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DLACZEGO ˚YDZI POPE¸NIAJÑ,
MORDERSTWA RYTUALNE?
Ka˝dy, kto, dotyka sprawy najpotworniejszego z zagadnieƒ historii ludzkoÊci, kwestii morderstw rytualnych, zadaje, sobie przede wszystkim pytanie: dlaczego pope∏nia je ˝yd od zarania historii swego narodu i dlaczego kontynuuje si´ te przest´pstwa pomimo odstraszajàcych kar, jakimi narody kulturalne kara∏y te ohydnà
zbrodnie, a˝ do dzisiejszych czasów?
Odpowiedê znajdziemy, rzucajàc okiem na histori´ narodu ˝ydowskiego, poznajàc prawa, którymi si´ on
rzàdzi, studiujàc cechy szczególne charakteru rasy Semickiej.
˚e, mordy rytualne istnia∏y we wszystkich wiekach, jest faktem stwierdzonym i niezaprzeczonym przez ˝adne kr´tactwa ˝ydowskie. Liczne procesy sàdowe da∏y dowód nieprzeczony prawdzie. Liczni uczeni studiowali to
zagadnienie z ca∏à sumiennoÊcià i potwierdzili morderstwa ze stanowczoÊcià. ˚e typowymi talmudycznymi “dowodami”, próbowali nieustannie zaprzeczyç faktom zbrodni, pope∏nianych przez ich wspó∏wyznawców i starali
si´ je przedstawiç jako wytwór fanatycznej nienawiÊci do ˝ydów, jest zrozumia∏ym. Równie˝ notoryczny przest´pca zaprzecza z uporem pope∏nienia czynów, nawet gdy mu je dowiedziono. W obliczu kr´tactw ˝ydowskich
majà szczególnà, wag´ dobrowolne i szczegó∏owe, dok∏adne oskar˝enia ze strony wychrztów, skierowane przeciwko ich wspó∏plemieƒcom. Omówimy t´ spraw´ póêniej obszerniej.
Przy badaniu ca∏ego niezaprzeczonego i budzàcego groz´, materia∏u skar˝enia powstaje jednak pytanie, dlaczego pope∏nia ˝ydostwo mordy rytualne i co rozumieç, pod morderstwem rytualnym.
Ritus - jest to s∏owo pochodzenia ∏aciƒskiego oznaczajàce uÊwi´cone religià zwyczaje. Mord rytualny jest
wi´c morderstwem pope∏monym w wykonaniu tego religijnego zwyczaju. Je˝eli wi´c ˝ydzi sà winni pope∏nia
niezliczonych morderstw tego pokroju, musi religia ˝ydowska i ˝ydowskie prawodawstwo nietylko te przest´pstwa pope∏niane na “gojach” tolerowaç, ale nawet wprost nakazywaç. I tak jest w istocie. Krew w kulcie ˝ydowskim, jak to zobaczymy, gra decydujàcà rol´; a wi´c, aby t´ krew, przepisanà ceremonia∏em religijnym zdobyç,
pope∏niajà ˝ydzi tajemnicze i okrutne, morderstwa na inowiercach. Sprytowi, przebieg∏oÊci i przys∏owiowemu
zak∏amaniu zawdzi´czajà ˝ydzi i okolicznoÊci, ˝e morderstwa te - idàce w tysiàce - nie wychodzà przewa˝nie na
Êwiat∏o dzienne. Ale wielka iloÊç dowiedzionych i niezaprzeczonych wypadków jest a˝ nadto dostateczna, aby
wydaç wyrok pot´pienia na ˝ydów i na ich nieludzkich oprawców.
Wed∏ug ˝ydowskiego poglàdu i zgodnie z obowiàzujàcym wszytkich ˝ydów prawem jest nie ka˝dy nie-˝yd
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zwierz´ciem, które, mo˝e ˝yd wedle upodobania i z szataƒskim okrucieƒstwem w∏aÊciwym tej rasie przeÊladowaç, dr´czyç i zabijaç, gdy mu si´ podoba. O ofiarach ludzkich mamy sprawozdania ze wszystkich epok. Równie˝ Stary Testament mówi o szeregu tego rodzaju ofiar. ˚àdza kwi jest ˝ydom wrodzona i jest rzeczà charakterystycznà, ˝e Moj˝esz w swych pi´ciu ksi´gach musia∏ tak cz´sto i tak kategorycznie wyst´powaç przeciw
krwio˝erczoÊci swych wspó∏wyznawców. Ju˝ to samo wskazuje na rozpowszechnienie wÊród ˝ydów potwornego
obyczaju ˝∏opania krwi ludzkiej.
W 3-ej Ksi´dze Moj˝esza VII Rozdzia∏, 27 werset czytamy: “Ka˝dy, kto krew pije, niech zginie wÊród narodu
swego”. ˚e jednak, naród - Izraela nie stosowa∏ si´ do podobnych wskazaƒ dowodzi okolicznoÊç, ˝e zakaz ˝∏opienia krwi niejednokrotnie, póêniej by∏ ponawiany. Prorok Zachariasz (IX, 15) mówi: “Pijà oni krew swych wrogów i upijajà si´ nià, niczem winem”, a ˝ydowski pisarz, Flawiusz Józef, którego Êwiadectwo nie budzi, wàtpliwoÊci, pisze w swej ksi´dze “Wojna ˝ydowska” mi´dzy innymi co nast´puje: “Oni (˝ydzi) upijali si´ krwià
wspó∏plemieƒców”. Rzymski historyk, Kasjusz Dio, opisuje wypadek, szczególnie budzàcy wstr´t: “˚ydzi, ˝yjàcy w okolicy Cyreliajki napadli na Greków i Rzymian, pokonali ich, jedli ich mi´so; g∏owy przystroili ich
wn´trznoÊciami, a nasmarowawszy si´ ich krwià przyoblekali na si´ skór´ z nich obdartà”. Prawo Moj˝eszowe,
które przynajmniej czyni∏o próby zapobiegania krwio˝erczoÊci, straci∏o wÊród ˝ydów poszanowanie i zosta∏o
wyparte przez nowe nauki rabinów ˝ydowskich, nauki oparte na przekr´caniu starego prawodawstwa. W ten
sposób powsta∏ w ciàgu wieków Talmud, który i dziÊ jeszcze uwa˝any jest przez ˝ydów za obowiàzujàcà Ksi´g´
Praw. Nie gra tu ˝adnej roli, czy ˝yd si´ wychrzci czy nie; czy mieszka w brudnym getto, czy te˝ gromadzi miliony w Ameryce lub w Anglii. Nie zmieni on swej skóry, pozostaje wiernym ˝ydowskiej mentalnoÊci; pozostaje
˝ydem, to znaczy wrogiem ludzkoÊci. Talmud znaczy to samo co nauka, co wiedza. I je˝eli chcemy mieç, obraz
istoty ˝ydostwa w czasach nowo˝ytnych, chcemy poznaç ich prawa i obyczaje, ich moralnoÊç czy te˝ amoralnoÊç, to Talmud staje si´ istotnym êród∏em, poznania.
Talmud, obszerne dzie∏o, w miar´ czasu uzupe∏niane i zmieniane, zieje nienawiÊcià do chrzeÊcijaƒstwa. Jest
rzeczà znamiennà, ˝e Talmud w wielu swych wydaniach w ciàgu, ostatnich stuleci, zawiera liczne niezadrukowane miejsca. Gdy porównamy te czyste p∏achty papieru ze starymi wydaniami Talmudu znajdziemy w nich
obrzydliwe obelgi przeciwko chrystianizmowi.
To te˝ ju˝ w r. 1631 ˝ydowski synod w Polsce da∏ polecenie usuni´cia z talmudu tych miejsc, aby ukryç je
i zamaskowaç. W piÊmie tego synodu, niezmiernie interesujàcym i szcz´Êliwie zachowanym, czytamy: “Z tych
wzgl´dów nakazujemy wam, gdybyÊcie na przysz∏oÊç przygotowywali nowe wydanie tej ksi´gi, abyÊcie te miejsca, gdzie jest mowa o Jezusie, pozostawiali pustymi, a miejsca te byÊcie znaczyli kr´giem, jak te oto “O”.
Ka˝dy rabin i ka˝dy nauczyciel ma byç pouczony, ˝e to, co zawiera∏y miejsca opuszczone, ma byç uczniom
podane ustnie do wiadomoÊci. W ten, sposób b´dà uczeni z grona chrzeÊcijan pozbawieni mo˝noÊci robienia
nam zarzutu, a dzi´ki temu mo˝emy ˝ywiç nadziej´, ˝e zostawià nas w spokoju, oszcz´dzajàc nam wiele przykroÊci.
Oprócz talmudu, po jego ukazaniu si´ powst∏o nowe dzie∏o, nie mniej wa˝ne dla ˝ydów; ˝ydowska, nauka
o wierze i obyczajach, “Schulchan - Aruch”. Autorem tego dzie∏a jest rabin Józef Qaro, który w XVI wieku, ˝y∏
w Palestynie. Zebra∏ on w swej d∏ugoletniej pracy obowiàzujàce ˝ydów prawa i przepisy. To dzie∏o prawne, majàce w zasadzie zwiàzek z ˝ydostwem orientalnym, znalaz∏o swe uzupe∏nienie dla ˝ydów, europejskich w pracy
krakowskiego rabina Mozesa Isserl, którego objaÊnienia do Schulchan-Aruch cieszà si´ po dziÊ dzieƒ najwi´kszà powagà. Nie przeszkadza to jednak ˝ydom, aby w miar´ potrzeby uwa˝ali poszczególne wskazania Schuichan-Aruch za nieobowiàzujàce dla siebie. Zawarty w czterech cz´Êciach Schulchan-Aruch posiada w cz´Êci
czwartej, zwanej “Choshan-ha-mischpat” najwa˝niejsze przepisy zarówno dla ˝ydów, jak te˝ dla tych, którzy,
poznaç chcà istot´ ˝ydostwa. Sà to tajne prawa, zawierajàce wskazówki, jak winni zachowaç si´ ˝ydzi wzgl´dem nie-˝ydów. Rzecz prosta, ˝e, ˝ydzi czynià wszelkie wysi∏ki, aby prawa te, obcià˝ajàce ich niezmiernie, trzymaç w tajemnicy przed ogó∏em. Ju˝ Talmud mówi w jednym miejscu: “Ujawniaç nie-˝ydowi to co jest, zawarte
w naszej ksi´dze wyznaƒ, znaczy to samo, co zabiç Izraela. Albowiem, gdyby nie-˝ydzi wiedzieli, czego my przeciw nim uczymy, zabiliby nas wszystkich.” W innym miejscu czytamy: “Nie-˝yd, który studiuje Talmud, albo
te˝ ˝yd, który nie-˝yda wtajemnicza w Talmud - winien jest Êmierci.” ˚ydzi majà wszelkie, powody, aby tajemnice ich prawodawstwa strzec przed oczami obcych, poniewa˝ przepisy, zawarte w ich ksi´gach praw ma∏o
przyczyniajà si´ do tego, aby wÊród narodów, goszczàcych ich wzbudziç dla ˝ydów uczucia przyjazne. I tak na
przyk∏ad pozwala prawo ˝ydom wyraênie oszukaç “goja”, pomagaç sobie wzajemnie przy oszukiwaniu go, a zabiç tych, którzy wypierajà si´ praw. Mogà oni nie uznawaç praw narodów, wÊród których goszczà, zaÊ pieniàdz
i ˝ycie “Akum” (nie-˝yda) jest dobrem bezpaƒskim. Wszystkie te przepisy i wiele innych zawierajà ˝ydowskie
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ksi´gi praw.
Ale rzecz prosta, pozwolenie zabicia goja nie jest jeszcze uzasadnieniem do pope∏niania morderstw rytualnych. Przyczyna musi tkwiç g∏´biej, musi byç natury religijnej, jakkolwiek wszystko burzy si´ w nas, gdy poj´cie “religii” ∏àczymy z tym potwornym morderstwem. W rzeczywistoÊci sà prawowierni ˝ydzi przekonani, ˝e picie krwi chrzeÊcijanina jest, dzie∏em wysoce nabo˝nym, gdy˝ dzi´ki temu aktowi oczyszczajà si´ podczas wielkich uczt, chronià swe dusze przed pot´pieniem, krótko mówiàc - spe∏niajà uczynek mi∏y ich Bogu.
Sk∏anialibyÊmy si´ do ujmowania tego rodzaju “nabo˝eƒstwa”, za wytwór krwio˝erczej i chorej fantazji, gdyby nie okolicznoÊç, ˝e ta straszna tajemnica jest prawdà, potwierdzonà przez miarodajne zeznania samych ˝ydów. Musimy to stwierdziç wobec prób wykr´cania si´ i przekr´cania faktów.
Jednym, ze Êwiadków czo∏owych stwierdzajàcym mordy rytualne i u˝ywanie krwi, jest rabin ˝ydowski, znany jako pisarz pod nazwiskiem “Rabbi Moldavo”. Przeszed∏ on w roku 1795 na wiar´ prawos∏awna otrzymujàc
przy chrzcie imi´ “Teofil”. Napisa∏ on w r. 1803 ksia˝k´ pt. “Upadelk religii hebrajskiej” zawierajàcà mnóstwo
skarg i pretensji pod adresem swych, wspó∏plemieƒców.
Pos∏uchajmy, co mówi rabin Moldavo z w∏asnego doÊwiadczenia i bezpoÊrednich wiadomoÊci na temat mordów rytualnych: “Wielu autorów pisa∏o o hebrajczykach i ich b∏´dach. Ale nigdzie nie znalaz∏em s∏owa o barbarzyƒskiej tajemnicy, którà posiadajà ˝ydzi. Gdy jej ktoÊ dotknà∏, mówi∏, ˝e ˝ydzi, zabijajà chrzeÊcijan i krew
ich zbierajà. Ale nigdzie nie znalazlem Êladu, co czynià ˝ydzi z tà krwià. Tylko “chakam”, rabini i ojcowie rodów
znajà t´ tajemnic´, i przekazujà jà ustnie swym synom. Ze strasznym zakl´ciem nak∏ada si´ na nich obowiàzek
milczenia, aby si´ nigdy nie odwa˝yli jej zdradziç. Mogà ojcowie wyjawiç t´ tajemnic´ tylko jednemu jedynemu
synowi i to temu mianowicie, którego uwa˝ajà za godnego zaprzysi´˝enia. Ostrzegajà go, aby póêniej tà samà
drogà przekaza∏ tajemnic´ potomkom. Nigdy nie wolno tajemnicy tej zdradziç chrzeÊcijaninowi, nawet w razie
najwi´kszego niebezpieczeƒstwa. Raczej straciç ˝ycie i krew, ni˝ cokolwiek ujawniç z mordów rytualnych”.
“Ja jednak boj´ si´ Boga nade wszystko i spokojny jestem wobec przekleƒstw ojca, rabina i nadrabina i ca∏ego narodu ˝ydowskiego. Pragn´ wszystko wyjawiç na wi´ksza chwa∏´ Ojca i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i Jego Swi´tego KoÊcio∏a. Tajemnica zosta∏a mi wyjawiona w sposób nast´pujàcy:
“Mia∏em lat trzynaÊcie, gdy mnie ojciec wzià∏ do siebie, aby mnie w cztery oczy wprowadziç w poznanie g∏´bi praw ˝ydowskich. Coraz wi´cej mówi∏ mi o nienawiÊci do chrzeÊcijan. NienawiÊç ta jest przykazaniem boskim zapisanym w Talmudzie i tak Bogu mi∏a, ˝e trzeba chrzeÊcijan zarzynaç, a krew ich zachowaç dla obrzàdków ˝ydowskich.
Nast´pnie wyÊciska∏ mnie ojciec i mówi∏ dalej: Synu mój, zaklinam ci´ na wszystkie ˝ywio∏y nieba i ziemi,
zachowaj t´ tajemnic´ na zawsze w swym sercu. Nie ujawniaj jej nigdy ani braciom swoim, ani siostrom, ani
matce, ani przysz∏ej ˝onie; nikomu z ˝ywych, a szczególnie kobietom. A gdybyÊ mia∏ mieç, tak jak ja, jedenastu
synów, nie zdradzaj tajemnicy wszystkim, tylko jednemu, którego uwa˝aç b´dziesz za najm´drszego i za godnego zachowania tajemnicy. Musisz mieç na wzgl´dzie, czy syn jest wierny i gorliwy w naszej wierze. Wkoƒcu
rzek∏ mój ojciec:
Niechaj ziemia odmówi przyj´cia twojego cia∏a przy grzebaniu, niechaj ci´ wyrzuci ze swego ∏ona po Êmierci,
gdybyÊ zdradzi∏ ˝ydowskà tajemnic´ krwi, bez wzgl´du na to, w jakich okolicznoÊciach byÊ, to uczyni∏ i w jakim
czasie. Tylko temu jednemu mo˝esz jà wyjawiç, jak ci to mówi∏em. Obowiàzuje to nawet w wypadku, gdybyÊ zosta∏ chrzeÊcijaninem lub wtedy, gdybyÊ by∏ zmuszony do ujawnienia we w∏asnym interesie lub z innego powodu. Strze˝ si´ kiedykolwiek zdradziç twego ojca, strze˝ si´ wydobycia tej boskiej tajemnicy na Êwiat∏o dzienne.
Przekleƒstwo moje spadnie w tym momencie na twojà g∏ow´ i przeÊladowaç ci´ b´dzie przez ca∏e ˝ycie, od
Êmierci, a˝ do wiecznoÊci.”
“Ale dziÊ mam innego Ojca w osobie Jezusa Chrystusa i innà Matk´ w postaci KoÊcio∏a katolickiego; chc´
wi´c t´ prawd´ oznajmiç wed∏ug s∏ów Êwi´tych Siracha: – Walczcie a˝ do Êmierci w imi´ sprawiedliwoÊci. – Nadziejà, mojà jest Ojciec Przedwieczny, wiarà mojà – Jego Syn Jezus, mocà mojà Duch wieczny. Niech b´dzie
chwa∏a Trójcy Âwi´tej.
Na po˝ytek chrzeÊcijaƒstwa pragn´, abym ja, który by∏ chakamem i rabinem, to jest nauczycielem, który pozna∏ wszystkie tajemnice ˝ydów i który ich dawniej strzeg∏ i jako mistrz w Izraelu tajemnic dochowywa∏, abym
je dziÊ obna˝y∏ z nast´pujàcymi dowodami, gdy przez chrzest Êwi´ty z pomocà, Boga wyrzek∏em si´ ˝ydowskiego zak∏amania.
Moldavo bada przyczyny i okolicznoÊci, wÊród których ˝ydzi u˝ywajà krwi chrzeÊcijan i przychodzi do przekonywujàcego wniosku, ˝e zasadniczym powodem jest szataƒska nienawiÊç ˝ydów do chrzeÊcijan. W nienawiÊci tej wychowujà oni swe pokolenia, wierzàc, ˝e pochodzi ona od Boga i ˝e mordowanie chrzeÊcijan i picie ich
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krwi jest dzie∏em mi∏ym Bogu. Od dzieciƒstwa uczà ˝ydzi swe potomstwa z∏orzeczeƒ na chrzeÊcijan.
Gdy ˝ydzi przechodzà ko∏o koÊcio∏a chrzeÊcijaƒskiego, lub gdy widzà go zdala obowiàzani sà mówiç: “Bàdê
przeklete miejsce pobytu nieczystego, wstr´tny domie wstr´tnego”. Talmud nakazuje, ˝e gdyby ˝yd wskutek
roztargnienia zapomnia∏ wypowiedzenia tych s∏ów, ale gdy przypomi sobie, ma powróciç do tego miejsca, je˝eli
nie jest od niego zbyt oddalony. Gdyby si´ ju˝ oddali∏ wi´cej ni˝ kroków dziesi´ç, ma te s∏owa wypowiedzieç bez
zawracania.
Gdy ˝yd spotyka pogrzeb chrzeÊcijaƒski ma powiedzieç: “To jest jeden, oby jutro by∏o ich wielu.” NienawiÊç
przeciw chrzeÊcijanom si´ga tak g∏´boko, ˝e uwa˝ajà oni tylko siebie za rodzaj ludzki, natomiast nie uwa˝ajà
chrzeÊcijan za ludzi, a za podludzi. Gdy chrzeÊcijanin odwiedzi ˝yda, przyjmujà go z grzecznoÊcià i uprzejmoÊcià; gdy jednak opuÊci ich progi majà powiedzieç: “Niech na g∏ow´ tego goja, na jego rodzin´ spadnà wszelkie
choroby, wypadki, cierpienia i przeÊladowania losu, które by∏y przeznaczone memu domostwu i mojej rodzinie...”
Tej nienawiÊci do chrzeÊcijan uczy Talmud i podsycajà stale rabini. Mówi on mi´dzy innymi: “Krew ich (nie˝ydów) pozwoli∏ On (Jehowa) nam, gdy˝ jest powiedziane (Js. w X, 12): “A goje winny zupe∏nie zczeznàç.” Ich
krew pozwoli∏ piç “on” gdy˝ jest napisane: (V Mos. XX, 16) “Nie pozwól ˝yç ˝adnej duszy niewiernego”, – “Ka˝dy, kto krew niewiernego przelewa dzia∏a, jakoby ofiar´ dobrà czyni∏”.
Nawet jeden z najwi´kszych filosemitów, Profesor Uniwersytetu Lipskiego, Hermann Strack, przyznaje, ˝e
ukrzy˝owania dzieci chrzeÊcijan w czasie Paschy w wieku XII i XIII-tym sà objawem tej nienawiÊci. Sà to wypadki w Norwich z r. 1144, Glocester - 1168, Blois - 1171, Pontoise - 1179 i wiele innych, z których mamy sprawozdania. Aby czyniono chrzeÊcijaninowi to, co niegdyÊ uczyniono Chrystusowi, a co zrobionoby ch´tnie ze
wszystkimi, których nienawidzono za przeÊladowania i zabójstwa tj. um´czyç, wypuÊciç krew i zabiç.
Drugà przyczynà u˝ywania krwi przez ˝ydów wed∏ug Moldavo jest przesàd. Oddajà si´, oni magii, kabale,
gus∏om i ró˝nym zabobonnym obyczajom i szataƒskim praktykom, przy których pos∏ugujà si´ krwià chrzeÊcijan.
Widaç tu przekleƒstwo Bo˝e cià˝àce na nich; klàtw´, w której podpad∏ naród ˝ydowski za brak serca, za wyparcie si´ Chrystusa Pana i nieuznanie Go za Mesjasza. Klàtw´ te zapowiedzia∏ Bóg w ksi´dze Deuteronomium w s∏owach nast´pujàcych: “Pokarze Ci´ Pan egipskimi wrzodami, strupami i Êwierzbà i nie b´dziesz
z nich wyleczony... Pokarze ci´ Pan najci´˝szymi wrzodami i nie b´dzie dla ci´ uleczenia.”
Choroby i klàtwy dosi´ga∏y naród ˝ydowski w rzeczy samej. Gdy wstr´tni chakarnes (rabini) odwiedzajch
chorych tych i dajà im medykamenty, kropiàc ich przed tym krwià chrzeÊcijanina, aby lek sta∏ si´ skuteczny. Istniejà niezaprzeczone dowody, stwierdzajàce niezbicie przesàdy ˝ydowskie co do u˝ywania krwi
chrzeÊcian.
Pisze wi´c nawrócony ˝yd, Samuel Fryderyk Brentz, w broszurze “Skóra z w´˝a ˝ydowskiego obdarta” (Augsburg 1614): “Gdy ˝ydówka podczas porodu ma wielkie bóle, wtedy bierze rabin lub ktoÊ z przodujàcych cz∏onków gminy czysty kawa∏ek pergaminu, wycina zeƒ trzy kartki i zapisuje je symbolami. Jeden kawa∏ek wk∏ada
si´ jej do ust, drugi na g∏ow´, trzeci do prawej r´ki. Wtedy zaraz zaczyna rodziç. Lecz jakim atramentem pisane sà te kartki? Jest to trzymane w wielkiej tajemnicy. Ale ja wiem ze êród∏a wiarygodnego i pewnego, ˝e ˝ydzi
od czasu do czasu kupujà lub kradnà dzieci chrzeÊcijan i odciàgajà im krew, którà pisane sà te
karty. Nie uwa˝ajà oni tego za grzech – bynajmniej.”
Ferdynand Gregorovius (“Historia miasta Rzymu w Âredniowieczu”, Stuttgart r. 1870) opowiada o Êmierci
Papie˝a Innocentego VIII (lipiec 1492): “Jego ˝ydowski lekarz nadworny wpad∏ na pomys∏, aby zastrzyknàç
umierajàcemu krew m∏odzianków. Trzej dziesi´cioletni ch∏opcy zgodzili si´ na to za pieniàdze i umarli, jako
ofiary tego wyst´pnego eksperymentu. Konajàcy, jak mówià nie zgadza∏ si´ na transfuzj´ i odepchnà∏ lekarza
od siebie.”
Antoniusz Bonfinius w swym dziele “Fasti hungarici” podaje cztery przyczyny, dla których ˝ydzi uprawiajà
te czyny haniebne: “po pierwsze wierzà, ˝e krew chrzeÊcijanina, u˝ywana przy obrzezaniu ma moc tamowania krwi” po wtóre mniemajà, ˝e krew przyrzàdzana z potrawami i zjadana, pobudza do wzajemnej mi∏oÊci (jak “lubczyki” i czary mi∏osne, które w wiekach poprzednich tak wielkà odgrywa∏y rol´); po
trzecie mówià ˝ydzi na zasadzie w∏asnych doÊwiadczeƒ, ˝e ˝ydowskie kobiety i dziewcz´ta chore na krwotoki, wyleczone zostajà, jak tylko napijà si´ krwi chrzeÊcijanina; po czwarte: krew chrzeÊcijanina
jest ofiarà mi∏à Bogu.”
Zasadniczà przyczynà ohydnych ˝ydowskich mordów rytualnych jest jednak mimo wszystko nienawiÊç
przeciw religii chrzeÊcijaƒskiej i jej wyznawcom, przeciw ludziom wy˝szej i lepszej rasy w walce z który-
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mi prawo talmudyczne zezwala na ka˝de przest´pstwo; od oszustwa a˝ do morderstwa, a nawet nakazuje zbrodni´.
NienawiÊç ta jest niezmiennà, a raczej spot´gowa∏a si´ ona i wysubtelni∏a z biegiem lat, w˝erajàc si´ tym g∏´biej w ˝ydów, im g∏´biej poznaje
ludzkoÊç nikczemnoÊç i pod∏oÊç rasy ˝ydowskiej,
której celem jest zaw∏adni´cia w∏adzy nad
Êwiatem.
Skoro mamy motywy mordów rytualnych
i spo˝ywania krwi, nasuwa si´ pytanie, w jakich
okolicznoÊciach ˝ydzi krew chrzeÊcijan u˝ywajà i jakich skutków spodziewajà si´ z jej
spo˝ycia. Równie˝ i tutaj mamy êród∏a, miarodajnie wyjaÊniajàce t´ spraw´, a mi´dzy innymi
informacje, pochodzàce od wspomnianego wy˝ej
rabina Moldavo:
Przy zawieraniu ma∏˝eƒstwa podaje rabin
ma∏˝onkom jajko ugotowane na twardo, które
dzieli, po zdj´ciu skorupy na dwie cz´Êci; na ka˝dà z tych cz´Êci sypie nie sól, ale popió∏ z suszonej krwi chrzeÊcijan. Podczas gdy m∏odo˝eƒcy jedzà jajko, rabin odmawia modlitw´ treÊci nast´pujàcej: “Oby ma∏˝eƒstwo to zdoby∏o si∏y, aby
zabijaç chrzeÊcijan, a przynajmniej, aby
mia∏o moc oszukaç ich i wzbogaciç si´ ich
skarbami lub z ich pracy”. Równie˝ bardzo
istotnà rol´ gra krew chrzeÊcijan przy obrzezaniu
i przy zgonie ˝yda.
Gdy ˝yd umiera przychodzi doƒ rabin, bierze
bia∏ko z jajka, miesza je z krwià chrzeÊcijan lub
˚ydowski mord rytualny, pope∏niony w r. 1286 w Monachium,
z py∏em krwi, k∏adzie t´ mieszanin´ na cia∏o
którego, ofliarà pad∏ chrzeÊcijaƒski ch∏opiec.
umar∏ego ze s∏owami proroka Ezechiela: “Krew
czystà la∏ b´d´ na was, a wszelka nieczystoÊç b´dzie nià zmyta”.
Równie˝ stosujà ˝ydzi krew chrzeÊcijan w dniu 9 lipca, jako rocznic´ gdy op∏akujà zburzenie Jerozolimy. Posypujà py∏em krwi kurze jaja i odbywajà ceremonia∏, jak przy zawarciu ma∏˝eƒstwa. Krew chrzeÊcijan gra równie˝ wydatnà rol´ w dzieƒ Âwi´ta Purymu i Âwi´ta Paschy. Podczas Êwi´ta Paschy muszà ˝ydzi jeÊç chleb nie
kwaszony, którego okreÊlone porcje piekà rabini jako koszerne zmieszanà z krwià chrzeÊcijan.
Âwiadectwa te, pochodzàce z ust ich w∏asnych wspó∏wyznawców sà dla ˝ydów niezmiernie kompromitujàce.
Tote˝ próbowali oni ze wszystkich si∏ przedstawiç je jako nie zas∏ugujàce na wiar´. Jednak bez skutku. PrawdomównoÊci tych w∏aÊnie ˝ydów, którzy odwrócili si´ od w∏asnej religii, pozostajàc ˝ydami by∏a niejednokrotnie
i gruntownie badana. Okaza∏o si´, ˝e nie nasuwa ona ˝adnych wàtpliwoÊci i zgadza si´ we wszystkich szczegó∏ach, gdy˝ i inni ˝ydzi, nie nawracani na chrystianizm, zeznawali to samo. ˚ydowski mod rytualny jest prawdà
historyczmà, zarówno jak g∏´boko u ˝ydów zakorzeniona wiara w to, ˝e spo˝ycie krwi chrzeÊcijan jest dzie∏em
mi∏ym Bogu.

ZAMORDOWANI PRZEZ ˚YDOW
WykroczylibyÊmy daleko poza ramy tej broszury, gdybyÊmy chcieli cytowaç wszystkie mordy rytualne ˝ydów, które zosta∏y dowiedzione, a tym bardziej gdybyÊmy chcieli opisaç je szczegó∏owo.
Musimy zaznaczyç, ˝e ˝yd przyst´puje do dzie∏a nie tylko z najwi´kszà tajemniczoÊcià i skrytoÊcià, ale te˝,
˝e jest on mistrzem w zacieraniu Êladów i wprowadzaniu w b∏àd otoczenia, jak te˝ w∏adz wymiaru sprawiedliwoÊci.
Je˝eli liczba mordów w dawnej Polsce i w dawnej Rosji jest szczególnie wysoka, to da si´ wyt∏umaczyç fak-

6

tem, ˝e ˝ydostwo w tych krajach by∏o szczególnie
liczne, zaÊ w∏adze policyjne przekupne, szanta˝owane i niezaradne, raczej sprzyja∏y takim wyrafinowanym morderstwom.
Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e liczne niewyjaÊnione
wypadki uprowadzenia dzieci pozosta∏y w mrokach. Bogaci handlarze byd∏a, lichwiarze zbo˝owi
i rabini, wyposa˝eni przez kaha∏ ˝ydowski w Êrodki materialne, nie szcz´dzili rubelków, sypanych
w otwarte d∏onie, êle op∏acanych przez swój rzàd
organów bezpieczeƒstwa. A podczas Paschy, przy
spo˝ywaniu krwi chrzeÊcijan w macy zacierali ˝ydzi r´ce, obiecujàc sobie odebraç pieniàdze zpowrotem g∏upim gojom i to z grubymi procentami.
Ale równie˝ z innych krajów Êwiata mamy dok∏adne sprawozdania o mordach rytualnych. ˚aden kraj nie zosta∏ oszcz´dzony przez ˝ydowskich
oprawców. W Niemczech, we Francji, w Italii,
w Anglii tak˝e w Palestynie, prowadzà ˝ydzi swe
zbrodnicze rzemios∏o. Dziewcz´ta i ch∏opcy padali
ofiarà.
Nie do opisania okrutnà by∏a procedura zabójstwa: Powoli, zazwyczaj z licznych ran, przy
okropnych m´czarniach wypuszczano krew. Biedne dzieci musia∏y cierpieç ca∏ymi dniami, aby jak
najwi´cej krwi oddaç. BezlitoÊnie torturowali je
oprawcy ˝ydowscy, rozkoszujac si´ cierpieniem
swych ofiar. Wielu ˝ydów zosta∏o straconych za
pope∏nione mordy rytualne. Wielu z nich dosi´gnà∏ samosàd wzburzonych chrzeÊcijan. Lecz
W r. 1345 w Monachium, zadali ˝ydzi ch∏opcu, nazwiskiemHenrich,
przewa˝nie udawa∏o im si´ uratowaç g∏ow´ od
60 ran dla wydobycia zeƒ krwi, a nast´pnie ukrzy˝owali go.
stryczka. Nawet kara Êmierci nie jest w stanie zapobiec barbarzyƒstwu ˝ydowskiego obrzàdku krwi. ˚àdza krwi chrzeÊcijaƒskiej i cena p∏acona za nià, nie przezwyci´˝a nawet strachu przed karà Êmierci.
GdybyÊmy nawet przypuÊcili, tak jak to ˝ydzi i ich przyjaciele argumentujà, ˝e wiele wypadków zbrodni
z czasów Êredniowiecza nie zosta∏o wyjaÊnionych, ˝e przypisywano je nies∏usznie ˝ydom. Jak wi´c wyt∏umaczyç fakt, ˝e w∏aÊnie ˝ydów obwinia si´ o nie? Odpowiedê brzmi: Na zasadzie wielu doÊwiadczeƒ na w∏asnym
narodzie poznaliÊmy op´tanie szataƒskie ˝ydów i ich zbrodnicze sk∏onnoÊci, upowa˝niajàce nas do tego, aby
uwa˝aç ich za zdolnych do ka˝dego przest´pstwa. W ka˝dej wsi, w ka˝dym mieÊcie, gdzie tylko siedzà ˝ydzi,
wiadomym jest, ˝e oni zajmujà si´ lichwà, ˝e pope∏niajà kradzie˝e, ˝e bezczeszczà dziewcz´ta, ˝e trudnià si´
podrabianiem pieni´dzy, – s∏owem, ˝e pope∏niajà wszystkie przest´pstwa, aby gojom szkodziç a siebie wzbogacaç. Dawaç upust swej fanatycznej wrodzonej nienawiÊci do chrzeÊcijan.
Musimy ograniczyç si´ do podania kilku tylko mordów rytualnych, które zosta∏y stwierdzone historycznie,
udowodnione i które nie zosta∏y zaprzeczone nawet przez, samych ˝ydów.
Niektóre wypadki szczególnie charakterystyczne objaÊnimy bli˝ej. Musimy jednak zaznaczyç, ˝e tylko znikomà cz´Êç materia∏u dowodowego jakim rozporzàdzamy wykorzystaliÊmy, a wi´c liczba dowiedzionych mordów rytualnych przekracza wielokrotnie wypadki, które tutaj omawiamy.
1) W IV wieku wyp´dzono ˝ydów z kilku prowincji rzymskich, poniewa˝ w Wielki Piàtek ukrzy˝owali oni dziecko chrzeÊcijaƒskie.
2) W prawie Teodozjusza zabroniono ˝ydom budowania synagog w miejscach ustronnych. Pomimo to skradli
i ukrzy˝owali ˝ydzi dzieci chrzeÊcijan w tajemnicy, wobec czego kilku ˝ydów zosta∏o straconych.
3) W r. 1067 skazano w Pradze szeÊciu ˝ydów na zaszycie w worku i utopienie, poniewa˝ zak∏uli i wyssali krew
z trzyletniego dziecka.
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4) W r. 1071 w Blois, hrabia z Chartres skaza∏
˝ydów na ca∏opalenie za ukrzy˝owanie podczas
Wielkanocy ch∏opca chrzeÊcijaƒskiego.
5) W ˝yciorysie Êw. Eustazego czytamy, ˝e Êwi´ty schwytany zosta∏ przez Po∏owców w r. 1096
i sprzedany ˝ydowi. Ten poddawa∏ go ró˝nym
torturom, a nast´pnie podczas Wielkanocy
ukrzy˝owa∏.
6) W r. 1144 w Norwich zabili ˝ydzi dwunastoletniego ch∏opca, nazwiskiem Wilhelm, wysysajàc zeƒ krew.
7) W r. 1160 w Glocester ukrzy˝owali ˝ydzi
chrzeÊcijaƒskiego ch∏opca.
8) W r. 1172 ukrzy˝owali ˝ydzi w Blois (Francja)
dziecko, a zw∏oki po zaszyciu w worku wrzucili
do Loary. W tym samym roku po raz wtóry zdarza si´ to samo w tej samej miejscowoÊci. Podczas Wielkanocy schwytano przest´pców na goràcym uczynku. Kilku z nich uciek∏o reszta ginie
za to na stosie, skazanych na ca∏opalenie.
9) W Pontoise w 1179 mordujà ˝ydzi dziewi´cioletniego ch∏opca chrzeÊcijaƒskiego, nazwiskiem
Richard.
10) W r. 1181 w Londynie mordujà ˝ydzi ch∏opca
chrzeÊcijaƒskiego, nazwiskiem Rodbertus.
11) W r. 1181 król Francji skazuje 80 ˝ydów na
ca∏opalenie,
wspó∏winnych
zam´czenia
i ukrzv˝owania chrzcÊcijanina w Baisne.
12) W Alzacji w Weissenburgu w r. 1220 mordujà ˝ydzi ch∏opca chrzeÊcijaƒskiego, nazwiskiem
Heinrich.
13) W r. 1225 w Monachium skazano 140 ˝ydów
na ca∏opalenie, jako winnych zamordowania

Zamordowanie szeÊciorga dzieci chrzeÊcijan w r. 1486
w piwnicy ˝ydowskiej domu w Regensburgu.

ch∏opca chrzeÊcijaƒskiego i wyssania zeƒ krwi.
14) W r. 1228 w Barbarach katujà ˝ydzi dziecko, k∏adàc je pod pras´ dla wypompowania zeƒ krwi.
15) W r. 1235 w Norwich przyznaje si´ siedmiu schwytanych ˝ydów, ˝e ukradli dziecko chrzeÊcijan, obrzezali
je, aby je w dzieƒ Wielkanocny ukrzy˝owaç.
16) W r. 1236 napadli ˝ydzi na m∏yn pod Fulda, zamordowali pi´ciu ch∏opców, wypompowujàc im krew. W odwet za to dokonano samosàdu na nich, linczujàc i palàc na stosie.
17) W r. 1244 w Londynie znaleziono zamordowanego ch∏opca chrzeÊcijanina. Wybitniejsi ˝ydzi potajemnie
znikli po tym wypadku z miasta.
18) W r. 1250 w Saragossie ukrzy˝owali ˝ydzi ch∏opca, nazwiskiem Dominik dei Val.
19) W r. 1255 w Lincoln skazano na powieszenie dziewietnastu ˝ydów za porwanie Hugona ch∏opca chrzeÊcijanina, którego zam´czono i ukrzy˝owano.
20) W r. 1286 w Monachium zar˝n´li ˝ydzi dwu ch∏opców chrzeÊcijan, co im udowodniono i spalono za to w synagodze wspó∏winnych stu osiemdziesi´ciu ˝ydów.
21) W tym samym roku w Oberwesel nad Renem, ˝ydzi katujà na Êmierç przez trzy dni ch∏opca, nazwiskiem
Werner.
22) W r. 1287 w Bernie, porywajà ˝ydzi ch∏opca chrzeÊcjanina, nazwiskiem Rudolf i katujà go na Êmierç. G∏ówni winowajcy skazani zostajà na Êmierç przez ∏amanie ko∏em, a reszta ˝ydów wyp´dzona zostaje z miasta.
23) W r. 1321 w Annecy zam´czyli i zamordowali ˝ydzi ksi´dza katolickiego, za co wyp´dzono ich z miasta.
24) W r. 1347 w Messynie ukrzy˝owali ˝ydzi w Wielki Piàtek ch∏opca – chrzeÊcijanina.
25) W r. 1380 w Hagenbach w Szwabji schwytano kilku ˝ydów w chwili, gdy mordowali porwanego rodzicom
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ch∏opca chrzeÊcijanina. Skazano ich na Êmierç na
stosie.
26 ) W r. 1410 wyp´dzono kilkunastu ˝ydów
z Krakowa za rytualne zamordowanie ch∏opca
chrzeÊcijaƒskiego.
27) W r. 1442 w Lincu, w Tyrolu, mordujà ˝ydzi
trzyletnie dziecko chrzeÊcijanina, wysysajàc zeƒ
krew potrzebnà do rytualnych obrz´dów.
28) W r. 1476 w Regensburgu mordujà ˝ydzi szeÊciu ch∏opców chrzeÊcijan, pozbawiajàc ich krwi.
29) W r. 1494 w Tyrnau (W´gry) mordujà ch∏opca
chrzeÊcijanina, pozbawiajàc go krwi przez zak∏ucie.
30 ) W r. 1503 znów na dzieweczce powtarza si´
mord rytualny w Krakowie.
31) W r. 1540 w Heitingen ko∏o Ingolstadt porywaj ˝ydzi ch∏opca, Micha∏a Pisenhartena. Po
trzech dniach dr´czenia mordujà go, wysysajàc
mu krew.
32) W r. 1574 na Litwie w Puƒsku pope∏niajà ˝ydzi mord rytualny. Ofiarà ich pada siedmioletnia
dziewczynka chrzeÊcijanka.
33) W r. 1598 na Podolu we wsi Woênik, porywajà
dwaj ˝ydzi ch∏opca, nazwiskiem Albert. Na cztery
dni przed Wielkanocà zostaje przez nich ch∏opiec
zamordowany.
34) W r. 1669 w okolicy Glatigny porywa ˝yd, nazwiskiem Rafael Lewi, trzyletnie dziecko chrzeÊcijan i je morduje. Ginie za to spalony na stosie
w dniu 17 stycznia 1670 roku.
35) W r. 1684 ˝yd z Grodna, nazwiskiem Szulka,
W dàgu trzech dni pastwili si´ ˝ydzii w r. 1540 nad Micha∏em Pisenhiartem
porywa
ch∏opca chrzeÊcijanina, Gabryela. Uproz Heitingen (Górny Palatynat), a˝ wreszcie wskutek
wadzony do Bia∏egostoku, ch∏opiec zamordowany
up∏ywu krwi dziecko skona∏o z wyczerpania.
zostaje w obecnoÊci licznych ˝ydów, którzy dzielà
si´ jego krwià.
36) W r. 1753 na Kijowszczyênie w jednej ze wsi porywajà ˝ydzi 2 i pó∏ letnie dziecko chrzeÊcijan. Przy wspó∏udziale rabina Szmaja zostaje dziecko zak∏ute no˝ami i umiera z up∏ywu krwi.
37) W Wielki Piàtek, dnia 20 kwietnia r. 1753 porywajà ˝ydzi z ˚ytornierza trzyletniego Stefana Studziƒskiego, odurzajà dziecko miodem, po czym dr´czà je na Êmierç. Nast´pnego dnia zw∏oki dziecka znaleziono porzucone w lesie. W obliczu niezbitych dowodów przyznajà si´ dwie ˝ydówki Brejna i Prusze do pope∏nienia zbrodni
przy wspó∏udziale ich m´˝ów. Winowajcy ginà na szubienicy.
38) W r. 1704 ginie w Orkul na W´grzech 10-letni ch∏opiec chrzeÊcijanin, nazwiskiem Balla. Zwroki dziecka
znaleziono porzucone. Trzej ˝ydzi, pod naciskiem sàdu przyznajà si´ do pope∏nienia zbrodni.
39) W r. 1823 w Wielicz w Rosji zamordowali ˝ydzi 3 i pó∏ roczne dziecko chrzeÊcijan. Umiera ono z up∏ywu
krwi. Proces przeciw winowajcom zostaje umorzny.
40) W r. 1826 w okolicy Warszawy mordujà ˝ydzi dziecko chrzeÊcijan, zadajàc mu przesz∏o sto ran dla zdobycia
krwi.
41) W r. 1844 Sàd Najwy˝szy Wysokiej Porty wydaje wyrok, skazujàcy ˝ydów za zamordowanie dziecka chrzeÊcijaƒskiego na wyspie Marmara. Spraw´ spowodowa∏ patriarcha grecki. Skazano go nast´pnie na zap∏acenie
kosztów procesu, poniewa˝ Sàd Wysokiej Porty pod naciskiem pos∏a angielskiego nie zatwierdzi∏ wyroku, uniewiniajàc ˝ydów.
42) W r. 1850 zamordowali ˝ydzi dziecko na Kaukazie, niedaleko Tyflisu w miasteczku Suram. Zw∏oki podrzucili w lesie. Proces trwa∏ przesz∏o 5 lat. Senat moskiewski skaza∏ wszystkich oskar˝onych na wygnanie.

9

43) W r. 1875 porwane zostaje dziecko z publicznej ∏aêni w Permie. Policji udaje si´ odnaleêç doro˝karza, który odwióz∏ ˝ydówk´ z dzieckiem,
dzi´ki temu uda∏a si´ policja do jej mieszkania.
Po opukaniu Êcian skonstatowano pró˝ni´. Zdarto w tym miejscu tapety i znaleziono skrytk´,
a w niej cia∏o dziecka, wiszàce g∏owà w dó∏ i okryte k∏utymi ranami. Krew sp∏ywa∏a z ran do misy,
ustawionej pod cia∏em dla zebrania krwi.
44 ) W r. 1881 w Kaszau na W´grzech ginie
dziewczynka. Znajdujà jà po up∏ywie dwu tygodni w studni. W zw∏okach nie ma Êladu krwi,
którà wyt∏oczono z ˝ywego jeszcze cia∏a.
45) W r. 1879 znajdujà we wsi Leszkowice, w rzece Wenra, zw∏oki m∏odej dziewczyny. R´ce ma
ona zwiàzane do ty∏u, a na szyi Êlady gwa∏townej Êmierci. Jak stwierdzono by∏a
to ˝ydówka, która przesz∏a na wyznanie luteraƒskie w zwiàzku z wyjÊciem za mà˝ za chrzeÊcijanina.
46) W r. 1881 jest sprawa tajemiczego zagini´cia
Franciszki Mnich, pochodzàcej z Lucza w Galicji,
o co podejrzewa si´ okolicznych ˝ydów.
47) W r. 1885 w Mil-Kamar (Egipt) zamordowano rytualnie m∏odego Kopta przed Êwi´tem Wielkiej Nocy.
48) W r. 1890 w Damaszku dokonano mordu ryMorderstwo rytualne pope∏none na osobie osiemnastoletniego ucznia
Ernesta Wintera z Konitz. Wintera zwabi∏a do piwnicy rzezaka ˝ydowskiego tualnego na osobie ch∏opca chrzeÊcijanina, naMoryca Lewy’ego m∏oda ˝ydówka w dniu 11 marca 1900 r.
zwiskiem Henryk Abdelnur. Umar∏ on z up∏ywu
Tam go zar˝ni´to. Zw∏oki zosta∏y przez siepaczy ˝ydowskich poçwiartowane
krwi, winowajcy uciekli przed karà.
i ukryte w ró˝nych miejscach w okolicy Konitz.
49) W r. 1891 tej samej zbrodni dokonano na osobie dziewczynki chrzeÊcijanki, nazwiskiem Maria Dessyla na wyspie Korfu.
50) I wreszcie w r. 1899 w bestialski sposób zamordowali ˝ydzi Agnieszk´ Hruza ze wsi Polna w Czechach.

NA ÂMIERå ZAM¢CZENI
Omawiajàc dalej kilka wypadków morderstw rytualnych szczegó∏owiej musimy zaznaczyç, ˝e lista tych potwornych zbrodni, obcià˝ajàca konto zbrodni ˝ydowskich da∏aby si´ ciàgnàç w nieskoƒczonà litani´ przest´pstw. Mamy tu do czynienia we wszystkich wypadkach z morderstwami, w których wina ˝ydów zosta∏a
szczegó∏owo udowodniona i w których sprawy mieliÊmy wglàd w ca∏y przebieg post´powania sàdowego. Nie
jest to wi´c jakaÊ opowieÊç ze Êredniowiecza, nie poparta dowodami, ale dok∏adnie stwierdzone i udowodnione
fakty.

MARTYROLOGIA SZYMONA Z TRIENTU
W czwartek Wielkiego Tygodnia r. 1475 rozegra∏ si´ w mieÊcie Trient potworny dramat. Pope∏niono mord
rytualny, którego ofiarà pad∏ ma∏y Szymon Gerber. Zachowane akta procesu pozwalajà wniknàç dok∏adniej
w istot´ sprawy.
W mieÊcie tym mieszka∏y wtedy, trzy rodziny ˝ydowskie, których g∏owy w osobach Angelo, Tobiasza i Samuela spotyka∏y si´ cz´sto bolejàc nad tym, ˝e brak im krwi chrzeÊcijaƒskiej dla przygotowania macy wielkanocnej. Fakt ten jak równie˝ dalsze opisy zbrodni wynikajà dok∏adnie z póêniejszych zeznaƒ Êwiadków. Ci trzej
wymienieni ˝ydzi nak∏aniali podró˝ujàcego ˝yda, nazwiskiem Lazzaro, aby dostarczy∏ im dziecko chrzeÊcijan.
Po wahaniach zgodzi∏ sie Lazzaro dostarczyç dziecko za cen´ 100 dukatów. Uda∏o mu si´ zwabiç dwu i pó∏ roczne dziecko, niezwyk∏ej urody, nazwiskiem Szymon Gerber, ró˝nymi obietnicami do domu Samuela.
Po nastaniu zmroku dokonano morderstwa, w którym bra∏o udzia∏ siedmiu ˝ydów: Samuel, syn jego Izrael,
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stary Mozes, jego syn Mokar i wnuk Bonawentura, s∏u˝àcy Vitale, kucharz Bonawentura i lekarz Tobiasz. Angelo, który wprawdzie nastawa∏
na dostarczenie krwi ofiary, lecz nie uczestniczy∏
przy zabijaniu.
Jest rzeczà znamiennà, ˝e morderstwo opisane zosta∏o przez oskar˝onych zgodnie w szczegó∏ach, jakkolwiek byli oni od siebie izolowani
w Êledztwie i nie stosowano na nich ˝adnych cielesnych kar. Przyjrzyjmy si´ szczegó∏owemu zeznaniu s∏u˝àcego Vitale:
“W dniach ˝ydowskiej Wielkanocy, w czwartek z nastaniem nocy, (nie wie dok∏adnie o której godzinie), by∏ on, Vitale, w domu Samuela
i uda∏ si´ do komory, znajdujàcej si´ przed synagogà. Byli tam równie˝ obecni: Stary Mozes, Samuel i jego syn Izrael, Mokar syn Mozesa starego, Bonawentura syn Mokara; Bonawentura kucharz i Tobiasz, Samuel. Ten ostatni zawiàza∏
chuste na szyi, znajdujàcego si´ tam dziecka,
które trzyma∏ na kolanach Mozes, siedzàcy na
∏awie i Samuel zacisn´li t´ chust´ na szyi ch∏opca, aby nie by∏o s∏ychaç krzyków dziecka. Mozes
wyrwa∏ obc´gami, które mia∏ w r´kach kawa∏
mi´sa z prawego policzka ch∏opca, Samuel i Tobiasz uczynili to samo.
Mord rytualny w Trient w r. 1475, o którym obszernie piszemy.
Krew p∏ynàcà z policzków chwytali do misy.
Chwilami trzyma∏ mis´ Tobiasz, chwilami te˝ Mokar. Wszyscy obecni, równie˝ i Vitale, mieli w r´kach ig∏y,
którymi k∏uli ch∏opca, wymawiajàc przy tym s∏owa hebrajskie, których on nie zna. Nast´pnie tymi samymi obc´gami rwali dziecku cia∏o z prawej nogi od strony wewn´trznej i zewn´trznej. Równie˝ i z tej opisanej rany
p∏ynàcà krew zbierano do misy, ale on nie wie dok∏adnie kto t´ mis´ (scutella) trzyma∏ w r´kach. Póêniej wzi´li, siedzàcy na jednej ∏awie Mozes i Samuel, ch∏opca mi´dzy siebie i postawili go na nogi. Trzymali go w ten
sposób, ˝e Mozes od prawej trzyma∏ ch∏opca za nog´ i wyprostowa∏ mu prawe rami´, podczas gdy Samuel z lewej strony zrobi∏ to samo. Równie˝ i Tobjasz, jak to sobie Êwiadek przypomina, trzyma∏ ch∏opca za nogi, tak, ˝e,
ten sta∏ wyprostowany z wyciàgni´tymi ramionami, wyglàdajàc jak ukrzy˝owany. Podczas gdy ch∏opiec tak
sta∏, kuli go wszyscy stojàcy naoko∏o ˝ydzi ig∏ami i szyd∏ami, które mieli w r´kach. Równie˝ i Vitale, jak to sam
ju˝ zezna∏. Podczas tych m´czarni ch∏opiec skona∏.
Równie˝, je˝eli chodzi o przyczyny morderstwa, udzieli∏o przes∏uchanie po˝àdanych wyjaÊnieƒ: zamordowano ch∏opca, aby uzyskaç jego krew, aby jà wziàç do ciasta, z którego piecze si´ mac´, którà je si´ podczas Paschy. Krwi takiej na obbrz´dy potrzeba z ch∏opca chrzeÊcijaƒskiego co roku. W ko∏ach wtajemniczonych ˝ydów
panuje przekonanie, ˝e krew zabitego ch∏opca chrzeÊcijan przyczynia si´ do zbawienia duszy, ale ˝e ta krew nie
by∏aby tak skutecznà, gdyby nie zabili go tak, jak zam´czono i ukrzy˝owano Chrystusa. Dziecko mog∏oby byç
zabite i innego dnia i pozbawione krwi, ale ofiara jest lepsza i milszà Jahwe, je˝eli zabicie nastàpi krótko przed
Paschà.
˚ydzi nie byliby ˝ydami, gdyby nie potrafili po∏àczyç rozkoszy mordowania z rozmachem handlowym. Proces wykaza∏, ˝e morderstwo w Triencie nie by∏o wypadkiem odosobnionym. ˚ony Tobiasza i Mohara, osobno
przes∏uchiwane w charakterze Êwiadków, zezna∏y o wielu morderstwach, pope∏nionych na dzieciach w latach
ubieg∏ych.
Oskar˝ony Samuel zezna∏ mi´dzy innymi, ˝e ˝ydowscy handlarze krwi posiadajà zaÊwiadczenia rabinów,
stwierdzajàce, ˝e ci handlarze za sowità zap∏atà zaopatrujà “klientel´” w krew uzyskanà zgodnie z przepisami,
wymaganymi przez taki rytua∏.
Krwi u˝ywa si´ nie tylko do pieczenia macy, ale jak zezna∏ oskar˝ony, równie˝ miesza si´ z nià wino paschalne.

11

Rzecz prosta, ˝e jeszcze podczas trwania procesu, rozpocz´li ˝ydzi kroki w kierunku uwolnienia oskar˝onych. Zjawisko wtórne, towarzyszàce wszystkim procesom o rytualne mordy.
Pomimo tych wszystkich wysi∏ków, w których wyjàtkowo równie˝ bra∏ czynny udzia∏ Papie˝ i KoÊció∏ Katolicki, zostali czterej oskar˝eni
skazani na Êmierç i powieszeni. Stary Mozes,
g∏owa ca∏ej gminy, wola∏ w wi´zieniu pope∏niç
samobójstwo.
Ale i teraz nie ustawa∏a agitacja ˝ydowska,
starajàc si´, aby pi´tno mordów rytualnych
usunàç z ˝ydów. Próbowali zastawiç si´ przede
wszystkim autorytetem Papie˝a, ale ten w mi´dzyczasie uÊwiadomiony i przekonany, potwierdzi∏ w specjalnej Bulli, ˝e rozstrzygni´cie s´dziów tryjentyƒskich by∏o sprawiedliwe i nie
dajàce si´ obaliç.
Papie˝ Grzegorz XIII w sto lat póêniej przyjà∏ ma∏ego Simona w poczet m´czenników KoÊcio∏a Katolickiego i uzna∏ go przez to Êwi´tym.

ZAMORDOWANIE OJCA TOMASZA
W syryjskim mieÊcie Damaszku ˝y∏ i dzia∏a∏
w Êrodku ubieg∏ego stulecia zakonnik Kapucyn,
ojciec Tomasz, rodem z Sardynii. Jako uczony
i lekarz, jako ojciec biedoty cieszy∏ si´ powa˝aniem, nie tylko wÊród wielorakiej pod wzgl´dem
narodowoÊci i wiary ludnoÊci, lecz tak˝e wÊród
chrzeÊcijan, mahometan i ˝ydów. Tak˝e wÊród
w∏adz, a przede wszystkim sam namiestnik,
Okrutne morderstwo dokonane na osobie czternastoletniej
Szeryf Pasza, mia∏ go w wielkim poszanowaniu.
Esterv Solymosi z Tisza-Eszlar (W´grv),
Nale˝y zaznaczyç, ˝e Pater opiekowa∏ si´ szczeo którym mówi obszernej niniejsza broszura.
gólnie ˝ydami, co jeszcze w wi´kszym stopniu
podnosi bezdennà pod∏oÊç przest´pstwa pope∏nionego na jego osobie. Gdy Pater wraca∏ wieczorem dnia 5 lutego 1840 r. z odwiedzin chorych zaprosi∏ go do siebie ˝yd, nazwiskiem Dawid Havari, do domu. Jak póêniej wyjaÊniono, uchodzi∏ on za najnabo˝niejszego wÊród ˝ydów i by∏ nawet zaprzyjaêniony z ojcem Tomaszem. Od tej
chwili zaginà∏ wszelki Êlad po ojcu Tomaszu. Zaniepokojony jego nieobecnoÊcià s∏uga jego, chrzeÊcijanin, Ibrahim Annarah, uda∏ si´ do dzielnicy ˝ydowskiej na poszukiwanie i zaginà∏ równie˝. Jako przedstawiciel w∏adzy
Protektoratu nad chrzeÊcijanami w Syrii, wzià∏ w swe r´ce spraw´ poszukiwaƒ obu zaginionych konsul francuski Ratti-Menton. Natychmiast zjawili si´ Êwiadkowie, zeznajàc, ˝e poprzedniego wieczora widziano ojca Tomasza w dzielnicy ˝ydowskiej. W szerokich ko∏ach wiedziano, ˝e ju˝ dawniej gin´li chrzeÊcijanie bez Êladu
w tej dzielnicy ˝ydowskiej. Ale ˝ydzi potrafili dotàd za pomocà pieni´dzy i stosunków zatuszowaç wszystkie
Êledztwa. Tym razem jednak przystàpiono do sprawy z poÊpiechem. Ju˝ 7-go lutego wda∏ si´ w t´ spraw´ Sàd,
na skutek energicznej postawy francuskiego konsula.
Po kilku bezskutecznych rewizjach domowych wydali si´ sprawcy sami. Stwierdzono, ˝e Pater Tomasz mia∏
przy sobie obwieszczenia, dotyczàce licytacji, które klejono na murach i ˝e rzeczywiÊcie w niektórych miejscach
afisze te by∏y umieszczone przez niego. W dwa dni po znikni´ciu Ojca Tomasza znalaz∏ si´ ten afisz na murze
domu ˝ydowskiego golarza Solimana, ale umocowany innymi Êrodkami, ni˝ te, które stosowa∏ Pater. Na przes∏uchaniu Soliman zezna∏ wreszcie, ˝e by∏ owego wieczoru wespó∏ z innymi ˝ydami w towarzystwie Ojca Tomasza. ˚ydzi d∏ugo zaprzeczali temu, a˝ wreszcie przyznali si´ do pope∏nienia morderstwa. Wed∏ug ich zeznaƒ
potwornych w szczegó∏ach, zbrodnia mia∏a nast´pujàcy przebieg:
Gdy Pater wszed∏ do domu Dawida Havari rzuci∏ si´ ten na niego wraz, z dwoma swymi braçmi Izaakiem
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i Aaaronem i kilku innymi ˝ydami. Napadni´temu niespodzianie Ojcu Tomaszowi zakneblowali ˝ydzi usta
chustà i zwiàzali go. Nast´pnie zaniesiono go do komory odleg∏ej od ulicy i tam poczekano, a˝ noc zapadnie.
Gdy zjawili si´ na miejscu jeszcze dwaj rabini, pos∏ano po Solimana, który zjawi∏ si´ wkrótce, ale nie mia∏ odwagi wykonania ci´cia przez szyj´, którego od niego ˝àdano. Bra∏ on tylko udzia∏ wespó∏ z obecnymi ˚ydami
w trzymaniu skr´powanej ofiary mordu. Ci´cia szyd∏em dokona∏ sam Dawid Havari, przyjaciel Ojca Tomasza!
Krew p∏ynàca z rany, zosta∏a zebrana do wielkiej misy i dor´czona nadrabinowi. Odzie˝ ofiary spalono, zw∏oki
poçwiartowano, a koÊci w moêdzierzu pot∏uczono. Z jak nies∏ychanie zimnà krwià i okrucieƒstwem post´powali mordercy, dowodzi okolicznoÊç, ˝e cz´Êci cia∏a wynosili po kawa∏ku w worku od kawy i wrzucali je do kana∏u
odchodowego. Ten stan rzeczy ujawniony zosta∏ z zeznaƒ pojedyƒczo przes∏uchiwanych morderców.
Przy rewizji znaleziono w domu, w którym mord zosta∏ dokonany Êlady krwi i wa∏ek od moêdzierza. Przeszukiwanie do∏u kloaki naprowadzi∏o na Êlad resztek kawa∏ków mi´sa ludzkiego, ró˝nych kawa∏ków koÊci, kawa∏ka tonsury i ró˝nych szczàtków materia∏u. Komisja, z∏o˝ona z czterech europejskich i siedmiu tubylczych
lekarzy stwierdzi∏a, ˝e znalezione szczàtki sà kawa∏kami ludzkiego cia∏a, oprócz tego zidentyfikowa∏ wice-konsul austriacki Merlato ze stanowczoÊcià, ˝e szczàtki materia∏u sà cz´Êciami sukna z czapki, którà nosi∏ Pater
Tomasz. Stwierdzi∏ to równie˝ i fryzjer Jussuf, który stale strzyg∏ Ojca Tomasza.
Po wielu wykr´tach i nieudanych próbach przedstawienia swego alibi, z∏o˝yli oskar˝eni zeznania, dotyczàce
zamordowania s∏u˝àcego. Zaznaczyç nale˝y, ˝e Êledztwo odbywa∏o si´ bez stosowania kar cielesnych. S∏u˝àcego
zamordowano w ten sam opisany wy˝ej sposób w obawie przed wykryciem zbrodni poprzedniej, zwabiwszy go
podst´pnie do domu.
Równie˝ co do motywów zbrodni dostarczy∏o Êledztwo wyjaÊnieƒ: bracia Havari obiecali wielkiemu rabinowi, ˝e dostarczà mu butelk´ krwi chrzeÊcijanina, której potrzebowa∏ on dla (znanych nam ju˝) religijnych praktyk tj. do pieczenia macy. Jeden z oskar˝onych na pytanie, czy u˝ytek krwi jest ˝ydom dozwolony, odpowiedzia∏
podczas zeznaƒ, ˝e jest to sekret wtajemniczonych wielkich rabinów i tylko oni znajà dok∏adnie sposoby u˝ywaniu krwi. Z liczby ogólnej szesnastu oskar˝onych dwaj umarli przed wydaniem wyroku, czterech u∏askawiono,
poniewa˝ z∏o˝yli otwarcie zeznania, a dziesi´ciu skazano na Êmierç. Akta procesu zosta∏y przes∏ane do francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i og∏oszone póêniej drukiem, jako “Affaires de Syrie.”
Wyroków Êmierci nie wykonano, pomimo bezspornego materia∏u dowodowego i pomimo wyczerpujàcych zeznaƒ oskar˝onych. Mordercy zawdzi´czali to swym wspó∏wyznawcom, których sieç wp∏ywów omota∏a Êwiat,
a którym proces damasceƒski by∏ bardzo nie na r´k´. Fala z∏ota rozla∏a si´ korytem ku urz´dnikom, bioràcym
udzia∏ w Êledztwie, jakkolwiek ju˝ nie mo˝na by∏o zapobiec wyrokom Êmierci. Prasa ˝ydowska ca∏ego Êwiata
pieni∏a si´ na “b∏´dny wyrok” w Damaszku, jakkolwiek dowody winy by∏y niezbite. Postarano si´ o jakieÊ zw∏oki, poçwiartowano je, podrzucono je do ró˝nych domów chrzeÊcijaƒskich i stwierdzono o znalezieniu cia∏a Ojca
Tomasza.
NiewinnoÊç ˝ydów zosta∏a w ten sposób dowiedziona. Szczególnie dynastia Rotszyldów u˝ywa∏a wszystkich
swych wp∏ywów. Pod naciskiem ich, popartym przez prezesa zwiàzku Êwiatowego ˝ydostwa, os∏awionego Mozesa Montefiore z Anglii, wstawi∏ si´ egipski wicekról Mohamed-Ali za skazanymi. Wicekról na tym nie straci∏,
rozumie si´ samo przez si´. Ale bezczelnoÊç Êwiatowego ˝ydostwa dosz∏a do szczytu. Za˝àdali oni zwolnienia
morderców spowodu dowiedzionej (!) niewinnoÊci ich. Tego by∏o ju˝ nawet Mohamedowi Aliemu za wiele. Cofnà∏ swój pierwszy edykt, zastàpi∏ go nowym, kaza∏ wypuÊciç morderców z wi´zienia, ale nie zdoby∏ si´ na u˝ycie s∏owa “niewinni” w tym edykcie.
Lecz na grobowcu, który postawiono s´dziwemu i w tak szataƒski sposób zamordowanemu Ojcu Tomaszowi
w koÊciele Kapucynów w Damaszku, stoi wykuta prawda w j´zyku w∏oskim. Czytamy na nim co nast´puje: Tu
le˝à szczàtki misjonarza, Kapucyna Ojca Tomasza z Sardynii, zamordowanego przez ˝ydów w dniu 7 lutego 1840 r.

“MUSIA¸EM SI¢ POSTARAå O ZDATNÑ KREW”
We Wroc∏awiu, gdzie ju˝ przed paroma wiekami mia∏ miejsce jeden z znajokrutniejszych mordów rytualnych, zdarzy∏ si´ w roku 1888 wypadek, dowodzàcy, ˝e ˝ydzi nawet wtedy nie szcz´dzà staraƒ o zdobycie krwi,
gdy szczególne okolicznoÊci nie pozwalajà na pope∏nienie morderstwa.
Niejaki, Maks Bernstein, 24 letni, ˝yd, student teologii, zwabi∏ do siebie do mieszkania siedmioletniego
ch∏opca, chrzÊcijanina, nazwiskiem Seweryn Hacke, zada∏ mu kilka ran na cz∏onku, a krew zebra∏ w bibu∏´. Po
kilku dniach opowiedzia∏ ch∏opiec ojcu, co mu si´ wydarzy∏o, a ten z∏o˝y∏ doniesienie. Proces sta∏ si´ nieuniknionym. Oskar˝ony zaprzecza∏ pope∏nienia zbrodni przeciw moralnoÊci, jak równie˝ uszkodzenia cia∏a. Pomi-
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mo to skaza∏ go sàd, w sk∏ad którego wchodzili dwaj ˝ydzi, za uszkodzenie cia∏a na kar´ trzech miesi´cy wi´zienia ze zdumiewajàcym oÊwiadczeniem, ˝e motywy przest´pstwa sà bez znaczenia!
Opinia naukowa, wydana na temat poczytalnoÊci oskar˝onego, waha∏a si´ w orzeczeniu, czy jest on pomylonym, czy nie. Ca∏y jednak tok procesu i stanowisko ˝ydów w tej sprawie wyklucza, aby przest´pstwo pope∏nione zosta∏o w zamroczeniu lub chorobie umys∏owej.
Wa˝niejszym od opinii rzeczoznawców, jest wyraêne zeznanie Bernsteina, które brzmi mi´dzy innymi nast´pujàco: ”Poniewa˝ dusza moja, obcià˝ona grzechami, mog∏a byç zbawiona tylko przez niewinnà duszyczk´,
musia∏em postaraç si´ o zdobycie zdatnej krwi z cz∏owieka, który by∏ bez grzechu. Wiedzàc, ˝e ma∏y Hacke jest
odpowiedni, gdy˝ ma dusz´ bezgrzesznà, postanowi∏em postaraç si´ o zdobycie jego krwi.”
Wiemy z licznych innych przyk∏adów, ˝e ˝àdza krwi chrzeÊcijaƒskiej nie jest wynikiem chwilowego zamroczenia umys∏u, lecz ˝e wynika z ˝ydowskich wrodzonych obyczajów i ˝e Bernstein dzia∏a∏ zgodnie z zasadami
praw swych przodków i rabinów.

W SYNAGODZE ZAR˚NI¢TA
Czytamy: Dnia 1 kwietnia 1882 r. W ma∏ej mieÊcinie w´gierskiej Tisza-Eszlar nie przypuszcza∏ nikt z ludzi,
zaj´tych przygotowaniami do Êwiàt wielkanocnych, ˝e miejsce to dzi´ki wypadkom, które zdarzà si´ dnia 1
kwietnia, zdob´dzie smutnà s∏aw´, a spokojna osada stanie si´ oÊrodkiem zainteresowania publicznego na
przeciàg wielu lat.
Przyczynà tego sta∏ si´ potworny ˝ydowski mord rytualny. Jak w innych, tak i w domu Andrzeja Huri,
przygotowuje si´ wszystko do wielkiej chrzeÊcijaƒskiej uczty. Pani domu posy∏a 14 letnià córk´ chrzestnà, Ester´, córk´ owdowia∏ego Stefana Solymosi, do kupca Kohlmayera po farb´ do odÊwie˝enia Êcian domostwa.
Pó∏godzinna droga prowadzi w pobli˝u ˝ydowskiej synagogi. Wed∏ug zeznaƒ wielu wiarygodnych Êwiadków,
widziano Ester´ idàcà spowrotem i rozmawiano z nià. Dochodzi ona do tamy nad rzekà, przy której znajduje
si´ synagoga i odtàd ginie po niej wszelki Êlad. W wiosce pod zbyt d∏ugà nieobecnoÊç Estery sà zaniepokojni.
Udajà si´ na poszukiwania, przetrzàsajà wszystkie krzaki, ale Estera zgin´∏a bez Êladu.
W miesiàc póêniej skierowuje si´ podejrzenie w coraz wi´kszym stopniu na ˝ydów z Tisza-Eszlar. Nie tylko
dlatego, ˝e dziewczyna zagin´∏a w pobli˝u synagogi, ale szczególnie dlatego, ˝e s∏u˝àcy bo˝nicy, Józef Szarf,
wzbudzi∏ podejrzenie matki przez dziwne oÊwiadczenie.
Powiedzia∏ bowiem do p∏aczàcej matki, ˝e nie ma powodu si´ martwiç. Estera wróci. Równie˝ w innym mieÊcie w´gierskim Hajdu-Namas zgin´∏a przedtem dziewczyna.
Oskar˝ono ˝ydów o zamordowanie jej. Póêniej znaleziono jà martwà w zagajniku. Zadawano wi´c sobie pytanie, co sk∏oni∏o s∏ug´ z bo˝nicy do tak dziwnego “pocieszenia” matki!
W∏adze przyj´∏y ca∏y wypadek do wiadomoÊci, ale nie wszcz´∏y ˝adnych dochodzeƒ! Lecz po miesiàcu sprawa toczy si´ na nowo. Pi´cioletni synek s∏u˝àcego z bo˝nicy. Szarfa Samuel, opowiada dzieciom, z którymi bawi
si´, ˝e rzezacy zamordowali Ester´ w synagodze, a jego starszy, czternastoletni brat Moryc, obserwowa∏
wszystko przez dziurk´ od klucza. Solymosi robià doniesienie i obecnie sàd nie mo˝e uchyliç si´ od zaj´cia si´
sprawà. Dochodzenie powierzajà rejentowi Józefowi von Bary, który ca∏à t´ tajemniczà spraw´ bada z pe∏nà
energià, a˝ do chwili, gdy w kulminacyjnym punkcie procesu, pope∏nia niewyjaÊnione bli˝ej samobójstwo!
Niewàtpliwie, pi´cioletnie dziecko nie mo˝e byç Êwiadkiem czo∏owym, a Moryc i inni aresztowani ˝ydzi zaprzeczajà wszystkiemu, jakkolwiek liczni wiarygodni Êwiadkowie zeznajà, ˝e s∏yszeli p∏acz i krzyki, pochodzàce z synagogi w tym czasie. Groêby i próby przekupstwa i groêby usi∏ujà nak∏oniç s´dziego Êledczego do zaniechania dochodzeƒ. Nie da on jednak si´ odwieÊç od wyjaÊnienia sprawy, w czym pomocny jest mu prezes sàdu,
von Kornis.
Wieczorem dnia 21 maja, decyduje si´ Moryc na dobrowolne zeznanie przed s´dzià Êledczym. Ze zrozumia∏ego strachu przed ojcem zaprzecza∏ dotàd wszystkiemu. Ale teraz, gdy nie jest we w∏adzy uwi´zionego ojca, chce
ca∏à prawd´ ujawniç. Wed∏ug jego zeznaƒ morderstwo rozegra∏o si´ w sposób nast´pujàcy:
Estera zosta∏a zwabiolna do bo˝nicy proÊbà o zrobienie pewnej przys∏ugi. Tam obna˝ono jà do koszuli. Nast´pnie dwaj obcy rzezacy, Abraham Buxbaum i Leopold Braum, jak równie˝ jakiÊ w∏ócz´ga ˝ydowski, powalili jà na ziemi´, a miejscowy rzezak, Salomon Szwarc poder˝nà∏ jej gard∏o wielkim, szerokim no˝em. Krew p∏ynàca z tej wielkiej rany zebrano do wielkiego garnka. Wkrótce potem przyszli z wn´trza synagogi czterej osobiÊcie znani Êwiadkowie ˝ydzi i ubrali zw∏oki dziewczynki w jej ubranie.
Gdy Moryc opowiedzia∏ w domu to, co widzia∏, zabronili mu rodzice najsurowiej mówiç o tym. Gdy Moryc
póêniej znów poszed∏ do synagogi, oprawcy zmyli Êlady krwi na miejscu przest´pstwa, a zw∏oki usun´li. S´dzia
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Êledczy poleci∏ natychmiast aresztowaç wszystkich bioràcych udzia∏ w morderstwie, z których ˝aden nie móg∏
wykazaç alibi. Z ca∏à sumiennoÊcià, zbadano zeznania Moryca i stwierdzono bezspornie ich prawdziwoÊç, jakkolwiek oskar˝eni uciekali si´ do zaprzeczeƒ, wybiegów i k∏amstwa, aby wydobyç g∏ow´ spod stryczka.
Teraz przyszed∏ moment odpowiedni, aby ˝ydostwo ca∏ego Êwiata, jak zawsze w podobnych wypadkach, podj´∏o walk´ z ˝ydem, oskar˝ajàcym swych wspó∏wyznawców. Oskar˝eni otrzymali najlepszych i najdro˝szych
obroƒców. Tytu∏em zaliczki na honoria zap∏acono im drobnostk´ – 80 tysi´cy guldenów. Ale mimo to, obroƒcy
byli niedyskretni w rozmowach prywatnych i oÊwiadczali, ˝e sà przekonani o winie oskar˝onych. Doniesienia
o znalezieniu zaginionej dziewczynki produkowano seryjnie. Wobec matki Estery próbowano próÊb i gróêb. S´dziego Êledczego starano si´ zam´czyç stekiem ró˝nych zmyÊlonych doniesieƒ; sk∏adanych i odwo∏ywanych,
a gdy to nie pomog∏o, oskar˝ono go o stosowanie kar cielesnych w stosunku do Moryca, dla wymuszenia na nim
zeznaƒ pod presjà.
Wszystko to by∏o wierutnym fa∏szem. Do cel oskar˝onych b´dàcych w areszcie Êledczym, przemycono “grypsy”, dajàc wskazówki, jak si´ majà broniç. Postarano si´ drogà przekupstwa o wglàd w akta oskar˝enia. S´dzia
Êledczy, von Bary nie móg∏, niestety, znaleêç poparcia swych w∏adz prze∏o˝onych, nastawionych przyjaênie dla
˝ydów. Przeciwnie, stawiano mu przeszkody na ka˝dym kroku. Szykany te si´ga∏y tak daleko, ˝e zmuszony by∏
wytoczyç dochodzenie dyscyplinarne przeciw samemu sobie. Z przebiegu tego dochodzenia okaza∏o si´, ˝e dzia∏a∏ zgodnie z obowiàzkiem s´dziego i ÊciÊle wed∏ug regulaminu. Taka sama nagonka spotka∏a ministra sprawiedliwoÊci Paulera, uczciwego nieprzekupnego urz´dnika, nienawidzonego przez sfery ˝ydowsko-masoƒskie,
jakimi otacza∏ si´ prezes rady ministrów, hrabia Tisza znany libera∏ i filosemita.
Gdy to wszystko nie skutkowa∏o, zainscenizowali ˝ydzi szczególnie wyrafinowany i bezczelny manewr. Kazali wyciàgnàç z rzeki Theiss “zw∏oki zamordowanej” Estery Solymosi. Zw∏oki topielicy, którà wydobyto z wody, nie wykaza∏y ˝adnych Êladów skaleczeƒ, ani oczywiÊcie ˝adnej rany na szyji. Ca∏a prasa ˝ydowska w Êwiecie zatryumfowa∏a. Ale przedwczeÊnie! Zw∏oki by∏y ubrane rzeczywiÊcie w odzie˝ zaginionej. Nawet szmatka,
w którà zawini´ta by∏a farba, znajdowa∏a si´ przy niej. Skandal wynik∏ dopiero póêniej. ˚ydzi zbyt pochopnie
cieszyli si´ sukcesem.
Dok∏adne badania wykaza∏y, co nast´puje: zw∏oki topielicy by∏y d∏u˝sze o 10 cm. od wzrostu zaginionej
dziewczynki. Matka i inni krewni stwierdzili, ˝e zw∏oki nie sà identyczne z Esterà. By∏y to zw∏oki dziewczyny
18-20 letniej, podczas, gdy Estera mia∏a zaledwie 14 lat i by∏a drobnej postury. Sekcja wykaza∏a Êlady gruêlicy,
podczas, gdy Estera by∏a zupe∏nie zdrowa. Doszed∏ do tego dalej szereg niezgodnoÊci, wykazujàcy z ca∏kowità
pewnoÊcià, ˝e zw∏oki nie majà nic wspólnego z Esterà. To inscenizowane oszustwo, ca∏kiem zbyteczne zresztà
wobec materia∏u dowodowego, zostato wykryte w zwiàzku z zeznaniami ˝ydów, aresztowanych podczas Êledztwa.
Jankiel Szmilowicz dosta∏ zw∏oki, dostarczone mu przez nieznajomego ˝yda. Ubranie Estery dostarczy∏a mu
jakaÊ nieznajoma ˝ydówka. Ubra∏ trupa w odzie˝ Estery, je˝d˝àc czó∏nem w∏óczy∏ je przez pewien czas po rzece, a nast´pnie, po wyciàgni´ciu z wody, porzuci∏ na brzegu. Przyzna∏ si´ on do swego skrytego czynu.
Mimo to ˝ydostwo nie mog∏o si´ uspokoiç. Przeprowadzili ekshumacj´ zw∏ok i otrzymali drogà przekupstwa
oÊwiadczenie fakultetu medycyny w Budapeszcie, w myÊl którego mo˝na by∏o domniemywaç identycznoÊç
obrz´k∏ej od le˝enia w wodzie topielicy, ze zw∏okami Estery. Ale i tym razem tryumf ˝ydowski by∏ przedwczesny.
Okr´gowy lekarz, jako instancja miarodajna, stwierdzi∏, ˝e chodzi tu o zw∏oki kobiety 20-letniej, które le˝a∏y w wodzie oko∏o dwóch tygodni, podczas gdy mi´dzy zagini´ciem Estery, a znalezieniem zw∏ok topielicy up∏yn´∏o dwa i pó∏ miesiàca.
Oszustwo ze zw∏okami zamiast pomóc, ujawni∏o w pe∏ni ca∏kowità win´ ˝ydowskich morderców. Skàd bowiem mog∏o si´ wziàç ubranie dziewczyny, w które ubrano zw∏oki topielicy, je˝eli zosta∏o stwierdzone, ˝e odzie˝
t´ mia∏a dziewczynka na sobie w dniu jej znikni´cia?
Ale ˝ydostwo jeszcze nie dawa∏o za wygrane. S´dzia Êledczy i jego bezpoÊredni zwierzchnik, von Szekely
jeszcze przed rozpocz´ciem sprawy g∏ównej pope∏ni∏ “samobójstwo”. Zaroi∏o si´ od manifestacji, protestów, przy
czym okoliczna masoneria oczywiÊcie z zapa∏em pomaga∏a ˝ydom.
Pomimo to nie mo˝na by∏o przeszkodziç, aby sprawa wesz∏a na wokand´, jakkolwiek dopiero po pi´ciu
kwarta∏ach od chwili pope∏nienia czynu. Sàd znalaz∏ si´ pod nies∏ychanà presjà, wywieranà naƒ z pomocà olbrzymich kwot pieni´˝nych i powodzi papieru drukowanego. Oskar˝eni i obroƒcy, przeÊcigali si´ wzajemnie
w rzucaniu obelg i podejrzeƒ na osoby Êwiadków, przyczem najwi´cej oberwa∏ g∏ówny Êwiadek oskar˝enia, Moryc Szarf, który podczas ca∏ego przewodu sàdowego zachowa∏ spokój i jasnoÊç zeznaƒ i nie da∏ si´ ˝adnym wy-
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rafinowanym pytaniem obrony zap´dziç w pu∏apk´.
Przewód, którego wszystkie akta sà zachowane
i umo˝liwiajà wglàd w ka˝dej chwili, wykaza∏ niezbicie win´ oska˝onych. Ale stanowisko sàdu,
okreÊlone by∏o przemo˝nym wp∏ywem ˝ydowskim
(zaraz zobaczymy skàd to wynik∏o). Wi´c sàd
przyszed∏ do groteskowego wniosku zakwestionowania prawdomównoÊci Moryca Szarfa, poniewa˝
by∏ on nastawiony antyscmicko! Sàd go nie zaprzysiàg∏ i orzek∏, ˝e oskar˝eni sà wolni.
Og∏oszenie tego zdumiewajàcego wyroku uniewinniajàcego kaza∏o czekaç na siebie przez lat 16.
By∏o jednak tym bardziej ra˝àce i podejrzane.
Z okazji procesu o mord rytualny w Polna, wypowiedzia∏ mow´ w parlamencie austriackim, pose∏
Ernest Schneider, w ciàgu której mi´dzy innymi
powiedzia∏, co nast´puje:
Mord rytualny w Tisza-Eszlar jest ostatecznie
wyjaÊniony. Je˝eli mimo to winowajcy zostali
uwolnieni, mog´ dziÊ ujawniç tego, kto by∏ za
przebieg sprawy odpowiedzialny, choç po jego
Êmierci. Jest nim, by∏y w´gierski minister spraw
zagranicznych i prezes rady ministrów, hrabia
Andrassy. Zapytywano go, czy wierzy, ˝e w TiszaW ten sposób napadli ˝ydzi w dniu 29 marca 1899 r. na Agnieszk´ Hruza, Eszlar pope∏niono mord rytualny. Odpowiedzia∏
udusili i zamordowali. Patrz sprawozdanie o tym morderstwie rytualnym, wyraênie, ˝e jest to dowiedzione, niezaprzeczone
popartym niezaprzeczonymi dowodami.
i jasne. Dlaczego wi´c nie dopomóg∏ sprawiedliwoÊci do zwyci´stwa? Poniewa˝, odpowiedzialnym by∏ za to Andrassy. Nast´pnego dnia lud móg∏by dopuÊciç si´
zamordowania 20 tysi´cy zamieszka∏ych tam ˝ydów, a wtedy skarb znalaz∏by si´ w trudnoÊciach finansowych,
gdy˝ zabrak∏oby ˝ydowskich p∏atników podatkowych.
W ten sposób jeden z najwy˝szych urz´dników austriacko-w´gierskich z∏ama∏, prawo na korzyÊç ˝ydów, poniewa˝ uwa˝a∏, ˝e nie mo˝e wyrzec si´ ˝ydowskich p∏atników podatkowych...
WÊród kó∏ liberalnych i ˝ydowskich pos∏ów powàtpiewano w wiarogodnoÊç oÊwiadczenia pos∏a Schneidera.
Rzucono pytanie – komu to Andrassy powiedzia∏ te s∏owa? Wtedy wÊród olbrzymiego napi´cia Izby powsta∏
z miejsca pose∏, ksià˝´ Lichtenstein i oÊwiadczy∏ g∏osem donios∏ym: “Mnie to powiedzia∏”.
A wi´c w 16 lat po napozór niezrozumia∏ym wyroku uniewinniajàcym sàdu, uchyli∏a si´ zas∏ona tajemnicy.
Stanowisko jakie zajà∏ w tej sprawie hrabia Andrassy, by∏o wynikiem presji ze strony bankiera wiedeƒskiego,
Alberta Rotszylda, od którego woli zale˝a∏o (jak to dos∏ownie pisa∏a gazeta budapeszteƒska “Nemzeti Ujsag”)
“aby papiery w´gierskie obni˝yç do takiego poziomu, jaki odpowiada∏by orzeczeniu sàdu w tym procesie”.
Za poÊrednictwem swego mandatariusza w Budapeszcie Goldszmita, postawi∏a dynastia Rotszyldów bezczelne ˝àdanie: Oskar˝enie przeciwko mordercom z Tisza-Eszlar obaliç i wydaç w pierwszej instancji wyrok,
uniewinniajàcy oskar˝onych. Rzàd w´gierski us∏ucha∏ i otrzyma∏ za to wspania∏omyÊlnie od Domu Bankowego
Rotszyldów obni˝k´ stopy procentowej po˝yczek wynoszàcà 2 i pó∏ miliona guldenów w ciàgu roku.

MORDERSTWO DZIEWCZ¢CIA
W MIEJSCOWÂCI POLNA
Nie mniejszà sensacj´ jak proces o mord rytualny w Tisza-Eszlar, wywo∏a∏a na prze∏omie wieku zbrodnia,
pope∏niona w miasteczku czeskim, Polna, na osobie 19-letniej dziewczyny, Agnieszki Hruza. I w tym wypadku
równie˝ zbrodni dokonano w okresie Êwiàt Wielkanocy. Denatka by∏a zdrowà, m∏odà dziewczynà. I w tym wypadku u˝y∏o ˝ydostwo wszelkich wp∏ywów, aby sprawców uchroniç od zas∏u˝onej kary.
Agnieszka Hruza mieszka∏a w ma∏ej mieÊcinie Veznik, ko∏o Polna. Znano jà jako uczciwà, dziewczyn´. Chodzi∏a codziennie do pracy z domu swej owdowia∏ej matki, do Polna, gdzie pracowa∏a u szwaczki. Równie˝

16

w dniu 29 marca 1899 roku wraca∏a do domu po pracy. Widzia∏o jà wielu Êwiadków w drodze powrotnej. Gdy
jednak nie wróci∏a do domu wszcz´to natychmiast poszukiwania, które w dwa dni póêniej, w wigili´ Wielkanocy, doprowadzi∏y do znalezienia jej zw∏o. W gàszczu, pod ma∏ym drzewkiem, kilka kroków od skraju lasu, le˝a∏o obna˝one cia∏o, zamordowanego dziewcz´cia, przykryte ga∏àzkami Êwierka. W pobli˝u pod mchem schowana
le˝a∏a odzie˝ dziewczyny. Zdumiewajàcym by∏ fakt, ˝e przed rokiem w tych samych okolicznoÊciach, pope∏niono niewyjaÊnionà zbrodni´ na osobie 23-letniej córki nauczyciela, Marii Klima.
Â ledztwo wykaza∏o, ˝e zw∏oki by∏y pozbawione krwi, a stwierdzone Êlady jej, nie odpowiada∏y iloÊci krwi,
której nale˝a∏o si´ spodziewaç przy tego rodzaju morderstwie. Zbrodnia seksualna by∏a wykluczona, gdy˝
Êledztwo wykaza∏o niezbicie dziewictwo zamordowanej. Wiadomo, by∏o, ˝e dziewczyna przed Êmiercià by∏a
przeÊladowanà przez ˝yda, nazwiskiem Hulsner, cieszàcego si´ z∏à reputacjà. Równie˝ inne podejrzenia zbieg∏y si´ w kierunku jego osoby, co spowodowa∏o aresztowanie. Uj´to si´ za nim oczywiÊcie ˝ydostwo ca∏ego Êwiata.
Hulsner wypiera∏ si´ winy z uporem. Wykr´ty jego by∏y tak niezr´czne, ˝e da∏y si´ ∏atwo obaliç przez zeznania Êwiadków. Mi´dzy innymi stwierdzono z pewnoÊcià, ˝e w∏óczy∏ si´ on w dniu pope∏nienia mordu w okolicy
lasu Brzina, gdzie pope∏niono zbrodni´. Wynika∏o, ˝e Hulsner musia∏ mieç kilku wspólników. Mi´dzy nimi wybitnie wstr´tnego, kulawego ˝yda, nieznanego w tej miejscowoÊci. Widziano tego ˝yda, jak w poÊpiechu i potajemnie niós∏ jakiÊ przedmiot, d∏ugoÊci do pó∏ metra i 8 cm szerokoÊci i jak znik∏ z tym przedmiotem. Stwierdzono równie˝, ˝e ˝yd ten nocowa∏ u Hulsnera, jakkolwiek ten kategorycznie zaprzecza∏, jakoby zna∏ podobnego
typa.
Z biegiem czasu zebrano tak powa˝ny materia∏ obcià˝ajàcy przeciw Hulsnerowi i jego kamratom, ˝e mo˝na
by∏o we wrzeÊniu rozpoczàç spraw´ sàdowà. Hulsner zaprzecza∏ stale, jakoby mia∏ coÊ wspólnego z tà zbrodnià,
ale wykazywane alibi nie udawa∏o mu si´. Âwiadkowie odwodowi wskazywani przez niego, zeznawali na jego
niekorzyÊç.
Âlady krwi ludzkiej, jakie odkryto na szarych spodniach, które mia∏ na sobie Hulsner w dniu zabójstwa,t∏umaczy∏ krwotokiem nosa, który wydarzy∏ mu si´ kiedyÊ podczas pracy. Zeznania Êwiadków wykaza∏y, ˝e i to
by∏o k∏amstwem. Dziwnym zbiegiem okolicznoÊci spodnie po znalezieniu by∏y jeszcze mokre, co wskazywa∏o, ˝e
by∏y niedawno prane.
Obroƒca prywatny, dr Baxa, zrobi∏ zarzut s´dziemu Êledczemu, dr. Reichenbachowi, ˝e Êledztwo prowadzi∏
niedok∏adnie i zbyt Êlamazarnie. Skonstatowano, ˝e silnie zbudowana dziewczyna, jakà by∏a Agnieszka, nie
da∏a by si´ uÊmierciç Hulsnerowi, s∏abo rozwini´temu fizycznie gdyby jà napad∏ sam. Mocno podejrzany ˝yd,
Berthold Fried potrafi∏ w por´ umknàç przed ramieniem sprawiedliwoÊci.
Dowiedziono Hulsnerowi, ˝e by∏ w posiadaniu no˝a, jakim pos∏ugujà si´ rzeênicy. Zezna∏ to jego najlepszy
przyjaciel Vesely. Jedna z ciotek oskar˝onego, starajàca si´ o dostarczenie mu alibi, pope∏ni∏a jawne krzywoprzysi´stwo, za co zosta∏a aresztowana na sali sàdowej.
Post´powanie g∏ówne doprowadzi∏o do stwierdzenia dok∏adnego przebiegu morderstwa. Wed∏ug opinii bieg∏ego i wyniku ekspertyz stwierdzono, ˝e Agnieszka by∏a napadni´ta z ty∏u. Zarzucono jej p´tl´ na szyj´, a nast´pnie zat∏uczono jà kamieniem lub kijem. Gdy ju˝ le˝a∏a na ziemi, sprawca g∏ow´ jej obróci∏ na bok lewà r´kà, a prawà zada∏ jej Êmiertelny cios, podrzynajàc gard∏o. Jak zaznaczyliÊmy, na miejscu przest´pstwa znaleziono stosunkowo ma∏o Êladów krwi. Rzeczoznawcy stwierdzili, ˝e krew zosta∏a zebrana i gdzieÊ wyniesiona.
Podczas rozprawy zaszed∏ pewien incydent, przy którym Hulsner sam sie zdradzi∏. Âwiadek, nazwiskiem
Józef Stread, zezna∏, ˝e spotka∏ oskar˝onego w dniu pope∏nienia morderstwa w rozmowie z dwoma ˝ydami.
W trakcie zeznawania zwróci∏ si´ Êwiadek do Hulsnera ze s∏owami : “Wszak Pan zakaza∏ mi na Boga mówiç komukolwiek o tym, kto sà ci dwaj ˝ydzi.” Na zapytanie przewodniczàcego, czy to prawda, odpowiedzia∏ Hulsner:
“Tak rzeczywiÊcie by∏o”. Odpowiedê ta wywo∏a∏a zrozumia∏e podniecenie wÊród obecnych na sali rozpraw. “No
to si´ Pan sam zdradzi∏” zaopiniowa∏ przewodniczàcy.
W ostatnim dniu rozprawy, obroƒca dr Baxa, podczas swego przemówienia, postawi∏ pytanie, dlaczego
i w jakim celu, pope∏niono t´ zbrodni´ oraz dlaczego zabrano krew. Fakt, ˝e ˝ydom zale˝a∏o nie na wyjaÊnieniu
sprawy, ale na jej zatuszowaniu, uzasadnia podejrzenie, ˝e krew potrzebna by∏a ˝ydom do znanych praktyk
i ˝e w ten sposób zosta∏a zdobyta. Wszystkie wysi∏ki obroƒcy Hulsnera, dr Aurednicka, aby odcià˝yç oskar˝onego a co najmniej obaliç podejrzenie, ˝e pope∏niono mord rytualny, spe∏z∏y na niczym. Ci´˝ar oskar˝enia i dowodów by∏ przyt∏aczajàcy.
S´dziom nie pozosta∏o nic innego, jak przychyliç si´ do wniosku prokuratora, który ˝àda∏ kary Êmierci i by
skazaç morderc´ na powieszenie. LudnoÊç bli˝szych i dalszych okolic przyj´∏a wyrok sàdu z g∏´bokim uczu-
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ciem zadoÊçuczynienia sprawiedliwoÊci.
Ale ˝ydostwo nie spocz´∏o, dopóki procesu przeciw ich wspó∏wyznawcy nie wznowiono. Rzecznicy ˝ydów
mieli bezczelnoÊç zarzucenia antysemityzmu funkcjonariuszom, uczestniczàcym w procesie, jakkolwiek, jak
to widzieliÊmy z przebiegu, dochodzenia wst´pne prowadzone by∏y raczej po linii przyjaznej ˝ydom, ni˝ w sensie wrogim dla nich.
Pomimo wszelkich prób, wysi∏ków i wp∏ywów ˝ydostwa, sàd w Pisku, gdzie proces odbywa∏ si´ po wznowieniu, wyda∏ ten sam wyrok co sàd w Polna. Skaza∏ Hulsnera po raz drugi na kar´ Êmierci. A jednak, uniknà∏ on
stryczka!
W r. 1918 uda∏o si´ ˝ydom uwolniç morderc´ rytualnego z Polna, któremu w mi´dzyczasie zamieniono kar´
Êmierci na do˝ywotnie wi´zienie. Jest to znamienne nie tylko, jako dowód solidarnoÊci ˝ydostwa, ale rzuca
jednoczeÊnie ponure Êwiat∏o na ich spaczony charakter. ¸otr, któremu dowiedziono zbrodni´, uczczony zasta∏
jak bohater. ˚ydostwo obchodzi∏o si´ z nim jak z primadonnà. Zebrano dla niego pokaênà kwot´ pieni´dzy.
Móg∏ za nie ˝yç wygodnie i dostatnio w Wiedniu, a˝ do swej Êmierci w roku 1928.
I znów uda∏o si´ ˝ydom swà bezwzgl´dnà solidarnoÊcià os∏oniç zbrodniarza i oszusta przed karà. A jeden
z najohydniejszych mordów rytualnych w naszych czasach, pozosta∏ bezkarnym, wzg´dnie niedostatecznie napi´tnowany i pokarany.

OKO ZA OKO – ZÑB ZA ZÑB
Tych kilka faktów powinno wystarczyç, aby pokazaç niski poziom cz∏owieczeƒstwa w ˝ydach, ich bestjalstwo,
okrucieƒstwo i nienawiÊç do ludzi wszystkich plemion, odmiennego wyznania i wiary.
˚ydowskie mordy rytualne to tylko jeden ma∏y rozdzia∏ z albumu przest´pczoÊci ˝ydowskiej. Nie ma takiej dziedziny w kryminalistyce, w której by ˝ydzi nie przodowali. W stosunku procentowym do cyfry ludnoÊci smutna s∏awa
przodownictwa w przest´pstwach, im przys∏uguje. Szczególniej w dziedzinie przest´pstw, wymagajàcych nie tyle odwagi co przebieg∏oÊci, z braku skrupu∏ów w oszustwie handlu ˝ywym towarem, podrabianiu pieni´dzy, w dziedzinie
przemytnictwa i szczególniej paskarstwa.
GdybyÊmy, chcieli przedstawiç pe∏ny obraz ˝ydów jako przest´pców, musielibyÊmy pisaç ca∏e tomy.
Zbrodnie istot zdegenerowanych i asocjalnych zdarzaja si´ i sà w aktach policyjnych wszystkich krajów Êwiata.
Ale przywilej pope∏niania mordów rytualnych pozosta∏ wy∏àcznie udzia∏em ˝ydów, jako istot o najni˝szym, zbrodniczym instynkcie, powodowanym przez szataƒskie op´tanie ich jednopostaciowego boga Jahwe.
Przywilej pope∏niania zbrodni dla zaspakajania instynktu krwio˝erczoÊci, pope∏nianych w imi´ nieprzepartej nienawiÊci do gojów: Zbrodni - jako aktu wiary zgodnego z przepisami demonicznego Talmudu!
Có˝ to za Bóg, który ˝àda takich krwawych ofiar od swych wyznawców? Ale upostaciowanie jednopostaciowego Pana Boga jest zawsze zgodne z charakterem narodu, który w tego boga wierzy i jest mu pos∏uszny.
Ju˝ dwa tysiàce lat temu, gdy ˝ydzi powo∏ywali si´ na tego boga, us∏yszeli prawd´ z ust Chrystusa:
“Wy z ojca diab∏a jesteÊcie i po˝àdliwoÊci ojca waszego czynicie. On by∏ m´˝obójcà od poczàtku, i w prawdzie si´ nie osta∏, bo
w nim nie masz prawdy. Gdy k∏amstwo mówi, ze swego w∏asnego mówi, i˝ jest k∏amstwem i ojcem k∏amstwa “ ( Êw. Jan 8-44 ).

W rzeczach wiary nie powinno byç pomostu mi´dzy chrystjanizmem a judaizmem.
Po ostatniej próbie, wywo∏ania wojny Êwiatowej jakiej dokonali ˝ydzi, aby narody Europy poszczuç wzajemnie
i rzuciç przeciw sobie, gin´li Êmiercià masowà, rola ich jako naród wybrany przez szatanna, nie skoƒczy∏a si´.
Uda∏o im si´ wprz´gnàç do swego rydwanu interesów: ˝ydowski bolszewizm z kapitalizmem angielskim, amerykaƒskim, francuskim. Opanowano KoÊció∏ Katolicki, wprowadzajàc w ˝ycie Lucyferyczny Plan Zniszczenia KoÊcio∏a.
Wyrzucono tabernakulum Chrystusa z O∏tarzy i zastàpiono tabernakulum szatana jakim jest telewizja, przez którà steruje si´ ca∏ymi narodami.
Zastàpiono imi´ Jahwe na Pana Boga, co nie jest równoznaczne z Bogiem Ojcem, którego g∏osi∏ Jezus Chrystus.
Opanowano ju˝ przez ˝ydo-masoneri´ wszystkie ga∏´zie ˝ycia gospodarczego i publicznego, wysysajàc krew i namiastk´ ˝ycia ze zniewolonej ludzkoÊci.
Na przestrzeni kilkudziesi´ciu lat z mordu rytualnego jednostki, posuni´to si´ do uÊmiercenia ca∏ych narodów.
Nie ma ju˝ si∏y na Ziemi, która by powstrzyma∏a szataƒskà nawa∏nic´ “z∏ego ˝ydowskiego ducha”.
Kochajmy wi´c naszych starszych braci w wierze, kto ich gloryfikuje mo˝e za∏apie si´ na jakàÊ prac´ jako “parias”,
lecz o prze˝ycie swoje i rodziny, b´dzie zabiega∏ okupujàc Êmietniki we w∏asnym kraju.
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