uczestniczy we wszystkich publicznych zgromadze
niach i ma prawo sprawowania publicznych obowiàzków w Kahale, w Bet-Dinie i w ró˝nych bractwach, ple
bejusz wyst´puje zawsze jako cz∏owiek nie majàcy ˝adnego prawa, poni˝ony, uÊciÊniony i jakoby przekl´ty
Je˝eli zaÊ weêmiemy pod uwag´ tà bardzo wa˝nà okolicznoÊç, ˝e jak to si´ w zabranych krajach dzieje
Êciàganie podatków od ˝ydów odbywa si´ na podstawie wykazów, u∏o˝onych przez w∏adz´ Kahalnà z∏o˝o
nych z samych Morejne, patrycjuszów, to nie trudno sobie wyobraziç, jakimi ci´˝arami obarczony jest bied

66

ny plebejusz. Na pró˝no bàdzie on szuka∏ sprawiedliwoÊci u w∏adz cywilnych – miejscowych. Kaha∏ ma fun
dusze potrzebne do zatarcia wszelkiej nieprzyjemnej dla niego sprawy. Z powodu tych pot´˝nych dêwign
w sprawach pomi´dzy prywatnymi ˝ydami a Kaha∏em, w∏adze miejscowe odgrywajà najcz´Êciej smutnà ro
l´ Pi∏ata, czyli sà po prostu narz´dziem w r´kach Kaha∏u, który jest w∏adzà spo∏eczeƒstwa na wskroÊ ary
stokratycznego.
Z przyczyn wy˝ej wymienionych ca∏y ci´˝ar podatków spada na ni˝szà klas´; ubo˝si te˝ tylko ˝ydzi po
noszà obowiàzki dawania rekruta. Faktem jest, ˝e od czternastu lat, u tysi´cy ˝ydów, którzy s∏u˝yli w wo
sku rosyjskim i austryjackim, ani jeden z nich nie nale˝a∏ do kasty patrycjuszy, lecz wszyscy pochodz
z klasy plebejuszowskiej.
Od tego nieznoÊnego jarzma i ucisku w∏asnej arystokracji ˝ydzi szukajà ratunku dla swoich dzieci po He
derach (szko∏ach), jedynie bowiem Heder jest w stanie zatrzeç haniebne pi´tno plebejusza i podnieÊç ubo
giego do godnoÊci Morejne, czyli – u˝yjemy tu prawniczego wyra˝enia – Heder mo˝e dostarczyç ˝ydow
„praw cywilnych” w zaczarowanym Talmudowym królestwie, w którym si´ urodzi∏.
Wykazawszy, gdzie trzeba szukaç przyczyn zmuszajàcych ˝yda do oddania swego syna do Hederu
przekonani jesteÊmy, ˝e stary Êredniowieczny porzàdek i nadu˝ycia z niego pochodzàce nie ustanà dopóty
dopóki rzàdy przede wszystkim nie zniszczà w∏adzy ˝yda nad ˝ydem, której usposobieniem sà odzieln
gminno-religijne zarzàdy ˝ydowskie.
Niejeden z czytelników zada pytanie: ale w jaki˝ sposób rzàdy mog∏yby zniszczyç t´ w∏adz´ ˝yda na
˝ydem, kiedy taki geniusz, jakim by∏ Napoleon I nie móg∏ poradziç i owszem wprowadzonà przez siebie no
wà organizacjà hierachicznà ˝ydowskà utwierdzi∏ jeszcze panowanie Talmudu?
Rzàdy, które dzier˝à najwy˝szà w∏adz´, rozporzàdzajà skarbem paƒstwa, na rozkazy majà wojsko i dru
gà armi´ urz´dników, na czele których stojà pospolicie najzdatniejsi ludzie kraju, majà ró˝ne sposoby d
dzia∏ania, a w razach wa˝nych dla dobra ogó∏u, nie wahajà si´ u˝ywaç nawet gwa∏townych Êrodków. Ich t
wi´c jest rzeczà wynaleêç w∏aÊciwe Êrodki do urzàdzenia spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej, której odr´bnoÊç gro
wielkim niebezpieczeƒstwem dla ludnoÊci chrzeÊcijaƒskiej. Szczególnie zaÊ sprawa ˝ydowska wa˝nà jes
dla ludnoÊci zamnieszka∏ej na Litwie, Bia∏orusi, Wo∏yniu, Ukrainie, Podolu, Ma∏orusi nad Morzem Czarnym
w Galicji, w Królestwie Polskim, Poznaƒskim, w prowincjach nad Dunajem po∏o˝onych, Multanach, Wo∏osz
czyênie, w Bukowinie, w Beserabii itd. to jest wsz´dzie tam, gdzie gromady ˝ydowskie sà bardzo liczn
i gdzie przy silnej organizacji, którà od wieków przechowa∏y, a nadzwyczajnej p∏odnoÊci pochodzàce
z przyczyny wczesmego ˝enienia si´, w krótkim czasie mogà si´ zrównaç i przewy˝szyç swà liczbà ludnoÊ
chrzeÊcijaƒskà, a wtedy, zapanowawszy nad nià, zrobià z chrzeÊcijan swych niewolników.
Oprócz tego, coÊmy powiedzieli jako dope∏nienie faktów zas∏ugujàcych na wiar´, bo wyj´tych z dzie∏ ba
dzo powa˝nych, skreÊlonych przez myÊlicieli znakomitych, pozwolimy sobie umieÊciç t´ jeszcze uwag´:
Nadzwyczajne skupienie ludnoÊci ˝ydowskiej w miastach i po miasteczkach, ludnoÊci, z której zaledwi
50. cz´Êç zaj´ta jest pracà po˝ytecznà dla spo∏eczeƒstwa, bo trudniàcà si´ jakimÊ rzemios∏em, jak: kra
wiectwem, blacharstwem, szmuklerstwem, furmankà, reszta zaÊ ˝yje tylko z lichwy, szachrajstwa, sprzeda
˝y nierzetelnej najpotrzebniejszych wiktua∏ów do ˝ycia, nabywanych za bezcen od wieÊniaków, którym fa
brykowane, niezdrowe i upajajàce trunki za to dajà po szynkach i karczmach przez ˝ydów trzymanych
Z faktorstw, z poÊrednictwa i z oszukaƒstwa wszelkiego rodzaju, powinno by∏o ju˝ od dawna zwróciç uwag
rzàdów na nienormalny stan, w jakim ludnoÊç chrzeÊcijaƒska tam zamieszkujàca i sami ˝ydzi si´ znajdujà
Gromady te ˝ydowskie sà razem skupione i znajdujà si´ przyczyny ich religii pod despotyczno-arystokra
tycznà w∏adzà Kaha∏u, która je nielitoÊciwie uciska. Tymczasem w krajach dopiero co wspomnianych, rozle
g∏e ∏any zbo˝a pozostajà z przyczyny braku ràk roboczych do póêniej jesieni w polu nie sprzàtni´te, a prze
to obfity plon bywa zniszczony, nieprzejrzane okiem stepy le˝à od∏ogiem, bo ràk brakuje do ich uprawy; d
robót ziemnych przy budujàcych si´ liniach kolei ˝elaznych sprowadzone bywajà z zagranicy i to niema∏ym
kosztem tysiàce, a tysiàce robotników, dlaczegó˝ wi´c tolerujà pró˝niactwo ˝ydowskie rzàdy chrzeÊcijaƒ
skich ludnoÊci, których obowiàzkiem jest czuwanie nad dobrem ogó∏u poddanych. Rzàdy te zmuszaj
ChrzeÊcijan, opuszczajàcych swój zakàtek z powodów politycznych lub uciekajàcych przed przeÊladowa
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niem zwyci´zców nad zwyci´zcami, po przybyciu w obce strony, do wykazania si´ funduszami, z jakich mo
gà si´ utrzymaç, albo do wzi´cia si´ do sta∏ej pracy zapewniajàcej im kawa∏ek chleba, albo nareszcie bojà
si´ mieç u siebie w∏ócz´gów nieu˝ytecznych spo∏eczeƒstwu, wydalajà ich do innych krajów, a os∏aniajà op
ekà swojà obcych pró˝niaków ˝ydowskich. Dlaczego te rzàdy, powtarzamy, nie mog∏yby wystàpiç czynni
ze swojà powagà, w∏adzà i sposobami, jakich im brak i nie mog∏yby zmusiç ˝ydów do u˝ytecznej pracy, d
uprawy roli, do budowy dróg, nie tolerujàc tej okropnie licznej masy darmozjadów, chodzàcych dniem i noc
po ulicach miast i miasteczek i wietrzàcych zdobycz: gdzie, jak te˝ kogo okpiç, pró˝niaków, z których a
jednego nie mo˝na zobaczyç z sierpem w r´ku przy ˝niwach, gdzie pospolicie dobrze p∏acà ani prz
kopaniu kartofli, ani przy zbiorze siana, ani przy kolejach ze szpadlem w r´ku rzucajàcego ziemi´
robiàcego nasypy?
Rozproszenie ˝ydów z miast i rozmieszczenie ich po wsiach, nie dlatego, by sprzedawali wódk´ i rozp
jali ludnoÊç chrzeÊcijaƒskà, jak to si´ teraz dzieje tam, gdzie choç jedna ˝ydowska familia osiad∏a, ale ab
zmusiç ka˝dego ˝yda, który teraz trudni si´ szachrajstwem w mieÊcie, do skrapiania potem czo∏a ziemi, któ
ra go ˝ywi, by∏oby dla samych ˝ydów zbawieniem. Wtedy bowiem, stawszy si´ obywatelami, rolnikami kra
ju, w którym oni, ich ojcowie i pradziadowie si´ porodzili, uwolnieni by zostali od tej ci´˝kiej despotyczne
w∏adzy, którà Kaha∏ sprawuje, od w∏adzy, którà ˝ydowscy arystokraci gniotà i uciskajà ˝ydowski biedn
gmin.
Teraz postaramy si´ opisaç pobie˝nie wychowanie ˝ydów.
Sprawa wychowania ˝ydów nie nale˝y do specjalnie zorganizowanej instytucji lub te˝ do jakiej uczone
korporacji, jest ona poza w∏adzà i opiekà Kaha∏u i nigdzie nie jest zabiezpieczonà jakimkolwiek bàdê fundu
szem. Jest ona wolnym zatrudnieniem, zostajàcym bez ˝adnej kontroli. Ka˝dy ˝yd bez wyjàtku, ujàwsz
w swe d∏onie Melamedowà instrukcj´, Êmia∏o wystàpiç mo˝e na pole nauczycielskie. Chocia˝ ma∏o uzdo
niony, chocia˝ posiada bardzo ma∏o nauki i wiadomoÊci, zawsze potrafi zawojowaç pewnego rodzaju gleb
dla swojego zasiewu. Tak wi´c ka˝dy ˝yd mo˝e wychowaç w∏asne dzieci wed∏ug niczym nieograniczone
swej woli, je˝eli tylko mi´dzy nauczycielem a rodzicami oddajàcymi mu swe potomstwo do nauki stan´∏
zgoda co do zap∏aty, liczby uczniów w Hederze i wyszczególnienia przedmiotów, jakich rodzice ˝yczà so
bie, aby ich dzieci si´ uczy∏y, to ju˝ sposób nauczania nie podpada ˝adnej kontroli ani ˝adnemu ogranicze
niu.
Pomi´dzy mnóstwem Melamedów, którymi zape∏niona jest ka˝da ˝ydowska gromada, nie istnieje te
najmniejsza solidarnoÊç; nie ∏àczy ich ani jednoÊç metody, ani to˝samoÊç programatu, ani jakiegokolwie
bàdê wspólnie interesu.
Przeciwnie, ka˝dy z nich stoi sobie osobno, z pewnà zawiÊcià patrzy na swych towarzyszów rzemios∏a
jako na niebezpiecznych konkurentów w zawodzie nauczycielskim. Tytu∏ Melameda sam przez si´ nie jes
pociàgajàcym, tylko doprowadzony do ostatniej n´dzy ˝yd chwyta si´ tego rzemios∏a. Na dowód tego przy
taczamy ˝ydowskie przys∏owie: „Ze Êmiercià i z melamedostwem nigdy si´ nie spóênisz”.
Rok naukowy u melamedów dzieli si´ na dwa pó∏rocza pi´ciomiesi´czne. Przerwy stanowià dwa miesià
ce w roku, kwiecieƒ (Nisan) i wrzesieƒ (Fiszer), w pierwszym przypadajà Êwi´ta Paski, w drugim zaÊ dzie
Roszhaszana (Nowego roku). Nazbierawszy, czyli w∏aÊciwiej zwerbowawszy w ciàgu tych wakacyjnyc
miesi´cy za pomocà rekomendujàcych s∏ówek przeró˝nych babuni, ciotuni, krewnych, a cz´sto s∏ug tyl
uczniów ile si´ tylko da, Melamed rozpoczyna wyk∏ady codziennie prócz Soboty i Êwiàt, od godzin
dziewiàtej z rana i nie wypuszcza swych uczniów a˝ dopiero o dziewiàtej wieczorem (12 godz na dzieƒ
Klasyfikacja nauk wyk∏adowych w Hederze nie jest mo˝liwà z przyczyny braku jakiegokolwiek programa
tu i samowoli naukowej Melamedów. Najg∏ówniejsze, charakterystyczne jednak oznaki ich nauki mo˝n
u∏o˝yç w cztery kategorie:
1. Dardeke-Melamedim gdzie si´ uczà tylko czytaç.
2. Poczynajàcy nauk´ Humesz (pi´cioksi´˝nica) z t∏umaczeniem na zwyk∏y ˝argon i komentarzem Rasze
3. Poczynajàcy nauk´ Talmudu z komentarzem Rasze.
4. Uczàcy si´ Talmudu z wielu komentarzami i kodeksem praw.
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Hedery wszystkich tych kategorii dzielà si´ na artystokratyczne i gminne. Podobnie jak plebejusz, ojcie
nie ma pretensji do honorowego miejsca w synagodze, które nale˝y do Morejnego, tak syn jego, równie
znajàc swe gminne pochodzenie, nie usiàdzie na jednej ∏awce obok syna szlachcica (morejnego). Miesza
nie si´ kast i stosunki pomi´dzy nimi uwa˝ane sà za profanacj´ i nie majà miejsca w tym najbardziej arysto
kratycznym spo∏eczeƒstwie.
W Hederze I kategorii ch∏opiec przesiaduje zwykle dwa lata od 5. do 7. roku ˝ycia. W II kategori lat 3 o
7. do 10. W III dwa od 10. do 12. W IV zaÊ do swego o˝enienia, a nawet cz´sto jeszcze lat par´ po o˝enie
niu, to jest dopóty, dopóki zostaje na chlebie rodziców ˝ony.
Nie nale˝y jednak mniemaç, aby ch∏opiec w jednym i tym samym Hederze przebywa∏ ca∏à kategori´; c
pó∏ roku zmienia on szko∏´ i nauczyciela, tym sposobem, zanim skoƒczy swà edukacj´, przechodzi na
mniej przez 20 Hederów i 20 rozmaitych Melamedów, nauczajàcych go tego, co sami umiejà. Zap∏ata Mela
meda zale˝y od ugody i od zamo˝noÊci rodziców, biedniejsi p∏acà od 3 do 15 dukatów, za 5 miesi´cy, czy
pó∏rocze szkolne. Bogatsi od 40 do 80 dukatów. Liczba uczniów w Hederze stosownà bywa do wieku uczà
cych si´. W ni˝szego rz´du Hederach mieÊci si´ po 20 i kilku, w wy˝szych zaÊ nie przechodzi nigdy 12. Pla
nu i systemu wyk∏adów napró˝no by szukali u Melamedów, bo nie majà wcale ˝adnego.
Formy nauczania sà przedpotopowe, bez najmniejszego pedagodicznego charakteru. Czytaç uczà na
przód z alfabetu, do∏àczonego do modlitewnika, a póêniej na tym samym modlitewniku. Przy wyk∏adzie B
blii, Melamedzi ograniczajà si´ tylko Pentatuchem (pi´cioksi´˝nicy), t∏umaczàc tekst w duchu ogólnie przy
j´tych komentarzy. Najpierw nawet nauczyciele Talmudu, z których ka˝dy umie zwykle czytaç i t∏umaczy
jeden traktat, niedost´pnà do takiej specjalnoÊci przez ca∏y czas swej melomedowskiej kariery, zmieniajà
co pó∏rocze komplet uczniów. Mi´dzy Melamedami ostatniej kategorii, to jest pomi´dzy tymi, którzy najwi´
cej sà wtajemniczeni w Talmudowà màdroÊç, rzadko przecie˝ znajdujà si´ tacy, którzy mogliby zostaç rab
nami, poczuwajàcy si´ do tak wysokich godnoÊci nie chcà p´dziç n´dznego ˝ywota melamedowskiego. Eg
zaminy odbywajà si´ zwykle co sobot´. Ojciec, uwolniwszy si´ od k∏opotów codziennych trosk ˝ycia, w dni
szabasowym, w dniu odpoczynku i spokoju, je˝eli sam czuje si´ uzdolnionym, odbywa egzaminy swyc
dzieci; je˝eli zaÊ nie umie, uprasza takiego, który jest umiej´tnym. Post´p dzieci w nauce jest najlepszà re
komendacjà dla Melameda na przysz∏e pó∏rocze. Co zaÊ si´ tyczy lokalu na Heder, mo˝e byç umieszczo
nym w ka˝dej brudnej, ciasnej, ciemnej, a nawet smrodliwej izdebce, byleby tylko znajdowa∏ si´ niedalek
mieszkaƒ uczniów. Rachunki i kaligrafia nie nale˝à do programu Melameda. Do tych nauk sà w ka˝dej gro
madzie ˝ydowskiej osobni nauczyciele, którzy chodzà po domach prywatnych i Hederach i dajà lekcje go
dzàc si´ na godziny.
Po niektórych Hederach, tam w∏aÊnie gdzie ucz´szczajà dzieci szlacheckie Morejnów, przychodzà na
uczyciele j´zyków francuskiego, niemieckiego, angielskiego, lecz tylko ˝ydzi z urodzenia, za co sà wyna
gradzani osobno przez rodziców, ale i owszem. Melamedzi nie tylko nie sprzeciwiajà si´ tej woli rodziców
ale i owszem namawiajà ich, bo sami coÊ zawsze przy nich korzystajà.
Sieroty i dzieci bardzo ubogich ˝ydów odbierajà bezp∏atnà nauk´ w Talmudorze, lecz w nim liczba uczniów
w porównaniu z uczàcymi si´ w prywatnych Hederach jest znacznie wi´ksza, bo przychodzi cz´sto 60. Mela
medzi takich zak∏adów pobierajà zap∏at´ z dobroczynnych instytucji ˝ydowskich. Wychowaƒcy zaÊ przep´
dzajà swe ˝ycie po ˝ebracku, uczàc si´ w tych˝e Talmudorach, Eszybotach i Klauzulach. Ci, którzy odzna
czajà si´ nadzwyczajnà zdolnoÊcià – jak przys∏owie ˝ydowskie wyra˝a si´: „zjadajà dnie”, to ma znaczyç
˝e bywajà zapraszani w ka˝dy dzieƒ tygodnia do innej familii, gdzie ich ˝ywià. TalmudorzyÊci, Eszybitni
KlauziÊci, to jest ci, którzy prawie przez ca∏e swe ˝ycie majà schronienie w zak∏adach dobroczynnych, by
wajà pospolicie zi´ciami plebejuszów, którym zawsze to bardzo pochlebia, ˝e do swej familii zagarn´li ta
kich, co zostali nape∏nieni Talmudowà màdroÊcià, jakiej si´ wyuczyli w tych zak∏adach oÊwiaty. Trafiwsz
na dobry chleb u teÊcia, nie przestajà przecie˝ przebywaç w Talmudorach, Eszybotach i Klauzulach. Tylk
ostatecznoÊç zmusza ich do szukania innego kawa∏ka chleba dla powi´kszajàcej si´ liczby dzieci. Wted
pospolicie biorà si´ do Melamedztwa, nie b´dàc do czego innego zdolnymi. Bywajà jednak wypadki wpraw
dzie rzadkie, i˝ ˝yd przebywajàcy w Talmudorach, Eszybotach i Klauzulach, przez wielkà wytrwa∏oÊç w na
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uce, przez skromnoÊç obyczajów, przez pokor´ charakteru i nadzwyczajne zdolnoÊci, dorabia si´ tytu∏u I∏u
(wyborowy m∏ody cz∏owiek) i wtedy ju˝ poszukiwanym bywa nawet przez arystokratyczne familie. Takieg
szcz´Êliwego oczekuje narzeczona z tysiàcami, a nawet czasem zostaje rabinem… To bu∏awa marsza
kowska kariery Melameda.

Rozdzia∏ XVII
O Jom-Kipur (odpuszczaniu grzechów) i Gatorat Nedorym
(rozgrzeszaniu Êlubów, przysiàg, worum)
W IX rozdziale mówiliÊmy o Êwi´cie Rosz-haszane, to jest o Nowym Roku ˝ydowskim, w którym si´ roz
poczyna dziesi´ciodniowy period narodowej pokuty. Ostatnim a najwa˝niejszym dniem tego periodu jes
dzieƒ Jom-Kipur, dziesiàty miesiàc Fiszery. Gdy istnia∏a Êwiàtynia, w dniu tym uroczystym przed arcykap∏a
nem otwiera∏y si´ niedost´pne dla nikogo przez ca∏y rok podwoje Sancta-Sancetorum. Wst´powa∏ przez ni
z oczyszczajàcymi darami, stamtàd zaÊ przynosi∏ narodowi przebaczenie i ∏ask´ Boga. By∏ to dla ˝ydów
dzieƒ postu i spowiedzi, lecz zarazem by∏ to dzieƒ najwy˝szego duchowego tryumfu.
Dzisiaj Jom-Kipur na podobieƒstwo Rosz-Haszane jest wy∏àcznie dniem smutku, j´ków i p∏aczu, któr
g∏oszà osobne ksi´gi jakiego˝ i pewne modlitwy wykonywane w Jom-Kipur. W dniu tym Bóg Izraela zatwie
dza jakby przy∏o˝eniem piecz´ci wszystko to, co przeznaczonym by∏o ˝ydowi podczas Rosz-Haszane. Je
˝eli cz∏owiek, któremy przeznaczona zosta∏a gorzka dola na rok przysz∏y, nie zdo∏a∏ w ciàgu dziesi´ciodnio
wej pokuty zmieniç zapad∏ego wyroku, to ju˝ po przejÊciu Jom-Kipuru wszystko przepad∏o. Wiara to spra
wia, ˝e w dniu tym fatalnym opanowuje dusze ka˝dego ˝yda najsmutniejsza zaduma, to ˝e w Jom-Kipu
˝aden ˝yd nie bierze najmniejszego posi∏ku, nawet kropli wody do ust, sp´dza zaÊ ca∏e 26 godzin, poczàw
szy na 2 godziny przed zachodem s∏oƒca w wigili´ tego dnia, w najgor´tszej modlitwie. Podobnie surow
post dwudziestoszeÊciogodzinny zachowujà wszyscy bez wyjàtku: m´˝czyêni zdrowi, s∏abi, kobiety wszys
kie, nawet po∏o˝nice, i dzieci obojga p∏ci, poczàwszy od 12 lat.
Do zwyk∏ych Êwiàtecznych modlitw tego dnia, przepe∏nionych patriotycznymi wspomnieniami przesz∏e
s∏awy i wielkoÊci Izraela, równie jak nadziejami pr´dkiego powrotu do Jerozolimy, dodane bywajà jeszcze
spowiednicze formu∏y. Ciekawym jest to, ˝e w tych formu∏ach rzeczy wyliczane bywajà w porzàdku alfabe
tycznym. Ów formularz grzechów, zaciemniajàcy istot´ winy, da∏ powód do trafnego wyra˝enia: „˝e autorz
tych formu∏ starali si´ zapewne ulg´ przynosiç pami´ci, a nie sumienu grzesznika”. Najznakomitszà i na
uroczystszà modlitwà dnia tego jest Kol-Nidore, od której Êwi´to rozpoczyna si´ w wigili´, kiedy oddzia
m´skie i ˝eƒskie synagogi ju˝ nape∏nione sà modlàcymi si´, przyodzianymi w Êwiàteczne szty. Kiedy ju
poÊród promieni, jakimi tryska mnóstwo jarzàcych si´ Êwiec woskowych, przyniesinych przez pobo˝nych
kantor z chórem zajà∏ swe miejsce, wtedy ci, którzy sà wybrani na przywódców miasta, odkrywajà Kiwot (a
k´), nast´pnie z g∏´bokim poszanowanie dobywajà Tor´. Chwil´ t´ kantor wraz z ludem wita Êpiewem
przez nos, powtarzajàc trzykrotnie znakomity ów Kol-Nidore. Z bogobojnej postawy i przej´cia si´ g∏´bokie
go, którym ˝ydzi przygotowujà si´ do tej uroczystoÊci, mniemaç by mo˝na, i˝ modlitwa wspomniana jes
najwy˝szym wyrazem spirytualnej kontemplacji i synagogalnego zachwytu. Ws∏uchanie si´ atoli w sen
Kol-Nidore przekonuje inaczej. Ta uroczysta postawa, ów ogólny religijny nastrój, g∏´bokie a bogobojn
przej´cie si´, nie jest wcale modlitwà, lecz aktem wszechludowego zaparcia si´, czyli odwo∏aniem wsze
kich obietnic, Êlubów, przysiàg, zaklinaƒ, do których ka˝dy tam przytomny zobowiàza∏ si´ w roku zesz∏ym
˝e punktualnie dokona ich w roku bie˝àcym. Wobec takiego poblicznego zrzeczenia si´ i odwo∏ania daneg
s∏owa, uznanego przez ˝ydów za jeden z obrzàdków religijnych, ∏atwo wnioskowaç, jak krucha jest podsta
wa wszelkich ˝ydowskich zobowiàzaƒ i kontraktów. Fakt ten jest do tego stopnia oburzajàcym, ˝e przeciw
niemu powstawali nawet oÊwieceni TalmudziÊci, lecz si∏a zwyczaju przemog∏a. Do dnia wi´c dzisiejszeg
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akt zaparcia si´ uczynionych obietnic i Êlubów zwany modlitwà Kol-Nidore zajmuje powa˝ne i Êwi´te mie
sce w liczbie ˝ydowskich obrzàdków.
Oprócz Kol-Nidore jest jeszcze u ˝ydów Gatarat-Nedorym i Messirat Medina, to jest obrzàdki, które pod
czas przysi´gi i Êwiadczenia na podobieƒstwo Kol-Nidore nadajà sumieniu ˝yda mo˝noÊç wÊlizni´cia si
wykr´tami, w procesach zaÊ z nie˝ydami dajà mu sposób oszukania, w obecnoÊci, wówczas kiedy sumie
nie chrzeÊcijanina nie znajduje ju˝ ˝adnego punktu wyjÊcia, a jednym ratunkiem dla niego jest ˝al i pokuta
sumienie ˝yda uspakaja si´ i zadowala wykonywaniem wy˝ej wymienionych obrzàdków rozgrzeszajàcyc
krzywoprzysi´stwo. Po modlitwie nieustannej, a niczym w ciàgu d∏ugiego dnia nieprzerwanej, Êwi´to Jom
Kipur a wraz z nim i dziesi´ciodniowy period pokuty koƒczy si´ takim patriotycznym sygna∏em, jakim si
rozpoczà∏ w Êwi´to Rosz-Haszana, gdy bowiem noc zapadnie, a mod∏y ju˝ ustajà, po synagodze rozchod
si´ g∏os tràby, której towarzyszà okrzyki ca∏ego ludu: „Leszana Gabana Miruszelaim” to jest: „Na rok przy
sz∏y w Jerozolimie”.
Troszczenie si´ Kaha∏u o to, aby prywatne bo˝nice by∏y podczas tego Êwi´ta zamkni´te, t∏umaczy si´ ˝y
czeniem przechowania narodowego charakteru tej uroczystoÊci, jako te˝ ch´cià zwi´kszenia dochodów
które z ka˝dej ˝ydowskiej modlitwy i z ka˝dego ich post´pku w∏adza wyciàgnie dla siebie, jako tego dowo
dzi dokument umieszczony w Ksià˝ce o Kahale Brafmanna pod Nr. 30, a który po rozdziale IX wydrukowa
nym zosta∏ z tym dziele.

Rozdzia∏ XVIII
O kaporet
(Obrzàdek oczyszczania za pomocà ofiary)
Obrzàdek Kaporet jest obrzàdkiem czysto bo∏wochwalczego charakteru. Oto na czym on zale˝y:
Rano w wigili´ dnia Jom-Kipur ˝yd porywa ˝ywego koguta za nogi, unosi go nad swà g∏owà i w takiej po
zycji, okrà˝ajàc z nim trzykrotnie pokój, odczytuje za ka˝dym obrotem zakl´cie nast´pujàcej treÊci: „Ten ko
gut idzie na Êmierç, a ja id´ do d∏ugowiecznego ˝ycia i szcz´Êcia”. Po tym zakl´ciu chwyta koguta za g∏ow
i rzuca go dalego od siebie. Za ma∏oletniego wykonujà ten obrzàdek starsi. To˝ samo czyni kobieta z kurà
To w∏aÊnie nazywa si´ obrzàdkiem Kaporet. Obrzàdek ten znaczy, ˝e obracajàcy koguta lub obracajàca ku
r´ oddaje grzechy swoje tym ofiarom, które zaraz potem padajà pod no˝em rzeênika i idà na Êwiàteczn
pó∏misek dla tych, którzy kosztem ˝ycia tych ptaków oczyÊcili si´ od wszelkich grzechów. Kaha∏ pobiera o
r˝ni´cia koguta lub kury oddzielny podatek.

Rozdzia∏ XIX
O Mikwie
(obrzàdek oczyszania kobiet po periodach miesi´cznych i po po∏ogach)
Mikwa jest to du˝a okràg∏a wanna, wmurowana najcz´Êciej w piwnicy, przeznaczona do obrzàdku obmy
wania si´ kobiet po po∏ogach i po miesiàczce (menstruacji). W staro˝ytnoÊci, kiedy jeszcze ˚ydzi nie zna
praw Talmudu, ale ˝yli wed∏ug praw Moj˝eszowych, kobieta po pewnej liczbie dni po po∏ogu lub po mie
siàczce przynosi∏a kap∏anowi ofiar´, obmycie zaÊ wodà swego cia∏a wieczorem w domu tego˝ samego dni
by∏o dostatecznym, aby mog∏a znowó˝ spó∏kowaç z m´˝em*. Prawo Moj˝esza nie wymaga∏o, aby kobiet
dla spe∏nienia obrzàdku oczyszczania zanurza∏a si´ w êródle lub strumyku, to jest w ˝ywej wodzie. Od cza
su atoli, w którym ˝ycie ˝ydów zacz´∏o byç regulaminowym wed∏ug Talmudowych praw, Soferim (uczen

71

ksi´goznawcy) powodowani w∏asnym interesem otoczyli ten obrzàdek mnóstwem drobiazgowych formalno
Êci, o których traktujà paragrafy od 183 do 203 zawarte w ksi´dze IV Tour-Orach-Chaim. Dzi´ki tej d∏ugie
a nawet przyd∏ugiej wiàzaninie przeró˝nych wymys∏ów, do ostatecznoÊci obarczajàcych i obcià˝ajàcych ˝y
cie ˝ydowskie, wynalazcy tych formalnoÊci postarali si´ ujarzmiç ˝ydów nawet w domach i podaç swej kon
troli najwi´cj skryte stosunki ma∏˝eƒstwa. Z obrzàdku obmywania si´ i przez to oczyszczania cia∏a, wywià
za∏ si´ z powodu tych formalnoÊci skutek zupe∏nie przeciwny, to jest, ˝e kobieta zamiast si´ obmyç, zabru
dza swe cia∏o w sposób najobrzydliwszy.
* Ksi´ga Moj˝esza III Rozdz. I s.1-8 Rozdz. XIX s.19-33.

Mikwa zawiera w sobie 2/8 sà˝nia kubicznego obj´toÊci. Woda w niej powinna byç ˝ywa, czyli bie˝àca
lecz poniewa˝ w zimnej wodzie, szczególniej w czasie mrozów, nie by∏oby przyjemnym, a nawet mo˝liwym
zanurzyç si´, Mikw´ tak urzàdzono, ˝e przybytek do niej wody ˝ywej jest bardzo ma∏y, prawie nic nie zna
czàcy. Przy tym woda w niej si´ znajdujàca ogrzewanà bywa przez rur´ w kszta∏cie samowaru lub te˝ p
prostu za pomocà dolewanego wrzàtku. W takim wi´c zbiorniku wody, który zwykle umieszczonym jes
w piwnicy, dokonywane bywajà zanurzenia kobiet w sposób nast´pujàcy:
Najprzód ˝ydówka, rozebrawszy si´, rozczesuje w∏osy jak najstaranniej, potem obcina paznokcie u nóg
których palce cz´stokroç z przyczyny wielkiej gorliwoÊci Negel-Schmeidke krwià si´ zabarwiajà. GorliwoÊ
tej ostatniej bywa tak wielkà, ˝e zadziera ona skorup´ ze strupów b´dàcych na ciele tej, która ma si´ zanu
rzyç, najmniejsza bowiem przeszkoda tamujàca wodzie przyst´p do cia∏a, uczyni∏aby ca∏à ceremoni´ zanu
rzania niewa˝nà, po czym kobieta spuszcza si´ po schodkach do Mikwy, a zamàciwszy wod´ wed∏ug wy
magaƒ prawa, odmawia pewnà modlitw´ i zanurza si´ tak, aby koƒce jej w∏osów nie wystawa∏y na po
wierzchni´ wody. W tej pozycji zostaje pod wodà dopóki g∏os z góry stojàcej nad Mikwà dozorczyni zwane
Turkerke nie wymówi s∏owa Koszer.
Trzykrotne zanurzenia koƒczà obrzàdek. Lecz pozostaje jeszcze jedna rzecz do spe∏nienia i to najprzy
krzejsza, najobrzydliwsza! Zanurzajàca si´ musi wyp∏ukaç g´b´ wodà z Mikwy i dopiero potem ust´puj
swego niejsca innej oczekujàcej swej kolejki*.
* Dwie kobiety nie mogà jednoczeÊnie wykonywaç obrzàdku Mikwy. Gdy jedna si´ zanurza, inne muszà czekaç, a˝ ich kolej nadejdzie.

W ciàgu jednego wieczora w jedej i tej samej Mikwie zanurzajà si´ setki kobiet ˝ydowskich. Poniewa
zaÊ wskutek kahalnych rozporzàdzeƒ woda w Mikwie odmienionà bywa tylko raz na miesiàc, a czasem
rzadziej, tak wi´c w tej samej brudnej wodzie tysiàce kobiet musi si´ zanurzaç, a ka˝da z nich obowiàzan
wyp∏ukaç usta takà odra˝ajàcà zgniliznà. ˚e Mikwa jest wielce przykrà katownià, ˝e staje si´ przyczynà roz
mna˝ania si´ przeró˝nych skórnych i innych chorób pomi´dzy ˝ydami, tego nie potrzeba dowodziç. Opróc
tego jakby rozmyÊlnego wykonywania, przedstawia ciemny i ci´˝ki obraz jakby rozmyÊlnego dr´czenia.
W wilgotnym, ciasnym, zab∏oconym podziemiu, przy skàpo migajàcym oÊwietleniu jednej albo dwóc
Êwieczek ∏ojowych, t∏um nagich kobiet z rozci´tymi do krwi palcami u ràk i nóg, a nawet z ranami na ciele
dr˝àc i kurczàc si´ z zimna, ciÊnie si´ naoko∏o g∏´bokiej, nape∏nionej wodà jamy, z której k∏´bami unosz
si´ g´ste, duszàce wyziewy, ka˝da zaÊ z tych kobiet stara si´ zajàç jak najbli˝sze miejsce schodów prowa
dzàcych do owej jamy. Tam na dole w ciemnym i smrodliwym zam´cie, kobieta z zupe∏nym zaparciem si
siebie, pokonaç musi wstr´t i nudnoÊci, które jà porywajà od smrodliwej, przegni∏ej wody, a mocujàc si
z sobà, dokonuje spazmatycznego trzykrotnego zanurzenia i wyp∏ukania tym smrodem swoich ust.
Obraz ten podziemnego piek∏a nabiera jeszcze czarniejszego i pos´pniejszego uroku przy migotajàcym
i bladawym blasku dwóch Êwieczek ∏ojowych. Nad Mikwà stojàca Tukerke, na podobieƒstwo podziemne
kap∏anki lub fantastycznej czarownicy legendowej, odprawiajàcej czary dla z∏ych duchów, surowym okiem
Êledzi, aby obrzàdek by∏ ÊciÊle wykonywanym w g∏´bi jamy, w której ofiara z niecierpliwoÊcià oczekuje zba
wiennego s∏owa Koszer, jakby z ∏aski wymówionego przez Tukerke, a którego wymówienie pr´dsze lu
póêniejsze mo˝e sprawiç ulg´ lub nies∏ychanà m´k´.
Na widok tej ba∏wochwalczej i barbarzyƒskiej sceny ciÊnie si´ do duszy straszne oburzenie, wywo∏ujàc
zapytania: czy˝ istotnie zbydl´cajàcy fanatyzm zmuszajàcych do takich obrzàdków powinien byç pojmowa
nym jako czeÊç Boga najwy˝szego? czyli˝ te wo∏ajàce o pomst´ wstr´tne czynnoÊci wykonywane byç po
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winny poÊród cywilizowanego Êwiata w Europie, w drugiej po∏owie XIX w.? O biedne wy, biedne ˝ydowski
kobiety! Nie dziw, ˝e wasza m∏odoÊç tak pr´dko wi´dnieje, skoro co miesiàc ka˝da z was musi podobme
si´ poddaç katuszy! Nie dziw, ˝e macie tak ma∏o sk∏onnoÊci do czystoÊci, kiedy w imi´ religii zmuszajà wa
zanurzaç si´ i p∏ukaç usta brudnà wodà, a raczej smrodliwym p∏ynem, od którego mimo woli porywajà wa
nudnoÊci i kurcze.
Za ka˝de oczyszczenie ˝ydówka musi oprócz tego op∏aciç si´ i oddaç pewnà ustalonà kwot´ pieni´˝n
przedsi´biorcy, któremu Kaha∏ odda∏ w dzier˝aw´ ∏aêni´ dla kobiet. Kaha∏ wi´c dla powi´kszenia swoic
dochodów nie wzdryga si´ dotykaç despotycznà w∏adzà najskrytszych stosunków ma∏˝eƒstwa, jak to wska
zujà dokumenta znajdujàce si´ w Ksià˝ce o Kahale pod 135 i 149 nr., a przytoczone w tym dziele.

Rozdzia∏ XX
O Kidesz i Gabdala (modlitwa nad czaszà w synagodze i w domu)
Modlitw´ nad czaszà, ten staro˝ytny ˝ydowski obrzàdek, wykonuje si´ tak w synagodze, jako te˝ w pry
watnych bo˝nicach i w domach po wieczornej, codziennej, zwyczajnej modlitwie.
Modlitwa nad czaszà odmawiana w piàtek wieczorem i w ka˝dà wigili´ innych Êwiàt ˝ydowsich zowie si
Kidesz (poÊwi´cenie). Ta zaÊ, która w dzieƒ soboty i inne dnie Êwiàteczne bywa odmawianà, zowie si
Gabdala (odró˝nienie dnia Êwiàtecznego od zwyczajnego).
Z czaszy, nad którà Kantor wymawia w zgromadzeniu modlitw´, dawanym bywa wino do zakosztowani
ma∏ym dzieciom. W domach prywatnych zaÊ, w których ˝yd po przejÊciu z synagogi odmawia tak˝e modl
tw´ nad czaszà w piàtek wieczór i w wigili´ ka˝dego Êwi´ta, wszyscy domownicy siedzàcy przy wieczerzy
pijà z niej po jednej kropli wina. Je˝eli nie ma wina, to Kidesz odbywa si´ nad chlebem poÊwi´conym
a Gadbala nad piwem lub wódkà. W synagodze ma si´ rozumieç wina nigdy nie brak; ofiarowaç wino dl
czaszy synagogalnej, jest to okazaç wielkà gorliwoÊç pod wzgl´dem religijnym i dobroczynnym. Niektórz
p∏acà nawet Kaha∏owi za to prawo ofiarowania.
Kidesz s∏awi Jehow´ za to: „˝e On wybra∏ naród ˝ydowski spomi´dzy wszystkich innych narodów”,
Gabdala za to: „˝e On dzieli∏ dnie Êwiàteczne od powszednich, ˝e oddzieli∏ Êwiat∏o od ciemnoÊci, a lu
Izraela od wszystkich innych ludów”.

Zakoƒczenie
Przy Êwietle, jakie pada na ˝ycie i sprawy ˝ydów z wyjaÊnieƒ zawartych z XX rozdziale naszego dzie∏a
popartych niektórymi aktami i dokumentami przytoczonymi przez Brafmanna, ∏atwo zrozumieç i wyt∏uma
czyç przyczyny tych przeÊladowaƒ, kl´sk i nieszcz´Êç, jakie trapi∏y ˝ydów po rozmaitych krajach i w ró˝
nych epokach; równie ∏atwo objaÊniç sobie fakt, ˝e cywilne prawa nabyte przez nich w rozmaitych mie
scach by∏y tylko – jak powiada Napoleon – „Chwilowym z∏udzeniem” i ˝e dlatego nied∏ugo im pos∏ugiwa∏y
Przyczyny tych faktów le˝à w samym Judaizmie, w jego oddzielnych fanatyczno-religijnych i spo∏ecz
nych instytucjach… w Kahale!
Niezaprzeczonym jest tak˝e, ˝e dopóki trwaç b´dzie i panowaç oficjalna w∏adza ˝yda nad ˝ydem i dopó
ki istnieç b´dzie oddzielne Talmudowe królestwo wraz z Kaha∏em, Bet-Dinem, faktorami, tajnymi przeÊla
dowcami … z jego Hazaka i Meropie (to jest prawem obdzierania i eksploatowania ChrzeÊcijan, nabytym z
pieniàdze od Kaha∏u), dopóty Êredniowieczny ˝ydowski porzàdek dochowa si´ w zupe∏nej nietykalnoÊci wo
bec reform zaprowadzonych przez w∏adze rzàdowe, administracyjne, sàdowe lub policyjne. ˚ycie materia
ne i moralne mas ˝ydowskich b´dzie zawsze niewolniczym i parali˝owanym przez Kaha∏, jak si´ to dotych
czas dzieje, kraj, w którym zamieszkuje ludnoÊç chrzeÊcijaƒska nie przestanie przez nich byç uwa˝anym
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jak powiada Kulun, jako jezioro, w którym ka˝dy ˝yd mo˝e Êmia∏o zapuszczaç sieci, gdy kupi∏ od Kaha∏
prawo Hazaka i Meropie.
Na podstawie przez histori´ stwierdzonej ˝ywotnoÊci organizacji kahalnej utrzymuje, ˝e dopóki zniszczo
ne nie zostanà odr´bne instytucje ˝ydowsie, istniejàce poÊród wielkich mas Izraela zamieszka∏ych po mia
tach i miasteczkach, dopóki te masy darmozjadów nic nie produkujàcych nie zostanà u˝yte do uprawy ro
do pracy przy kolejach, kana∏ach i tem podobnych przedsi´biorstwach, dopóki trudniç si´ b´dà lichwà, kra
marstwem, faktorstwem i oszukaƒstwem wszelkiego rodzaju… dopóki kszta∏cenie m∏odzie˝y ˝ydowskie
odbywaç si´ b´dzie jak dotychczas po hederach w fanatycznym talmudowym duchu… dopóty starania rzà
dów, majàce na celu zamieniç ˝ydów na po˝ytecznych obywateli kraju, oraz ˝yczenia oÊwieconych ˝ydów
przeprowadzenia w ˝yciu faktycznego równouprawnienia na zasadzie nabytych ju˝ cywilnych i politycznyc
praw, pozostanà jak dotàd czasem tylko „pium desiderium”.

Dodatki
Podania talmudyczne o Bogu.
Pan Bóg wed∏ug Talmudu trzy godziny na dzieƒ czyta ksi´gi Zakonu, potem trzy godziny sàdzi, dalej trz
godziny ˝ywi Êwiat, a trzy ostatnie godziny bawi si´ z królem ryb „Lewiatanem”. W nocy, dodaje rabi Mena
chem, Pan Bóg studiuje Talmud. Istnieje w niebie coÊ na kszta∏t szko∏y, do której ucz´szczajà anio∏owie
a nawet sam z∏y duch (Aszmodai), który tam uczy si´ Talmudu. Co si´ tyczy Lewiatana, jest to potwór ta
ogromny, ˝e z ∏atwoÊcià po∏knà∏by ryb´ 300 mil d∏ugoÊci. Pan Bóg od∏àczy∏ go od samicy, gdy˝ inaczej ca∏
Êwiat zosta∏by nape∏niony straszliwymi potworami, a zabiwszy samic´, mi´so jej usoli∏ na pokarm dl
mieszkaƒców raju. Zresztà Pan Bóg bawi∏ si´ z Lewiatanem tylko do czasu zburzenia Êwiàtyni Jerozolim
skiej; od owej epoki zabawy tej zaniecha∏. Dawniej Pan Bóg lubi∏ taƒczyç: stworzywszy Ew´, zaplót∏ jej w∏o
sy i puÊci∏ si´ z nià w tany, lecz po zburzeniu Êwiàtyni zaniecha∏ i tej rozrywki i sp´dza czas, p∏aczàc na
wielkoÊcià swego grzechu, którego si´ dopuÊci∏, pozwalajàc na zniszczenie jerozolimskiego koÊcio∏a
Grzech ten na sumieniu Boga jest tak wielkim, ˝e nawet w nocy cz´sto siedzi on i ryczy niby lew: „biada m
˝em pozwoli∏ zburzyç swój dom i uprowadziç swoje dzieci”. Dawniej Bóg nape∏nia∏ sobà ca∏y Êwiat, lecz p
zburzeniu Êwiàtyni ˝ydowskiej zosta∏o mu tylko 4 ∏okcie miejsca. DziÊ Pan Bóg nierad nawet, gdy kto wys∏a
wia i smutnie wtedy si´ odzywa: „b∏ogos∏awiony król, którego s∏awià w jego w∏asnym domu, ale co przysto
ojcu, który swe dzieci pogrà˝y∏ w n´dzy?”.
Tak wi´c Bóg doÊwiadcza ciàg∏ych zgryzot sumienia i nieomal z∏orzeczy sam sobie, za to, ˝e ˝ydów roz
proszy∏ po Êwiecie. WielkoÊç tej skruchy i zgryzot widaç ju˝ z tego, ˝e Bóg naÊladuje ryk lwa, który niegdy
pochodzi∏ z lasu elajskiego. Cesarz rzymski chcia∏ tego lwa widzieç, kaza∏ wi´c go sprowadziç, ale gdy lew
w odleg∏oÊci 400 mil od Rzymu zarycza∏, od ryku tego wszystkie ci´˝arne kobiety poroni∏y i mury Rzymu ru
n´∏y; gdy zarycza∏ powtórnie w odleg∏oÊci, wówczas wszystkim Rzymianom powypada∏y z´by, cesarz spad
z tronu i b∏aga∏, a˝eby lwa napowrót odprowadzono. Op∏akujàc ruin´ Jerozolimy, Bóg roni codziennie dwi
wielkie ∏zy, które spadajà do morza z takim odg∏osem, ˝e ziemia dr˝y w swych podstawach i tym sposobem
powstajà trz´sienia ziemi.
Pan Bóg poczuwa si´ do winy, ˝e uczyni∏ ksi´˝yc mniejszym od s∏oƒca i nakazuje z tego powodu ofiar
b∏agalnà (?) za siebie, ˝e pod tym wzgl´dem zgrzeszy∏. Czasem wypada mu nawet z∏amaç przysi´g´: ta
np. mia∏o to miejsce wtedy, gdy Bóg przysiàg∏, ˝e ˝aden z Izraelitów, którzy obozowali w pustyni, nie dostà
pi ˝ywota wiecznego, a jednak potem od tej przysi´gi odstàpi∏.
Niekiedy Pan Bóg potrzebuje, a˝eby kto rozgrzeszy∏ go, tak pewnego razu s∏ysza∏ pewien rabin wo∏ani
Boga: „Biada mi, kto mi´ rozgrzeszy!” Gdy zaÊ ów rabin opowiedzia∏ to swoim kolegom, ci nazwali go os∏em
za to, ˝e nie rozgrzeszy∏ Pana Boga. Zwykle mocen jest rozgrzeszyç Pana Boga anio∏ zwany Mi, który sto
pomi´dzy niebem i ziemià. Niekiedy Pan Bóg nawet k∏amie, jak to, wed∏ug Talmudu, uczyni∏ np. wtedy, gd
chcia∏ pogodziç Abrahama z Sarà, stàd wniosek, ˝e dla spokoju wolno k∏amaç.
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Pan Bóg jest wed∏ug Talmudu przyczynà grzechów ludzkich, gdy˝ stworzy∏ on z∏à stron´ natury ludzkie
przeznaczy∏ ludzi do grzechu i zmusi∏ gwa∏tem Izraelitów do przyj´cia zakonu. Dla tego cudzo∏óstwo Daw
da i wyst´pki synów Helego nie by∏y grzechem.
Rohling s. 22-25).

O z∏ych duchach.
Pan Bóg stworzy∏ diab∏ów w piàtek wieczorem, lecz ˝e ze zmierzchem nastàpi∏ szabas, nie zdà˝y∏ wi´
przyoblec ich w cia∏o ani w szaty. Diab∏y sà z ognia, wody lub jakiejÊ materii podksi´˝ycowej, która zreszt
nie jest do niczego przydatnà. Niektóre diab∏y pochodzà od Adama i dwóch diablic albo te˝ od Adama i dia
blicy Lilits, która przez 130 lat zast´powa∏a mu miejsce ˝ony: potomstwo ich bardzo si´ rozmno˝y∏o, pom
mo ˝e 100 dziennie umiera∏o. Z∏e duchy rodzà si´ i postajà ciàgle i teraz, wszelako okolicznoÊci, które we
d∏ug Talmudu, dajà nam ˝ycie, tutaj przytoczyç niepodobna. Cz∏owiek mo˝e tak˝e zabijaç diab∏ów, np . pie
kàc mann´. W czasie potopu, z∏e duchy by∏y wygin´∏y, gdyby pewnej ich liczby nie by∏ zabra∏ Noe do arki. Sie
dliskiem z∏ych duchów sà: powietrze, morze, a tak˝e mieszkania ludzkie i sprz´ty domowe. W czasie sn
duch snu opuszcza cia∏o cz∏owieka, a natomiast sadowi si´ w nim z∏y duch, który z przebudzeniem si´ cz∏o
wieka znika; najd∏u˝ej wszelako trzyma si´ koƒców palców i dlatego w∏aÊnie zaraz po zbudzeniu ka˝d
Izralita obowiàzany jest starannie umywaç r´ce. Zresztà z∏y duch lubi przebywaç jedynie w „czystym naczy
niu”, to jest w ciele dzieci Izraela; dlatego jeÊli niewierni dotykajà si´ np. ˝ywnoÊci dla ˝ydów przeznaczone
nie mo˝e byç szkodliwym, choçby r´ce niewiernego nie by∏y umyte. Tak samo nie szkodzi, jeÊli do ˝ywno
Êci dotykajà si´ brudnymi r´kami dzieci ˝ydowskie, gdy˝ do lat trzynastu nie majà jeszcze one zupe∏nej du
szy, a takich cia∏ z∏y duch unika. Umywanie ràk ze wzgl´du na trzymajàcych si´ palców diab∏y, jest aktem
tak wa˝nym i koniecznym, ˝e Talmud zaniedbujàcym tego obowiàzku grozi utratà pami´ci, ob∏àkaniem
a nawet stanowi kar´ Êmierci.
Przeciwko z∏ym duchom oprócz umywania ràk s∏u˝à jeszcze rozmaite talizmany i czary. Do rz´du na
wa˝niejszych nale˝y „mezyze” – to jest zwitek pergaminowy do drzwi przybity dla odegnania z∏ych duchów
A˝eby ochroniç po∏o˝nic´ i nowonarodzone niemowl´ od z∏ego ducha, u˝ywajà innego kawa∏ka pergamin
lub papieru, na którym wypisujà psalm 121 z do∏àczeniem imion anio∏ów i formu∏ kabalistcznych i przykleja
jà go nad ∏ó˝kiem, u drzwi, okien i u wszelkich otworów, którymi diab∏y mog∏yby si´ przedostaç. Ten tal
zman nazywa si´ Szyr-Hamailis. Chcàc napiç si´ wody, nale˝y z wierzchu nieco wylaç, gdy˝ w∏aÊni
z wierzchu pijà z∏e duchy. Nigdy nie nale˝y piç wody po ciemku, a˝eby nie po∏knàç z∏ych duchów; szczegó
niej jest to niebezpiecznym w nocy na sobot´ i na Êrod´. Kto sam jeden Êpi w pokoju, popada pod w∏adz
diab∏ów i diablicy Lilis. Nie nale˝y stawiaç pod ∏ó˝kiem jedzenia ani napoju, choçby w zakrytym naczyniu
ani te˝ jeÊç cokolwiek napocz´tego wczoraj, gdy˝ z∏y duch w takich przedmiotach lubi si´ gnieêdziç. M´˝
czyzna nie powinien przechodziç pomi´dzy dwoma kobietami, dwoma psami, w´˝ami lub wieprzami, gdy
podobnym parom towarzyszy zwykle z∏y duch, jako trzeci. Diab∏y znajdujà si´ tak˝e pod rynnà, gdy˝ z nie
woda kapie; dlatego nie nale˝y tam nigdy staç podczas deszczu lub po deszczu.
Podobnie˝ lubià oni pomyje, dlatego te˝ nie nale˝y chodziç boso po rozlanych pomyjach. Wtedy tylk
mo˝e byç nieszkodliwym, jeÊli na tym miejscu widaç 60 Êladów ludzkich, jeÊli zlane miejsce oÊwieca s∏oƒ
ce, jeÊli posypane piaskiem lub jeÊli si´ uprzednio splunie.
Nie nale˝y staç naprzeciwko kobiet wychodzàcych z domu, gdzie jest nieboszczyk, gdy˝ zwykle towa
rzyszy im Malach Hamuwes, duch Êmierci. W czasie epidemii nie nale˝y chodziç Êrodkiem ulicy, gdy˝ t´d
w∏aÊnie przechodzili Malach Hamuwes, wówczas mniej pot´˝ny, chodzi w∏aÊnie brzegami ulic. (Zarecki s. 2-12
Pan Bóg stworzy∏ cz∏owieka nast´pujàcym sposobem. Zebrawszy kurz i py∏ z ca∏ego Êwiata, zrobi∏ z teg
bry∏´ b∏ota, z której nast´pnie ulepi∏ cz∏owieka przy tem poczàtkowo Adama i Ew´ razem w jednym kawa
ku, potem zaÊ rozcià∏ takowy na dwoje i od∏àczy∏ kobiet´ od m´˝czyzny. Adam by∏ tak olbrzymiego wzrostu
˝e g∏owà dotyka∏ firmamentu; ilekroç zaÊ po∏o˝y∏ si´, g∏owa jego si´ga∏a wschodu, a nogi zachodu. Potem
uczyni∏ Pan Bóg dla Adama otwór w ziemi, przez który móg∏ podglàdaç ca∏à ziemi´ od koƒca do koƒca. Do
piero po grzechu pierworodnym Pan Bóg zmniejszy∏ Adama do rozmiaru dziesiejszego cz∏owieka.
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Og, król Bazanu, o którym Biblia wspomina, otrzyma∏ imi´ stàd, ˝e zasta∏ Abrachama zaj´tego piecze
niem wielkanocnej macy (po hebr. ugga). Od potopu ocala∏ Og tym sposobem, ˝e siedzàc na jednoro˝cu
jecha∏ czy p∏ynà∏ tu˝ obok arki, gdy˝ ko∏o arki woda by∏a zimna, a w innych miejscach goràca. Og zjada∏ co
dziennie oko∏o 200 wo∏ów, tyle˝ sztuk zwierzyny i wypija∏ 1000 miar wina. Gdy Izraelici przyszli do Bazan
Og us∏ysza∏, ˝e obóz izraelski rozciàga si´ na trzy mile; wzià∏ wi´c gór´ trzymilowà na g∏ow´, lecz Pan Bó
zes∏a∏ mrówki, które przegryz∏y otwór, tak ˝e opad∏a ona na szyj´ Ogowi; nadto z´by jego przebi∏y szcz´
i wros∏y w gór´, tak ˝e nie móg∏ poruszyç szyjà. Wtedy przyszed∏ Moj˝esz, wzià∏ dziesi´cio∏okciowà siekie
r´, podskoczy∏ na dziesi´ç ∏okci w gór´ i z ca∏ej si∏y cià∏ Oga po nogach. Wszelako Og nie umar∏, lecz ˝yw
cem dosta∏ si´ do raju. W innym jednak miejscu opowiada Talmud, ˝e pewien rabin ujrza∏ raz koÊç udow
trupa i biegnàc trzy mile wzd∏u˝ tej koÊci, do koƒca jej dojrzeç nie móg∏. By∏a to koÊç Oga z Bazan.
Abraham, wed∏ug Talmudu, jad∏ i pi∏ za 74 ludzi, dlatego posiada∏ te˝ si∏´ 74 ludzi. Wszelako, w porów
naniu a Ogiem, Abraham by∏ ma∏y i s∏aby, raz gdy Ogowi wypad∏ zàb, Abraham zrobi∏ sobie z niego krzes∏o
Szczególnie liczne sà dziwaczne i zabobonne poglàdy w przepisach tyczàcych si´ mod∏ów, odzie˝
i Êwi´cenia szabasu. Tak np. nienakrywania g∏owy zabrania Talmud pod obawà wiecznego pot´pienia: ni
wolno postawiç czterech kroków z go∏à g∏owà i dlatego talmudziÊci noszà zwane krymki i jarmu∏ki.
Okrywanie si´ „ta∏ysem” to jest znanà chustkà we∏nianà bia∏à w czarne pasy równa si´ wed∏ug Talmud
wykonaniu 613 dobrych uczynków; kto nie u˝ywa tego Êwi´tego okrycia, zostanie przez diab∏y porwanym
do piek∏a. Sam Pan Bóg nawet okrywa si´ ta∏ysem, jak to, wed∏ug Talmudu, widzia∏ Moj˝esz.
Szczegó∏owo bardzo podaje Talmud przepisy obcinania paznokci, którego to ka˝dy Izraelita powinie
dope∏niç w piàtek rano. Nale˝y paznokcie obcinaç, poczynajàc od lewej r´ki i przechodzàc od pierwszeg
palca, do trzeciego, potem do piàtego, a nast´pnie obcinaç drugi i czwarty. Obci´te pacnokcie nale˝y sta
rannie zawinàç w papier i schowaç, a˝eby nie nastàpi∏y na nie kobiety, gdy˝ w takim razie grozi wielkie nie
szcz´Êcie.
Kto spali obci´te obrzynki paznokci, ten jest b∏ogos∏awionym; kto zaÊ je rozrzuca – ten jest „rusze
(grzesznikiem), gdy˝ kobieta, nastàpiwszy na nie, mo˝e urodziç nie˝ywe dzieci. Obcinaç paznokcie dlateg
nale˝y w piàtek, ˝e odrastajà one zwykle trzeciego dnia i gdyby wi´c zosta∏y obci´te we czwartek, wted
ros∏yby w sobot´, a wi´c nie mia∏yby odpoczynku w szabas, który jest Êwi´tem dla wszystkich rzeczy
a wi´c i dla paznokci. Kto nie obcina paznokci w piàtek, ten mo˝e utraciç pami´ç, dzieci i majàtek.
W czasie gotowania przez dzieci ˝ydowskie potraw przeznaczonych na uczt´ szabasowà, przytomni s
w ka˝dym domu anio∏owie, którzy pomagajà osobiÊcie ka˝dej gospodyni. Gdy przed ucztà szabasowà go
spodarz odmawia osobnà na ten cel przeznaczonà modlitw´, wszyscy powinni mieç twarze weso∏e i zacho
wywaç si´ spokojnie, a˝eby nie odstarszyç anio∏ów i nie daç przyst´pu z∏ym duchom.
Âwi´cenie soboty jest najwa˝niejszym dogmatem u ˝ydów. Ca∏e folia∏y Talmudu traktujà drobiazgow
przepisy szabasowe i podajà prawid∏a pe∏ne subtelnych odró˝nieƒ i drobiazgowej kazuistyki. Tak np
w dzieƒ szabasu nie wolno niczego nosiç poza obr´bem domu: nawet okruchy chleba itp., które przypad
kiem mogà znaleêç si´ w kieszeni odzie˝y, nawet szpilka lub chustka do nosa uwa˝ane sà za ci´˝ar, które
go nie wolno nieÊç. Dla z∏agodzenia tych surowych przepisów, a raczej dla ich wymini´cia, sam Talmud po
daje subtelne kazuistyczne przepisy. Tak np. chustkà do nosa mo˝na obwiàzaç sobie szyj´ lub r´k´, nib
dla ciep∏a, i wtedy chustka przestaje byç ci´˝arem i zostaje cz´Êcià odzie˝y. Dalej poniewa˝ w jednym do
mu wolno przenosiç niektóre przedmioty, z pokoju do pokoju, przeto istniejà rozmaite Êrodki, a˝eby uczyn
z kilku domów lub nawet z ca∏ej okolicy jeden dom. Tu nale˝à obrz´dy zwane „Ojryw”, które polegajà zresz
tà na tym, ˝e gospodarz innego domu daje chleba swemu sàsiadowi i tym sposobem oba domy, jak
wspólny chleb jedzàce uwa˝ajà si´ za jeden, wtedy wolno w szabas przenosiç jedne przedmioty do drugie
go. Nie wolno w szabas oddalaç si´ od swego mieszkania wi´cej jak na 2000 kroków; ale i tu Talmud wy
myÊli∏ sposób wymijania przepisu; nale˝y w przedzieƒ szabasu lub Êwi´ta udaç si´ o 2000 kroków od swe
go domu i tam zakopaç w ziemi kawa∏ek chleba; tym sposobem owe miejsce staje si´ niby domem tego
który tam chleb zakopa∏, gdy˝ jest ono miejscem szabasowej uczty i mo˝na do niego we wszystkie stron
udawaç si´ w szabas o 2000 kroków. Ten obrzàdek nazywa si´ „Ojrym tchima”.
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Przy Êwiecy w szabas lub Êwi´to wolno czytaç lub oczyszczaç swà odzie˝ od owadów (co nie jest zabro
nionym) wtedy tylko, gdy ktoÊ jest obecny, a˝eby pilnowaç czytajàcego lub oczyszczajàcego si´ i dopuÊc
go do objaÊnienia Êwiecy, co móg∏by ∏atwo uczyniç, zapomniawszy si´, gdyby by∏ sam. Paliç fajk´ lub cyga
ra w szabas nie wolno, przeto surowi talmudyÊci przygotowujà sobie na szabas butelk´ tytoniowego dym
i poprzestajà na jego wciàganiu. Kupowaç i sprzedawaç w sobot´ i Êwi´ta nie wolno osobiÊcie, ale mo˝n
przy poÊrednictwie niewiernych. Miedzianych pieni´dzy braç do r´ki nie wolno, lecz srebrne – mo˝na. Wia
domo, ˝e dziÊ ch´ç zysku przemog∏a przepisy talmudyczne i wielu ˝ydów sprzedaje i kupuje w szaba
i Êwi´to. Udawaç si´ w podró˝ zawsze nale˝y tak, a˝eby na szabas byç w domu z powrotem. Wszelako d∏u
gà podró˝, która mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ tydzieƒ, jak np. podró˝ morskà, wolno odbywaç i w szabas, byle ty
ko wsiàÊç na okr´t nie póêniej jak we Êrod´; udajàc si´ w podró˝ rzecznà, wolno wsiàç na statek w piàte
rano: wtedy ju˝ statek mo˝e uchodziç za dom ˝yda i wolno mu byç na nim w szabas. Wszelako nale˝
zwracaç uwag´ na to, a˝eby okr´t lub statek nie odp∏ywa∏ wy∏àcznie dla ˝ydów, lecz ˝eby na nim koniecz
nie znajdowali si´ goje.
Pogarda i nienawiÊç Talmudu ku obrzàdkom ChrzeÊcijaƒskim.
Talmud podaje mnóstwo przepisów zabraniajàcych izraelitom mieç intaresa z „wyznawcami pewneg
cz∏owieka” (ojsoj oisz, to jest Jezusa; p. wy˝ej), mieszkaç w miastach, gdzie sià ich Êwiàtynie, a nawet zbl
˝aç si´ do chrzeÊcijaƒskiej Êwiàtyni i na nià spoglàdaç. Wszelako za grzechy nasze, ˝yjàc mi´dzy chrzeÊc
janami (dodaje Talmud), nie mo˝emy ÊciÊle zachowywaç tych przepisów. Nie wolno wszelako Êwiàt chrze
Êcijaƒskich nazywaç Êwi´tami ani ich koÊcio∏ów koÊcio∏ami, lecz zamiast mojadym (Êwi´to), nale˝y mów
ojd (b∏àd, upadek), a zamiast tﬁle (Êwiàtynia); nale˝y koÊció∏ chrzeÊcijaƒski nazwaç tiﬁle (paskudztwo).
Surowi talmudyÊci nawet miasteczka ukraiƒskiego Bia∏ej Cerkwi nie chcà nazywaç tymi wyrazami, lec
przekr´cajà jego nazw´ na Szwarctyme (czarne plugactwo). Ju˝ to w ogóle nie wolno talmudyÊcie u˝ywa
chrzeÊcijaƒskich s∏ów przychylnych ani pochwa∏: tak np. nie godzi si´ chwaliç pi´knoÊci chrzeÊcijanina lu
chrzeÊcijanki, dzieci chrzeÊcijaƒskie nale˝y nazywaç szykse (gadzina) itd. Handel przedmiotami Êwi´tym
dla chrzeÊcijan oznaczonymi w Talmudzie ogólnym wyrazem e∏y∏ym (ba∏wany), do których nale˝à, obrazy
krzy˝e, medaliki, itd. równie˝ jest ˝ydom wzbroniony; wtedy tylko wolno kupowaç i sprzedawaç t
przedmioty, gdy sà uszkodzone przez samych chrzeÊcijan.
Talmud zabrania równie˝ puszczaç dzier˝awà dom chrzeÊcijaninowi, dlatego ˝e wniesie on do dom
swojego e∏y∏ym: przepis si´ga czasów przeÊladowania chrzeÊcijan, gdy ci zmuszeni byli w domach urzà
dzaç o∏tarze. Teraz zaÊ, dodajà póêniejsi rabini, wolno oddawaç dom w dzier˝aw´ chrzeÊcijaninowi, dlateg
˝e obecnie nie urzàdzajà oni sta∏ych ba∏wanów, lecz tylko czasem, jak np. gdy jest w domu konajàcy lu
nieboszczyk. OczywiÊcie ma tu na myÊli Talmud ostatnià komuni´ umierajàcych, co mo˝e stosowaç si´ je
dynie do chrzeÊcijan, gdy˝ staro˝ytni poganie ˝adnych religijnych tego rodzaju obrz´dów nad umierajàcym
nie spe∏niali; poniewa˝ zaÊ o komunii chrzeÊcijaƒskiej u˝ytym jest wyraz e∏y∏ (ba∏wan), a o samych chrze
Êcijanach wyraz nuchri lub akim – nowy to dowód, ˝e Talmud nie czyni wielkiej ró˝nicy pomi´dzy rozmaity
mi przytoczonymi powy˝ej nazwami niewiernych i ˝e chrzeÊcijanin uwa˝a tak˝e za ba∏wochwalców. To sa
mo stwierdza si´ jeszcze w innym ust´pie, gdzie mowa o Êwiecach, które pali∏y si´ przed e∏y∏em (ba∏wana
mi). Poganie Êwiec przed swoimi bóstwami nie palili; Êwiece te, jeÊli je zgasi∏ sam goim, wolno ˝ydowi kupo
waç, lecz nie godzi si´ ich u˝ywaç przy modlitwie lub w szabas. O po∏amaniu i uszkodzeniu przedmiotów
Êwi´tych chrzeÊcijanom zwanych „byt∏”, Talmud podaje mnóstwo drobiazgowych przepisów, gdy˝ do nale˝
nego pojmowania owego “byt∏”, zale˝y czy ˝ydowi wolno b´dzie handlowaç tymi przedmiotami. Tak np. za
przàtajàc si´ kwestià czy jest wtedy „byt∏”, gdy Êwi´toÊç chrzeÊcijaƒskà uszkodzi∏ ˝yd na chrzeÊcijaƒstw
nawrócony, trafnie wyró˝nia dwa gatunki takich neofitów: jedni przyjmujà chrzeÊcijaƒstwo z przekonani
i tacy nazywajà si´ min – tych nale˝y uwa˝aç zupe∏nie na równi z chrzeÊcijaninami dla pewnych widoków
i tacy co nazywajà si´ mimer – tych trzeba jeszcze uwa˝aç za ˝ydów, gdy˝ mo˝na mieç nadziej´, ˝e wróc
do judaizmu. Poniewa˝ tedy Êwi´tymi dla chrzeÊcijan przedmiotami handlowaç wolno tylko w takim razie
je˝eli te przedmioty uszkodzone przez samych chrzeÊcijan, wolno wi´c uwa˝aç uszkodzenie (byt∏) za istnie
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jàce i wtedy, gdy sprawi je neofita min lecz byt∏ nie ma miejsca, gdy uszkodzenie sprawi ˝yd albo mime
Podobnie˝ w rozdziale o „ba∏wochwalstwie” znajduje si´ poglàd Talmudu na bibli´ chrzeÊcijan: a miano
wicie czytamy tam, ˝e Bilblia, którà majà chrzeÊcijanie i na którà lubi si´ powo∏ywaç, jest fa∏szywie i prze
wrotne przet∏umaczona, akimy jej nie rozumiejà i dlatego to wszystko, co mówià o Biblii lub z Biblii, jest fa
szem i nie zas∏uguje na wiar´. W jednym miejscu Talmudu znajdujemy nawet takie zdanie: „niewierny, czy
tajàcy ksi´gi zakonu, winien jest Êmierci”.
Nie wolno podchodziç do chrzeÊcijaƒskiego koÊcio∏a bli˝ej ni˝ cztery kroki. Nie wolno wàchaç u˝ywane
go w koÊcio∏ach kadzid∏a ani s∏uchaç koÊcielnej muzyki; us∏yszawszy t´ ostatnià przypadkiem, nale˝y za
tkaç uszy.
Spoglàdajàc na koÊcio∏y i domy chrzeÊcijan, nale˝y przy tym wymawiaç (g∏oÊno lub w duchu) przekleƒ
stwo: „bojs goim isach adojnoj” (dom niewiernych skruszy Pan); widzàc zaÊ gruzy domu lub koÊcio∏a, nale
˝y okazywaç radoÊç w s∏owach: „ei∏ nojkumes adojnoj” (Bóg jest mi∏oÊciwy).
Naigrywania si´, szyderstwa, w ogóle ˝ydom wzgl´dem ˝ydów wzbronione, wyraênie sà przez Talmu
dozwolone wzgl´dem niewiernych i ich religii.
Koniec
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