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WPROWADZENIE
Ksià˝k´ „Zgubne Zasady Talmudyzmu” wprowadzamy na rynek ksi´garski bez ˝adnych zmian w jej treÊci, choç prosi si´ o to nawet sam tytu∏, a˝eby do∏o˝one by∏o s∏owo „bzdurne”.
Ka˝dy czytelnik, który ksià˝k´ t´ nie tylko z ciekawoÊci czyta∏ b´dzie powinien uÊwiadomiç sobie, komu
zale˝y na tym, ˝eby naród ten, w którym ze wzgl´du na jego diabelskie pochodzenie tkwi bardzo rozwin´ty
pierwiastek z∏a, wyprowadziç na manowce.
Mieszanina krwi, ras, poprzez wieki, zatar∏a ju˝ u niejednego jego pochodzenie tak, ˝e nie szukajmy
cz∏onków tego narodu, lecz przypatrzmy si´, czy my sami nie post´pujemy wed∏ug tych szataƒskich zasad
talmudu.
Ka˝dy, który post´puje wed∏ug nich powinien zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e kierowany jest duchem
z∏ym, szataƒskim, którego celem ataków jest najwy˝sza wartoÊç jakà cz∏owiek posiada, a mianowicie: „ NieÊmiertelna Dusza Ludzka”.
˚ycie wy˝sze po Êmierci istnieje, jest to fakt stwierdzony ju˝ naukowo i nie podlegajàcy ˝adnej duskusji.
Nie tylko ˝ydzi, ale ka˝dy cz∏owiek, który êle post´puje powinien zdaç sobie spraw´, ˝e ˝adna myÊl nie
rodzi si´ w cz∏owieku sama z siebie, ka˝da z nich podsuni´ta jest przez otaczajàcy nas ze wszechstron
Êwiat ducha,a ten dzieli si´ na: Êwi´tych obcowanie oraz obcowanie si∏y przeciwnej, która robi wszystko,
˝eby swoimi uczynkami tu na ziemi nie zarobiç sobie na osiàgni´cie wy˝szych stanów w ˝yciu duchowym.
Jak˝e biedny jest ten naród, który ograniczy∏ poj´cie Êwiata do poj´cia naszej ziemi i przez szataƒskie
machinacje podporzàdkowa∏ sobie wszystkie prawie komórki i dziedziny ˝ycia.
Zbli˝a si´ czas przyjÊcia Królestwa Bo˝ego, tu na ziemi´, zapowiedziana paruzja Chrystusa. Wszelkie
z∏o zostanie z naszej Ziemi od∏àczone, w nadchodzàcych zapowiedzianych przez Boga kataklizmach
poprzez poruszenie czterech ˝ywio∏ów. Wierni g∏oszàc nauk´ Chrystusa o mi∏oÊci oraz poszanowaniu Boga
i bliêniego, który jest odkupicielem nie tylko nas ludzi, ale tych odleg∏ych cywilizacji, których Bóg jest Stworzycielem, a Syn Jego Zbawicielem, otrzymajà wy˝szà ÊwiadomoÊç, dary i charyzmaty umoêliwiajàce bilokacjà równieê do innych cywilizacji. Pomimo, ˝e osiàgn´∏y one wy˝szà od naszej ÊwiadomoÊç, sà tak˝e
zwodzone przez z∏o, szatana, by zejÊç z drogi prowadzàcej nie tylko do Êwi´toÊci, ale i do boskoÊci.
Zaczynajà sprawdzaç si´ s∏owa Biblii: „JesteÊcie plemieniem królewskim, rodem kap∏aƒskim, odkupionym”.
Niechaj ta lektura, która jest wyraênym dowodem kreciej, szataƒskiej roboty wÊród “narodu wybranego”pokaêe czytelnikom, ˝e dalszym swoim post´powaniem pod wodzà szatana, naród ten wybiera drog´
destrukcji nas wszystkich oraz samozniszczenia prowadzàceji do jego królewstwa, tzn. piekie∏.
Kaêdy kto nie st∏umi w sobie pierwiastaka z∏a i nie rozwinie pierwiastka dobra, przez poszanowanie Boga i bliêniego, przez przyj´cie nauki Chrystusa, nie ma prawa istnieç w Królestwie Niebieskim, które przychodzi tu na Ziemi´, a które z ut´sknieniem oczekiwane jest od pokoleƒ jak to mówi modlitwa “ Ojcze nasz”,
której nauczy∏ nas Jezus Chrystus: „Przyjdê Królestwo Twoje”.
Wydawca
Zbigniew Koz∏owski

6

Przedmowa
Profesor Dr August Rohling zbada∏ jak nikt inny przed nim zasady Talmudu i wyda∏ takowe w Munster
(in Westfalen) pod tytu∏em „der Talmudjude”, które to dzie∏o dla swej wa˝noÊci doczeka∏o si´ ju˝ czwartego
nak∏adu, a nadto zosta∏o ju˝ tak˝e prze∏o˝one na j´zyk angielski, francuski, czeski i w´gierski.
Przeczytawszy takowe od razu zrozumia∏em, skàd to wysz∏a odpowiedê dana przez ˝yda w Nowym Sàczu jednemu z tamtejszych obywateli chrzeÊcijaƒskich, ˝e: “ wprzód nim tu byli Polacy, ju˝ Bóg ˝ydom
nada∏ t´ ziemi´”. Zrozumia∏em równie˝, z jakiego powodu pismo „Wiener Israelit” w paêdzierniku 1873 roku
objawi∏o tak ochoczo swoje ˝yczenia, i˝ mo˝na by sprawiç; “ aby ˝ydzi nad Galicjà zapanowali, a to z tej
prostej przyczyny, i˝ mi´dzy wszystkimi paƒstwami Europy nie ma kraju, gdzie nie by∏oby tylu ˝ydów ilu jest
u nas w Polsce”.
Dla wa˝noÊci, wi´c treÊci tego dzie∏a, aby si´ i innym podobnie jak mnie rozjaÊni∏o, aby nasz lud pozna∏
ró˝nice zasad nauki, jakie zachodzà mi´dzy naukà chrzeÊcijaƒskà a talmudyzmem, og∏asza si´ tak˝e
i przek∏ad polski bez dalszych uwag, albowiem takowe z doÊwiadczeƒ ˝ycia codziennego nasuwajà si´ same.
Przek∏ad polski wierny jest pierwopisowi, a poniewa˝ takowy zawiera w sobie rzeczy takie, które ka˝dy
rozsàdny i uczciwy cz∏owiek po cz´Êci wyskokiem szaleƒstwa, a po cz´Êci zbrodnià nazwaç musi, wi´c dr
August Rohling wykazujàc te zgubne zasady, potwierdza w nawiasie takowe, tekstem Talmudu lub odwo∏aniem si´ do innych ksiàg i pism najznakomitszych ˝ydowskich rabinów i pisarzy, co tak˝e czyni si´ i w niniejszym przek∏adzie.
Prac´ prof. dr. A. Rohlinga zaleca si´ zarówno nale˝ytej uwadze tak chrzeÊcijan, jak i samych ˝ydów,
aby si´ dobrze zastanowili nad ze wszechmiar godnymi pot´pienia zasadami nauki Talmudu, które bynajmniej nie zgadzajà si´ z mi∏oÊcià bliêniego, a wi´c tym samym i z wolà Boga.
Sama przedmowa prof. Rohlinga do jego dzie∏a jest tak wa˝nà, ˝e nie mo˝na jej opuÊciç. Podaj´, wi´c
si´ jà w ca∏oÊci, poni˝ej.

Wydawca

PRZEDMOWA AUTORA
Ogó∏ ludnoÊci Êwiata przedstawia 53 procent pogan, 30 procent chrzeÊcijan, 15 procent wyznawców islamu czyli mahometan, a 2 procent ˝ydów. Mimo tego ˝ydzi sà pierwszà pot´gà mi´dzy narodami, królami
kapita∏u, ksià˝´tami handlu i panami dziennikarstwa. Les Juifs rois de L*epoque (˝ydzi królami epoki) nosi
tytu∏ znane dzie∏o o naszych wspó∏czesnych ˝ydach i nie ma si´ czemu dziwiç, ˝e wielu z nich wielbi teraêniejszoÊç jako wiek mesyjaszowy – dawno przyobiecany. Przylgnàwszy do ziemskoÊci, nie zg∏´biajàc pytania, dlaczego ˝yjà na tym Êwiecie, zamienili niegodnie Mesyasza swych Êwi´tych ksiàg na ide´ osobistà,
której treÊç to bogactwo i pot´ga mi´dzy ludêmi. Spe∏nione okazuje si´ s∏owo Moj˝esza: “Kiedy nie s∏uchasz g∏osu Pana twego, abyÊ strzeg∏ przykazaƒ jego, to Pan ukarze ci´ Êlepotà, i˝ b´dziesz maca∏ o po∏udniu jak ciemny maca w ciemnoÊciach i rozproszy ci´ Pan pomi´dzy wszystkie narody od jednego koƒca
Êwiata do drugiego” (Deut. 28). W prawdzie mo˝e to jeszcze potrwaç d∏ugo, nim masa ˝ydostwa zwróci
swe oczy ku Êwiat∏u prawdy. Przekonany jednak, ˝e bez t´sknoty za Êwiat∏em, oszo∏omiony ciemnoÊcià
przyjaciel, nigdy nie zbli˝y si´ ku Êwiat∏u; przekonany dalej, ˝e kto okropnoÊç ciemnoÊci, w której ˝yje jasno
pozna, uczuje ˝àd∏o sumienia i nie mo˝e ukrywaç mimo wszelkiego usi∏owania, aby byç spokojnym albo
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przynajmniej spokojnie udawaç. Przekonany, ˝e poznanie Êmierci mocno wzbudza pragnienie do ˝ycia.
Chc´ znów podnieÊç swój g∏os i przedstawiç na nowo ˝ydom ich b∏´dy, w jakie popadli od 18 wieków. Co
trzy razy powiedziano, niechaj b´dzie powiedziane i po raz czwarty, aby s∏yszàc co z daleka i z bliska powiedziane wszed∏szy w siebie samych, nauczyli si´ tym gardziç. Dowiedzà si´, co ich trzyma z daleka od
prawdy, od koÊcio∏a, od Zbawiciela. Bo rzeczywiÊcie tak jest. Faryzeuszostwa, jakie Talmudyzm przedstawia, szyderstwa ze Êwi´toÊci, a przede wszystkim zepsucie, które tam w ca∏ej nagoÊci na jaw wyst´puje –
ono jest w∏aÊciwie przeszkodà w nawróceniu ˝ydów. Albowiem prawda w ogóle, a w szczególnoÊci prawda
istotnie przez Boga objawiona, jest tak delikatnej natury, ˝e tylko do tych przemawia i tym b∏ogos∏awi, którzy
si´ wszystkiego wyrzeknà. Wszystkiego, co pod wzgl´dem moralnym, materialnym, uznajà jako k∏amstwo,
ob∏ud´ i jakiegokolwiek rodzaju niesprawiedliwoÊç. Wystarczy s∏owo, aby uk∏uç serce tych, których to dotyczy, chocia˝by milczeli lub wykrzykiwali z oburzeniem na fanatyzm. Albowiem to przekonanie ˝yje w piersi
ka˝dego cz∏owieka, jakby wrodzone. A g∏osu sumienia, wàtpliwoÊci duszy, napomnieƒ przeczucia wewn´trznego bezkarnie nie mo˝na puszczaç mimo uszu. Nie mo˝na te˝ nimi pogardzaç, by przez to samo
nie oddalaç si´ od wszystkiego, co Boskie i od samego Boga. Wyrazem tego przekonania jest b∏àdzenie,
trwo˝liwoÊç, dzikoÊç wzroku, ta wstr´t wzbudzajàca postawa szpiegujàcej, macajàcej po ciemku i pytajàcej
fa∏szywej istoty. Ta dajàca si´ zauwa˝yç surowoÊç w brutalnym wyst´powaniu przeciwko uczciwie myÊlàcym i przyjacio∏om prawdy, by jednoczeÊnie samemu oddawaç si´ ˝àdzom Bachusa, Wenery lub z∏ota.
Punkt ten rozstrzyga losy Êwiata, a ten z kolei rozstrzyga losy ˝yda. To, co Chrystus zarzuca∏ faryzeuszom,
dotyczy tak˝e jeszcze i dzisiaj ich potomnych – wyznawców Talmudu: “dlaczego przest´pujecie przykazanie Boskie, aby podania ludzkie zachowywaç?” (Mt.15,por.Mk.7). Odpowiedê na to pe∏ne zarzutów pytanie,
by∏a bardzo blisko. Nie potrzebowa∏ jej Chrystus bli˝ej objaÊniaç; faryzeuszowskie zasady talmudyzmu
w r´ku przebieg∏ego cz∏owieka sà Êrodkiem dzielnym do zdobycia wielkoÊci Êwiatowej, pot´gi i bogactwa.
Przestaƒmy, wi´c wielbiç pod p∏aszczykiem pi´knych frazesów powaby teraêniejszoÊci – czasu szybko
przemijajàcego – jako najwy˝szego dobra. Przestaƒmy bluêniç dzie∏om Boga. Zaprzestaƒmy z mi∏oÊci do
ziemskiego bytu obra˝aç prawo moralne. Jak Moj˝esz rzuci∏ na was to przekleƒstwo, ˝e rozproszeni mi´dzy narody, haƒb´ znosiç b´dziecie i wÊród nich przys∏owiem poÊmiewiska staç si´ mieliÊcie, a wszystko to
z powodu ∏amania Boskich przykazaƒ. OczywiÊcie powrót do tych przykazaƒ, czyli innymi s∏owy szczere
porzucenie talmudowego faryzeuszostwa jest jedynym Êrodkiem do odwrócenia tego cià˝àcego na was
przekleƒstwa, jedynà drogà do ponownego skierowania waszego wzroku ku temu, którego przek∏uliÊcie –
na waszego wybawc´.
Rozwa˝ajàc te okolicznoÊci mniemam, i˝ robi´ to dla was z prawdziwej mi∏oÊci bliêniego stawiajàc pod
pr´gierz pe∏nà prawd´ okropnie zb∏àkanego rabinizmu. S∏u˝y mi to jako osobliwe zadoÊçuczynienie, ˝e
prócz prywatnego i publicznego uznania, zwróc´ uwag´ samych kap∏anów Izraela na te prawdy. Dr Efrajm
Epstein w Cincinatti przes∏a∏ mi (z datà 3 paêdziernika) nast´pujàce uwagi godne wyznania. „Pozwól mi
Pan podzi´kowaç mu najszczerzej, za “Talmudzist´”. Wyzwolonemu ∏askà Bo˝à z ka∏u˝y talmudyzmu
i z pysza∏kowatego nowoczesnego niedowiarstwa, mo˝e byç dla mnie paƒski “Talmudzista”, z powodu bez
ogródek wypowiedzianej tam prawdy tylko przyjemnym i po˝àdanym. Rzewnie trzeba na kolanach b∏agaç
Pana Zast´pów, aby pilnie broszur´ Pana rozwa˝ono”.
Te publiczne g∏osy i raptowne wykupienie trzech kolejnych nak∏adów, a tak˝e przek∏ad “Talmudzisty” na
angielski, francuski i w´gierski Êwiadczà, jak dalece opinia publiczna zwróci∏a swojà uwag´ na kwesti´ ˝ydowskà. Jest to wymownym dowodem, ˝e Êwiat wie, i˝ wspinajàcy si´ rumak semicki nied∏ugo zostanie powalony. A bezczelni dziennikarze i inni oszuÊci zostanà pociàgni´ci do odpowiedzialnoÊci. Niechaj wi´c ˝ydostwo rozwa˝y wszystko, co dla nich si´ przygotowuje, póki jest jeszcze na to czas.
Z odgrywania wielkiego, nic bowiem nie zostanie – wszystkie podpory upadnà, a Êwiat nie omieszka
rozliczyç si´ z tym, który w Êlepej zapalczywoÊci pod˝ega przeciw sobie nienawiÊç narodów. Ka˝dy, kto to
rozumie wie, ˝e si´ zbierze sàd przeciwko tym wielkim nieprzyjacio∏om narodów. Zakon Chrystusa daremnie wyÊle wtedy swoje s∏ugi, aby uspokoiç te hordy. B´dziemy nauczaç tak, jak dzisiaj, ˝eby za liczne
zbrodnie odpowiadaç mi∏oÊcià i przebaczeniem, aby ˝ydowi w∏os nie spad∏ z g∏owy. Ale czy oni nas us∏u-
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chajà? Czy ta zgraja bandytów, którà sami ˝ydzi wychowali pozbawiajàc ich wszelkiej uczciwoÊci i wiary
troszczyç si´ b´dzie o obowiàzek mi∏oÊci do nieprzyjaciela?
Nie myÊl´ bynajmniej utrzymywaç, ˝e w narodzie ˝ydowskim nie by∏o nikogo, który nie zwa˝a∏by na mi∏oÊç do bliêniego, czy te˝ moralnoÊç przez swoje fanatyczne zami∏owanie do talmudyzmu. Nie; sà mi´dzy
nimi ludzie, którzy brzydzà si´ niektórymi zasadami talmudyzmu, a którzy mówià o mi∏oÊci bliêniego i post´pujà moralnie pod wp∏ywem czystych zasad chrzeÊcijaƒskich. Nie rozmyÊlajàc jednak nad tym, dlaczego
przebywajà na tym Êwiecie i nie pog∏´biajàc zasad wiary bywa, ˝e czasami to wszystko tracà. Starajà si´
uchodziç za tak zwanych porzàdnych ludzi, którzy posiadajà przyjemne u∏o˝enie i rzekomà uczciwoÊç.
Uczeni mi´dzy nimi oddajà si´ doÊç cz´sto pi´knej literaturze lub filozofii, znajdujà oni jednak tylko drog´
do ludzi niskiego poziomu. Ci wszyscy uczynià dobrze, gdy rozwa˝à i wyjaÊnià sobie ca∏y system talmudzkiej i pogaƒskiej nauki moralnej, ˝e ca∏a ta z∏oÊliwoÊç nie na raz, ale powoli i w∏aÊnie tà drogà dosz∏a do istnienia, na której si´ oni znajdujà. Bo je˝eli cel naszego ˝ycia nie dà˝y – jak uczy chrzeÊcijaƒstwo – jedynie
do Boga i jego uwielbienia, wtenczas spoczywa on w nas, w naszej korzyÊci, naszej s∏awie, w naszym dobrobycie. Dlaczego wi´c, oni nie mieliby istnienia Boga razem z karà wiecznà po prostu zaprzeczyç, a w∏asne sprawy wszelkimi Êrodkami popieraç, choçby to by∏o zdradà, oszukaƒstwem, czy nawet krwià bliêniego. JeÊli cz∏owiek jest sam sobie celem, wtenczas religia ze swymi odwiecznymi prawami – jak to wyzna∏
Napoleon – by∏aby dziwotworem, a ludzie zrobiliby wtenczas piek∏o z ziemi i dla najpi´kniejszej kobiety wydusiliby si´ wzajemnie. JeÊli cz∏owiek jest sam w sobie celem, a nie jedynie i wy∏àcznie jego przeznaczeniem jest, aby ˝yç i dzia∏aç wed∏ug woli Bo˝ej i dla Jego chwa∏y, to po co mia∏by wyt∏umiaç cielesne pop´dliwoÊci i odmawiaç sobie przyjemnoÊci, których mu zaspokojenie tych˝e sprawia? Dlaczego lubie˝nik nie
mo˝e powiedzieç: “natura ˝àda, jestem wi´c jej powolny”. Biedny zaÊ: “natura ˝àda, abym nie cierpia∏ niedostatku, a wi´c bior´ co mi si´ podoba”.
JeÊli cz∏owiek sam w sobie jest celem, wtenczas niedorzecznoÊcià jest ˝mudna walka przeciw nami´tnoÊciom, a modlitwa o pomoc Bo˝à nierozsàdna. Tak˝e i co bardziej wykszta∏cony ˝yd, który nie dojdzie do
takiej sprzecznoÊci z w∏asnym rozsàdkiem, do takiego zupe∏nego odrzucenia prawa moralnoÊci – czuje si´
najcz´Êciej ura˝onym, gdy mu si´ na te prawdy wska˝e. A przecie˝ walczymy tylko mieczem s∏owa i przekonania i pot´piamy dzisiaj ka˝dà krzywd´, która mog∏aby zaszkodziç ˝ydowi w jego ˝yciu, jego mieniu, czy
te˝ czci.
Pomiƒmy wi´c takie wàtpliwoÊci i rozwa˝my bez wzgl´du na ró˝nice zdaƒ Êcis∏oÊç zwiàzku domowego
zachowanà mi´dzy ˝ydami, w którà ten˝e nie powàtpiewa i bardzo wierzy. Rozwa˝my sami przed sobà
i przed w∏asnym sumieniem, czy nie znikomoÊci Êwiata, fa∏szywe poj´cie o przeznaczeniu cz∏owieka – jakoby sam w sobie by∏ celem – sà przyczynà ma∏ych i wielkich zboczeƒ ˝ydów, przyczynà upad∏ej nauki moralnej talmudyzmu i g∏´bokiej nienawiÊci imienia Jezusa Chrystusa. Jeden uczony ˝yd przyzna∏ mi przy
sposobnoÊci, ˝e prorocza wzmianka o s∏udze Bo˝ym:” grób jego zgotowaç chcà obok z∏oczyƒców, ale
w Êmierci swojej by∏ on przy bogatym” (Jez.53, tekstu hebr.) mimo wszelkich wybiegów rabinistycznych, tak
uwagi godne zgadza si´ ze Êmiercià i pogrzebem Jezusa, gdy˝ zabity jako zbrodniarz nie zosta∏ Jezus zakopany z ∏otrami, ale pochowany w familijnym grobie bogatego Józefa z Ramy – ˝e przeciw temu nic pewnego zarzuciç nie mo˝e. Na pytanie wi´c moje, dlaczego zostaje ˝ydem odpowiedzia∏ mi otwarcie, ˝e jako
chrzeÊcijanin nie mia∏by doÊç pieni´dzy. Na dalsze zaÊ z mej strony odparcie, ˝e pracowity cz∏owiek ∏atwo
zdobywa stanowisko sobie odpowiednie, a w razie przeszkód pozostaje mu ucieczka do Boga, którego
opatrznoÊç dla wszystkich, a w szczególnoÊci dla tych si´ stara, którzy z mi∏oÊci do niego opuszczajà dostatek i wygody, otrzyma∏em t´ smutnà odpowiedê: “modliç si´, – nudno”
Co z tym cz∏owiekiem si´ sta∏o? Nie wiem. By∏ on w swoim ˝yciu cz∏owiekiem czcigodnym, ale mi∏oÊç
dla dobra doczesnego trzyma∏a go na uwi´zi. Niechaj to ci liczni rozwa˝à, którzy si´ w podobnym znajdujà
po∏o˝eniu, niechaj ich “Talmudzista” mój nie rozjàtrza, ale do namys∏u pobudza. – Owej zaÊ bezbo˝nej
zgrai, której si´ podoba∏o g∏osem wysokiej czy niskiej gawiedzi pogardzaç najbezczelniej Moj˝eszem i prorokami bezustannie, – gdy˝ ubóstwiajàc molochy i smoki Talmudyzmu, nie troszczy si´ bynajmniej o s∏usznoÊç i sumienie.
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Mog´ tylko powtórzyç, ˝e plugastwo tego rodzaju nie doÊç cz´sto si´ pi´tnuje na tyle, aby uczciwi ludzie ustrzec si´ mogli. Je˝eli ród ten z szatana zrodzony i z nim obcujàcy krzyk podnosi i w trwog´ bije jakoby by∏ spotwarzany, – nie wierzaj mu kochany czytelniku! Sta∏o si´ to ju˝ na∏ogiem jego, ˝e w zapalczywoÊci swej za∏amuje r´ce i sro˝y si´ na nietolerancj´, nienawiÊç i posàdzanie niewinnych ludzi, gdy˝ si´ odwa˝y pojedyƒczy cz∏owiek – jakiejkolwiek on by∏by nazwy i znaczenia – wyjawiç rany ˝ydostwa.
Niech zaÊ ogó∏, zw∏aszcza na podstawie rozkazu rzàdzàcych krzykaczy, pociàgnie pod Êledztwo, ucisza
si´ wrzawa i powiadajà: wprawdzie kierowali si´ ˝ydzi dawniej z∏ymi zasadami, ale dzisiaj wyznajà czystà
mi∏oÊç bliêniego. Kiedy Profesor Eisenmenger, jako owoc dwudziestoletnich studiów pisa∏ swoje wielkie
dzie∏o o ˝ydach, przekupili oni ministra, aby przedstawi∏ cesarzowi, ˝e ksià˝ka ta wymierzona jest przeciwko wierze katolickiej i ˝e musi byç zakazana. I sta∏o si´, gdy niespodziewanie Fryderyk I, król pruski wyjaÊni∏
cesarzowi, ˝e go haniebnie oszukano.
Fryderyk I rozkaza∏ bowiem wszechnicom w Gissen, Heilderbergu i Moguncji, aby zbadali, czy któryÊ
ust´p ksià˝ki profesora Eisenmengera nie jest fa∏szywie napisany lub przekr´cony. Zarazem zmusi∏ rabinów, aby cytaty Eisenmengera zbadali i objawili, czyli gdzie i jak dalece jest tam coÊ przekr´conego. Jednog∏oÊnie uznali wszyscy Eisenmengera tekst i przek∏ad jako niezbite, a panowie rabini nie mogàc przeciw
trzem wszechnicom uciekaç si´ do wybiegów – czyli krótko mówiàc do k∏amstwa – mieli tylko mo˝noÊç zar´czaç bardzo uroczyÊcie o jedynej obecnie uznawanej przez ˝ydów, czystej mi∏oÊci bliêniego. O to si´ ich
jednak nie pytano, chocia˝ wtenczas takie oÊwiadczenie ch´tniej przyjàç mo˝na by∏o, ni˝ póêniej, kiedy to
chciano oczyÊciç Talmud mimo ca∏ej prawdy w oczy bijàcej i kiedy si´ odwa˝ono znowu dowodziç dzisiejszym ˝ydom zgodnie z przys∏owiem: “kto raz sk∏ama∏, temu si´ nie wierzy nawet wtenczas, gdyby prawd´
mówi∏”. Wyrok wspomnianych wszechnic i rabinów ponawia∏o potem powtórnie wielu znakomitych orientalistów jak: J.F.Buddens, O.G. Tychsen, G.B. Michaelis, Wolf i inni. Zwracali oni wyraênie uwag´ na wa˝noÊç
tego dzie∏a dla rzàdów i kolegiów orzekajàcych. W królewskim sàdzie kameralnym (najwy˝szym) w Berlinie
znajduje si´ z∏o˝ony tam od 1787r. nast´pujàcy rozbiór wspomnianego dzie∏a:”Wyciàgi z klasycznych ˝ydowskich pisarzy przez Eisenmengera wydane sà z takà wiernoÊcià napisane i prze∏o˝one, ˝e wytrzymajà
ka˝dà prób´. Poniewa˝ ˝ydzi sami to uznajà za zbrodni´, jeÊli ktoÊ uznaje wyroki rabinów za niedorzeczne,
to powinni te˝ tylko samym sobie przypisaç, je˝eli rozsàdni czytelnicy z trucizny ˝adnego miodu, a z niedorzecznoÊci ˝adnej prawdy nie wyciàgnà. Nie by∏oby przeto w modlitwie katolików: (pro perfidis Judaei) dok∏adnie obrany przymiotnik wiaro∏omstwa? Profesora Eisenmengera mianuje dr Kroner niezgodnie z prawdà (ob. Pawlikowski l.c.), jako ochrzczonego ˝yda; to k∏amstwo u ˝ydów tak upodobane, s∏u˝y mu za podstaw´ do twierdzenia, ˝e Eisenmenger jako odst´pca ˝ydów, nie zas∏uguje na ˝adnà wiar´ – jak gdyby
aposto∏ Pawe∏ np. – który jako zrodzony ˝yd, a ˝ydostwo samo jako ca∏kiem zniesione i jego m´drców
i uczonych pisarzy jako ob∏udników i k∏amców og∏osi∏ – nie móg∏ by∏ pozyskaç tylu tysi´cy zwolenników
Chrystusa, poniewa˝ te tysiàce nie by∏yby zdolne do osàdzenia rzeczywistej wiarygodnoÊci! Istotnie dr Kroner mniema, ˝e rabini Rab i Nachman zawarli ma∏˝eƒstwo wed∏ug Moj˝esza i Talmudu dozwolone, je˝eli
wst´pujàc w obce miasta, jakà kobiet´ na kilka dni zamówili do obcowania, poniewa˝ Moj˝esz wszem rozwód przyzna∏! Jak gdyby Moj˝esz po∏àczenia jako ma∏˝eƒskie chcia∏ pozwalaç, przed których zawarciem
ju˝ by∏o umówionem, ˝e si´ po kilku dniach znowu majà roz∏àczyç. Zaiste, je˝eli to nie znaczy “s∏owo Boskie ustàpiç musi przed waszym podaniem”, to nale˝y zapewnie do tych wznios∏ych “uczuç moralnych”, na
czeÊç których dr Kroner kaza∏ wnosiç zdrowie pewnemu chrzeÊcijaƒskiemu towarzystwu! Zaiste, “prze∏o˝ony duchowny” Izraela dopuÊci∏ z Talmudem w r´ku, ˝e s∏aby, pokusami party cz∏owiek, budzàc w tajnikach
serca swego po˝àdliwoÊci ca∏kiem nie grzeszy, ˝e z∏a natura nie da si´ przezwyci´˝yç. – W zdaniu: “Je˝eli
mia∏ ktoÊ zamiar wymierzyç cios Êmiertelny w serce, a wymierzy∏ go w biodra, który nie musia∏ zabiç,
a umar∏ uderzony, to ów wolny jest od kary” (Talmud Sanh. 78 mischn. 29). – Bez pytania jest Êmierç uderzonego przez bijàcego zamierzonà i zarazem nast´pstwem skutecznie – chocia˝ nieumyÊlnie na biodra
w∏aÊnie wymierzonego ciosu. Dr Kroner twierdzi, ˝e bijàcy nie jest z umys∏u rozmyÊlnym mordercà!
Nie znaczy to: gdy drobnostkowicze, jacy wy jesteÊcie, drobne robaczki przez z´by cedzicie, po∏ykacie
równoczeÊnie wielb∏àda? Cedzenie drobnych robaczków przez z´by wskazuje w tym wypadku na nic nie-
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znaczàce rozró˝nianie “biodra i serca”, a “po∏ykanie wielb∏àda” spoczywa znów w zapieraniu rozmyÊlnego
morderstwa.
A nie nale˝y to tak˝e do dzia∏u “ wielb∏àdów i drobnych robaczków”, je˝eli pan dr Kroner utrzymuje, ˝e
wa˝ne dokumenty Gerfbeera o okropnej lichwie ˝ydowskiej w Alzacji nie by∏yby si´ dosta∏y w moje r´ce,
gdyby pewien szlachcic z Francji nie by∏ mi ich udzieli∏. Zadaniem p. dr Kronera powinno by to byç, zbiç
Gerfbeera. On zaÊ przeciwnie, m´czy si´ nad tym, aby dowiedzieç si´, która wysoka osoba pomog∏a mi do
tego zaszczytu zabrania znajomoÊci z p. Gerfbeerem. Nie znaczy to szukaç drobnych robaczków, a przepuszczaç wielb∏àdy. Dr Kroner mo˝e wi´c ustàpiç z widowni. Przy trzecim nak∏adzie raczy∏ on ju˝ milczeç.
Ani o te 1000 talarów, które mu ju˝ od listopada ub. roku chcia∏em daç zarobiç, wed∏ug wiadomoÊci moich
nie stara∏ si´ dotàd, ani te˝ nie da∏ ten cz∏owiek s∏yszeç o sobie, chyba, ˝e bezimienny artyku∏ obel˝ywy poznaƒskiej gazety ˝ydowskiej od niego pochodzi. Styl przemawia przynajmniej za tym, a tak˝e i ta okolicznoÊç, ˝e o tych 1000 talarach nie ma tam ˝adnej wzmianki. W tym wzgl´dzie wys∏owi∏ si´ jeden niebioràcy
dotychczas udzia∏u rabin krajowy, dr. Landesberger w Darmsztadzie. Za jego “zast´pc´ duchownego wi´cej jak 100 gmin ˝ydowskich”, jak si´ nazwa∏, wyrzek∏ jego organ przyboczny “Mainzeitung”, ˝e takie argumenta (z czystymi talarami) gburowatoÊcià rzeczywiste zast´powaç muszà zasady. Ale˝ winogrona nie by∏y kwaÊne, kochany rabinie? Obrona tego “rabina krajowego” w Meinzeitungu by∏a i z innego powodu zajmujàcà. Dr Landesberger nie czyta∏ widaç tyrad Kronera, skàd posz∏o, ˝e dr Kroner niektórych ust´pów, jak
np. p. Kalla 18 “ca∏kiem nie móg∏ odszukaç”, które Landesberger bez zachodu uzna∏ jako istniejàce, ale inaczej “objaÊniaç” uwa˝a∏ byç zmuszonym, jak ja to uczyni∏em.
Chrystus sàdzi∏, ˝e szatan nie mo˝e sprzeciwiaç si´ Belzebubowi, je˝eli panowanie ich ma istnieç; ale
zapewne wed∏ug Talmudu sà nawet sprzecznoÊci “uczonych rabinów” nieomylne s∏owom Bo˝ym. By zaÊ
˝ydzi tak˝e i odtàd wiedzieli, ˝e ich “ksi´gami Êwi´tymi” nie zajmujemy si´ lekkomyÊlnie, zobowiàzuj´ si´
ch´tnie i za ten czwarty nak∏ad do zap∏acenia 1000 bitych talarów, je˝eliby niemieckie orientalne spo∏eczeƒstwo osàdzi∏o, ˝e cytaty moje sà zmyÊlone, nieprawdziwe lub wykrzywione.
Munster , 14 paêdziernika 1872 r.
A u t o r.
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A.

G¸ÓWNE ZASADY
1.
Ortodoksja i reforma
Wielki ruch umys∏owy opanowa∏ od kilku lat ˝ydostwo na Zachodzie. Podczas, gdy ˝ydzi na wschodzie z
wyjàtkiem niewielu sekciarzy (tak zwanych Karaitów) po dawnemu w wi´kszej cz´Êci na Talmud jak i na
Bibli´ przysi´gajà. Rozlega si´ tu, w Europie od czasu do czasu pomi´dzy synami Jakuba g∏os do post´pu
pod wzgl´dem religijnym. Wszyscy chcieliby si´ zdaç ortodoksami, ale starzy ortodoksi widzà w
post´powcach tylko z∏ych reformatorów. Jedni “czynià Talmud odpowiedzialnym za wszelkie dolegliwoÊci,
których ˝ydzi dawniej doznawali. Ci mówià: Talmud by∏ wszystkim, on musi staç si´ niczym”. Wo∏ajà oni do
starowierców: “Wasze zwyczaje ju˝ si´ prze˝y∏y, one przeszkadzajà ˝ydom w pozyskaniu dobrej opinii u
obcych”. I system stary, który b∏´dy Talmudu chce utrzymaç wstrzymuje przysz∏oÊç ˝ydostwa i musi byç
uchylonym.
Idà oni jeszcze dalej i oÊwiadczajà, ˝e przyj´cie trzech dogmatów – Jednego Boga, jego
nieÊmiertelnoÊci i nieÊmiertelnoÊç duszy – wystarcza, aby byç Izraelità. Dodajà dalej: ka˝dy z nas jest
najwy˝szym s´dzià w rzeczach wiary i wzywajà ˝ydów, chrzeÊcijan i Turków, aby porzucili zewn´trzne
formy swego wyznania, a po∏àczyli si´ pod god∏em wyznania jednego Boga i ogólnej mi∏oÊci braterskiej.
Tamci drudzy zachowujà si´ wyczekujàco. Nie nazywajà oni ju˝ wi´cej talmudyzmu boskim, ale
poszanowania godnym; talmudyzm nie jest dla nich wi´cej “prawem” ˝ydów, ale “ksi´gà cennà dla ˝ydów”
i starajà si´ oczyÊciç go z wszelkiej skazy przed Êwiatem, chocia˝ w dzie∏ach ÊciÊle naukowych przyznajà,
˝e on “wznios∏e i pospolite rzeczy ˝ydostwa i pogaƒstwa” obok siebie zawiera oraz niektóre nieprzyjemne
˝àdania i ustanowienia przeciw innym narodom i wyznawcom wiary; nie zaprzeczajà oni wyraênie
w∏aÊciwego znamienia objawienia Biblii i oznaczajà “ogólnà mi∏oÊç bliêniego” jako “ide´ ˝ydowskà”. Obie
zasady nie mogà si´ utrzymaç. Druga jest po∏owicznà i dojdzie pierwej lub póêniej do pierwszej, którà w
sobie mieÊci si∏à konsekwencji. Obie pochodzà z jednego êród∏a i do obydwóch odzywa si´ przeto g∏os
jednego ortodoksy w Univers Israelite: “Moj˝esz i Talmud nie sà ju˝ wi´cej wed∏ug gustu waszego;
˝ydostwo nie jest ju˝ wi´cej religià, ale tylko staroÊwieckà martwà rzeczà; stoicie na gruncie pogaƒstwa,
zamiast trzymaç stra˝ nad Jerozolimà”. ˚ydzi ortodoksi uznali s∏usznie, ˝e ˝ywa boska zwierzchnoÊç potrzebnà jest dla sumienia, ˝e raz dane objawienie wymaga nieomylnego nauczycielstwa, które by we
wszystkich generacjach trwa∏o wiecznie, aby bada∏o i wyk∏ada∏o prawdziwe znaczenie s∏owa Bo˝ego i jego
ciàg∏e odpowiednie zastosowanie w rozlicznych stosunkach ˝ycia zmiennego przeciw osobistemu
zapatrywaniu indywidualnemu, nami´tnoÊciami i uprzedzeniami zagro˝onemu. Jako stró˝ów wiary
otrzyma∏a stara synagoga prócz zwyczajnego nauczycielstwa, ca∏ego kap∏aƒstwa, nadzwyczajnà drog´ i
proroków, a arcykap∏an posiada∏ osobiÊcie w∏adz´ w rzeczach dotyczàcych ogólnego dobra teokracji, przez
Urim i Tummim wol´ Najwy˝szego wyk∏adaç nieomylnie. Synagoga (zakon ˝ydowski) po Chrystusie
zachowa∏a zasad´ ˝ywej zwierzchnoÊci; ale rozszerzy∏a takowà na osob´ ka˝dego pojedyƒczego ze swych
nauczycieli zarówno i zapuÊci∏a si´ tak daleko, ˝e nawet zwyk∏e Êwieckie mowy i wszelkie nawet najbardziej
sprzeczne zdania tych˝e, uznawa∏a jako s∏owo Bo˝e i jako nieomylnie prawdziwe. Duszà takiej niepoj´tej
nauki by∏a pycha bez granic i jak si´ zwykle dzieje, ˝e z pychà napi´tnowanà, najwi´kszy upadek moralny
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w teorii i praktyce wspólnie chodzà, wi´c i rabinizm rozwinà∏ takà o moralnoÊci nauk´, która tylko w
moralnoÊci upad∏ego pogaƒstwa ma swojà rówieÊniczk´. Jest ona systematycznie po∏àczonà ca∏oÊcià, w
której k∏amstwo i oszustwo, kradzie˝, morderstwo i cudzo∏óstwo, sà ÊciÊle ze sobà z∏àczonymi. Faryzeusze
sà rodzicami, tego przera˝enie wzbudzajàcego dziecka i pojmujemy potem tak okropnà nazw´ tych ludzi
jako p∏ód padalców, syczàcych ˝mij i dzieci szatana, którà im nada∏ Zbawiciel; jak znowu nie mo˝na pojàç,
jak mo˝e zapoznawaç ˝yd myÊlàcy, ˝e ˝ydzi odrzucajàc Chrystusa, odrzucili samà prawd´. To sà wnioski,
które si´ z natury rzeczy nasuwajà, rozpatrujàc pisma ˝ydowskich m´drców otworem przed nami le˝àce –
przyznajemy, ˝e ˝yd dochodzi do zaparcia si´ w ogóle nawet Starego Testamentu, do nieszcz´Êcia
racjonalizmu (tak zwanej wiary rozsàdku), je˝eli go pràd, który obecnie naród jego ogarnà∏, nie pcha do
prawdziwego koÊcio∏a Nazarejczyka.
Stosunki te ju˝ same przez si´ usprawiedliwiajà, aby przez wykazanie b∏´dów ˝ydowskiego rabinizmu
przemówiç do sumienia uczciwie myÊlàcego. Je˝eli ˝yd reformator zarzuci, ˝e rabinizmu nie uwa˝a za
dzie∏o boskie, to mu odpowiemy: w synagodze chcesz przecie˝ szukaç zbawienia twej duszy, ale po
owocach poznaje si´ drzewo, musisz wi´c wiedzieç, z waszymi ortodoksami (starowiercami), ˝e synagoga
– poniewa˝ w ∏onie swoim mieÊci∏a i wychowa∏a, wypiel´gnowa∏a takie potwory piekielne – tak ma∏o
zabezpieczyç mo˝e zbawienie twej duszy, jak ten n´dzny m´drzec, który naprzód czci∏ Herkulesa, a potem
ba∏wany – nie znalaz∏szy Przedwiecznego, w ogieƒ rzuci∏ z tymi s∏owy: „teraz Herkulesie wykonaj twoje
trzynaste dzie∏o i pomó˝ mi gotowaç mojà rzep´!” Albowiem oboje, tak ów m´drzec przez swojà czeÊç dla
ba∏wanów, jak i synagoga przez swe pogaƒskie doktryny (m´drkowania) okazuje si´ jak omylne, b∏´dom
oddane zwierzchnictwa, a wi´c jako niezdolne, wsz´dzie i zawsze, jak tego sumienie wymaga, nieskalanà i
czystà podawaç prawd´. A uwa˝ajàc si´ ciàgle jak przedtem za najwy˝szych w rzeczach wiary s´dziów, nie
przedsi´biorà oni nic innego, jak tylko bo˝yszcze swoje w ogieƒ wrzucone znowu pod nowym wskrzeszaç
imieniem. Nowe to imi´ zwie si´ ludzkoÊcià, a istotà wewn´trznà tego imienia jest ca∏a n´dznoÊç rodu
ludzkiego, tj. cz∏owieczeƒstwa sobie samemu wystarczajàcego, siebie samego ubóstwiajàcego i przeto w
niewol´ b∏´du i grzechu zaprzedanego. Po wtóre musisz uznaç, ˝e synagoga w∏aÊnie przez pogard´
Nazarejczyka w b∏´dy popad∏a, gdy˝ istotnie odtàd wyda∏a ona nauk´ bluênierstwa wiary i obyczajów, która
w ich zawiera si´ ksià˝kach. – Dalej uwa˝aj kochany czytelniku, ˝e ˝yd-informator mówi wprawdzie, ˝e
Talmud nie jest ˝adnym dla niego prawem, ale je˝eli nadarzy si´ sposobnoÊç wyraênie znowu na t´ ksi´g´,
jako na prawo przysi´ga i nawet jà nad Bibli´ przenosi. Wspomniany bowiem ju˝ dziennik francuskich
˝ydów-reformatorów oÊwiadcza dos∏ownie: “Co si´ tyczy Talmudu, to uznajemy bezwzgl´dnà jego
wy˝szoÊç nad ksi´gà Moj˝esza,” a dr Kroner wpada tak samo w t´ starà nauk´, ˝e Talmud stoi ponad
Biblià, gdy˝ on powtórnie uznaje to ca∏kiem za s∏uszne, co Talmud w krzyczàcej sprzecznoÊci z Biblià
ustanawia. Sàdzi on przecie˝ – poniewa˝ Talmud tak mówi – ˝e obrabowanie nie˝yda przez ˝yda, czy te˝
zbeszczeszczenie goji, czyli nie˝ydówki przez ˝yda, przed sàdem ˝ydowskim s∏usznie uwa˝a si´ za coÊ,
czego nie trzeba karaç. W tym wypadku twierdzi on jeszcze z góry o ˝ydach, i˝ z tego widaç jak oni zachowujà Bibli´, czyli Talmud! Zaprawd´, jest to pi´kne zachowanie, które poj´cie bliêniego (które wobec Boga,
a przeto pod ka˝dym wzgl´dem tak˝e i wobec prawa Moj˝eszowego od Boga wydanego ka˝demu
cz∏owiekowi naprzeciw ka˝demu z swych bliênich przys∏u˝a), kiedy sàd musia∏by ˝ydowi dla goja si´gnàç
do kieszeni lub nawet na ˝ycie jego nastawaç – nagle tylko na ˝ydach wobec ˝ydów si´ ogranicza.
Spoczywa tu zarazem rzeczywisty dowód, ˝e jest potrzebà koniecznà nieomylna boska nauka dla ludzi,
aby myÊl Biblii, co do nauki wiary i moralnoÊci objaÊniaç dok∏adnie, uchroniç przed fa∏szowaniem; by∏oby
te˝ bez tego tak˝e dziwacznie, gdyby dzie∏o ludzkie strzec mia∏o dzie∏a Bo˝ego (pisma Êw.).
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2.
Talmud
Dzisiejsza synagoga jest rodzonà córà szko∏y faryzeuszów, prawowità dziedziczkà wszystkich tych
nauk, które faryzeusze za ˝ycia Zbawiciela, lub wkrótce po jego Êmierci rozszerzali pomi´dzy ˝ydami. Aby
nauki te zachowaç od zniszczenia pewien rabin imieniem Judasz w 450 roku po narodzeniu Chrystusa,
u∏o˝y∏ ksià˝k´, którà nazwa∏ “Misznà,” co znaczy “powtórzony, czyli drugi zakon” (prawo), poniewa˝ zakon
pierwszy czyli zakon obj´ty pi´cioma ksi´gami Moj˝esza powtarza si´ tutaj pewnym sposobem; Miszny
bowiem jest zadaniem, trudne ust´py pierwszego zakonu we w∏aÊciwym znaczeniu wyjaÊniç i mniemane
pró˝nie wype∏niç.
W nast´pnych stuleciach szko∏y ˝ydowskie w Palestynie i Babilonie pomna˝a∏y Miszn´ ró˝nymi
objaÊnieniami.
Te objaÊnienia, czyli “Gemara” razem z Misznà, a niekiedy i bez tej ostatniej nazwano Talmudem, tj.
ksi´gà nauki wiary i obyczajów ˝ydowskich. Ukoƒczony w Palestynie w 230 roku naszej ery stanowi
“Talmud Jerozolimski”; Gemara babiloƒska zaÊ tak˝e z Misznà lub bez niej, nazwana zosta∏a “Talmudem
babiloƒskim” i ukoƒczona w 500 roku naszej ery. Obejmuje ona 15 ksiàg, czyli folia∏ów. Talmud babiloƒski
najbardziej zajmuje ˝ydów, t´ ksi´g´ nale˝y te˝ rozumieç zawsze pod tym mianem, je˝eli nie ma wyraênej
mowy o Talmudzie Jerozolimskim.
Wziàwszy do r´ki Talmud wydany w przeciàgu ostatnich dwóch stuleci, ka˝dy si´ zdziwi, ˝e znajduje
mnóstwo kartek, na których ca∏e ust´py sà wyrzucane lub zakreÊlone kó∏kiem. W starych wydaniach np.
Wenecja r. 1520 i Amsterdam 1600, których to wydaƒ u˝y∏em do mej pracy, znajdujà si´ w ust´pach obelgi
na Chrystusa, Maryj´ i Aposto∏ów. Tam te˝ dok∏adnie wyjaÊnia si´, co Talmud rozumie pod s∏owem goj i
“odszczepieniec”. Gdy chrzeÊcijanie dowiedzieli si´ o tym i wyrazili jawnie swój protest, synod ˝ydowski
nakaza∏ w Polsce w 1631 r. w przysz∏oÊci wype∏niaç te miejsca pró˝nià, bia∏à przestrzenià albo kó∏kiem, a
rzeczy takie np., ˝e chrzeÊcijanie sà bardzo wyst´pni i ˝e nie potrzeba dla nich wykonywaç sprawiedliwoÊci
i mi∏oÊci bliêniego, tylko ustnie uczyç w szkole. Hartwig Radowski naznacza jako doÊwiadczenie si´gajàce
do dnia dziesiejszego, ˝e “na 100 ˝ydów rzadko który widzia∏ Talmud, ale zgubne zasady Talmudu
rozszerzali znajàcy je ˝ydzi, jako przepisy boskie mi´dzy swoimi wspó∏wyznawcami, którzy w nie ch´tnie
wierzyli i bardzo cz´sto czynnie wype∏niali.

3.
Talmud uchodzi u ˝ydów za boskà ksi´g´
˚ydzi, z wyjàtkiem ma∏ej liczby dysydentów uwa˝ajà od dawna Talmud w ogóle za takà samà boskà
ksi´g´, jakà jest Biblia starego zakonu. Je˝eli jednak rzecz rozwa˝ymy dok∏adniej, to stawiajà go nawet
wy˝ej Biblii. W Jezejaszu 33,6, Talmud powiada, ˝e sà ju˝ rozliczne jego rozdzia∏y opisane. Ten sam
Talmud pisze o sobie: “s∏owa ustnej nauki równe sà zakonowi”. A na innym miejscu powiada: “Biblia równa
si´ wodzie, Miszna – winu, a Gemara – winu zaprawionemu korzeniami. Swiat nie mo˝e si´ obejÊç bez
wody, wina i wina zaprawionego korzeniami, a bogaty b´dzie u˝ywa∏ wszystkich trzech. Tak samo Êwiat nie
mo˝e obejÊç si´ bez Biblii, Miszny i Gemary. Dalej mówi, ˝e “zakon” (Biblia) równa si´ soli , Miszna –
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pieprzowi, a Gemara – cynamonowi, a bez tego Êwiat nie mo˝e si´ obejÊç. Ci, którzy czytajà Bibli´ czynià
coÊ, co jest cnotà, albo te˝ nià nie jest. Czytajàcy zaÊ Miszn´ wykonujà rzecz cnotliwà i b´dà za to
wynagrodzeni. Ci zaÊ, którzy czytajà Gemar´ wykonujà rzecz najbardziej cnotliwà. Dalej: “Kto pogardza
s∏owami rabinów, jest winien Êmierci”. A tak˝e, ˝e ca∏e szcz´Êcie traci ten, “kto od ustaw i nauk Talmudu
przechodzi do Biblii”. Ich zdaniem te˝: “przyjemniejsze sà s∏owa pisarzy Talmudu, ni˝ zakonu”. Dlatego te˝
“grzechy przeciw Talmudowi ci´˝szymi sà, ni˝ grzechy przeciw Biblii”.
Z samochwalstwem Talmudu zgadza si´ Êwiadectwo reszty rabinów, czyli nauczycieli ˝ydowskich. Tak
opiewa: “Kto ma Bibli´ i Miszn´ w r´kach, a nie ma Talmudu – z tym nie nale˝y przestawaç”. A s∏awny
Raschi mówi razem z Talmudem “synu mój, uwa˝aj bardziej na s∏owa rabinów, ani˝eli na s∏owa zakonu”.
Na innym miejscu w ust´pie: cz∏owiek nie ˝yje samym chlebem czytamy: chleb – oznacza Bibli´, a zdanie
“wszystko co z ust Boga wychodzi”, oznacza “Halachot” tj. orzeczenie i “Agady,” czyli powieÊci i bajki w
Talmudzie zawarte. W ksi´dze pewnego rabina z roku 1500 po narodzeniu Chrystusa znajdujemy potwierdzenie tego zdania Talmudu, ˝e czytajàcy Bibli´ bez Miszny i Gemary nie wierzà w ˝adnego Boga. I
wyraênie uczà: “ na górze Synaj Bóg da∏ zakon wed∏ug porzàdku Biblii. Miszn´ i Gemar´ wraz z Agadami
chcia∏ zaÊ Bóg podaç ustnie przez Moj˝esza na to, by zawsze istnia∏a ró˝nica mi´dzy ˝ydami i
ba∏wochwalcami. Wreszcie powiada: “gdyby Bóg chcia∏ podaç Talmud na piÊmie, jego miara wypad∏a by
wi´ksza od ziemi” trzy razy.
Je˝eli atoli dla powagi Talmudu wspominamy tak˝e i tych rabinów, którzy sami Talmudu nie pisali – to
ma to swoje powody. Wpierw oka˝e si´, ˝e Talmud z przyczyny swojej treÊci, nie mo˝e byç s∏owem
Bo˝ym, ˝e zatem wglàdnàwszy w rzecz dok∏adnie - rabini wszystkich wieków sà jednacy. Po wtóre, istnieje
wyraênie ˝ydowska nauka wed∏ug której, rabini a˝ po dzieƒ dzisiejszy majà powag´ boskà. Co wi´c oni
wyrzeknà, ma znaczenie s∏owa Bo˝ego. Wielki rabin Menachem uczy∏, ˝e Pan Bóg nawet rabinów
zapytywaç kaza∏, je˝eli w niebie powstajà jakieÊ wàtpliwoÊci w sprawie zakonu. A Talmud powiada nawet,
˝e zmarli rabini dalej nauczajà drugich po wszystkie czasy w niebie. Ksi´ga ˝ydowska zaÊ z 1590 roku
mówi: “PowinieneÊ wiedzieç, ˝e s∏owa rabinów milsze sà od s∏ów proroków”. Tak jest – zwyk∏a rozmowa
rabinów ma byç uwa˝ana na równi z ca∏ym zakonem gdy˝ “s∏owa rabinów sà s∏owami ˝ywego Boga”. A
je˝eli rabin do ciebie rzecze: “twoja prawa r´ka jest lewà, lewa zaÊ prawà, to nie powinieneÊ odst´powaç od
jego s∏ów, tym bardziej jeÊli ci powie, ˝e prawa jest prawà, a lewa lewà”. Maimonides, zwany “or∏em
synagogi” powiedzia∏: “bojaêƒ rabina jest bojaênià Boga”. Talmud sam objaÊnia w ogóle tak samo, jak to
s∏yszeliÊmy od póêniejszych rabinów: ”Kto si´ sprzeciwi swojemu rabinowi, czyli nauczycielowi; kto si´ z
nim k∏óci lub przeciw niemu szemrze – czyni tyle, jak gdyby si´ sprzeciwia∏ Majestatowi Boskiemu”.
Poniewa˝ si´ jednak zdarza, ˝e rabini pomi´dzy sobà nie sà zgodni, wi´c wspomniany ju˝ Menachem
usunà∏ ten problem w wydanym przez siebie obszernym stwierdzeniu, ˝e wszelkie s∏owa rabinów, oboj´tnie
w którym czasie, czy pokoleniu oni ˝yli – sà tak samo jak s∏owa proroków – s∏owami Boga, chocia˝by nawet
si´ nie zgadza∏y ze sobà. Tak samo twierdzi wiele innych ksiàg ˝ydowskich‚ ˝e wszystkie s∏owa rabinów,
nawet te sprzeczne i niezgodne z prawdà pochodzà od Boga, a ka˝dy kto je wyszydza, b´dzie karany w
piekle, we wrzàcym kale. Tak oznajmia Talmud o wiecznych sprzeczkach rodów Hillel i Schammaj; czy tu
si´ rozchodzi o komara, czy o wielb∏àda, b∏ahe czy wa˝ne pytania, zapatrywania obydwu szkó∏ sà zawsze
wr´cz sobie przeciwne. A przecie˝ Talmud powiada – “oba twierdzenia sà s∏owami Bo˝ymi, czego wi´c
Schammaj czy Hillel uczà jest obowiàzujàce”. Gdzie indziej sprzeciwiajà si´ znowu zapatrywania, a na
pytanie – jak si´ ma zakon rozumieç, nast´puje odpowiedê: “Wszystkie te s∏owa mówi Bóg, spraw wi´c
sobie uszy na wzór lejka i serce, które by s∏ucha∏y s∏ów zakazujàcych i rozkazujàcych”. To znaczy bez
ogródek: poniewa˝ wszystko jest s∏owem Bo˝ym, wi´c rób to, czego serce twoje pragnie, o ile jest to
mo˝liwe do wykonania. Chocia˝by czy to w starym, czy nowym wieku podniós∏ si´ z ∏ona rabinów jaki g∏os
szlachetny za s∏usznoÊcià i prawdà, talmudzista nie jest zobowiàzany poniewa˝ przeciwne nauki rabinów
te˝ sà Boskie. Bez ogródek i otwarcie mówi wi´c Talmud, ˝e grzeszyç jest dozwolone. Tylko trzeba to
czyniç potajemnie.
Poniewa˝ rabini Talmudu jak i póêniejsi uwa˝ajà si´ boskimi, a nawet w ten sam sposób krzyczàce,
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zdrowy rozsàdek wyszydzajàce sprzecznoÊci, jako s∏owo Bo˝e og∏aszajà, z równym uszanowaniem
b´dziemy si´ z nimi obchodzili i pos∏uchamy jednych jak i drugich, gdy˝ przyst´pujemy do tego, aby
poznaç bli˝ej niektóre g∏ówne rozdzia∏y z nauki, wiary i obyczajów talmudzisty.

B.

ZGUBNA NAUKA WIARY TALMUDU
1.
O Bogu.
Talmud naucza: Dzieƒ ma 12 godzin, w pierwszych trzech siedzi Bóg i çwiczy si´ w zakonie. W drugich
trzech godzinach sàdzi; a w ostatnich trzech siedzi i bawi si´ z Lewiatanem – królem ryb. W nocy zaÊ,
dodaje Menachem, çwiczy si´ w Talmudzie. Wysokà szko∏´, w której sam Bóg uczy si´ z anio∏ami w Niebie,
odwiedza wed∏ug Talmudu, tak˝e Asmodeusz – król diab∏ów, który codziennie wznosi si´ do niebios i tam
si´ uczy.
Co do Lewiatana, to Talmud objaÊnia, ˝e w paszczy jego zmieÊci si´ ryba o d∏ugoÊci 300 mil. A dalej
wyjaÊnia, ˝e Bóg dla tej olbrzymiej wielkoÊci zabra∏ temu˝ Lawiatanowi jego samic´, gdy˝ inaczej Êwiat
zape∏ni∏by si´ ogromnymi potworami, które mog∏yby wszystko wyniszczyç. Aby temu zapobiec, Bóg
obrzeza∏ samca, a samic´ zabi∏ i nasoli∏ na uczt´ dla sprawiedliwych w raju.
Zabawa z Lewiatanem trwa∏a tylko do zburzenia Êwiàtyni ( w Jerozolimie ). Od tego czasu ju˝ si´ Pan
Bóg nie bawi, ani te˝ ju˝ wi´cej nie taƒcuje – jak to niegdyÊ pierwszy rozpoczà∏ taniec z Ewà, ustroiwszy jà
wpierw i splot∏szy jej w∏osy w warkocze. Od zburzenia Êwiàtyni Bóg ciàgle p∏acze, albowiem dopustem tym
zgrzeszy∏ On ci´˝ko.
Grzech ten tak bardzo cià˝y na sumieniu Boga, i˝ przez trzy cz´Êci nocy siedzi i ryczy jak lew i wo∏a:
”biada mi, i˝em dozwoli∏ spustoszyç mój dom, spaliç Êwiàtyni´ i wywieÊç dzieci moje w niewol´”. Od tego
czasu nie ma Pan Bóg na Êwiecie wi´cej miejsca na 4 ∏okcie, chocia˝ go ca∏y wype∏nia∏ swojà osobà, a gdy
Go kto chwali, to potrzàsa g∏owà i narzeka: “b∏ogos∏awiony król, którego wielbià w domu jego. Ale có˝ si´
nale˝y ojcu, który zezwala, aby jego dzieci posz∏y w n´dz´?” – Aby skruch´ Boga mo˝na by∏o dobrze pojàç,
trzeba wiedzieç, ˝e ten lew, którego g∏osem Bóg ryczy, pochodzi z lasu Elaj. Lwa tego chcia∏ widzieç cesarz
rzymski. Sprowadzono wi´c go, a gdy by∏ jeszcze od cesarza w odleg∏oÊci 400 mil zarycza∏ tak, ˝e wszystkie niewiasty b´dàce w tym czasie w b∏ogos∏awionym stanie – poroni∏y, a wszystkie mury w Rzymie
rozwali∏y si´. A gdy jeszcze by∏ w odleg∏oÊci 300 mil, zarycza∏ powtórnie – a ludziom powypada∏y wszystkie
z´by przednie i trzonowe, cesarz spad∏ z tronu na ziemi´ i prosi∏, aby lwa odprowadzono z powrotem do
lasu. Uprowadzenie ˝ydów w niewol´ op∏akuje Pan Bóg wed∏ug Talmudu jako szczególnà i osobistà swojà
rzecz. Codziennie roni dwie wielkie ∏zy do morza z takim wielkim ∏oskotem, ˝e odg∏os z tego powstajàcy,
mo˝na s∏yszeç od koƒca do koƒca Êwiata. Nawet trz´sienie ziemi powstaje z upadku tych ∏ez. Dalej ksi´˝yc
dowiód∏ Panu Bogu, ˝e go z krzywdà stworzy∏, mniejszym od s∏oƒca. Musia∏ wi´c Pan Bóg wyrzec:
“przynieÊcie za mnie ofiar´ b∏agalnà, poniewa˝ zrobi∏em ksi´˝yc mniejszym od s∏oƒca”. Pan Bóg nie mo˝e
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tak˝e ustrzec si´ przed nierozwagà: je˝eli Go gniew napadnie niespodzianie, to dzia∏a nierozwa˝nie. Pan
Bóg nawet nadu˝ywa przysi´gi, albowiem wielkà niesprawiedliwoÊç potwierdzi∏ Bóg przysi´gà. Przysiàg∏
On bowiem, ˝e ˝aden z ˝ydów w´drujàcych na puszczy nie dostàpi ˝ywota wiecznego; póêniej jednak
˝a∏owa∏ tej przysi´gi i odstàpi∏ od jej wykonania.
Na innym zaÊ miejscu Talmud g∏osi, ˝e Bóg pope∏niwszy krzywoprzysi´stwo potrzebuje istotnie, aby Go
ktoÊ drugi od tej przysi´gi uwolni∏. Pewien m´drzec ˝ydowski s∏ysza∏ bowiem raz Boga wo∏ajàcego: “biada
mi, któ˝ mnie uwolni od mojej przysi´gi”. A gdy rabin opowiada∏ to swoim kolegom, ci przezwali go os∏em
dlatego, ˝e sam móg∏ staraç si´ uwolniç Boga od przysi´gi. Z tego powodu stoi mi´dzy niebem, a ziemià
pot´˝ny anio∏ o imieniu Mi, który mo˝e uwolniç Boga od wszelkich jego Êlubów i przysi´g, a dodatkowo
jeszcze udzieliç Bogu rozgrzeszenia. Wed∏ug Talmudu Bóg nie tylko krzywoprzysi´ga∏, ale tak˝e i k∏ama∏, a
wszystko to dlatego, by pogodziç Abrahama z Sarà, z którego to powodu – dla pokoju – jak dodaje Talmud
k∏amaç wolno. Zaprawd´ Pan Bóg jest przyczynà grzechów na ziemi, poniewa˝ stworzy∏ z∏à natur´ w
cz∏owieku i zrzàdzeniem swoim przeznaczy∏ cz∏owieka do grzechu, a ˝ydów si∏à zmusi∏ do przyj´cia
zakonu. Pojmujemy wi´c, ˝e cudzo∏óstwa Dawida i zbrodni synów Eliego, Talmud nie poczytuje za
grzechy.

2.
O Anio∏ach.
Niektórzy Anio∏owie pozostanà na wieki, a tych stworzy∏ Pan Bóg dnia drugiego; inni zaÊ przeminà, a
tych stworzy∏ Pan Bóg dnia piàtego. Dzisiaj jeszcze stwarza Bóg nowe gromady Anio∏ów ; Ci Êpiewajà Bogu
na chwa∏´ Jego jednà pieÊƒ, jak Talmud uczy 1) i potem znowu w nic si´ obracajà. Ca∏à gromad´ Anio∏ów
spali∏ Pan Bóg swoim ma∏ym palcem 2) Istotnie z ka˝dego s∏owa, z ust Boga pochodzàcego powstaje nowy
Anio∏ 3). Nad roÊlinami postawi∏ Pan Bóg 21tys. Anio∏ów, albowiem tyle jest roÊlin na ziemi.
Jorkermo, nazywa si´ Anio∏ nawa∏nicy, Micha∏ jest ksi´ciem wody, Gabriel ognia i dojrza∏oÊci owoców.
4) Tak˝e mi∏oÊç i nienawiÊç, ˝yczliwoÊç i ∏aska, bojaêƒ i pokój, ptak i ryby, wiatry, dzikie zwierz´ta,
lekarstwa, s∏oƒce, ksi´˝yc i gwiazdy majà swoich osobnych Anio∏ów, a rabini majà imi´ ka˝dego. 5)
Dobrzy Anio∏owie, wed∏ug „or∏a synagogi, sà duszami cia∏ niebieskich, dlatego gwiazdy majà rozum, aby
pojmowa∏y i poznawa∏y wszystkie rzeczy 6). G∏ównym zatrudnieniem Anio∏ów podczas nocy, jest sprawiaç
sen ludziom 7). Prócz tego modlà si´ za ludzi i cz∏owiek powinien ich wzywaç ; lecz Anio∏owie nie rozumiejà
wed∏ug Talmudu, ani syryjskiego, ani chaldejskiego i dlatego nie powinien ˝yd przedstawiaç swojej proÊby
w tych j´zykach 8). Ta nieÊwiadomoÊç Anio∏ów przynosi natomiast pewnà korzyÊç, albowiem ˝ydzi majà
osobliwà modlitw´, którà odmawiajà po chaldejsku - jak Talmud twierdzi, aby wy˝szoÊç tej modlitwy nie
wzbudzi∏a zazdroÊci Anio∏ów 9). Wed∏ug innych rabinów rozumiejà Anio∏owie wszystkie j´zyki, lecz brzydzà
si´ wy˝ej wspomnianymi i dlatego nie zwracajà na nie uwagi 10).
1) Tr. Baba. b. f.74,1(Raschi),

2) Tak samo.-

ammudecha schibba f. 49.-

3) Meg aninkk. f.1,44)Tr. pesach.f.113; Sanh. f. 95
5) Berith.men.f.37 i inne ksi´gi.6) Maim.More
7) Jalk.chad.f.118.8) Tr.Schabb.f.12,2 i Tos.-

2,5.f.61;tak˝e Bechaj do Pentat,f.9.p.1.9) Tr.Berach f.3,1 Tos.10)Jalk.chad.f.117,3.-
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3.
O diab∏ach
W piàtek wieczór o zmroku, stworzy∏ Pan Bóg diab∏ów, a poniewa˝ zaraz nadszed∏ szabas, nie zdà˝y∏,
aby im sporzàdziç sukni´ tj. cia∏o 1). Wed∏ug podania innych rabinów, nie dostali oni cia∏a za kar´,
poniewa˝ nie chcieli, aby cz∏owiek otrzyma∏ cia∏o 2). Istot´ diab∏ów stanowi zarówno ogieƒ jak woda 3);
niektórzy stworzeni sà z powietrza, inni z wody, a dusze sà z materii, która znajduje si´ pod ksi´˝ycem i do
niczego nie jest przydatnà 4).
Niektóre diab∏y pochodzà od Adama, który przekl´ty przez Boga, wzbrania∏ si´ zbli˝yç do Ewy, aby nie
mia∏ dzieci nieszcz´Êcia; zjawi∏y si´ wtedy dwie diablice i porodzi∏y od niego nowych diab∏ów 5). Wed∏ug
Talmudu p∏odzi∏ Adam przez130 lat z Lilità, znakomità diablicà tylko duchy, diab∏y i upiory nocne 6). Zresztà
Ewa rodzi∏a tak˝e przez 130 lat same diab∏y, by∏a bowiem zniewolonà ˝onà diab∏ów 7). Wed∏ug Talmudu,
˝yjà diab∏y tak˝e mi´dzy sobà, mno˝à si´ one tak jak i ludzie, jedzà i pijà jak ludzie, a wiele z nich umiera
jak ludzie 8). Cztery niewiasty s∏ynà jako matki diab∏ów; Salomon mia∏ posiadaç w∏adz´ nad nimi; mia∏ je
zwaç s∏ugami swymi i do swych us∏ug u˝ywaç 9)
Jedna z tych niewiast diabelskich, wychodzi wed∏ug Talmudu nocnà porà w czwartek i w szabas z
180.000 diab∏ów, którzy majà moc niszczenia; niewiasta ta i jej córka sà g∏ównie ˝onami diab∏a Sammaystia 10). Lilit, jedna z tych czterech by∏a niepos∏usznà Adamowi, swemu m´˝owi; musia∏a przyjàç kar´,
codziennie 100 jej dzieci umiera∏o, a zarazem tak˝e przyrzec ma∏e dzieci, nad którymi mia∏a w∏adz´, na
widok trzech imion Anielskich nie zabijaç 11).
Lilit ryczy nieustannie w towarzystwie 480 Anio∏ów zatracenia; inna zaÊ z tych czterech niewiast taƒcuje
nieustannie i wodzi ze sobà 479 z∏ych duchów 12).
Podobnie jak od Adama powstajà teraz jeszcze nieustannie nowe diab∏y (lecz opis tego jest zanadto
obrzydliwy)
Zresztà mo˝e cz∏owiek diab∏y zabiç, je˝eli np. podczas pieczenia placka Wielkanocnego mocno si´
nat´˝y 13).
Ze Êmiertelnych diab∏ów, zabra∏ Noe kilka ze sobà na ark´, aby ich przy ˝yciu utrzymaç 14), aby ich
pokolenie nie wygin´∏o. O przebywaniu diab∏ów powiada Talmud; niektóre przebywajà w powietrzu i
sprawiajà ludziom sny; inne zaÊ siedzà na dnie morza i zniszczy∏yby Êwiat ca∏y, gdyby je stamtàd
wypuszczono; inne nareszcie mieszkajà w ˝ydach i sà ich grzechów przyczynà 15).
Wed∏ug opowiadania Talmudu taƒcujà diab∏y tak˝e pomi´dzy rogami wo∏u z wody wychodzàcego 16) i
mi´dzy niewiastami 17), które z pogrzebu wracajà. Ch´tnie powiada Talmud, przebywajà diab∏y w pobli˝u
1)Jalk.chad.f.107,n.27–

2) Ibidem f. 115,116. - 3) Nischm. f. 117, n.27,2. - 4) Tub. haar f.9.2.
5)
7) Bechai par. 1. f. 16, 1; Nischm. ch. f. 114, 2. Ja∏k.rub.n. 3 i T. Leda. - 6) Tr. Erbin f. 18, 2, 8) Tr. Chagiga f. 16. 1. 9) Monachem 1. c. f. 33, 3 i wielu rabinów. - 10) Tr. pesach. f. 112, 2,11) Seph. b.
14) Nischm.
Sira f. 9, 1 i 2; emek hammel f. 84, 2. - 12) Jalk. chad. f. 108, 3. - 13) Hanhag. f. 16. 17) Jore deah. n. 348 fi. ch. f. 115, 3, 15) Bechaj 1. c. p. 17, f. 90, l. - 16) Tr. pes. s. 112, 2. -
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rabinów, sucha rola pragnie deszczu 1); tak samo na drzewach orzechowych, pod którymi spaç jest
niebezpiecznie, poniewa˝ na ka˝dym listku diabe∏ siedzi 2). Dwa s∏awne diab∏y, Asa i Asael mieszkajà w
ciemnych górach na Wschodzie; od nich nauczyli si´ Bileam, Job i Jetro czarów, a Salamon panowa∏ dzi´ki
nim nad ptakami i wszystkimi diab∏ami, zniewoli∏ przez nich królow´ Sab´, ˝e go odwiedzi∏a 3).
A˝eby uniknàç diab∏ów, nie powinien nikt podczas przybywajàcego lub ubywajàcego ksi´˝yca chodziç
po bezludnych miejscach i jak Talmud powiada, nikogo w nocy nie pozdrawiaç, gdy˝ pozdrawiany ∏atwo
móg∏by byç diab∏em; rano trzeba sobie r´ce umyç, gdy˝ nieczysty duch na nieczyste siada r´ce - i wiele
innych jeszcze niedorzecznoÊci.
Mamy pe∏ne ksi´gi o zabobonach i czarodziejstwie ˝ydowskich pisarzy; francuski profesor magii, ˝yd
Elifas Lewi powiada, ˝e Talmud jest podstawà wszelkich czarów (magii). Podamy tu nieco o niektórych
wielkich czarownikach Talmudu 4). Jeden z za∏o˝ycieli Talmudu, móg∏ wed∏ug podaƒ tej ksi´gi, zabiwszy
cz∏owieka stworzyç przez czary innego 5). Ten sam, wraz z innym rabinem stwarzali sobie (si∏à czarów) co
wieczór trzyletnie ciele i je zjadali 6). Tak samo umia∏ jeden rabin talmudowski, dynie i melony zamieniaç na
jelenie i sarny 7). Rabin Eliezer umia∏ zaczarowywaç pole, ˝e by∏o pe∏ne dyƒ.
Rabin Jannaj zamienia∏ wod´ w niedêwiadki, a kobiet´ w os∏a, na krórym pojecha∏ na targ do miasta 8).
Sam patriarcha Abraham, trudni∏ si´ czarodziejstwem i nauczy∏ tego˝ drugich 9); na szyi nosi∏ drogi kamieƒ,
którym zdo∏a∏ wszystkich chorych uzdrawiaç 10). Rabini Talmudu posiadali, nawet taki drogi kamieƒ,
którym nie˝ywe rzeczy o˝ywiali; jeden rabin, powiada Talmud, odgryz∏ w´˝owi g∏ow´, a gdy go dotknà∏ tym
kamieniem ten o˝y∏; nawet nasolone ptaki dotyka∏ tym kamieniem, a te o˝ywa∏y i odlatywa∏y 11).

1) Tr. Berach f. 6. 1. -

2) Jalk. chad. f. 108, 2. - 3) Emek ham. f. 68, l; f. 132
4) Eliphas. hist. de la magie p. 46. (Paris 1860). 5) Tr. sanh, f. 65, 2; Tr. Megilla f. 7, 2
6) T. Jer. Sanh. cp. 7.
9) Tr. Sanh. f. 91, 1.-

7) - Tr. Sanh. f. 68, 1.
10) Tr. Baba b f. 16, 2.

8) Tr. Sanh. f. 67, 2 i tr. Soph. f. 13.11) Baba b. f. 74, 2.-
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4.
Tajemnice
Rabin Fabiusz, z Lionu, powiedzia∏ w swej mowie podczas uroczystoÊci na Nowy rok ˝ydowski w 1842
1); wiara ˝ydowska ma przed chrzeÊcijaƒskà i wszystkimi pierwszeƒstwo, poniewa˝ nie ma tajemnic;
wszystko w niej, to czysty rozum pe∏en oÊwiaty, u chrzeÊcijan zaÊ panuje zasada: rozum milczy,
szaleƒstwo mówi (panuje).
Talmud opowiada mi´dzy innymi nast´pujàce rzeczy, przy czym wy˝ej opowiedziane mo˝na powtórzyç
krótko: “zebrawszy Pan Bóg ca∏y proch Êwiata zrobi∏ z niego bry∏´”, z której potem powsta∏ cz∏owiek, który
by∏ najpierw podwójny z dwoma twarzami, a którego Bóg przecià∏ na dwie po∏owy, aby mieç Adama i Ew´
2). Adam by∏ tak wielki, ˝e g∏owà dotyka∏ Niebios (Niebokr´gu, który widzimy), a gdy si´ po∏o˝y∏, si´ga∏
nogami na koniec zachodu, a g∏owà na koniec wschodu Êwiata 3) ;zarazem zrobi∏ Pan Bóg dla Adama
otwór w Niebiosach, przez który Êwiat∏o przechodzi∏o, za pomocà którego móg∏ Adam ca∏y Êwiat dooko∏a
oglàdaç 4). Ale gdy Adam zgrzeszy∏, zrobi∏ go Pan Bóg ma∏ym, jakimi sà zwyczajni ludzie 5).
Og, król Bazanu, o którym Biblia nadmienia, otrzyma∏ stàd imi´ swoje, ˝e zasta∏ Abrahama przy
pieczeniu placka Wielkanocnego (po hebrajsku ugga) 6). Podczas potopu Êwiata ocala∏ Og z jednym
nosoro˝cem, idàc obok arki (koraba) Noego; woda bowiem wokó∏ koraba by∏a zimnà, a reszta wrzàcà 7).
Codziennym pokarmem Oga by∏o 2000 wo∏ów i dzikiej zwierzyny, a codziennym napojem jego, 1000
beczek (wina) 8).
Gdy ˝ydzi weszli do Bazanu, us∏ysza∏ Og, ˝e obóz ˝ydowski obejmuje 3 mile. Wtedy wyrwa∏ szerokà
gór´ z ziemi i za∏o˝y∏ na swojà g∏ow´; ale Pan Bóg pos∏a∏ mrówki na ska∏´ tej góry, a te wyjad∏y w Êrodku
dziur´ takà, ˝e góra spad∏a oko∏o szyi, na ramiona Oga. Z´by jego wros∏y przez szcz´k´ w ska∏´ tak, ˝e nie
móg∏ wi´cej wyciàgnàç swojej szyi. Na to nadszed∏ Moj˝esz, pochwyci∏ siekier´ 10 ∏okci d∏ugà, podskoczy∏
w gór´ na 10 ∏okci, uderzy∏ nià Oga po kostkach u nóg i zabi∏ go 9). Wed∏ug tego samego opowiadania
Talmudu Og, mimo tego dosta∏ si´ ˝ywcem do raju 10). A mimo tego opowiada Talmud znowu dalej, ˝e
rabin Jochanan znalaz∏ ogromny goleƒ, a uszed∏szy 3 mile obok niego nie doszed∏ do jego koƒca 11),
poniewa˝ goleƒ ten by∏ Oga z Bazanu 12). Talmud opowiada, ˝e Abraham tyle spo˝ywa∏ i wypija∏, co 74
ludzi razem; dlatego te˝ by∏ tak silnym jak 74 m´˝ów 13). Mimo to, w porównaniu z Ogiem, by∏ on malcem,
bo gdy raz Ogowi zàb wypad∏, to z tego z´ba zrobi∏ sobie Abraham ∏ó˝ko; jednak sprzeczajà si´ o to rabini,
czy z z´ba tego ∏ó˝ko, czy sto∏ek zrobiono 14). Takich tajemnic chrzeÊcijanie istotnie nie majà ani w rzeczywistoÊci, ani w wyobraêni, chocia˝ i oni pochodzà ze Wschodu.

1) Offrande au Dieu de l Univers par Fabius Lyon 1842. 2) Tr. Sarh. f. 38, 1 i 2; Berach f. 61,1; Ernbin
3) Tr. Sanh. f. 38, 2. 4) Tr. Chagiga. f. 12, 1. 5) Ibidem.
6) Tr. Nidda f. 61,
f. 18, 1. 1. Tos.-

7) Tr. Seb. f. 113, 2.-

erez. f. 20, 3.-

11) Tr. Nidda 24, 2.-

Tr. Soph. f. 14, 4.-

8) Tr. So f. 14, 4.
9) Tr. Berah f. 54, 2
10) Tr. Derech.
12) Og mia∏ byç wed∏ug Talmudu ogromnym olbrzymem.
13)

14) Ibidem.
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5.
O duszach
Wszystkie dusze ludzkie, które zawsze do koƒca Êwiata istnieç b´dà, stworzy∏ Pan Bóg w 6 dniach,
podczas utworzenia Êwiata 1); potem schowa∏ je Bóg w skarbnicy niebieskiej 2), -„jak uczà wszyscy m´drcy
Izraela, wypuszcza je najpierw po jednej, nim dzieci´ matka porodzi 3).
Wed∏ug podaƒ „wszystkich nauczycieli ˝ydowskich 4) stworzy∏ Pan Bóg tylko 600.000 dusz dla ˝ydów
5), poniewa˝ ka˝dy wiersz Biblii 600.000 ma znaczeƒ - czyli, ˝e da si´ na 600.000 sposobów t∏umaczyç, a
ka˝de takie znaczenie (t∏umaczenie) do jednej stosuje si´ duszy. Dusze ˝ydowskie majà to pierwszeƒstwo,
˝e sà cz´Êcià Boga, a to tym samym sposobem sà czàstkà materialnà Boga, jak syn jest z istoty ojca
swojego 6), dlatego te˝ dusza ˝ydowska milszà i przyjemniejszà jest Bogu nad wszystkie dusze innych
narodów Êwiata, których dusze pochodzà od diab∏a 7) i sà duszami bydlàt i zwierzàt 8); dlatego te˝
Talmud naucza: „nasienie obcego, który nie jest ˝ydem, jest nasieniem zwierz´cym 9). W sabat dostaje ˝yd
drugà dusz´, powiada Talmud - do pierwszej 10); przez tà drugà dusz´ - powiada Raschi - zaostrza si´ u
cz∏owieka ch´ç do jedzenia i picia 11). Po Êmierci ˝yda w´druje dusza do innego cia∏a, poniewa˝ dusze
umierajàcych przodków o˝ywiajà cia∏a dziatek, które matka m∏odszego pokolenia nosi pod sercem 12).
Kain mia∏ trzy dusze, jedna wesz∏a w Jetro, druga w Kore, a trzecia w Egipcjanina, którego zabi∏ Moj˝esz
13).
Dusza Jafeta wstàpi∏a w Samsona, dusza Tare w Joba, dusza Ewy w Izaaka, dusza nierzàdnicy Rahab
do Hebra, dusza Jaela do Eli 14), a dusza Ezawa, jak mówi Abarbanel, wesz∏a do Jezusa. Dusza Ezawa, o
czym uczy Talmud, by∏a duszà mordercy i cudzo∏o˝nika 15). Bezbo˝ni ˝ydzi (ich dusze), którzy zabili ˝yda,
albo wiar´ ˝ydowskà porzucili, przechodzà po Êmierci w roÊliny i zwierz´ta, potem pokutujà w piekle przez
12 miesi´cy, po tej pokucie na nowo stworzeni przechodzà dla poprawy najpierw w nie˝ywotne rzeczy,
potem w zwierz´ta, póêniej w pogaƒskich ludzi, a na ostatku znowu w ˝ydów 16). W´drówka ta jest
urzàdzeniem mi∏osierdzia Bo˝ego, a to w tym zamiarze, aby ca∏y naród ˝ydowski by∏ uczestnikiem
wiecznego ˝ywota 17).
1) Nischm ch.f. 70, 2. 4) Bodenschatz 3, 135, -

2) Raschi do Tr. Chagiga, f. 5, 1. -

3) Nischn. f. 72, 1. -

5) Jalk, chad. i. 155, 1. -

6) Schefa t.f. 4.; schene luch. hab. f. 262,3 i wielu rabinów. 7) Schefa t. f. 4, 1: Menachem p. 53, f. 221, 4. 8) Jalk. chad. f. 154, c. 2 i 7, T. nssch. 9) Tr. Jeban f. 94, 2 Tos. -

10) Tr. Taanith f. 27, 2. - 11) Do Taan. l. c. 12) Nischm. ch.f. 159, 2; 160, 12, 4, maam. 13) Jalk. rub. n.6. Tyt. Gil
14) Jalk. rub.18,24,61,1. jalk.chad. f. 127,3;f. 3,2,n. 8. T. Adam; Abarb. do Is. f. 54.3. 15) Tr. Baba b.f.16,2. -

16) Emek. ham.f.16,2,cp. 3, T. schaar tik. hat. -

17) Abodath hak. 11, f. 48,2, Nischm.ch.f.163,2,4, maam.
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6.
O raju i piekle
W raju powiada Talmud, pachnie przecudowna woƒ, albowiem Eliasz posypa∏ raz p∏aszcz rabina
talmudowskiego liÊçmi drzew niebiaƒskich, a gdy rabin p∏aszcz ten znowu na∏o˝y∏ na siebie, zapach
utrzymywa∏ si´ na nim i dlatego p∏aszcz ten sprzeda∏ za 150 talarów 1). W niebie, jak ju˝ s∏yszeliÊmy, raczà
si´ sprawiedliwi solonym mi´sem samicy Lewiatana, równie˝ mi´sem olbrzymiego, dzikiego wo∏u, który
codziennie na tysiàcu gór si´ wypasa; goszczà si´ tak˝e wed∏ug Talmudu 2); dalej jak Talmud uczy, przyrzàdzajà tam bardzo smacznego ptaka, a czwarta potrawa sk∏ada si´ z nadzwyczajnie t∏ustych g´si 3).
Jako napój do tego, wed∏ug Talmudu, jest wyborne stare wino, które od 6-go dnia stworzenia Êwiata Pan
Bóg przechowuje 4).
Ale tylko sprawiedliwi, to jest ˝ydzi, powiada Talmud, wejdà do raju, bezbo˝ni zaÊ pójdà do piek∏a 5).
Jest tam zgnilizna i ka∏, p∏acz i ciemnoÊci. W ka˝dym pomieszczeniu 6000 skrzyƒ, a w ka˝dej skrzyni
6000 beczek ˝ó∏ci 6). Piek∏o zaÊ jest 60 razy wi´ksze od raju 7), tam bowiem dostanà si´ wszyscy
nieobrzezani, szczególnie chrzeÊcijanie, którzy poruszajà palcami tu i tam (tj. ˝egnajà si´), a tak˝e i Turcy,
którzy nie tylko r´ce i nogi, ale serca nie myjà, muszà si´ tam dostaç 8) i przebywaç wiecznie 9).

7.
O Mesjaszu
Gdy Mesjasz nadejdzie - uczy Talmud, wtedy ziemia rodziç b´dzie gotowe placki i we∏niane szaty,
tak˝e i pszenic´, której ziarno b´dzie grubsze, ni˝ dwie nerki najwi´kszego wo∏u 10). Mesjasz przywróci
˝ydom w∏adz´ królewskà, wszystkie narody b´dà im s∏u˝y∏y i wszystkie królestwa b´dà im poddane 11).
Wtenczas ka˝dy ˝yd b´dzie mia∏ 2800 niewolników 12) i 310 Êwiatów 13). Poprzedzi to jednak wielka
wojna, w której dwie trzecie cz´Êci narodów wyginie, ˝e ˝ydzi a˝ 7 lat b´dà potrzebowali do spalenia zdobytej broni 14). Tak˝e i „orze∏ synagogi´, Maimonides 15) wierzy w ziemskie wszechw∏adztwo ˝ydów: ˝e ˝ydzi
zapanujà nad ca∏ym Êwiatem. Starym nieprzyjacio∏om ˝ydów wyrosnà wtenczas z ust z´by na 92 ∏okcie
1) Tr. Baba m. f. 144,2. - 2) Tr. Baba b. f. 74,2. - 3) Ibidem f. 73,2. - 4) Tr. Sanh. f. 99,1. - 5) Tr.
Chagiga f. 15. 1; Erub, 19,1- 6) Reschith hokm. f. 37,2. - 7) Tr. Tanaan f.10. 1. - 8) Zeror h. par Told
Izich.f. 27,2; Bechaj 1. c. p. 6,f. 34, 4 i p 51, f. 220; Abarbanel. masch.Jesch.f.19,4. - 9) Talm. Fr.
10) Tr. Kethub. f.111, 2; schabb.f.32,2. - 11) Tr.
rosch,hasch. 17, 1; Bechaj 1.c.f.171, 3, p. 38.
Schabb.f.120,1; tr.Sanh.f.88, 2; 99,1. - 12) Jalk. Schim. do Iz. f.56, 4,n. 359; Bechaj 1.c.f. 168,p.37 itd. - 13)
Tr. Sanh. f.101, 1. - 14) Majene jesch.f.74, 4; 76,1; Abarbanel maschm.J.f.49, 1-3. - 15) Do Tr. Schabb. 1. c.
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d∏ugie 1). Od wszystkich narodów przyjmie Mesjasz podarunki, tylko od chrzeÊcijan nie 2).
˚ydzi stanà si´ wtenczas niezmiernie bogatymi, albowiem wszystkie skarby Êwiata dostanà si´ w ich r´ce.
Talmud powiada, ˝e b´dà mieli taki skarbiec, i˝ 300 oÊlic b´dzie potrzeba, aby unios∏y klucze do bram i
zamków jego 3). Wszystkie narody przyjmà wtedy wiar´ ˝ydowskà, tylko chrzeÊcijanie tej ∏aski nie
dostàpià, ale zostanà doszcz´tnie wygubieni 4), poniewa˝ pochodzà od diab∏a 5).
Podczas gdy ˝ydzi talmudziÊci królestwo Mesjasza, jak za czasów Zbawiciela, oszpecajà urojeniami,
ich Mesjasz
doznaje takiego przyj´cia, ˝e go chrzeÊcijanin nie mo˝e wypowiedzieç. Naprawd´ jest tego
za wiele, ˝e ˝yd w chrzeÊcijaƒskich krajach publicznie mo˝e l˝yç Zbawiciela mianem ba∏wana, urodzonego
wed∏ug Talmudu z wszeteczeƒstwa i cudzo∏óstwa 6).

C.

Zgubna nauka o moralnoÊci Talmudystów
1.
O bliênim
Talmud naucza 7), ˝e ˝ydzi milszymi sà Bogu od Anio∏ów. Kto ˝ydowi da policzek zawinia tyle, jak
gdyby boskiemu majestatowi da∏ policzek 8), mówi Talmud, a drudzy rabini za nim powtarzajà - jak to wy˝ej
przytoczono tymi s∏owami: ˝e ˝yd jest czàstkà materialnà Boga, jak syn jest czàstkà istoty ojca swego.
Dlatego goj, który ˝yda bije, jest wed∏ug Talmudu, kary Êmierci godzien 9). Gdyby ˝ydów nie by∏o, to nie
by∏oby, wed∏ug Talmudu - ˝adnego b∏ogos∏awieƒstwa na ziemi 10); ani s∏oƒca ani deszczu 11), dlatego te˝
˝adne narody nie mog∏yby prawa istnieç na ziemi bez ˝ydów 12). „Ró˝nica panuje przecie˝ mi´dzy wszy-

1) Oth. Akib. i Schin. -

2) Tr. pes. f. 118,2 i wielu rabinów
3) Tr. pes. f. 119; tr.Sanh. f.
4) Tr. jebam. f. 24, 2; tr. aboda s. f. 3, 2; Abarb.
110; Bechaj 1. c. p. 16, f. 62, 4 i wielu ra - - binów. 5) Zeror ham. f. 125, 2.
6) Fabius
maschm. J. f. 65; Bechaj 1. c. 85, 3 i wielu innych. offrande 1. c. wed∏ug Talmudu (Am. Wen.) tr. Sanh., f. 67, i f. 107; tr. Kalla f. 18; Raschi do Schahb.104,
2 i inni. Wed∏ug Talmudu (W. i A.) trudni∏ si´ Chrystus tak˝e czarodziejstwem (tr. Sanh.f.43 i 107) i by∏ ba∏wochwalcà (tr. Sota f. 47 i schab. f. 104) itd. Porównaj tak˝e dotyczàce ust´py w dziele Renana, „˚ycie
7) Tr. Megilla 7,28) Tr. Sauch. f.
Jezusa´ (przez ˝ydowskiego uczonego dr.Neubauera)
9) Takêe tn.
58,2.12) Zerror h.f.107,2.-

10) Tr.jebam. f. 63,1.-
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11) Bechaj do 1 entat. p. 34.f.153,3.-

stkimi rzeczami, roÊliny i zwierz´ta nie obejdà si´ bez opiekujàcego si´ nimi cz∏owieka, „a jak cz∏owiek
wysoko stoi ponad zwierz´tami, tak ˝ydzi ponad wszystkimi narodami Êwiata 1) Talmud naucza nawet 2):
„nasienie obcego, który nie jest ˝ydem, jest nasieniem zwierz´cym.´ Obcy (Nochrim) i nie˝ydzi, uwa˝ani
sà, wed∏ug twierdzenia rabina Kronera, za jedno i to samo 3). Obcym, mówi Talmud, jest ka˝dy nieobrzezany, a obcy i poganin to jedno i to samo 4). A dalej naucza Talmud, aby groby gojów (chrzeÊcijan) nie
plugawi∏y Izraela (grobów ˝ydowskich), poniewa˝ tylko ˝ydzi sà ludêmi, inne narody zaÊ majà w∏asnoÊci
zwierzàt 5), sà rodzajem zwierzàt.
Prawdziwie nazywa Talmud nie˝ydów, (piszàc w Ex.12,16 o Êwi´tach ˝ydowskich): „ sà one
ustanowione dla ˝ydów, a nie dla obcych, nie dla psów 6). R. Mose u Nachmana powtarza to odmiennym
zdaniem: „ dla was sà Êwi´ta, nie dla gojów; dla was, nie dla psów 7). Tak samo mówi i Rarshi w Ex. w
wydaniu weneckim, podczas gdy w Pentateuchu ,” w Amsterdamie wydanym, komentarz Raschego,
dodatek: „ nie dla psów”, wypuszcza. Nie-˝ydzi sà tak psami jak i os∏ami 8), a rabin Abarbanel powiada: „
wybrany lud godzien jest ˝ywota wiecznego, a inne narody sà jak osty 9) Domy gojów sà domami zwierzàt
16); Ben Syra odpowiada zaÊ Nabuchodonozorowi, gdy mu ten w∏asnà córk´ chcia∏ daç za ma∏˝onk´: „ Ja
jestem synem cz∏owieczym, a nie bydl´ciem 10).Wielki Monachem (rabin) powiada 11): „ wy, Izraelici, jesteÊcie ludêmi, reszta narodów nie jest ludêmi, bo dusze ich pochodzà od nieczystego ducha, dusze zaÊ
˝ydów pochodzà z ducha Êwi´tego Boga”. Jakut 12) pisze w tym samym duchu; ˝ydzi nazywajà si´ ludêmi,
ba∏wochwalcy, pochodzà z ducha nieczystego i nazywajà si´ Êwiniami. Obca niewiasta, nienale˝àca do
córek Izraela jest bydl´ciem, jak naucza tak˝e Abarbanel 13). Wed∏ug tych zasad muszà ludzie, którzy nie
sà ˝ydami, a przede wszystkim odst´pcy od wiary ˝ydowskiej, jakim wed∏ug podania Talmudu by∏ Jezus;
który do ba∏wochwalstwa przeszed∏ i wielu uwiód∏ 14) zrzec si´ tego, aby ich ˝yd uznawa∏ za bliêniego.
Wzgl´dem zwierzàt nie wykonuje si´ mi∏oÊci bliêniego. Zatwardzia∏y grzesznik zas∏uguje na kar´. Poganin,
nie stanie si´ ˝ydem i chrzeÊcijanin pozostajàcy wierny Chrystusowi, sà wed∏ug ˝ydów nieprzyjació∏mi
Boga i nieprzyjació∏mi ˝ydów.
Przeto powiada Talmud: s∏owa biblii: „ Bóg nie ma gniewu “(Js.27,4), odnoszà si´ tylko do ˝ydów; zaÊ
s∏owa:„ Bóg si´ gniewa “(Nah.1,2) odnoszà si´ do innych narodów na ziemi 15). Imi´ góry „Synaj oznacza
wed∏ug Talmudu 16), ˝e gniew zstàpi∏ na narody Êwiata. Dlatego naucza Talmud 17): „To znaczy o
wszystkich narodach, abyÊ im ˝adnej nie wyÊwiadczy∏ ∏aski. A na innym miejscu 18): „zakazanym jest
litowaç si´ nad cz∏owiekiem nierozumnym. Tak samo naucza i rabin Gerson 19): sprawiedliwemu nie
przystoi, aby litowa∏ si´ nad z∏ymi a Abarbanel 20) powiada: „jest nies∏usznie okazywaç mi∏osierdzie.
Dozwolone jest zatem sprawiedliwym jako przyjacio∏om i krewnym Boga, wed∏ug nauki Talmudu,
oszukiwaç bezbo˝nych, poniewa˝ jest napisane:„bàdê czystym wzgl´dem czystych, a przewrotnym
wzgl´dem przewrotnych 21).
1) Tak˝e tn. f. 101, 2. - 2) Tr. Jebam. f. 94, 2 Tos. - 3) Porównaj Kronera odpowiedê 1, 47. - 4) Tr.
Berach. f. 47, 2;tr. Gittin f. 70,1 i tr. Aboda S. f. 26, 2, Tos. gdzie goj i nochm. jedno i to samo majà
znaczenie - 5)Tr. Baba m. f. 114, 2- 6) Tr. Megilla 7, 2. - 7) Tr. Megilla f. 50, 4. par. Bo. - “ - 5 ksiàg
Moj˝esza - 8) Tr. Berach.25, 2. - 9) Do Hos. 4. f. 230, 4. - 10) Leb. tob. f. 46, 1. - 11) Sira f. 8.2. 12) L. c. f. 14, 1. par. 1. 1) Jalk. rub. f. 10, 2. 13) Matk. h. in p.tawo. 14) Aboda 8, 26, 2. V. i wy˝ej
15) Tr.Aboda s. f. 4,1. - 16) Tr. schab. f. 89, 1 . - 17) Tr. Jebam. f. 123, 1. pisk. Tos. 23. - 18) Tr.
Sauh. f. 92, 1. - 19) Do 1 Król. 18, 14. - 20) Mark. ham. f. 77, 4. - 21) Tr. Baba b. f. 123, 1;tr. Megilla f. 13, 2.
B. 7
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Rabin Eliezer powiada: 1): „jak murzyn pomi´dzy wszystkimi stworzeniami, tak Izrael pomi´dzy narodami
odró˝nia si´ przez swoje dobre uczynki. Zabronionym jest przeto ˝ydom, powiada Talmud 2), pozdrawiaç
bezbo˝nych; per∏à jest jednak s∏owo:„bàdê zawsze chytrym w bojaêni bo˝ej; (przebieg∏ym) 3) przeto
pozdrawiaj tak˝e dla mi∏ego spokoju i obcego, który nie jest ˝ydem, aby ci´ ceni∏ i abyÊ nie dozna∏ ˝adnej
przykroÊci 4). Ob∏uda jest tym sposobem dozwolona, powiada Rechai 5), aby cz∏owiek, tj. ˝yd, udawa∏
grzecznego wobec bezbo˝nego (tj. nie-˝yda), aby go szanowa∏ i zapewnia∏, ˝e go kocha; jest to pozwolone
powiada Bechaj, je˝eli cz∏owiek, tj. ˝yd, tego potrzebuje i obawia si´ goja - (inaczej jest to grzechem)
albowiem Talmud naucza 6): dozwolona jest ob∏uda ˝ydom na tym Êwiecie, przeciw bezbo˝nym.
Narody zaÊ Êwiata, wszyscy nie-˝ydzi sà bezbo˝ni; albowiem wszystkie ich dobre uczynki, ja∏mu˝ny,
które dajà, wszelkie mi∏osierdzie, które wyÊwiadczajà poczytuje si´ im za grzech - powiada Talmud 7) gdy˝ czynià to oni tylko dlatego, aby si´ przechwalaç. Jest to jasne, albowiem wszyscy nieobrzezani,
wed∏ug podania, sà poganami, bezbo˝nikami, zbrodniarzami 8), a obrzezanie Turków nie jest wed∏ug
Talmudu prawe 9), Z tego powodu mo˝e ˝yd czyniç dobrze i bezbo˝nym, odwiedzaç ich chorych i
pogrzeby, ale jak Talmud naucza - tylko dla mi∏ego spokoju, aby mu nie wyrzàdzali przykroÊci 10) .

2.
O w∏asnoÊci
a. Panowanie nad ca∏ym Êwiatem..
Wed∏ug Talmudu ˝ydzi i Majestat boski to samo oznaczajà, przeto ˝ydom nale˝y si´ Êwiat ca∏y. Z tego
powodu powiada Talmud wyraênie: „je˝eli ˝yda wó∏ przebodzie wo∏u cudzego, to ˝yd wolny jest od kary lub
wynagrodzenia; - je˝eli wó∏ obcego przebodzie wo∏u ˝yda, to obcy musi mu ca∏à szkod´ wynagrodziç,
albowiem pismo powiada: „powsta∏ Pan Bóg i mierzy∏ ziemi´ i odda∏ Izraelitom gojów: widzia∏ 7 przykazaƒ
dzieci Noego, a poniewa˝ ich nie dotrzymywali, powsta∏ i odda∏ ca∏e ich mienie Izraelitom “11). Dzieci
Noego sà, wed∏ug nauki Talmudu i rabinów, narodami Êwiata w przeciwieƒstwie do dzieci Abrahama12).
dlatego nauczajà rabini, iê Bóg nada∏ êydom w∏adze nad majàtkiem i krwià wzystkich narodów13). I objaÊnia Talmud 14): „Dziecko Noego, chocia˝by mniej ukrad∏o jak szelà˝ek, powinno byç Êmiercià ukarane”.
Dziecku Noego zakazana jest grabie˝ mimo, ˝e jest to równie˝ po arcykap∏aƒsku, je˝eli dziecko Noego
1) Pirke cp. 53.62) Tr. Gittin f. 62, 1. - 3) Tr. Berach f. 17, 1. - 4) Tam˝e i Tr. Gittin f. 61, 1 . - 5) Kad. hak.
7) Tr. Baba b. f. 10, 2. - 8) Tr. Nedarim f. 31, 2; pes.f.92, 1. 6) Tr. Sota f. 41, 2.f. 30, 1. 9) Tr. Aboda s.f.27, 1. Tos. -

10) Tr. Gittin f. 61, 1

11) Tr.Baba k. f. 2. f. - 12) Tr. Megilla f. 13,2;
Schek f. 7,1; Sota f. 36, 2. Kad. hak. f. 56, 4; Bechaj do Genez. 46, 27, f. 56,1. - 13) Soph. Ik.3. cp; it. Jalk.
Schim do Habak. f. 83, 3, n. 583. - 14) Tr. Jebam
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uczy si´ siedmiu przykazaƒ noachijskich 1), to przecie˝ dziecka tego nie ostrzega si´ lepiej przed
kradzie˝à, jak gdy si´ je zabija 2). Przeciwnie ˝ydowi, powiada Talmud 3), wolno jest gojowi wyrzàdziç
krzywd´, poniewa˝ napisanym jest: „Nie czyƒ krzywdy bliêniemu twemu”, ale nie jest tam napisane: „Nie
wyrzàdzaj krzywdy gojowi”. Obdzieraç (obrabowaç) goja, powiada Talmud, powtórnie jest dozwolone 4):
„i nie b´dziesz uciska∏ robotnika z twych braci, wyjàwszy obcych 5). Rabin Aschi, powiada: Talmud, widzia∏
winoroÊl z gronami i rzek∏ do s∏ugi swego: „je˝eli winoroÊl ta nale˝y do goja, to przynieÊ mi winigron; je˝eli
nale˝y do ˝yda to nie przynoÊ” 6). Przykazanie: „nie kradnij, znaczy wed∏ug Maimonidesa, „or∏a synagogi”,
aby nie okradaç ˝adnego cz∏owieka tj. ˝yda 7); a na innym miejscu 8) dodaje, ˝e nie-˝yda okradaç wolno.
Ca∏kiem s∏usznie wed∏ug zasady, ˝e do ˝ydów ca∏y Êwiat nale˝y; w ten sposób kradzie˝ nie jest kradzie˝à;
a je˝eli mimo tego jaki rabin-talmudysta wyrzeknie, ˝e kradzie˝ jest grzechem, to musi przecie˝ zawsze
myÊleç: „˝yd nie mo˝e kraÊç, on tylko bierze, co jest jego” - naturalnie, o ile to jest w mocy jego i jak daleko
jego w∏adza si´ga. Rabin mo˝e sam powiedzieç: „okradaç goja i ˝yda zarówno nie wolno; ale musi przy tym
myÊleç: „je˝eli o okradaniu goja mo˝e byç mowa. Rabin Pfefferkon nie mówi wi´c nieprawdy piszàc:
„Posiad∏oÊci chrzeÊcijan uwa˝a si´, wg. Talmudu, jako dobro opuszczone, jak piasek morski; pierwszy który
je obejmie w posiadanie, jest prawdziwym jego w∏aÊcicielem 9).

b. O s z u s t w o.
Talmud powiada: „wolno ci oszukiwaç goja i braç lichw´ od niego; je˝eli sprzedajesz co bliêniemu
twemu, albo je˝eli co od niego kupujesz, to nie b´dziesz oszukiwa∏ brata twego” 10). Je˝eli ˝yd prowadzi
spór (przed sàdem) z nie-˝ydem, powiada Talmud, „to niechaj brat twój wygra, a obcemu powiedz:„ tak
wymaga prawo nasze (tu jest mowa o kraju, gdzie ˝ydzi panujà); je˝eli prawa narodów korzystne sà dla
˝yda, to niechaj brat twój wygrywa, a obcemu powiedz:„ tak chce prawo wasze; je˝eli zaÊ nie ma ˝adnego z
tych warunków (aby ˝ydzi byli panami w kraju, albo mieli prawo za sobà), to trzeba obcego n´kaç
wykr´tami, a˝ korzyÊç zostanie przy ˝ydzie. Potem nast´pujà s∏owa R. Ismaela, wed∏ug którego naucza∏
Akiba: „trzeba si´ staraç, aby podczas sporu nie wykryto oszustwa, aby ˝ydostwo i wiara ˝ydowska nie
zosta∏y znies∏awione” 11).
A o rabinie Samuelu, jednym z najwi´kszych jego patriarchów, opowiada Talmud, i˝ on naucza, ˝e
wolno goja oszukiwaç; tak i on sam kupi∏ od jednego goja z∏otà flaszk´ za 4 drachmy ( drachma oznacza
7.5 sr. gr.), poniewa˝ goj uwa˝a∏ jà za mosi´˝nà, a prócz tego odciàgnà∏ mu jeszcze jednà drachm´. Rabin
Kahane kupi∏ od jednego goja 120 beczek wina zamiast 100; trzeci rabin sprzeda∏ gojowi drzewo palmowe
na ∏upanie i rozkaza∏ s∏udze swemu: idê i ukradnij kilka polan, bo goj wie wprawdzie ile jest drzew, ale nie
wie, jakiej sà gruboÊci 12). Jest to przepis Êwi´tej roztropnoÊci, gdy rabin Mose powiedzia∏ 13): „je˝eli goj,
robiàc rachunek omyli si´, to ˝yd ma mówiç, ˝e nie wie o tym; ale wprowadziç goja w b∏àd nie wolno, je˝eli
goj Êwiadomie móg∏ b∏àd pope∏niç, aby wybadaç ˝yda. Stary rabin Brentz, pisze w swoim dziele: „skóra
˝ydowska (Judenbalg) 14): je˝eli ˝ydzi nalatawszy si´ przez ca∏y tydzieƒ, tu i ówdzie oszukali
chrzeÊcijanina, to schodzà si´ w szabas i przechwalajà swymi ∏otrostwami i mówià: „trzeba gojom serca z
1) Sanh. 59,1; Aboda s. f. 3, 1. Tos. -

2) Tr. Aboda s. f. 71, 2. Tos. - 3) Tr. Sanh. f. 57, 1. Tos. - 4) Baba
5) Tak˝e tam. 6) Tr. Baba k. f. 113, 2. 7) Sepg. miz. f. 105, 2. 8) Jad.
m. f. 111, 2. chas.4,9,1;i Raschi do Lewit. 19,11. - 9) Disser∏. phil. p.11. 10) Tr. Baba m.f. 61, 1. Tos.; tr. Megilla 13,2.
11) Tr. Baba k. f. 113, 1. - 12) Tak˝e tam. - 13) Seph. miz. g. f. 132,3. - 14) Judenbalg str.21.
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piersi wyrwaç i zabijaç najlepszego pomi´dzy chrzeÊcijanami - naturalnie, je˝eli tego mo˝na dokonaç”.

c. Z n a l e z i o n e r z e c z y
Talmud naucza: „kto gojowi zwraca stracone rzeczy, temu Pan Bóg nie przebaczy, przeto zakazanym
jest zwracaç gojowi rzeczy stracone1) . Dlatego te˝ uczy rabin Mose 2): „odszczepieƒcom, ba∏wochwalcom,
tudzie˝ wszystkim, którzy sabat publicznie zniewa˝ajà, zabronione jest zwracaç rzeczy stracone”. A
ubóstwiany rabin Raschi 3) objaÊnia: „kto gojowi zwraca rzeczy stracone, ten czyni go równym ˝ydowi”.
Maimonides 4), „orze∏ synagogi” powiada: “grzeszy ten, który zwraca stracone rzeczy nie-˝ydowi; albowiem
wzmacnia on pot´g´ bezbo˝nych. A rabin Jeruchem 5) dodaje: „je˝eli goj ma zastaw ˝yda u siebie, na który goj po˝yczy∏ mu pieniàdze i goj zgubi ten zastaw, a ˝yd go znajdzie, to ˝yd nie powinien gojowi znowu
zwracaç, albowiem obowiàzek ten ustaje, poniewa˝ ˝yd znalaz∏ zastaw”. Gdyby znalazca powiedzia∏: chc´
go zwróciç dla Êwi´tego imienia boskiego, to trzeba mu powiedzieç: „chcesz uczciç imi´ Boga, to czyƒ to,
co do ciebie nale˝y”6).

d. L i c h w a
Zakon bo˝y zobowiàzuje bogatych, aby wspierali ubogich, czy to darami czy po˝yczkami. Po˝yczka jest
to - dawaç komuÊ do u˝ytku rzecz, u˝yç jej, a po˝yczajàcy bierze na siebie obowiàzek oddaç w
oznaczonym czasie, rzecz tego samego rodzaju i dobroci. NiesprawiedliwoÊcià by∏oby, gdyby wierzyciel
za˝àda∏ od d∏u˝nika wi´cej nad w∏aÊciwà wartoÊç, albowiem nie da∏ mu wi´cej nad zu˝yte dobro i nale˝y
mu si´ tylko to, co da∏. ˚àdaç tu wi´cej, by∏oby lichwà. Lecz cz´sto zdarza si´ wypadek, ˝e przez czasowe
nieposiadanie wypo˝yczonego dobra ponosi wierzyciel szkod´, albo nara˝a si´ na niebezpieczeƒstwo, albo
zrzec si´ musi pewnej korzyÊci; ten ostatni wypadek ma szczególne miejsce przy rzeczach, które
przynoszà korzyÊci, a do tych nale˝à obecnie tak˝e i pieniàdze, które si´ pomna˝a handlem i cz´stym
obrotem. W wypadkach tych mo˝e wierzyciel, je˝eli go obowiàzek do udzielania daru nie zmusza, ˝àdaç
wi´cej nad rzeczywistà wartoÊç, bo da∏ sam wi´cej. To wi´cej, jest sprawiedliwym czynszem, jak d∏ugo
zostaje w stosunku do szkody, niebezpieczeƒstwa i straty korzyÊci, które ponieÊç móg∏by wierzyciel,
przeciwnie jest lichwà. Tak bez kwestii jest wobec Boga lichwà, je˝eli spekulacje, np. 5 lub 6 % zwyk∏e
odsetki przynoszà, a ktoÊ mimo tego przy równych warunkach, ˝àda∏by ponad t´ stop´, albowiem
wierzyciel ˝àda w takim razie wi´cej, ani˝eliby mu przyniós∏ kapita∏ wed∏ug zwyk∏ej stopy procentowej stanu targu pieni´˝nego - ˝àdanie jego przewy˝sza rzeczywistà produkcyjnà si∏´ kapita∏u i tylko nadzwyczajna mo˝e byç potrzeba bliêniego, która wierzycielowi pozwala utrzymaç si´ ze swoim ˝àdaniem nad
miar´. Za to wi´cej, które wierzyciel z po˝yczkà daje, mo˝e wi´c tak ˝yd od ˝yda jak i od obcego braç
rzeczywiÊcie odpowiedni czynsz. Szczególnie stosunkami uzasadnione by∏o uwolnienie, ˝e Pan Bóg na
mocy swego wy˝szego prawa w∏asnoÊci - które ˝ydom tak˝e Kanaan na posiad∏oÊç przeznaczy∏ wed∏ug
starego przymierza pozwoli∏ od nie-˝ydów braç wi´cej nad rzeczywistà wartoÊç za proste zuêytkowanie rzeczy, w którym wypadku wi´c oprócz rzeczy samej nie dano d∏u˝nikowi nic wi´cej; przy tym rozumiano, ˝e
pozwolone boskà dyspensà, „to wi´cej (nad po˝yczonà rzecz) musia∏o odpowiadaç stosunkom po˝yczonej
1) Tr. Sanh. f.76,2; tr. Baba k. f.113, 2. - 2) Tr. Joma f.88, 4, pisk. Tos. 62. - 3) Tam˝e c. f. 132, 8. - 4) Do
5) Idd. ch. 4, 11, 3. f. 31, 1. - 6) Seph. mesch. 51,4.
Tr. Sanh.1. c.-
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rzeczy, wyÊwiadczonej dogodnoÊci i mo˝noÊci d∏u˝nika, inaczej by∏aby potrzeba bliêniego wyzyskanà. Có˝
mówià rabini?
Moj˝esz pozwoli∏, jak ju˝ wykazano za samo spotrzebowanie po˝yczonej rzeczy pobieraç od nie-˝yda
(rozumie si´ s∏uszny) czynsz: „od obcego mo˝esz pobieraç czynsze”. (D∏. 23, 20). Przeciwnie naucza ca∏a
gromada „nieomylnych rabinów, jakoby Moj˝esz powiedzia∏: „powinieneÊ braç czynsze od obcego. Rabin
Maimonides, „orze∏ synagogi,” pisze: „Bóg nam nakaza∏ braç od goja lichw” i dopiero wtedy mu wypo˝yczyç
(je˝eli chce ten czynsz daç) tak, „abyÊmy mu nie udzielali pomocy, lecz powinniÊmy mu wyrzàdziç szkod´,
a to nawet w takiej sprawie, w której on dla nas jest po˝ytecznym, podczas gdy ˝ydowi nie powinniÊmy tego
czyniç.” (Seph. mizd. f. 73, 4). S∏owo Moj˝esza D∏. 23, powiada inny rabin, jest s∏owem nakazujàcym (Psikta rab. f. 80, 3 Teze). Tak samo pisze Talmud: „zakazanym jest wypo˝yczaç gojom bez lichwy; ale na
lichw´ wolno”. (Tr. Aboda s. f. 77, 1 psik. Tos.1). Lewi przy Gersonie (do Pentat.f. 234,1. Teze.) i inni
powtarzajà to samo. Od tego istotnego przekroczenia pisma Êw. zostawa∏ jeszcze jeden krok do
bezprawnego wygórowania stopy procentowej tak w wypadku samego spotrzebowania rzeczy, jak te˝ w
razie, kiedy wierzyciel da∏ z po˝yczkà i to wi´cej (tj. pewnà korzyÊç oprócz samej po˝yczonej rzeczy).
S∏awny rabin Bechaj oÊwiadcza, ˝e rabini byli Êwiadomi rzeczy, i˝ Moj˝esz nies∏uszny czynsz pot´pi∏,
albowiem Bechaj pisze: „rabini b∏ogos∏awionej pami´ci powiedzieli, i˝ od goja wolno tylko taki czynsz
pobieraç, ile utrzymanie ˝ycia (˝yda) wymaga”. (Do Pentat.f. 213, 4 Teze) ale opanowany przez ducha
sprzecznoÊci i w przekonaniu o swej nieomylnoÊci, oÊwiadcza ten sam mà˝ o odst´pcy (˝ydzie), a wi´c o
nie-˝ydzie w ogóle, do którego przecie˝ stary ˝yd si´ przy∏àczy∏ : „˝ycie jego jest w twoich r´kach, o ile˝
bardziej pieniàdze jego”. (Tak˝e tam powtarza 214 i.), co oczywiÊcie uprawnia do nieograniczonej stopy
oprocentowania, nawet kradzie˝ i rabunek, albowiem mienie i krew po prostu rzuca na pastw´ dowolnoÊci.
Talmud naucza : „Samuel powiedzia∏, ˝e m´drcy (uczeni rabini) mogà od siebie po˝yczaç na lichw”´. A
dlaczego, chocia˝ przecie˝ wiedzà, ˝e lichwa zabroniona? bo to (czynsz) jest podarunkiem, który jeden
drugiemu (jako wdzi´cznoÊç za po˝yczk´) daje. Samuel rzek∏ do Abrahama Ben Ihi : „po˝ycz mi 100ft.
pieprzu za 120ft., albowiem sprawiedliwie jest (jako podarunek na znak wdzi´cznoÊci) Rabin Jehuda
powiada: ˝e rabin rzek∏, i˝ wolno jest cz∏owiekowi, tj. ˝ydowi, po˝yczaç dzieciom i domownikom swoim na
lichw´, aby „u˝yli smaku lichwy”. (Tr. Baba m. f. 75,1). Ust´p ten nie mówi o dozwolonym procencie,
poniewa˝ opiewa on :„o zakazie lichwy, który Moj˝esz wyda∏ dla wszystkich, nie wyjmujàc i nauczycieli;
ust´p ten mówi o nieprawym czynszu i to po pierwsze, w wypadku spotrzebowania samej wypo˝yczonej
rzeczy, jak pokazuje przyk∏ad „o pieprzu, “po wtóre o czynszu nad nale˝ytoÊç wygórowanym, jak te 20%
odsetki dowodzà; ust´p ten zawiera po trzecie grzech, ob∏udnà gr´ z tytu∏em darowizny pope∏niony, gdy˝
Moj˝esz zabroni∏ po prostu pobieraç czynsz od ˝ydów za spotrzebowanie samej wypo˝yczonej rzeczy, a
wi´c i pod pozornymi tytu∏ami, czyli krótko mówiàc, poniewa˝ Moj˝esz zabroni∏ i ukrytà lichw´ (tajne
grzeszenie). Ust´p ten na koniec jest zdradziecko obmyÊlonym wprawianiem do lichwy; bo je˝eli rabin
drugiemu rabinowi zakazany czynsz, „jako s∏uszny i sprawiedliwy” i to jeszcze w tych dawnych wiekach
20% odsetek ofiarowa∏, o ile˝ mocniej zaprawiç b´dà chcieli „ten przysmak” dzieciom, pobieraç dopiero od
„obcego” w wypadkach spotrzebowania tylko po˝yczonej rzeczy samej i w innych czynsze nieprawne, (jak
to niedawno jednemu nieborakowi si´ sta∏o, a sàd winnego nie móg∏ dosi´gnàç), kiedy sobie (˝yd) za 70 tal.
kaza∏ rewers wystawiç na 100 tal., a od tych 100 tal., 8% odsetek zap∏aciç. Poniewa˝ rabin Kroner (1. c. 2,
37), tym si´ pociesza, ˝e nasi dzisiejsi m´˝owie stanu inne majà o lichwie poj´cia, ni˝ te przeze mnie tu
wy∏o˝one, wi´c oczywiÊcie nie znajdzie on i w tym wspomnianym przyk∏adzie ˝adnej przewrotnoÊci i
pojmiemy wczeÊniej, jak ˝ydzi przyswojone przez Talmud (Baba m. 70,2) s∏owo Dt. 23. o dowolnej stopie
procentowej rozumieç i t∏umaczyç majà: „ty mo˝esz (powinieneÊ) braç lichw´” (a nie czynsz.- To poj´cie
tak si´ zakorzeni∏o mi´dzy rabinami, ˝e póêniej wyst´pujàcy Abarbanel ca∏kiem na to nie zwa˝a i z
„Neuernem” dla pokrycia niesprwiedliwego ∏otrostwa powiada: „Thora pozwala przecie˝ braç procenta”.
Abarbanel nie zataja bowiem, ˝e ˝ydzi prawo swoje tak rozumiejà, ˝e im procent w dowolnej wysokoÊci
pobieraç wolno, usprawiedliwia sie atoli tà uwagà: „pod obcymi; których nam lichwà obdzieraç wolno, nie sà
chrzeÊcijanie rozumiani, którzy przecie˝ Ojcu niebieskiemu nie sà obcymi”, a dalej objaÊnia ten˝e sam
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wielki Abarbanel, niegdyÊ minister skarbu w Hiszpanii, ˝e s∏owa te „chrzeÊcijanie nie sà obcy” wypowiedzia∏
tylko dla mi∏oÊci pokoju, aby ˝ydzi spokojnie i bez zaczepek ˝yç mogli pomi´dzy chrzeÊcijanami 1). Zaiste
cz∏owiek ten doskonale pojà∏ nauk´ o dozwolonej przez Talmud ob∏udzie. Inny rabin pisze znowu ca∏kiem
bez ogródek: „Nasi m´drcy poznali prawd´, gdy˝ pozwolili ˝ydowi braç lichw´ od chrzeÊcijana-goja 2). Mia∏
wi´c nies∏usznoÊç byç nawróconym (do chrzeÊcijaƒskiej wiary) rabin Schwabe, gdy mówi : 3)„jeÊli
chrzeÊcijanin potrzebuje pieni´dzy, ˝yd umie go po mistrzowsku podejÊç, dolicza on lichw´ do lichwy, a˝
suma dojdzie do tej wysokoÊci, ˝e jej chrzeÊcijanin bez sprzedania ca∏ego mienia swego nie mo˝e zap∏aciç,
albo a˝ suma wyniesie kilkaset lub kilka tysi´cy, stosownie do majàtku, a ˝yd wtedy rozpoczyna si´
prawowaç stawiajàc ˝àdanie u w∏adzy, aby mu dobra chrzeÊcijanina odda∏a w posiadanie”

e. ˚ y c i e
Talmud powiada 4) : „odbieraj ˝ycie najsprawiedliwszemu pomi´dzy ba∏wochwalcami” - rozumie si´,
je˝eli mo˝esz. A kilka kartek przedtem 5): „je˝eli wyciàgasz go z do∏u, w który wpad∏, zachowujesz jednego
cz∏owieka dla ba∏wochwalstwa”.
A „orze∏ synagogi”, Maimonides powiada tak samo 6): „zakazanym jest litowaç si´ nad gojem; dlatego
te˝ nie powinieneÊ go ratowaç, chocia˝byÊ go widzia∏ ginàcego lub w rzece tonàcego, albo te˝ bliskiego
Êmierci”.
Tak i Abarbanel wraz z Maimonidesem nauczajà : (kto nie uznaje choçby jednego artyku∏u wiary
˝ydowskiej jest odszczepieƒcemi Epikurejczykiem,” którego powinieneÊ nienawidzieç, pogardzaç nim i
t´piç go, albowiem napisane jest :„nie mia∏bym Panie nienawidzieç tych, którzy Ciebie nienawidzà”. Kto
zechce zabiç zwierz´, powiada Talmud 7), a przez nieuwag´ zabije cz∏owieka; kto zechce zabiç poganina
(czytaj tak˝e obcego), a zabije przez omy∏k´ ˝yda, jest wolnym od kary. Wolno jest, pisze Talmud 8),
zabijaç niewiernego. Je˝eli odszczepieniec i zdrajca wpadnà w dó∏, naucza powtórnie Talmud 9), to nie
wyciàgaj ich; a je˝eliby w dole sta∏a drabina, wyciàgnij jà i rzeknij: „czyni´ to, aby moje bydl´ tam nie
zesz∏o”, a je˝eli dó∏ zakrywa∏ kamieƒ, to po∏ó˝ go tam z powrotem i rzeknij: “czyni´ to, aby moje byd∏o mog∏o
t´dy chodziç” itd.
Sprawiedliwe jest, powiada Talmud 10) zabijaç Minaejczyka tj. odszczepieƒca w∏asnymi r´kami. Kto
przelewa krew bezbo˝nych (tj. nie-˝ydów), nauczajà rabini 11) „przynosi Bogu ofiar´”. Poniewa˝ samo
przez si´ rozumie, i˝ mniemany napad na ˝ydów czyniç musi szczególnie bezbo˝nym, wi´c ∏atwo pojmiemy, ˝e podwójnie na Êmierç zas∏u˝y∏em. Pod znakiem pocztowym z Hamm pisa∏ do mnie (autora) jeden
˝ydowski anonim, i˝ powinienem jak Haman zginàç na szubienicy, z Kreuzthal zaÊ przys∏a∏ mi jakiÊ ˝yd t´
groêb´: „uwa˝amy za dzie∏o Bogu mi∏e, uprzàtnàç ci´ z drogi; z naszych wi´c ràk powinieneÊ byç z tego
Êwiata usuni´ty”.

1) Mark.hammisch, f. 77. 4 Teze. 2) Maggon Abrah. cp. 72. 4) Tr. Aboda s. f. 26, Tos. i Wen. Soph. 13,3,str.171 . 6) Jad. chas. 1, 10, 1, f. 40, 1. - “ Rozkosznik, pasibrzuch. 8) Tr. Sanh. f. 78,2. Majmon. do Sanh. 121, 2. 10) Tam˝e 4, 2. Tos. -

3) Judischer Deckmantel,
5) Tr. Aboda s f. 20, 1Tos.
7) Abarb. rosch. am. f. 9,1;
9) Tr. pes. f. 122, 2, Tos. -

11) Jalk. Schim. f. 245. 3 do Pentat.; Bemidb. r. p. 21, f. 229, 3. -
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Przykazanie: „nie b´dziesz zabija∏”, oznacza wed∏ug twierdzenia Maimonidesa 1), abyÊ ˝adnego
cz∏owieka z ˝ydów nie zabija∏: goje, dzieci Noego, odszczepieƒcy nie sà jednak ˝ydami. Kto zaÊ jednà
dusz´ z Izraela
zg∏adzi; powiada Talmud 2), temu liczy si´, jakby Êwiat ca∏y, a kto zachowa jednà dusz´ z Izraela, jak gdyby
zachowa∏ ca∏y Êwiat”.
Dlatego, pisze Talmud raz jeszcze, a „orze∏ synagogi” powtarza za nim; „potomek Noego, który
przeklina, pope∏nia ba∏wochwalstwo, albo zabija swego czeladnika (dziecko Noego), lub te˝ obcowa∏ z jego
˝onà, wolny jest od kary, je˝eli przyjmie wiar´ ˝ydowskà: je˝eli jednak zabi∏ ˝yda i zosta∏ potem ˝ydem, jest
winnym i ma byç straconym za ˝yda” 3)

f. N i e w i a s t a
Moj˝esz powiedzia∏: „nie po˝àdaj ˝ony bliêniego twego”, dalej: „cudzo∏o˝nik winien jest kary Êmierci”,
Talmud zaÊ naucza 4), i˝ Moj˝esz zakazuje ˝ydowi tylko cudzo∏óstwa z ˝onà bliêniego, tj. ˝onà ˝yda; ˝ony
obcych tj. nie˝ydów sà jednak wyj´te z pod tego zakazu. Tosephot Talmudu i ubóstwiany Raschi (do
Pentat. Lew: 20, 10) zauwa˝ajà przy tym, i˝ trzeba si´ z tego uczyç, ˝e nie˝ydzi nie majà ma∏˝eƒstwa. Ta
szkaradna zasada jest wynikiem naturalnym tamtego pierwszego wniosku, którym si´ nie˝ydom zaprzecza
godnoÊci cz∏owieka, albowiem ma∏˝eƒstwo jako instytucja obyczajowa istnieje tylko mi´dzy ludêmi; o zwierz´tach nie mo˝na tego powiedzieç. Rabini Bechaj, Lewi, Gerson i inni mówià to samo tak, ˝e z ust wielu
„m´drców” ju˝ wiemy, i˝ ˝yd nie pope∏nia codzo∏óstwa, je˝eli osromoci chrzeÊcijank´. Nawet sam „orze∏
synagogi”, Maimonides, jakkolwiek filozof zauwa˝y∏: „mo˝na niewiast´ podczas jej niedowiarstwa (tj. nie˝ydówk´) zniewa˝yç (przez obcowanie) (Jod. chas. 2, 2, o królach num. 2, 3); w niektórych wydaniach jest
to jednak˝e opuszczone.
Talmud mniema: „kto we Ênie z matkà swojà (per coitum) zgrzeszy, ma wedle zdania 2,3. (Matk´
nazywaç b´dziesz màdroÊcià), spodziewaç si´ màdroÊci; kto z narzeczonà, zaprzyjaênienia si´ z prawem
(na podstawie Deuter. 33, 4.); kto z siostrà (wed∏ug zdania 7, 4)- rozumu i rozsàdku, a kto zniewa˝y ˝on´
obcego, ten ma si´ spodziewaç ˝ywota wiecznego 5). Jakkolwiek w ostatnim wypadku dodajà, i˝ nie trzeba
w wieczór przed spaniem po˝àdaç niewiasty, to przecie˝ jasne, ˝e ust´p ten istotnie lubie˝noÊç piel´gnuje.
Bo zaiste, je˝eli te szkaradne czyny majà tak wielkà nagrod´ - jak wspomniana - to cz∏owiek b´dzie z
upragnieniem po˝àdaç snów takich, a to ju˝ nie zgadza si´ bynajmniej ze zdrowym rozsàdkiem; ∏atwo te˝
b´dzie mniema∏, ˝e „je˝eli sen taki daje widoki, to rzeczywistoÊç mo˝e daleko wi´cej uczyniç”, a rozumujàc
wed∏ug Talmudu, dojdzie si´ wreszcie do tego wniosku: kiedy tego nie mog´ w wieczór po˝àdaç, to mog´ w
ka˝dym razie wykonaç, albo je˝eli mi nie wolno w wieczór, to wolno w innym czasie. (Filia 3 annorum et diei
unius stoi w Talmudzie, desponsatur per coitum: si autem infra tres annos sit, perinde est, ac si quis digitum
inderet in oculum i. e. non est reus laesae virginitatis. quia signaculum judicatur recrescere sicut oculus
tactu digiti ad momentum tantum lacrimatur 6). Potem opowiada Talmud 7), i˝ niektórzy pierwsi z jego mistrzów, rabin Rab i Nachman przyszed∏szy do obcego miasta publicznie kazali og∏aszaç, czy nie ˝yczy sobie
która z niewiast byç ich ˝onà na dni kilka.
Rabin Eliasz oÊwiadcza w Talmudzie, i˝ chce mimo Êwiàtecznego dnia pojednania znies∏awiç wiele
panien, gdy˝ grzech zewnàtrz wrót serca zostaje, a z∏oÊci ludzkie nie tykajà wn´trza duszy.8) O rabinie
Eliezerze opowiada Talmud, i˝ nie by∏o na Êwiecie ˝adnej nie˝àdnicy, której by Eliezer nie zna∏ z bliska;
1) Jad. ch. 4, 1, f. 47, 1. 2) Tr. Sanh. f. 37,1. - 3) Tr. Sanh. f. 71. 2; Jad. ch. 4. 10. f. 295, 2 4) Tr.
5) Berach 57, 1. 6) Nidda 47, 2. 7) Tr. Joma 18,2,- 8) Tr. Joma f. 19, 2. Sanh. f. 52,2. -
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gdy o jednej us∏ysza∏, która ˝àda∏a skrzyni z∏ota, zabra∏ t´ skrzyni´ z sobà i podró˝owa∏ dla niej przez siedem rzek ( dalsze opowiadanie jest zanadto obrzydliwe 1).
Ust´p ten jest o tyle straszniejszy, gdy˝ w koƒcu stoi tam, i˝ Pan Bóg przy Êmierci Eliezera, z nieba wo∏a∏:
„Eliezera wszed∏ do wiecznego ˝ywota! Poniewa˝ krótko przed historià Eliezera Talmud pisze, i˝
odszczepieƒcy nawet nawracajàc si´ nie znaleêliby drogi ˝ywota wiecznego, wi´c ze wszystkiego wynika
mora∏ taki: „bàdê tylko uporczywym ˝ydzie, a w koƒcu wszystko b´dzie ci przebaczone”. O Akibie, którego
synagoga nazywa drugim Moj˝eszem, powiada Talmud: gdy raz Akiba ujrza∏ niewiast´ na palmie, chwyci∏
si´ drzewa i wlaz∏ na nie; ale to by∏ szatan w postaci niewiasty i rzek∏ do niej: gdyby w niebie nie
powiedziano, aby ostro˝nie obchodziç si´ z Akibà i jego zakonem, to bym ˝ycia twego nie ceni∏ a ni na dwa
szelà˝ki 2). To samo opowiada Talmud o rabinach Meirze i Tarponie. Zatem jednak nale˝y zauwa˝yç, ˝e
wed∏ug Talmudu czyny rabinów uwa˝ane sà za przestrzeganie zakonu 3). Zatem Talmud zawiera wiele
takich rzeczy, które chrzeÊcijanie plugawymi, sproÊnymi, gorszàcymi mowami i ˝artami nazywajà, mo˝emy
z tego wszystkiego ∏atwo pojàç 4), ale przedstawiç tego nie mo˝na. Có˝ jednak powie m´˝atka ˝ydówka,
je˝eli jej ma∏˝onek nawet pod w∏asnym dachem idzie do innej? Wed∏ug Talmudu nie ma ona ˝adnego
prawa robiç mu z tego powodu zarzutów. Gdy Jochanan niektóre rzeczy, nader szkaradnej natury, których
nie mog´ tu wymieniç, og∏osi∏ jako niemoralnoÊç, krzyczano przeciw niemu: „nie, zakon tak nie opiewa”,
albowiem m´drcy powiedzieli: „wszystko, cokolwiek mà˝ chce uczyniç z ˝onà swojà, mo˝e czyniç, jakby z
kawa∏kiem mi´sa, które wzià∏ od rzeênika, a które mo˝na jeÊç pieczone, gotowane lub sma˝one; albo jak z
rybà, którà kupi∏ u rybaka”. Jako dowód przytacza potem jeden przyk∏ad, jak pewna m´˝atka ˝ali∏a si´ u
rabina, i˝ jej mà˝ obchodzi si´ z nià po sodomsku. Rabin da∏ jej na to odpowiedê: „córko moja nie mog´ ci
pomóc, zakon (rozumie si´ przepisy Talmudu) odda∏ ci´ na pastw´””.
Ta haniebna nauka znajduje si´ nie tylko w starym Talmudzie, ale tak˝e i w nowym wydaniu
(Amsterdam 1644 ff., Sulzbach 1769, Warszawa 1864, w Tr. Nedarim f. 29, 2. - I Sanh. 58, 1) powtarza si´
ta rzecz w tych samych wydaniach krótko, z haniebnym dodatkiem na fa∏szywym przek∏adzie Biblii opartym,
˝e ˝yd w wspomnianym wypadku mo˝e robiç co mu si´ podoba; Noachida zaÊ tj. nie-˝yd, mo˝e tylko z
niewiastà innego Noachidy obchodziç si´ po sodomsku. Publiczne mod∏y w synagodze wymagajà dalej
wed∏ug Talmudu (Tr.Megill. 23, 2), zebrania 10 m´˝czyzn; dziewi´ciu m´˝czyzn i milion kobiet nie stanowi
jeszcze pe∏nego zgromadzenia, brakuje obecnoÊci Boga, albowiem kobieta jest niczym (Drach. harmonie 2,
335, Paris 1844). Gdy niewiasta ˝ydowska musi oddaç si´ sodomstwu, to zapewne nie ma te˝ i prawa
˝adnego uskar˝aç si´, jeÊli ma∏˝onek jej odwiedza goj´, zw∏aszcza ˝e zniewa˝enie goji, czyli nie-˝ydówki,
nigdy ˝ydowi nie mo˝e byç uwa˝ane za cudzo∏óstwo. Nie mia∏ wi´c koÊció∏ nasz dostatecznej przyczyny,
na podstawie samych pism ˝ydowskich zabraniaç chrzeÊcijaƒskim dziewcz´tom przyjmowania s∏u˝by u
˝ydów. I mo˝na jeszcze uwa˝aç za niewyjaÊnione cz´ste zniewa˝anie chrzeÊcijaƒskich dziewczàt przez
˝ydowskich m∏odzieƒców? Uwaga rabina Kronera, i˝ ˝ydzi ma∏o dostarczajà dla statystyki dzieci
nieprawego ∏o˝a, mo˝e obecnie tym bardziej osiàgnàç swojà prawdziwà wartoÊç.
Podczas gdy Talmud, pozwala wprawdzie na zniewa˝anie goji mimo tego, ale szanuje przecie˝ zwiàzek
familijny, sodomia jest zatem dozwolonym Êrodkiem talmudzkim, aby wybrana na sposób rabina Rabba,
jeÊli jest ˝ydówkà, uchroniç od dzieci, a ˝ydowskà rodzin´ przed obcymi przybyszami. To ze strony
˝ydowskiej; u nie-˝ydów zaÊ wrodzona odraza i niech´ç do spó∏kowania z ˝ydówkà podaje wa˝ne
przyczyny, dla których statystyka ma∏o wspomina o dzieciach nieprawego ∏o˝a u ˝ydów. ˚yd umie ˝ydówk´
uchroniç od macierzyƒstwa, a dzieci, które goja tj. nie-˝ydówka pocz´∏a od ˝yda, nie zalicza statystyka na
imi´ ˝yda. Znam ˝ydów, którzy z w∏asnego doÊwiadczenia mogliby to potwierdziç.
Z przytoczonych tu ust´pów mog∏oby dalej okazaç si´, ˝e moralnoÊç nie˝ydowskiej niewiasty nie mo˝e
1) Tr. Aboda s. f. 17, 1.

2) Tr. Kidduchin f. 81, 1. -

3) Tr. Berach f. 62, 1;Chagiga f. 5, 2.

4) Do B.Tr. Sanh. f. 22; schabbath f.23; sota f. 10; moed k. f. 18 itd.
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staç w gorszym Êwietle od moralnoÊci ˝ydówki dlatego, i˝ o porodach z nieprawego ∏o˝a u ˝ydówek rzadko
kiedy jest mowa; albowiem gdy przez sam Talmud, a wi´c wed∏ug reformatorskiego rabina Kronera, nawet
sam Talmud i Biblia (stary zakon) jako uznane przez Êwiàtà zwierzchnoÊç, ˝ydówka poddana jest
wyst´pkom, nie ma te˝ powodu ani na wsi, ani w mieÊcie wywy˝szaç rodu swojego nad mieszkaƒców
nie˝ydowskich. Istotnie stanowi tu dowód ˝ycie wielkich miast naszych, dla których rozpustników najwi´kszy wzgl´dnie kontyngeus dostarcza ˝ydówka i jakà ona jest, jawnie okazuje. Przyznaje bowiem jeden
dziennik ˝ydowski dni naszych:„od 25 lat, a nawet od d∏u˝szego czasu spostrzegamy, ˝e mi´dzy
nierzàdnicami wielkich miast Europy wi´cej jest ˝ydówek, ni˝ chrzeÊcijanek”.
W Pary˝u, Londynie, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Warszawie, Krakowie widzimy z tak zwanego
„demimonde” (pó∏Êwiatek), w publicznych miejscach i w domach rozpusty w stosunku do ludnoÊci wi´cej
˝ydówek, jak chrzeÊcijanek. Jest to bardzo smutne, ale prawdziwe 1). Wystarczy jednak wed∏ug tego
trzymaç si´ ˝ydowszczyzny, aby mieç prawo do pob∏a˝liwoÊci. „Panna J. F. obra∏a sobie scen´ za zawód;
pogrzeb jej by∏ ˝ydowski, taki, jakà by∏a ciàgle jej dusza, a chocia˝ i ona równie˝ jak wiele dam pokusom
tym si´ podda∏a, jakie z tà karierà sà po∏àczone, zachowa∏a ona jednak˝e pobo˝ne tradycje (podania,
nauki) domowe, itd.” 2) JeÊli wyjawnienia te znajdujà wyjaÊnienie swoje w przytoczonych powy˝ej zdaniach
Talmudu, to przekonanie, i˝ pochodzi si´ z krwi ludu wybranego jest zdolne wyt∏umaczyç nam zdanie
Cefbeera: „˝ydówka wypiera si´ mniej od innych kobiet charakteru p∏ci swojej”.
Chcia∏aby panowaç, jest s∏aba, ∏atwowierna, k∏ótliwa i lubi oczerniaç. Pogardza mocno chrzeÊcijanami i
gani ˝ydówki; jest uczucia delikatnego i szlachetnego; mi∏oÊç jest u niej cnotà, którà wi´cej czci, ni˝ pokor´
i pos∏uszeƒstwo. Je˝eli nale˝y do pierwszych rodzin i otrzyma∏a staranne wychowanie, czyni zaszczyt
salonowi odznacza si´ niezwyk∏ym umys∏em i powagà 3); na balach i wieczorkach, „dodaje pewne
˝ydowskie pismo”, odznaczajà si´ damy ˝ydowskie, ksi´˝niczki z pokolenia Dawida bogactwem i
wystawnoÊcià swych strojów 4).

g. Przysi´ga
˚ydzi uskar˝ali si´ cz´sto, ˝e przysi´dze wykonanej przeciw nie-˝ydom Êwiat nie dowierza 5) i pojedyƒczy uczeni chrzeÊcijanie, sk∏onili si´ do ∏agodniejszego zapatrywania. By∏oby mi przyjemnie, gdybym móg∏
iÊç za nimi, lecz przekonanie moje jest niestety odmienne.
Bioràc rzecz tà zasadniczo, widzimy, ˝e w systemie rabinizmu nie ma niezawodnej przysi´gi. Bo i có˝
znaczyç ma przysi´ga przeciw bydl´ciu? Jest ona niedorzecznoÊcià, albowiem przysi´ga jest ostatecznym
Êrodkiem w zakoƒczeniu sporu mi´dzy ludêmi. Je˝eli wi´c talmudysta zmuszonym jest do z∏o˝enia
przysi´gi na korzyÊç lub przeciw chrzeÊcijaninowi, to zniewala si´ go do niedorzecznoÊci, której by sam z
siebie nigdy nie pope∏ni∏; zmusza si´ go do wypowiedzenia s∏ów, które, on uprawniony jest uwa˝aç za
czczà formu∏k´, za dêwi´k pusty, która ˝adnych nast´pstw dla niego nie ma. Dalej, gdy Talmud mienie i
krew nie-˝yda za w∏asnoÊç ˝yda og∏asza, jak˝e wi´c mo˝e nie-˝yd prowadziç spór z ˝ydem o to, co moje, a
co twoje.
˚yd wed∏ug rabinizmu ma prawo braç wszystko, czego tylko mo˝e zapragnàç; jest ono jego w∏asnoÊcià.
Jak˝e mog´ (ja ˝yd) przysi´gaç, lub tylko po prostu oÊwiadczyç: „moje pieniàdze sà twoimi pieni´dzmi,
kiedy o moim prawie w∏asnoÊci jestem przekonany”.
Zniewoli mnie kto, ˝ebym takie oÊwiadczenie lub nawet takà z∏o˝y∏ przsi´g´, to je˝eli si∏a woli mojej nie
1) Archives israelites 15, p. 711; 1867. Paris 1847. -

2) Arch. isr, 2. p. 523; 1868.
3) Les Jaifs p. 49 ff.
4).Univers. isr. 7, 295;1867. 5) Archiv, isr. 15. Dec. 1866. -
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b´dzie mniejszà od przekonania mojego, wyrzekn´:„wol´ umrzeç, ni˝ pope∏niç t´ nierzetelnoÊç!” Je˝eli zaÊ
z∏o˝´ ˝àdane zeznanie ze s∏aboÊci, stawiajàc bojaêƒ przed szkodà nad prawd´, to pomyÊl´ sobie:
„pieniàdze sà przecie˝ moje i ja je znowu odbior´, gdzie b´d´ móg∏ , quia res elamat domino (sprawa ta
wo∏a do Boga)”. Zatem przysi´ga taka, zeznania takie sà niewa˝ne.
Potem znajduje si´ w Talmudzie wiele przyk∏adów najznakomitszych rabinów, które jako nauki
rzeczywiste muszà uchodziç dla talmudysty.
Rabin Akiba z∏o˝y∏ przysi´g´, a w sercu uwa˝a∏ jà za nieby∏à 1). R. Jochanan przysiàg∏ znakomitej pani
zachowanie tajemnicy: „Bogu Izraela nie wyjawi´ tego, to jest - jak pani ta przyjàç musia∏a - dla boskiej
wszechwiedzy znajàcej wszystkie tajemnice; dla chwa∏y Boga (raczej dla Boga) dochowam tajemnicy”, a
myÊla∏ w duchu: „ale Izraelowi, ludowi jego wyjawi´” 2).
Co do ∏amania w taki sposób przysi´gi w myÊlach, stawiajà rabini t´ zasad´, i˝ jest ono dozwolone,
je˝eli jest si´ do tej przysi´gi zmuszonym. Je˝eli wi´c zwierzchnoÊç chrzeÊcijaƒska wzywa ˝yda
(wyznajàcego zasady Talmudu) do przysi´gi, to ze wzgl´du na wy∏uszczone tu zasady nie wypada sàdziç
inaczej, jak tylko, ˝e ˝yd z powodu przymusu nie uwa˝a si´ zobowiàzanym do wyznania prawdy.
Je˝eli król - wspomina tu ksià˝ka 3) - rozka˝e przysi´gaç i zeznaç na innego ˝yda, czy ten zgrzeszy∏ z
gojà, aby go (w razie wyst´pku) ukaraç Êmiercià, to przysi´ga taka zwie si´ przymusowà i musi byç w
myÊlach z∏amanà 4).
Inny rabin naucza 5): je˝eli ka˝e przysi´gaç ˝ydowi, ˝e nie b´dzie chcia∏ wynosiç si´ z kraju, to ˝yd powinien myÊleç: „dzisiaj nie b´d´ chcia∏ wynosiç si´”; je˝eli ksià˝´ za˝àda wyraênie, aby nigdy si´ nie
wynosiç, to ˝yd powinien myÊleç: „pod tym i tym warunkiem”.
Wyraêniej uczà potem dalej: 6). Wszystko to jednak˝e uchodzi tylko wtedy, kiedy si´ o tym nie dowie
ba∏wochwalca; gdyby si´ jednak dowiedzia∏, to zabrania si´ ∏amaç przysi´g´, gdy˝ imi´ boskie by∏oby
wtedy zniewa˝one.
Dlatego te˝ zosta∏ ukarany Zedekias, gdy˝ z∏ama∏ przysi´g´ wykonanà Nabuchodonozorowi pomimo,
˝e przysi´ga ta by∏a wymuszona. Je˝eli ˝yd chwali si´ czasami z wiernego dotrzymania swojej przysi´gi
wojskowej, to mo˝na by mu zatem przypomnieç, ˝e o z∏amaniu tej przysi´gi „ba∏wochwalca bardzo ∏atwo
mo˝e si´ dowiedzieç”. Rabini przypominajà w ogóle, ˝e tajnie grzeszyç wolno, tylko trzeba si´ wystrzegaç
od wykrycia, aby wiara ˝ydowska, ˝ydostwo nie zosta∏y splamione wobec wypadku. (Chagiga 16; Kidd. 40;
Majm. Jad. ch. 4, 11, f. 31, 1; Mose Mikk. seph. miz. gad. f. 132 i wielu; porównaj Baba K. 113)
Ca∏y szereg ksiàg ˝ydowskich zawiera nauki, które mówià, aby ˝yd silnie wierzy∏, i˝ wszystkie grzechy
b´dà mu w dniu pojednania (sàdny dzieƒ) odpuszczone, nawet te najci´˝sze, a pomi´dzy tymi i
krzywoprzysi´stwa, przy czym nie ma jednak mowy o obowiàzku wynagrodzenia szkody 7).
I chrzeÊcijanin wierzy tak˝e w odpuszczenie grzechów, ale on nie wie, ˝e bezwzgl´dnym warunkiem
tego odpuszczenia jest wynagrodzenie szkody i naprawienie znies∏awionej czci bliêniego.
Wspomniane tu wypadki dla wy˝ej wskazanych uczonych chrzeÊcijaƒskich nie usuwajà wàtpliwoÊci,
tylko wnoszà, aby dozwolonà by∏a zwyk∏a przysi´ga synagogi ze strasznymi po∏àczona klàtwami, gdy˝ taka
cz∏owieka troch´ wra˝liwego umys∏u powstrzyma od krzywoprzysi´stwa
Konsekwentnie musz´ sobie jednak powiedzieç: je˝eli bym t´ ca∏à budow´ nauki o rabiniêmie uwa˝a∏
za boskà, sàdzi∏bym, ˝e dzia∏am konsekwentnie, co wi´cej uwa˝a∏bym si´ nawet za zobowiàzanego ∏amaç
narzuconà mi przysi´g´ w duszy. Albowiem kto ma prawo ˝àdaç ode mnie przysi´gi, i˝ dom mój nie jest
domem moim?
1) Tr.Kalla f. 18, 2. - 2) Tr. Aboda s. f. 28, 1. Joma f. 84, 1. - 3) Schulch a jore d. n. 232, !. 12. 14. - 4) Tam˝e
jak 3). 5) Scheel. uteschuvoth f. 26, 2. 6) Sch. ar. jere 1. c. 7) Midr. tephill. do Ps. 15 f. 13, 2; Jalk. schim.
(Psalmy) f. 94, 4, n. 665; Jalk. chad. f. 121, 3, n. 1, 11; Kad. hakk. f. 43, 4; Seph. Chas, f. 4. n. 20 i inni.
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K∏amstwem obrazi∏bym Boga, gdybym pozwoli∏ na to; a poniewa˝ jako rabinista wed∏ug przyk∏adu
Akiby, „drugiego Moj˝esza”, mog´ czyniç najobszerniejsze w duchu zastrze˝enia, to przysi´ga∏bym na to,
czego by ode mnie ˝àdano, a myÊla∏bym przeciwnie.
Albo gdyby sz∏o o dobro najwy˝sze, o ˝ycie, to móg∏bym jako wyznawca Talmudu, posàdzony o
zbrodni´, morderstwa nie-˝yda przysi´gaç, i˝ cz∏owiek nie zosta∏ zabity, a myÊleç: „zwierz´ jest zabite”. Dla
cz∏owieka posiadajàcego w∏adz´ w∏asnego sàdu, konsekwentnego, jest wszystko jedno, czy przysi´ga
taka wykonana zosta∏a uroczyÊcie czy prywatnie. Niektóre inne punkty poruszy∏em tylko powierzchownie,
poniewa˝ to ju˝ wystarcza, co powiedzia∏em. I tak majà ˝ydzi nast´pujàcà szczególnà modlitw´, którà w
sàdny dzieƒ odmawiajà, która si´ jednak ró˝ni od wspomnianego generalnego odpuszczenia. „
“Wszystkie Êluby i zobowiàzania” opiewa ta modlitwa, „kary i przysi´gi, które od tego dnia sàdnego a˝
do nast´pujàcego b´dziemy Êlubowali, przysi´gali i przyrzekali, niech b´dà rozwiàzane, darowane,
z∏amane, nieobowiàzujàce i niewa˝ne. Nasze Êluby niech nie b´dà ˝adnymi Êlubami, a nasze przysi´gi
˝adnymi przysi´gami”. Akt ten odbywa si´ uroczyÊcie w wieczór „d∏ugiej nocy”, (w nocy, w wigili´ sàdnego
dnia). Prze∏o˝ony synagogi, któremu dwaj pierwsi z gminy asystujà, po uprzednim zaintonowaniu podniesionym g∏osem, przez wszystkich trzech w imi´ Boga uroczysty wst´p, odmawia powy˝szà modlitw´
1).
Prócz tego mo˝e ˝yd ka˝dego czasu iÊç do rabina, lub trzech zwyczajnych m´˝ów, je˝eli z∏o˝y∏
przysi´g´, która go niepokoi, a ci go uwalniajà od takiej 2).
Dlatego zauwa˝a wiele pism ˝ydowskich, ˝e dwa te zwyczaje odnoszà si´ do Êlubów i przysiàg nierozwa˝nie wykonanych, a dotyczàcych w∏asnej osoby, a nie drugich.
Chcia∏bym ch´tnie zgodziç si´ na to, ale wielka uroczystoÊç, z jakà si´ w dzieƒ sàdny odbywa ta modlitwa,
pozwala mi wàtpiç w prawdziwoÊç tego zeznania. Do tego trzeba jeszcze dodaç, i˝ nawróceni uczeni ˝ydzi
twierdzà do dnia dziejszego, ˝e uniewinnienie jest pró˝nà wymówkà.
Nawrócenie tych m´˝ów ( do chrzeÊcijaƒstwa) nie mo˝e przecie˝ byç powodem, abyÊmy im nie mieli
wierzyç, przeciwnie musimy to uznaç jako obowiàzek wzgl´dem spo∏eczeƒstwa, okrywaç zasady, które
zapatrywaniom jego sprzeciwiajà si´, na jego zgub´.
Schmidt nale˝y do tych (nawróconych, uczonych ˝ydów) i wspomina, ˝e rabini wed∏ug Talmudu uwolniç
mogà od Êlubów nawet samego Boga. Tak˝e i Brenz z wielu innymi, a nareszcie i g∏upim przezwanym,
Drach (przez ˝ydów), ale przecie˝ wznios∏ego ducha i uczony to samo oznajmiajà.

h. C h r z e Ê c i j a n i e
Poniewa˝ Jezus z Nazaretu wed∏ug nauki ˝ydowskiej nie by∏ Bogiem 3) lecz tylko stworzeniem, tylko
cz∏owiekiem wi´c te˝ i chrzeÊcijanie w oczach ˝ydów koniecznie sà poganami, czyli ba∏wochwalcami. 4)
Ba∏wochwalstwo bowiem, polega na tym, ˝e ktoÊ stworzeniu jakiemu, oddaje czeÊç boskà. Jakkolwiek
liczne formy ba∏wochwalstwa, wed∏ug stopnia moralnoÊci tak˝e sà rozmaite, jedne czystsze od drugich np.
staroperskie ba∏wochwalstwo mniej szkaradne od kanaickiego, to przecie˝ niepodobne jest, jakàkolwiek
religi´, która jakiemuÊ stworzeniu czeÊç boskà oddaje, inaczej nazywaç jak pogaƒskà, lub ba∏wochwalczà.
5)
1) Maschev Praga. 11, f. 91, a. - 2) Seph. mtzv. gad. f.70. 1. - 3) S. Rosenthal, Convertitenbilder
4) Letre 2e d* un rabin cet. p. 82 sq. Paris 1827 . 5) Wypowiedziane
(obrazy nawróconych 3, 1.) pod C.1. o bliênim wykazuje dostatecznie, ˝e zasady ˝ydowskie wzgl´dem nie-˝ydów stosuje si´ tak˝e i do
chrze -Êcijan; ten rozdzia∏ 4. s∏u˝yç tu b´dzie tylko dla potwierdzenia.
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Z tego stanowiska pojmie ka˝dy, ˝e chrzeÊcijanie sà tu rozumiani w ksi´gach ˝ydowskich w ogóle i w
ust´pach dotàd przytoczonych, tu goje tj. poganie, jak te˝, ˝e nadanie chrzeÊcijanom przezwiska
identycznego z pogaƒskimi i dawno ju˝ nieistniejàcymi narodami, wed∏ug ducha nauki ˝ydowskiej ca∏kiem
jest uzasadnione. Tak te˝ opowiadajà o starym rabinie Zewi, i˝ chcia∏ wmówiç w chrzeÊcijan, ˝e wyraz
„goj” nie jest przezwiskiem (haƒbiàcym), nie mogàc istotnej wyjawiç prawdy, ˝e ˝ydzi chrzeÊcijan od dawna
ciàgle „gojami”, itd. nazywajà; usi∏owanie to (rabina tego) usuni´to wkrótce tym, i˝ do pierwszego lepszego
˝yda przemawiano s∏owem „goj”. Ale ˝yd to zrozumia∏ i z wielkim oburzeniem wyprasza∏ sobie to s∏owo.
Godnà uwagi jest tak˝e i ta okolicznoÊç, ˝e najnowsze wydanie Talmudu w Warszawie (w 1863r. ff), wyrazu
„goj”, starego wydania unika i innym zast´puje.
Jakkolwiek Talmud, jak to wy˝ej w ust´pie o Persach i Kananitach powiedziano, chrzeÊcijan od reszty
pogan odró˝nia i to w dodatku z XII wieku znowu powtarza 1), sà oni przecie˝ dla niego prawdziwymi i
istotnymi gojami, poganami i ba∏wochwalcami. I tak mówi Talmud 2): „do dni Êwiàtecznych ba∏wochwalców
nale˝y tak˝e pierwszy dzieƒ w tygodniu, dzieƒ Nazareƒczyka (Jezusa), tj. chrzeÊcijaƒska niedziela”. ˚e
Nazareƒczyk nazwany jest w Talmudzie „synem stolarza” 3) zgadza si´ to z nazwiskiem, które Jezus
wed∏ug Mt. 13, 55 jeszcze za ˝ycia swego otrzyma∏ od ˝ydów. ˚e dalej imi´ jego w Talmudzie 4)
przekr´cone zosta∏o na s∏owo o znaczeniu: „niechaj imi´ jego i pami´ç o nim zaginie”, zgadza si´ z powy˝ej
przytoczonà naukà Talmudu, i˝ ˝yd powinien, je˝eli mo˝e, t´piç odszczepieƒców, którzy opuÊcili imi´ êydowskie. ZaÊ imi´ Jezusa i pami´ç o nim, nie mogà byç wykorzenione bez wyt´pienia chrzeÊcijan.
Talmud nazywajàc Chrystusa bo˝kiem, czyli ba∏wanem 5), wynika z tego, ˝e chrzeÊcijanie sà
ba∏wochwalcami poniewa˝ poczytujà sobie za najwi´kszy zaszczyt s∏u˝yç wiernie Chrystusowi. ZaÊ
Chrystus sam, wed∏ug Talmudu 6), trudni∏ si´ czarodziejstwem i ba∏wochwalstwem, wi´c chrzeÊcijanie sà
podwójnymi ba∏wochwalcami.
˚e Chrystusa nazywajà ˝ydzi b∏aznem 7), zgadza si´ to z post´powaniem Zbawiciela wobec Heroda,
kiedy go wspó∏czeÊni jego wskazali jako czarownika, oÊwiadczajàc, „˝e Chrystus jest w przymierzu z
czartem”. Poniewa˝ Talmud 8) nazywa Chrystusa bezbo˝nikiem i Boga zapominajàcego, dowodzi, i˝
chrzeÊcijanie, jako czciciele bezbo˝nika, równie˝ sà bezbo˝nikami. Poniewa˝ o najlepszym z gojów
powiedziano mi´dzy innymi, ˝e i jego trzeba zabiç je˝eli tylko mo˝na, dowiadujemy si´ stàd, ˝e chrzeÊcijanie bezwzgl´dnie sà tu rozumiani. (Raschi do Exod. 14 ed. Am. 7 a.; w wydaniu Wen. mówi: „mi´dzy
odszczepieƒcami” wyra˝a si´ bezpoÊrednio; „najlepszego z chrzeÊcijan trzeba udusiç”.)
Aby zaÊ Talmud móg∏ ˝ydom g∏´boko si´ wpoiç, ˝e on tu chrzeÊcijan ma na myÊli, mówi o tym w innym
miejscu: „goj, który çwiczy w zakonie (czyta pismo Êw.), winien jest kary Êmierci 9). Albowiem gojowi mo˝e
byç dozwolony zakon (czytanie pisma Êw.), je˝eli przez obrzezanie stanie si´ ˝ydem, ka˝dy bowiem wie, ˝e
chrzeÊcijanie od poczàtku rozczytywali si´ w zakonie Moj˝esza. Je˝eli niektórzy rabini zarzucajà, ˝e
Talmud powiada tak˝e 10): „goj, który czytuje pismo Êw. równa si´ z arcykap∏anami”, to objaÊnia znowu
Talmud sam 11), ˝e przez pismo Êw. rozumieç si´ ma 7 przykazaƒ Noego; pominàwszy to, i˝ zawarte
sprzecznoÊci w Talmudzie dowodzà tylko, ˝e wyznawca Talmudu przyst´powaç mo˝e do dzie∏a, jak mu
w∏aÊnie dogodnie.
Wyraênie stoi te˝ dalej w Talmudzie 12):„ChrzeÊcijanie sà ba∏wochwalczy; wolno jest w ich dzieƒ
Êwiàteczny tj. pierwszego dnia w tygodniu, handel z nimi prowadziç”
1) Tr. Choli f. 13, 2 i Tos. g. 1. f. 2, 1 ; Aboda s. 1, 1, Tos. 2) Tr. Aboda s. f. 2, 1 i f. 6, 1; f. 7, 2. 3) Tr. Aboda f. 50, 2. - 4) Tr. Aboda s. f. 17, 1. 5) TR. Aboda s. f. 27, 2. - 6) Jak wy˝ej. - 7) Tr. Shab.
8) Tr. Sanh. 105, 1. - 9) Tr. Sanh. 59, 1. - 10) Jak wy˝ej. - 11) Tr. Aboda s. f. 3, 1.- 12)
f. 104 1. Tr. Aboda f. 2, 1. -
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Par´ kartek dalej 1) wspomina o nabo˝eƒstwie chrzeÊcijaƒskim, o ksi´˝ach, Êwiecach i kielichu,
wszystko to nazywa si´ ba∏wochwalstwem. Dalej 2) pyta si´, czy ˝yd mo˝e poganom, mi´dzy którymi ˝yje
wynajmowaç domy i daje na to odpowiedê: „tak jest, bo oni nie przynoszà ba∏wana swego do domu na sta∏y
pobyt, tylko jeÊli kto ma umieraç”, albo „je˝eli kto jest chorym 3),wyraênie stoi przy tym: „wszystkie narody
bez ró˝nicy sà ba∏wochwalcami 4).
Póêniejsi rabini nie myÊlà tak˝e inaczej. Rabin Raschi powiada 5):„Nazareƒczykiem jest ten, który
przyjà∏ b∏´dnà nauk´ cz∏owieka tego, który przypisa∏ swoim (zwolennikom), aby Êwi´cili pierwszy dzieƒ w
tygodniu”. „Orze∏” rabin Maimonides 6) pisze:„chrzeÊcijanie, którzy b∏àdzà za Jezusem, chocia˝ w nauce si´
ró˝nià, sà w ogóle wszyscy ba∏wochwalcami i trzeba si´ z nimi obchodziç wed∏ug oÊwiadczenia Talmudu
tak, jak si´ obchodzi z ba∏wochwalcami”. Ten sam Maimonides, „orze∏ synagogi” wypowiada wi´c rzetelnie,
co rzeczywiÊcie w Talmudzie jest zawarte.
Na innym miejscu powiada on 7): „Edomici (chrzeÊcijanie) sà ba∏wochwalcami; pierwszy dzieƒ w
tygodniu jest u nich dniem Êwi´tym”.
S∏awny Kimchi wie nawet, dlaczego szczególnie chrzeÊcijaniew Niemczech nale˝à do najgorszego
rodzaju pogan do Kanaanitów. „Mieszkaƒcy Niemiec”, opowiada on 8) „sà Kanaanitami”; albowiem gdy
Kanaanici uciekali przed Jezuà udali si´ do kraju Allemania, który nazywa si´ „Niemcy” i do dziÊ dnia
Niemców nazywajà Kanaanitami. W innym zaÊ miejscu mówi tak˝e: „chrzeÊcijanie sà ba∏wochwalcami,
poniewa˝ chylà si´ przed krzy˝em” 9).
Dalej Talmud nazywa Jezusa Chrystusa wiaro∏omnym ˝ydem10). „Orze∏ synagogi” pisze 11):
„nakazanym jest zabijaç r´kami zdrajców Izraela i odszczepieƒców (Minim), jak Jezusa z Nazaretu, jego
zwolenników i wtràciç w otch∏aƒ zguby”.
Nauka Jezusa z Nazaretu, mówi nawet nowy Talmud jest ba∏wochwalstwem; Jakub, jego uczeƒ jest
heretykiem 12) ; na innym miejscu zaÊ w nowym Talmudzie nazwane sà Ewangelie ksi´gami heretyków
13). Abarbanel uczy, ˝e chrzeÊcijanie sà heretykami poniewa˝ wierzà, ˝e Bóg jest cia∏em i krwià 14).
Kto powiedzia∏, ˝e Bóg przybra∏ cia∏o, jest heretykiem, tak˝e wed∏ug Maimonidesa 15). Heretycy mówià:
„pisze stary Nizzachon str. 47, ˝e Num. 17, 8, czwarta ksi´ga Moj˝esza (czego tylko tymczasem u˝yto), do
Charyi (strecus, gnoisko) tj. jak tam dos∏ownie stoi - do Marii si´ odnosi, która by∏a pannà, a ˝e Jezusa
porodzi∏a; bodaj p´k∏a jej dusza”. A na str. 70 uczy ta sama ksi´ga o Jerem. 31, 32. „Tu powiadajà
heretycy, i˝ prorok to przepowiedzia∏ o Jezusie, który im ohydny chrzest zamiast obrzezania i pierwszy
dzieƒ w tygodniu jako Êwi´to w miejsce sabatu ustanowi∏.” R. Lippmanna Nizzachon n. 76 twierdzi: „trzeci
rodzaj heretyków naucza, ˝e Bóg jedno cia∏o i jednà postaç posiada”.
Podobnie twierdzi wielu rabinów. Je˝eli ˝yd ma w∏adz´, mówi ˝ydowska ksi´ga praw 16), powinien
heretyków publicznie lub skrycie zabijaç pod jakimÊ pozorem; uzbrojonà r´kà 17) dodaje Talmud, mo˝na
ich zabijaç.

1) Tr. Aboda f. 14, 2. -

2) Tr. Aboda 21, 1. -

3) Tr. Aboda f. 83, 4. -

4) Tr. Aboda s. f. 26, 2. -

5) Do

6) Do Aboda misch. 3, f. 78, 3.
7) Jad. ch. hilch. abod. s. 9. 4, wydanie Wen.
Tr. Aboda s. f. 6, 1.8) Do Obdj. 1. 20. 9) Do Jes.- 2,18.20.- 10 ) Tr. Gittin 57,1.11 ) Jad. ch. hilch. Ab. s.
1550. op. 10,- 12) Tr. Aboda s. f. 17, 1-4 tu f. 27,2.- 13) Tr. Tchab.f. 116,1.- 14) Mark. hammisch f. 110, 3
15) Hagg. Maim. Meir*s Hilch. Seschufa c. 3. 17) Tr. Abodo, s. f. 4. 2 Tos. 35, 4 i chosch. ham. f. 138,1,2. do Deut. 32 21. -
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16) Arba Tur. Jore deah. 4, 158, f.

Gdy zaÊ Talmud o najszkaradniejszych zbrodniach jak: o morderstwie, wszeteczeƒstwie, sodomstwie,
zwierz´ceniu traktuje, zarzuca je niezaprzeczalnie tak˝e chrzeÊcijanom 1).To zgadza si´ zupe∏nie z
orzeczeniem Talmudu, jakoby chrzeÊcijanie byli po prostu bezbo˝nikami.

i. K l à t w a
PoznaliÊmy dotàd zakon Talmudu. Gdy ka˝da spo∏ecznoÊç, zw∏aszcza religijna ze wzgl´du na
utrzymanie w∏asne zajduje si´ w sytuacji, ˝e musi wykluczyç cz∏onków krnàbrnych, którzy obowiàzujàcemu
prawu nie chcà si´ poddawaç, konserwatywne ˝ydostwo Talmudu i rabinów rzuca na nich swojà klàtw´.
W∏aÊnie dlatego,kiedy liberalny i ˝ydowski Êwiat o klàtwie katolickiego koÊcio∏a nie mo˝e si´ doÊç
nagadaç, b´dzie z podwójnà korzyÊcià poznaç tych m´drców klàtwy ˝ydowskiej synagogi w ich g∏ównych
rysach. WÊród przyczyn 2), dla których ˝yd klàtwie podlega nale˝y przede wszystkim wymieniç: wykl´tym
bywa ten, kto rabinem pogardza nawet po jego Êmierci; wykl´tym bywa, kto s∏owami rabinów i prawem
pogardza; wykl´tym bywa, kto innych od zachowywania prawa powstrzymuje; wykl´tym bywa, kto swà rol´
nie-˝ydowi sprzedaje, równie˝ kto przed nie˝ydowskim sàdem sk∏ada Êwiadectwo przeciw swemu wspó∏wyznawcy.
Klàtwa zaÊ ma trzy stopnie; trzeci wyszed∏ ju˝ dawno z u˝ycia, opisujemy wi´c dwa pierwsze, które
nazywajà si´ „Niddui i Cheremà”.
Najni˝szy stopieƒ „Niddui”, mówi 3), ˝e wykl´ty musi byç odosobniony od drugich, z wyjàtkiem ˝ony i
dzieci oraz domowników, ma pozostawaç na 4 ∏okcie od ka˝dego, ˝e podczas klàtwy nie Êmie si´ ani
strzyc, ani myç.
Dziesi´ciu m´˝czyzn tworzy jak to wy˝ej wskazano Êwi´tà gromad´; je˝eli jest tylko dziewi´ciu obecnych, wykl´ty nie mo˝e stanowiç tego dziesiàtego; je˝eli zaÊ wejdzie do zgromadzenia dziesi´ciu Êwi´tych,
siedzi on odosobniony w oddaleniu 4 ∏okci.
Je˝eli umrze wÊród klàtwy, s´dzia ka˝e po∏o˝yç kamieƒ na jego grobie, aby wskazaç, i˝ zmar∏y godzien
by∏ ukamieniowania, poniewa˝ nie uczyni∏ pokuty i wykluczony zosta∏ z gromady.
Dlatego nie ˝a∏ujà te˝ za nim i cia∏a jego nie odprowadzajà na miejsce spoczynku, nawet rodzice jego.
Klàtw´ t´, która wed∏ug okolicznoÊci mo˝e byç zaostrzonà, mo˝e rzuciç nawet osoba prywatna. Trwa ona
przez 30 dni.
Przed∏u˝a si´ na 60 i dalej do 90 dni, je˝eli nie nast´puje poprawa; a je˝eli nie nastàpi i po tym
nawrócenie, rzucajà wielkà klàtw´, która nazywa si´ „Cherem”.
Gdy „Niddui” pozwala wykl´temu przebywaç w pobli˝u innych w odleg∏oÊci 4 ∏okci, Cherem zabrania
wszelkiego zwiàzku 4).
Wykl´ty nie mo˝e ani z drugimi si´ uczyç, ani drugich nauczaç; nie wolno mu z nikim jeÊç ani piç; nikomu nie wolno u niego s∏u˝yç lub przyjmowaç us∏ugi od niego; potrawy wolno mu sprzedaç, aby nie umar∏.
Cherem orzeka przynajmniej 10 osób. Klàtwa ta odbywa si´ z wielkà uroczystoÊcià. Zapalajà Êwiece
woskowe, tràbià na rogach i rzucajà na grzesznika przera˝ajàce przekleƒstwa.
Po skoƒczonej sprawie gaszà Êwiat∏o na znak, ˝e wyst´pny wykluczony jest od Êwiat∏a niebieskiego.

1) Porównaj z Aboda s. f. 25, 2; f. 26, 1; ab.s. t. Jerus. f. 40, 3, Tos. do Abod. s. f. 2, 1, initio; (w poczàtku) f.
14, 2 med; f. 21, 1, fin.; f. 81, 4 med.; f. 83, 2 fin.; Raschi do Abod. s. f. 15, 2 i inni 2) Schalchan a. jorch.
deah.num. 334; porównaj Choschen ham. n. 28; Talm. Baba k. 113 b. - 3) deach. 1. c.; choschen ham. n.
11; Jad. chas. hilch. talm. tora c. 6, 7; Reschith chok. c.7- 4) Ibid. etc. ef. Buxtorf lex talm. n. 828. -
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Formu∏a klàtwy 1) Cheremu opiewa tak: „Wyrokiem Pana nad Panami, popad∏ w klàtw´ N. syn N. w
obydwu izbach sàdowych, w wy˝szej i ni˝szej w klàtw´ starszych Êwi´tych i w klàtw´ Serafim i Ofanim na
koniec w klàtw´ wielkich i ma∏ych gmin. Niechaj spadnà na niego wielkie kl´ski i okropne choroby. Dom
jego niechaj b´dzie siedzibà smoków.
Niechaj zaçmi si´ gwiazda jego w ob∏okach; niechaj gniewa si´ na niego, niechaj b´dzie okrutnà i srogà
dla niego. Cia∏o jego po Êmierci niechaj rzucone b´dzie na pastw´ dzikim zwierz´tom i w´˝om.
Niechaj si´ radujà z nieszcz´Êcia jego, nieprzyjaciele i przeciwnicy jego. Z∏oto i srebro jego niechaj
rozdadzà innym, a synowie jego niechaj b´dà w mocy nieprzyjació∏ jego. Potomstwo jego niechaj si´
wzdryga na wspomnienie dnia tego (tj. dnia wyroku klàtwy).
Przekl´ty niechaj b´dzie ustami Adirirona i Achtariela, ustami Sandalfona i Hadraniela, ustami Ansysiela
i Patchiela, ustami Serafiela i Sangansaela, ustami Michaela i Gabriela, ustami Rafaela i Mescharetiela.
Wykl´tym niechaj b´dzie ustami Zaphzawifa i ustami Hafhawifa, który jest wielkim bogiem i ustami
siedemdziesi´ciu imion trzy razy wielkiego króla, na koniec ustami Zortaka, wielkiego kanclerza.
Niechaj poch∏oni´tym zostanie jako „Kora” i jego gromada, ze strachem i bojaênià niechaj dusza opuszcza jego cia∏o. ¸ajanie Pana niechaj go zabije. Niechaj b´dzie uduszony jak Achitolef. Tràd jego niechaj
b´dzie jak tràd Gieziego. Niechaj upadnie i nigdy nie powstanie.
Niechaj nie b´dzie pogrzebany wÊród grobów Izraela. ˚on´ jego niechaj innym oddadzà, a w Êmierci
jego niechaj si´ i inni uràgajà nad nià.
W tej klàtwie zostaje N. syn N. i niech b´dzie jego dziedzictwem. Nade mnà, ale i nad Izraelem niechaj
Bóg rozszerza pokój i b∏ogos∏awieƒstwo swoje. Amen”.

D.

NASZE

STULECIE

S∏awny Gerson nazwa∏ Talmud wielkà pustynià, na której pomi´dzy ma∏à liczbà dobrych roÊlin
mieszkajà ró˝ne dzikie i okrutne zwierz´ta. Wiek nasz jest wiekiem post´pu. Czy post´p ten zakopa∏
bestialskà natur´ talmudysty? Wielu ˝ydów, jak Bail, Cremieux i inni mówili o ˝ydowskiej idei: „filantropia,
czysta mi∏oÊç ludzi, ludzkoÊç, to idea ˝ydowska”. Genera∏ de Segur pisze o pochodzie Napoleona do Rosji:
„dwadzieÊcia tysi´cy Francuzów chorych, rannych i znu˝onych pozosta∏o w Wilnie. ˚ydzi, których
ochrania∏a Francja zwabiali ich do swych domów pod pozorem goÊcinnoÊci, po czym okradali i wyrzucali
biedaków przez okna ca∏kiem nago, aby wygin´li okrutnà Êmiercià na Êniegu od zimna” 2). Tak mówi
genera∏ patrzàcy na wypadki w∏asnymi oczami. Aby si´ tutaj z rozdzia∏em o morderstwie odrazu uprzàtnàç,
wspomn´ jeszcze w skrócie o Êmierci ksi´dza Tomasza, kapucyna z Damaszku w roku 1840. Jak wiele
innych rzeczy, tak te˝ i t´ zbrodni´ przypisywa∏ wspomniany ju˝ rabin Fabiusz z Lionu 1. c. Jezuitom.
Laurent jednak wyda∏ drukiem dos∏ownie ten proces, w dziele bardzo rzadkim pod tytu∏em: „Affaires de
Syrie 3), którego znikni´cie, opinia publiczna nazywa tajemnicà. Ze z∏o˝onych aktów u ministra spraw
zagranicznych w Pary˝u dowiadujemy si´, ˝e „Ojciec Tomasz, pisze Laurent by∏ jednoczeÊnie lekarzem.
Dnia 5 lutego 1840 roku widziano go idàcego ze s∏ugà swoim do dzielnicy ˝ydowskiej; 6 lutego mia∏ goÊciç
1) Buxtor.1 c.

2) Rohrbacher. Kg. 28. 155. -

3) Paris. 1846. 2 tomy. “ 1 piaster - 15 1(2 kr.
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na obiedzie u lekarza Baszy. Nie zjawi∏ si´ tam jednak, a klasztor poszukiwa∏ go daremnie”.
Konsul francuski wzià∏ spraw´ t´ w swoje r´ce i dowiedzia∏ si´, ˝e fryzjer ˝ydowskiej dzielnicy nocà
wo∏any zosta∏ do ˝yda, kupca Harari. Dalej okaza∏o si´, ˝e fryzjer ten znalaz∏ tam ksi´dza Tomasza na
ziemi, zwiàzanego i ˝e zosta∏ wezwany on po to, aby go zabiç; z poczàtku wzbrania∏ si´, ale pogró˝kami
podniecony da∏ si´ nak∏oniç do wsó∏udzia∏u w tym morderstwie. Harari wymierzy∏ cios pierwszy, inny ˝yd
drugi, który okaza∏ si´ Êmiertelny. Nast´pnie obrane zosta∏o cia∏o z koÊci, te zaÊ po∏amane i wrzucone do
kloaki, gdzie je te˝ znaleziono z kawa∏kiem szcz´ki wraz z brodà, z kawa∏kiem skóry z g∏owy, na której
znajdowa∏ si´ znak tonzury, jak te˝ i czapeczk´ tego ksi´dza z czerwonà lamówkà, w Damaszku ka˝demu
znanà.
Zamordowano tak˝e i s∏ug´ ksi´dza Tomasza, aby nie by∏o oskar˝yciela. Z uwi´zionych przyzna∏o si´
do zbrodni 7 ˝ydowskich kupców; zeznali oni, i˝ kilka dni przed tym oÊwiadczy∏ wielki rabin, ˝e potrzeba
przygotowaç na zbli˝ajàce si´ Êwi´ta wielkanocne chrzeÊcijaƒskà krew.
Godne uwagi jest to, ˝e oskar˝eni trzymani byli w wi´zieniu w odosobnieniu, tak, ˝e ka˝dego z osobna
badano i zeznania ich zgadza∏y si´ w najmniejszych szczegó∏ach. W ca∏ej Europie poruszyli si´ ˝ydzi, aby
zniweczyç wyrok Êmierci i wyrobiç dla skazaƒców uniewinnienie. Gorzkie wysuwano skargi na posàdzenie,
a˝eby dzisiaj jeszcze mog∏a istnieç religia, która by wymaga∏a krwi ludzkiej. Ale kiedy braci ˝ydowskich w
Damaszku miano za niewinnych, dlaczego nie dostarczono dowodu ich niewinnoÊci?
Dlaczego ofiarowano cz∏onkom francuskiego i austriackiego konsulatu znaczne sumy pieni´dzy i drogie
podarunki? Po czyjej stronie prawda, ten nie potrzebuje przekupstwa. Kanclerzowi francuskiego konsula
ofiarowali ˝ydzi 200.000 piastrów “ (na teraêniejszà monet´ austriackà 32.550 z∏r a.w.), a pewnemu
adwokatowi 500.000 piastrów (81.350 z∏r. a. w.) Gdy to wszystko okaza∏o si´ bezskuteczne, uda∏ si´
Cremieux z licznym orszakiem na Wschód, a poparty przez Angli´ uzyska∏ od Mehemed- Alego
nast´pujàcy ferman: „ z ˝àdania p. Cremieux i wszystkich wys∏aƒców europejskich, wyznawców Mozaizmu
poznaliÊmy, i˝ ˝yczà sobie oswobodzenia uwi´zionych; a poniewa˝ by∏oby to nieprzyzwoicie, gdybyÊmy nie
spe∏nili ˝àdania tak licznej ludnoÊci (Europy), wi´c rozporzàdzamy, aby uwi´zionych na wolnoÊç
wypuszczono”.
Ferman ten nie wspomina o póêniejszym wykazaniu niewinnoÊci, ale tylko o woli panujàcego z powodu
próÊb licznej, ˝ydowskiej ludnoÊci Europy i to próÊb o wypuszczenie na wolnoÊç, a nie o udowodnienie
niewinnoÊci. Dlaczego nie obstawa∏ Cremieux za rewizjà procesu, aby wykazaç wszystkim niewinnoÊç?
Ca∏y Wschód przekonany jest o winie ˝ydów, ale pot´ga i z∏oto ˝ydowskie sà wielmo˝ne.
O ksià˝ce Laurenta dziennikarstwo ˝ydowskie raczy∏o pominàç milczeniem.
O u˝ywaniu krwi chrzeÊcijaƒskiej pisano i k∏amano wiele w dawnych wiekach; w dziejach przedstawia
si´ nam ró˝ne akta, do których wrócimy w swoim czasie i miejscu. Zachód wed∏ug mojej wiedzy nie mo˝e
wykazaç ˝adnych uwierzytelnionych dowodów w tej sprawie. Jednak proces o zamordowanie dziecka
˝o∏nierskiego w Petersburgu w roku 1831 pokaza∏ mi´dzy innymi, co nast´puje:
“a) dwaj s´dziowie uwa˝ali zamordowanie dziecka przez ˝ydów do ich zabobonnych celów jako
udowodnione;
b) jeden s´dzia uznaje ˝ydów zupe∏nie o zbrodnie morderstwa przekonanych, ale ˝àda ∏agodniejszej
kary, z powodu, ˝e ˝ydzi pope∏nili ten czyn w mniemaniu, i˝ si´ przys∏ugujà Bogu;
c) jeden s´dzia uznaje wszystkich winnych tej zbrodni, ale ˝àda jednak z∏agodzenia kary;
d) piàty s´dzia jest przekonany wobec stwierdzonych okolicznoÊci, i˝ pomi´dzy ˝ydami znajdujà si´
ob∏àkani, którzy jeszcze dzisiaj zdolni by byli pope∏niç takà zbrodni´.
Uwa˝a jednak, ˝e dowód w tym wypadku nie jest dostateczny, podczas gdy nadprokurator przy∏àczy∏
si´ do zdania pierwszych dwóch s´dziów “. Stobbe podaje tylko, i˝ w koƒcu zostali na wolnoÊç
wypuszczeni, rada paƒstwa orzek∏a bowiem „˝e praktycznie wina nie jest udowodniona”. Stobbe musia∏by
tym bardziej ca∏à rzecz opowiedzieç, gdy˝ w przedmowie swojej dzi´kuje seminarium ˝ydowskiemu we
Wroc∏awiu za otrzymanà pomoc.
“ - Oskar˝enia ˝ydów w Rosji, z aktów kryminalnych”; Lipsk Engelmann 1864.
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Zbrodnià jest wypowiadaç bez silnych dowodów ju˝ podejrzenie takich rzeczy i my te˝ pozostajemy przy
tym, pomimo znacznej liczby m´˝czyzn, kobiet i dzieci, które w pewnych wielkich miastach Europy na
zawsze znikajà ku najwi´kszemu przera˝eniu swego otoczenia 1), nie zostawiajàc Êladu po sobie. ˚e
wreszcie mi´dzy dzisiejszymi ˝ydami istnieje uwielbianie morderców i samobójców, które zasadom
chrzeÊcijaƒskim ca∏kowicie jest nieznane, wskazuje dziennik ˝ydowski (Judisches Volksblatt) w Lipsku,
gdy˝ w roku 1855 wielbi dwunastu z∏oczyƒców jako „˝ydowskich m´czenników” za to, ˝e oni 12 rajców
miasta Worms, którzy chcieli coÊ przeciw ˝ydom przedsi´wziàç, no˝ami uprzàtn´li z drogi, a nast´pnie z
rozpaczy nad swoim losem po tym mordzie, sami sobie odebrali ˝ycie.
Najwi´cej za˝aleƒ zdarza si´ w tym stuleciu w sprawach o w∏asnoÊç. ˚yd Bail przyznaje w roku 1816
2):„na 12 kradzie˝y lub oszustw, które w Lipsku zasàdzono, pope∏ni∏o 11 ˝ydów”. Tym wyznaniem chce Bail
przemawiaç za emancypacjà (równouprawnieniem) ˝ydów, gdy˝ dodaje: Francja obdarzy∏a ˝ydów
wolnoÊcià i tam te˝ ˝yd jest poczciwym cz∏owiekiem.
Ale Cerfbeer 3) zauwa˝a przeciwnie: „statystyka ∏atwo odkrywa prawd´. Zasàdzenia wykaza∏y we
Francji podwójnà liczb´ dla ˝ydów, przy czym jeszcze i to na szali zawa˝a, ˝e zbrodnie na ˝ydów przypadajàce daleko wi´kszà niegodziwoÊcià sà napi´tnowane, poniewa˝ by∏y pope∏nione skutkiem poprzedniego
dojrza∏ego namys∏u. Fa∏szywe bankructwa, lichwa, fa∏szerstwo monety, wszelkiego rodzaju podst´py i
oszustwa noszà to samo na sobie znami´. Do tego trzeba jeszcze i to wziàç pod uwag´, ˝e ich
przebieg∏oÊç, ich tak zwane zatrwo˝enia w duszy, które ka˝dà przysi´g´ czynià iluzorycznà, ich ca∏y
charakter ∏atwo sprawia, i˝ rami´ sprawiedliwoÊci nie dosi´ga wi´kszej cz´Êci zbrodniarzy. Tak, ˝e ci,
którzy si´ do wi´zienia dostali, z pewnoÊcià jeszcze najmniej sà karygodni”.
Ten sam autor z Alzacji donosi:„lichwa odda∏a ˝ydom pó∏ Alzacji w r´ce; to jest wielka kl´ska naszego
wieku.
Ma∏a posiad∏oÊç zosta∏a ju˝ poch∏oni´ta przez raka,
Ca∏à ksi´g´ trzeba by napisaç, chcàc wykazaç haniebne i zdradzieckie Êrodki, jakimi ˝ydzi wydzierajà
chrzeÊcijanom ziemi´; trudnià si´ oni po wsiach lichwà zarówno bez sromu, jak i te˝ bezkarnie, a wieÊniacy
przede wszystkim j´czà pod ci´˝arem zbrodni Izraela. I w Niemczech rzecz nie ma si´ lepiej; ˝yd niemiecki
jest dumny i mÊciwy, nie pozby∏ si´ niczego z b∏´dów swoich ojców 4).
Wychowaniem swoim przeznaczony do nienawiÊci innych narodów, pisze Delemare w Traite de la
Police 1,279, ˝yd nape∏niony jest zemstà; ale ma on cierpliwoÊç, umie czekaç d∏u˝ej jak ka˝dy inny, dopóki
podst´pami i haniebnymi k∏amstwami swojej niemej nienawiÊci, nie zaspokoi zemstà. Z powodu sporu o
Merkura, wyrzek∏ ˝yd A. do chrzeÊcijanina M. w cztery oczy nast´pujàce s∏owa: „chrzeÊcijaƒska religia jest
szlachetna, gdy˝ nakazuje kochaç nawet nieprzyjació∏; ale ˝ydowska religia jest bardziej praktyczna, bo
pozwala, abym panu, chocia˝ by po latach, wlaz∏ na kark, poniewa˝ pan dzisiaj nadepnà∏ mi na nog´”. A
Êwietne imi´, które naród niemiecki radoÊnie ozdobi∏ wawrzynem jest tak˝e nie mniejszà powagà w
niniejszej kwestii. P. Bismarck-Schonhausen rzek∏ pe∏en oburzenia na sejmie pruskim w r.1847: „znam
jednà okolic´, gdzie ludnoÊç ˝ydowska liczna jest po wsiach, gdzie sà w∏oÊcianie, którzy na roli swej nie
majà ˝adnej w∏asnoÊci; wszelka ruchomoÊç od ∏ó˝ka, a˝ do kociuby do ˝ydów nale˝y; byd∏o w stajni nale˝y
do ˝yda, a wieÊniak od ka˝dej sztuki op∏aca czynsz codzienny; zbo˝e na pniu i w stodole nale˝y do ˝yda i
˝yd sprzedaje je na chleb, zasiew, karm´ dla byd∏a wieÊniakowi na mierzyce” 5). Ministerium sprawiedliwoÊci przed∏o˝y∏o temu samemu sejmowi nast´pujàcà statystyk´: „wed∏ug tab.87 w r.1830 w ogóle 133-ci
mieszkaniec ob˝a∏owany, a z liczby tej 49-ty chrzeÊcijanin, 84 zaÊ ˝yd; w r. 1834 by∏ 166-ty mieszkaniec
ob˝a∏owany, z tego 84-ty chrzeÊcijanin, a 82-gi ˝yd. Najwi´cej zbrodni pope∏nili ˝ydzi przeciw w∏asnoÊci i to
1) Mousseaux le Jinf p. 186. Paris 1869.
39. Paris 1847

2) Les Juifs au 91 siecle (Paris 1816) p. 24

3) 1.c. p. 2, 3,

4) Dz. pruski - „ Preuss. Zeit.” Nr. 169 z dn. 20 VI. 1847 r. - 5) Jak 1 z 19 VI. 1847 r.
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z chciwoÊci, ch´ci zysku 1).
„Najkompetentniejsi m´˝owie” pisze Meinhold „ zgadzajà si´ z tym, i˝ Pomorze zachodnie co do
urodzajnoÊci ziemi, jedna z najlepszych prowincji Prus, g∏ównie przez ucisk i lichw´ ˝ydów w d∏ugi zapad∏a.
Tu si´ krzàta wsz´dzie pe∏no ˝ydostwa, a im bardziej który wykszta∏cony, tym bardziej niebezpieczny. Nie
zadawalajà si´ oni 10% lub 12% odsetkami, lecz móg∏bym wykazaç przyk∏ady, w których obok
najwi´kszego bezpieczeƒstwa zastawu, 100% odsetki, a nawet wi´cej musiano zapisaç, aby tylko zaradziç
natychmiastowej potrzebie. Wszystko robi, wszystkim si´ trudni i wszystko za∏atwia ˝yd: on odstawia do
s∏u˝by dziewcz´ta, parobków, str´czy nabywanie dóbr, ba, nawet ˝ony swata.
W niektórych czasach, a zw∏aszcza krótko przed targiem we∏nianym biegajà ˝ydkowie gromadnie z
wózkami r´cznymi (tak zwanymi bidami), w których wed∏ug zeznaƒ w∏asnych wspó∏wyznawców nalany jest
o∏ów, aby oszukiwaç wieÊniaków. W mieÊcie S. liczàcym zaledwie 12.000 mieszkaƒców jest prawie ka˝dy z
licznych tam ˝ydów bankierem i prowadzi z bogatymi wieÊniakami handel z zyskiem, papierami
paƒstwowymi. W innym zaÊ mieÊcie wyparli ˝ydzi tak daleko kupców chrzeÊcijaƒskich, ˝e w tej chwili jeden
tylko pozosta∏, który tak˝e ma si´ zbli˝aç do swego niezawodnego upadku 2) „Pomi´dzy przemys∏owcami
Wiednia,” pisze Herm Kuhn, „tworzà wed∏ug statystyki kryminalnej ˝ydzi najwi´kszà cz´Êç tej ludnoÊci,
którà dosi´ga rami´ sprawiedliwoÊci, chocia˝ posiadajà t´ s∏aw´, ˝e ciosów podobnych unikaç umiejà z
najwi´kszà zr´cznoÊcià.
Dzi´ki ˝ydowskiemu dziennikarstwu, które wszystkie zasady chrzeÊcijaƒskie dyskryminuje, nie ma ani
wiary ani rzetelnoÊci w interesach. Wielki Dziennik ˝ydowski „Presso” wywiesi∏ god∏o: „równe prawo dla
wszystkich”. Ale nadaç równe prawo ludziom, którzy ˝adnej ustawy chrzeÊcijaƒskiej moralnoÊci nie uznajà,
znaczy tyle, co stworzyç wampirów ssàcych krew w∏aÊnie tym, których zakon Chrystusa powstrzymuje od
oszustwa i kradzie˝y. - (Zupe∏ne sprawozdanie o panowaniu ˝ydów w Austrii wymaga∏oby wydania ksi´gi.
Bardzo zajmujàcego materia∏u dostarczajà ostatnie roczniki Wiesingera, „Gazety koÊcielnej”).
Aptekarz, który ca∏à pruskà armi´ podczas wojny w r. 1866 na wielkà skal´ oszukiwa∏ fa∏szywymi
lekarstwami, zbrodniarz ten, który biednych rannych chcia∏ zostawiç bez pomocy, by∏ niemieckim ˝ydem. A
co jest prawdà w okrzyczanym sporze handlowym mi´dzy ˝ydami, a Rumunami? Profesor Desjardins
opracowa∏ t´ kwesti´ w osobnym piÊmie i doszed∏ do nast´pujàcych rezultatów: „dla ka˝dego
bezstronnego, czytajàcego uwa˝nie broszur´ mojà dostarcz´ dowodu, ˝e w Rumunii dopiero od niewielu lat
osiad∏o przesz∏o 400.000 ˝ydów (w r.1828 by∏o ich 25.000, w r. 1844 ju˝ 55.000, w r.1854 zaÊ 160.000, w
r.1868 wed∏ug samego Cremieuxgo 400.000, a wed∏ug rumuƒskiego sàdu nadwornego przesz∏o 500.000
˝ydów). Oni po najwi´kszej cz´Êci urodzeniem, obyczajami, duchem i j´zykiem, pozostaç chcieli w tym
kraju; którzy jak najokropniej i wszelkimi Êrodkami kraj ten wyzyskujà; którzy usi∏ujà obejÊç wszelkie ustawy
krajowe i usunàç si´ od wszelkich obowiàzków, jakie nak∏adane sà na obywateli; którzy sà ciemni,
zabobonni, skàpi, do tego k∏amcami, lichwiarzami, ∏otrami i straszliwymi zbiornikami niechlujstwa tak, i˝ zachodzi obawa o zdrowie publiczne. Ârodkami, jakie rzàd przeciw nim przedsi´wzià∏, nie kierowa∏ bynajmniej
˝aden powód religijny.
Sprawozdanie rumuƒskiej kancelarii nadwornej, które to pismo ˝ydowskie og∏asza wyra˝a si´ podobnie:
„najÊcie Rumunii przez ˝ydów, powiada kancelaria nadworna, przybra∏o w ostatnich latach tak ogromne
rozmiary, i˝ przera˝a si´ tym ludnoÊç krajowa. LudnoÊç ta widzi si´ zalanà przez wrogo do niej
usposobionà odr´bnà ras´, która dla krajowców jest obcà, a interesom jej ca∏kiem przeciwnà. To milczàce
zdobycie kraju naszego wywar∏o w ekonomii paƒstwa wielkie, codziennie wzrastajàce z∏o, a przybysze ci
liczà ju˝ przesz∏o 500.000. Pochodzenie ich, moralnoÊç i uparte odosobnianie si´, dzieli ich od Rumunów.
Pozwolono im za∏o˝yç monopol, który handel i ma∏y przemys∏ zniszczy∏ zupe∏nie. Kapita∏y, które dotàd w
r´kach rumuƒskich przynosi∏y owoce, wyrwane zosta∏y narodowi. Bez najmniejszych skrupu∏ów rozpocz´li
˝ydzi trudniç si´ lichwà tak, ˝e tysiàce bogatych rodzin obrabowali i w n´dz´ pogrà˝yli. Lichwa i zmonopo1) Sidonja 3, 212 Lipsk 1848 r.

2) Loco cit. p. 47
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lizowanie kapita∏ów wprowadzi∏y kryzys pieniàdza, który kraj od wielu lat gniecie. Nawet n´dz´ ludu
wyzyskuje nienasycona chciwoÊç ˝ydowska niezliczonymi Êrodkami, albowiem bieda jest zyskiem dla tych,
którzy sà tak okrutni, aby jà wyzyskiwaç.
˚yd zmonopolizowa∏ pieniàdz, on zmonopolizowa∏ pokarm i napój; to mia∏o okropne skutki podczas
ogólnej potrzeby, a pracujàca ludnoÊç cierpia∏a najwi´cej pod ci´˝arem tej chciwoÊci, która tysi´cznych
fa∏szowaƒ i mieszaƒ u˝ywa∏a na szkod´ publicznego zdrowia. Od 2000 lat odznacza si´ ˝yd duchem
najÊciÊlejszej wy∏àcznoÊci.
Z potrzeby tylko, poddali si´ ˝ydzi pozornie pod w∏adz´ paƒstwa nie˝ydowskiego, nie pozostajàc nigdy
jego integralnà cz´Êcià. Nie mogà oni w duszy swej pozbyç si´ idei ˝ydowskiego paƒstwa. Dlatego ˝yd nie
zostanie nigdy Polakiem, Francuzem, Anglikiem, on pozostanie wiecznie ˝ydem, jakim byli przodkowie jego
w okresie bibilijnym. Nie mogà oni mieç ˝adnej wspólnoty z narodami chrzeÊcijaƒskimi, poniewa˝ we
wszystkim sà ich przeciwieƒstwem.
W wielkich, czy ma∏ych rzeczach sà oni wsz´dzie zarodkiem zniszczenia i rozk∏adu, albowiem
dà˝eniem ich jest: rosnàç wsz´dzie na gruzach drugich. Uczucia wdzi´cznoÊci dla narodów, które ich
goÊcinnie przyj´∏y, nie znajà oni wcale, poniewa˝ uwa˝ajà je za uzurpatorów za nieprawnych
przyw∏aszczycieli. U˝ywajà te˝ wszelkich Êrodków, aby osiàgnàç panowanie nad Êwiatem, do czego
wed∏ug starego przymierza prawo mieç sàdzà. ˚ydzi tym mniej mogà ˝àdaç tolerancji, ile religia ˝ydowska
jest naciskiem wszystkich innych; jej zasada bowiem skazuje wszystkich nienale˝àcych do ich wyznania na
nienawiÊç i wieczne przeÊladowanie; ˝ydostwo prowadzi wiecznà wojn´ przeciw wznios∏ym, moralnym
ideom, które przenikajà paƒstwa chrzeÊcijaƒskie, ideom, które stanowià podstaw´ naszego spo∏ecznego
porzàdku 1).
Dalecy jesteÊmy od tego, abyÊmy mieli pochwalaç niesprawiedliwoÊci, nawet karygodnym ˝ydom
wyrzàdzane; my oÊwiadczamy razem z Papie˝ami: „przekonajcie ˝yda, je˝eli pope∏ni∏ zbrodni´, karajcie go
za to wedle prawa, ˝àdajcie od niego z powrotem, co wam zabra∏, lecz nie wolno zabieraç mu tego, co
prawnie do niego nale˝y; karaç go nad miar´, lub nawet Êmiercià, kiedy on ˝ycia nie odebra∏ nikomu”. Lecz
zapytamy tak˝e: „co wywo∏a∏o oburzenie Rumunów, có˝ innego jak lichwa i oszustwa ˝ydów?”.
Wspomniane pisma ˝ydowskie zaprzeczy∏y tak˝e i temu. Talmud powiada, ˝e dla mi∏ego spokoju wolno
jest k∏amaç, a ˝yd Bedarride pisa∏ w r.1861: „Izraelici nie trudnià si´ lichwà, bo si´ lichwà trudniç nie umiejà”
Lecz wed∏ug Talmudu ca∏y Êwiat do nich nale˝y, a wi´c co ˝yd od nie-˝yda zabierze, to tylko bierze jako
swojà w∏asnoÊç. W zwiàzku z tym, ani o lichwie, ani o oszustwie, ani o kradzie˝y mowy tu byç nie mo˝e,
albowiem nie jest lichwà, nie jest oszustwem, nie jest kradzie˝à, je˝eli bior´, to co jest moje 2).
˚ydzi, twierdzi tak˝e adwokat Hallez, zachowali swoje pierwotne obyczaje, nieska˝one, obyczaje wr´cz
przeciwne warunkom spo∏eczeƒstwa naszego 3). ˚ydzi, pisali historyczne, polityczne dzienniki w r.1848, ˝e
sà kaznodziejami wszeteczeƒstwa i rewolucji.
Godny pami´ci jest rozdzia∏ o wszeteczeƒstwie dotyczàcy tak zwanych Êwiat∏ych ˝ydów, który
opracowa∏ J. Gross-Hoffinger. Maluje on tam bogatych ˝ydów bankierów, gie∏dzistów itd., w Wiedniu, jak
legalnie polujà na pi´kne dziewcz´ta. „W∏asne ich niewiasty, powiada Hoffinger, sà dla nich za dobre, aby
je mieli oddaç lubie˝noÊci.
Ochraniajà je i nie kuszà si´ o ich uwodzenie i upoÊledzenie, szukajà wtedy najczystszych i nietkni´tych
dziewczàt pomi´dzy tymi plemionami, które wed∏ug ich zdania “ przeznaczenie byç ich niewolnicami”. A gdy
si´ ca∏a arystokracja pieni´˝na, ˝ydowska nasyci∏a niewinnoÊcià, dopiero wtedy oddajà ofiary swoje biednemu chrzeÊcijaƒstwu, po czym one wpadajà w przepaÊç najpospolitszej prostytucji. Szlachta posiada
obok swych wyst´pków jeszcze reszt´ odziedziczonych starych cnót; jest hojna i zachowuje dla ofiar lubie-

1) Archiv. p. 410 ff. 2) Les Juifs p. 430 Paris 1861 3) Hallez, des Juifs p. 262. s. 1845.
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˝noÊci swojej jakàÊ jeszcze cz´Êç lepszych uczuç, ale ˝yd rzuca swojà ofiar´ i depcze jà nogami 1).
Rzym jest naszym rajem, mawiali ˝ydzi w Êredniowieczu. Pius IX pozwoli∏ ˝ydom budowaç si´
wsz´dzie, nawet i zewnàtrz Ghetta. ˚yd Mires powiedzia∏ z tego powodu: „wdzi´cznoÊç obowiàzuje ˝ydów
dla papie˝y, wdzi´cznoÊç obowiàzuje ich dla Piusa IX”. Najpospolitszym k∏amstwem zawrzeszcza∏o na to
˝ydowskie pismo, „Archiv Israelites” z 1czerwca 1867r. wniebog∏osy: – wdzi´cznoÊç? Czy˝ nie
przeÊladowali nas papie˝e? czy Ghetto nie istnieje i dzisiaj jeszcze?”. Pytamy si´ wi´c z ca∏ym chrzeÊcijaƒstwem: którzy papie˝e? A Ghetto istnieje tak˝e dotàd, poniewa˝, ˝ydzi sami nie chcieli mieszkaç zewnàtrz
niego (porównaj Question juive p. 16 Paris 1868). Do tworzenia osobnych dzielnic ˝ydowskich (Ghetto),
powiada Renan, zmusza∏y ˝ydów zasady talmudyzmu (porównaj archives isr. 15 czerwca 1868r.).
„Ubo˝sza zaÊ klasa ˝ydów”, czytamy gdzie indziej, oznacza si´ rzemios∏em niecnego str´czycielstwa,
jak w Hamburgu. NajsproÊniejsze ksià˝ki, miedzioryty itp. sprzedajà ˝ydzi. Jeden z tych najbardziej
os∏awionych bezwstydników w zamian za otrzymane pozwolenie, mia∏ si´ oddaç jako szpieg w us∏ugi policji 2). Jak dalece w niektórych miejscowoÊciach ni˝sze spo∏eczeƒstwo ˝ydowskie samo oddaje si´
prostytucji, wykazaliÊmy ju˝ wy˝ej.
O rewolucji zaÊ, której protekcj´ ˝ydowskà w r.1848 jeszcze wszyscy pami´tamy, wyrzek∏ Anglik Disraeli:
„olbrzymia rewolucja, którà si´ przygotowuje w Niemczech, rozwija si´ tylko wp∏ywami ˝ydowskimi 3).
Rougeryon czyni w roku 1861 tà samà, nast´pnie uzasadnionà uwag´ piszàc: „mamy w Niemczech ˝ywio∏y
rewolucyjne, które sà groêne, a do tych nale˝y przede wszystkim ˝ydostwo ze swymi publicystami,
filozofami, poetami, mówcami, bankierami; jest ono na wskroÊ rewolucyjne, przygotowuje ono dzieƒ, który
b´dzie okropny dla Niemiec, lecz prawdopodobnie nastàpi po nim dzieƒ inny, dzieƒ dla nich okropniejszy 4). Toussenel napisa∏ w r.1847 g∏oÊne dzie∏o pod tytu∏em: Les Juifs rois de lepoque. Mówi on tam
:„feudalizm pieni´˝ny za∏o˝y∏ dziennik oficjalny „Journal des Debats”, aby wol´ swojà okazywaç ludziom
rzàdu imiennego. Jest to organ wysokiego banku, panów z Izraela, z ulicy Bergere i Laffitte, lecz nie zamku
rezydencyjnego. OÊmielono si´ g∏osiç drukiem, ˝e ka˝de ministerium ma op∏acaç znacznà kontrybucj´
wojennà dziennikowi „Journal des Debats”. I rzeczywiÊcie znaleêli si´ wielcy ministrowie, jak Villele, którzy
starali si´ uwolniç spod przykrej protekcji tego dziennika. Ale Villela stràci∏a koalicja, w której Debaty wielkà
gra∏y rol´; ministerium Martignac zosta∏o zmuszone zap∏aciç Debatom trzy letnie zaleg∏oÊci Villela. Thiers
usi∏owa∏ powstaç przeciw temu despotyzmowi, lecz silny artyku∏ pokona∏ tego Êmia∏ka tak, ˝e prosi∏ o
przebaczenie i zawar∏ pokój z kasjerem dziennika; skrucha te˝ jego zosta∏a uwzgl´dniona. Guizot i
Duchatel wykonujà najdrobniejsze rozkazy Debat; robià oni co tylko mo˝liwe, a co niemo˝liwe przyrzekajà”.
Montalivet by∏ wi´cej ni˝ us∏u˝nym, debaty rzàdzi∏y ministerstwem spraw wewn´trznych; Montalivet
pozapycha∏ posady publiczne pisarczykami z Debat; Montalivet przyzwyczai∏ opini´ publicznà, i˝ uwa˝a∏a
Debaty jako organ dworu, redaktorowie Debat figurowali mi´dzy imionami nauczycieli dzieci królewskich.
I dziennik ten broni dworu, jak d∏ugo dwór wymaganiom mo˝nych panów z ulicy Bergere i Laffitte okazuje
si´ ch´tnym; inaczej nie - i uleg∏oÊç dla dynastii jego nie si´ga dalej. Dziennik ten pogrzeba∏ ju˝ wiele
dynastii w ˝yciu. „Journal des Debats” jest prawie urz´dowo uznanym w Europie. Dziennik ten mo˝e sobie
pozwoliç utrzeç nosa i carowi Rosji. Nie ma koronacji w Austrii, ani w Anglii bez nadzwyczajnego pos∏a
D
e
b
a
t
.
Prosz´ wejÊç do publicznej biblioteki, do „College de France”, do „Sorbony”, wsz´dzie spotykamy si´ z
jednym redaktorem Debat; Dwór Kasacyjny, Rada Paƒstwa, poselstwa, wychowanie publiczne, wszystko to
sà spr´˝yny tego dziennika. Ksià˝e Brogie rozporzàdzi∏, aby posady konsulów zarezerwowano dla
wychowanków szko∏y konsularnej „Ecole des consuls”. Rozporzàdzenie to nie mia∏o jednak nigdy
znaczenia; prawdziwà szko∏à, w∏aÊciwà szko∏à konsulów jest „Journal des Debats”. Dziennik ten nie ma
1) Los kobiet. Lipsk 1847, str. 40. - 2) Odkryte tajemnice prostytucji w Hamburgu. Lipsk, 1847, str.84. 3) Disraeli. Coningsby p. 183. London, 1844. 4) E. antichretien p. 28, Paris, 1816.
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swoich konsulów w Bagdadzie, w Aleksandrii, w Jerozolimie, w Genui itd. Krótko mówiàc, dziennik ten jest
najwy˝szym s´dzià losów narodu 1). Teraz mo˝e pojmiemy znaczenie nast´pujàcych s∏ów Disraelego:
„Êwiatem rzàdzà ca∏kiem inni ludzie, powiada ten angielski minister, ani˝eli sàdzà ci, którzy nie patrzà za
kulisy. Pe∏nà tajemnic dyplomacj” rosyjskà, przed którà blednie ca∏a Europa, kto organizuje i prowadzi?
˝ydzi ! W Hiszpanii, w Pary˝u i gdzie indziej tak samo rzeczy stojà 2).
„Nowe paƒstwo Mesjasza”, powiada nam dla lepszego wyjaÊnienia Cremieux, jako prezydent towarzystwa
„Aliance israelite,” ca∏y Êwiat od roku 1860 obejmujàcego: „nowa Jerozolima powstaç musi w miejsce
cesarzy i papie˝y 3).
Albowiem Talmud powiada: „wszystkie narody ziemi, co jà wype∏niajà, nale˝à do ˝ydów”. W roku 1866
umar∏ w Brukseli ˝yd Berend, jako libertyn (niedowiarek). Wielki rabin belgijski Astrue mia∏ mow´ nad
grobem jego i wyrzek∏ s∏owa ca∏emu Êwiatu zrozumia∏e: „Berend móg∏ byç sobie wolnomyÊlicielem, a
pozostaç ˝ydem. Nad grobem jego, jako nad grobem brata, przyjaciela, wspó∏wyznawcy, Wielka Lo˝a
Masonów mog∏a staç bez trudnoÊci. ˚ydzi, wolnomularze i wolnomyÊlni op∏akujà go jednakowo” 4).Tak
uczà nas ˝ydzi sami, a ˝e Cremieux jest wielkim mistrzem francuskiej Lo˝y i zarazem prezydentem
„Alliance Israel”, o tym wiemy dawno. Skàd ta zgodnoÊç ˝ydów z Lo˝à?
Odpowiadamy pytajàc odwrotnie: skàd te wieƒce wawrzynowe, które ˝ydzi splatali w dawnych wiekach
Arianom, a w naszych czasach jak np. w Archives israelites str.463 w roku 1867 Volterowi, Volnejowi,
Garibaldemu?
Prawdziwe chrzeÊcijaƒstwo i paƒstwo chrzeÊcijaƒskie sà znienawidzone. RównoÊç wszystkich ludzi,
równe prawo dla wszystkich, brzmi jak pi´kne has∏o; dlatego podzia∏, a skutkiem tego przede wszystkim
zaj´cie w∏asnoÊci, zburzenie powstrzymujàcych ˝ywio∏ów w paƒstwie i koÊciele przez rewolucj´;
nast´pstwem tego jest podzia∏ zdobyczy mi´dzy rabusiów, przy czym obrabowanym pozostaje rola widzów.
Wtedy stanie na miejscu tronu cesarzy i papie˝y „Nowa Jerozolima” prezydenta aliansu ˝ydowskiego Cremieuxa. Biedna Lo˝a, która chce panowaç, a sta∏a si´ tylko Êrodkiem, aby utwierdziç panowanie ˝ydów. Z
powodu broszury wydanej w r. 1862 o wolnomularstwie przez Albana Stolza, og∏osi∏y „Hist. polit. listy” j´ki
boleÊci pewnego wolnomularza z powodu w∏adzy ˝ydów w Lo˝y: rzuci∏ on wzrok swój za kulisy i by∏
rozgniewanym. „Pot´ga pisze on, jakà ˝ydzi osiàgn´li przez wolnomularstwo, stoi u zenitu, jest ona
zarówno groênà tronowi jak i o∏tarzowi”.
Chocia˝ wykluczeni z niektórych Ló˝ znajdujà si´ we wszystkich Lo˝ach Êwiata. W samym Londynie
istniejà dwie Lo˝e ˝ydowskie, które w r´kach swoich trzymajà wodze wszystkich ˝ywio∏ów rewolucyjnych,
jakie si´ mieszczà w chrzeÊcijaƒskich Lo˝ach. Czo∏o Lo˝y stanowià ˝ydzi; Lo˝e chrzeÊcijaƒskie sà tylko
bezwiednymi lalkami, poruszanymi w wi´kszej cz´Êci przez ˝ydów.
W Rzymie istnieje tak˝e Lo˝a kierujàca, z∏o˝ona z samych ˝ydów; ona to jest tak˝e jednym z
najwy˝szych trybuna∏ów rewolucji, która przez nieznanych zwierzchników innymi rzàdzi Lo˝ami. W Lipsku
podczas ca∏ego targu nieustannie istnieje tajna Lo˝a ˝ydowska, do której ˝aden chrzeÊcijanin nie ma
dost´pu.
W Hamburgu i Frankfurcie majà dost´p do niej tylko tajni wys∏annicy; ostatnia zwie si´ „Absolon pod
trzema pokrzywami”; imi´ wskazuje rzecz samà. Aby te˝ mo˝ni raz poj´li, ˝e Lo˝a dzia∏a tylko, aby dla
sprawy ˝ydostwa wzburzyç narody, niech by zrozumieli s∏owa Burkego; „przyjdzie czas, ˝e panujàcy muszà
staç si´ tyranami, gdy˝ poddani ich stali si´ na∏ogowymi buntownikami”. Ust´p ten jest tylko krótkim
wyjàtkiem z ca∏oÊci zape∏nionej przepysznymi szczegó∏ami (patrz hist. polit. listy z1862; le Monde 5 listopada 1862).
1) Tom 2, str. 6 i nast´pne. 3)Archives isr. p. 651, 1861. -

2) L. c. p. 183, „Nowe Paƒstwo Mesjasza”.
4)Arch. Isr. p. 927 f. 1866. -
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Lo˝e masoƒskie by∏y miejscami - powiada Borne, w których pod os∏onà tajemnicy ludzie szlachetni
nauczali zasad, które towarzystwo niewtajemniczone wykluczy∏oby jako herezje.
Czy nie wysy∏ajà te˝ kanclerze tej tajemnicy ˝ydków, którzy jako pra∏aci koÊcielni podró˝ujà, a którzy
wyp∏ywali to tu, to tam w ostatnich czasach przed ksià˝´tami koÊcielnymi, aby zrobiç jaki „interesik”. Biskup
Dr.Stahl w Wureburgu zdemaskowa∏ w r. 1854 ˝yda Meirowicza, który pod przybranym nazwiskiem
kardyna∏a Altieri bawi∏ u niego, aby si´ dowiedzieç o pewnych rzeczach, o których wed∏ug mniemania ˝yda
Dr.Stahl musia∏ si´ dowiedzieç (Porównaj „Zdemaskowane ˝ydostwo nowego czasu” przez ScharffScharffensteina a la suite Maxa 11, w Zurychu 1871r., 2, 53). Niedawno ukaza∏a si´ podobna figura w
Berlinie i Hamburgu. Duszà powstania w Portugalii w r. 1820 by∏ ˝yd Mendizabal; on to doprowadzi∏ do
skutku zaj´cie miast Oporto i Lisbony, a mo˝nym swym wp∏ywem masoƒskim na Junty (zgromadzenie)
przeniós∏ w r. 1830 rewolucj´ do Hiszpanii. Tu przez rewolucj´ Masonów wzniós∏ si´ na krzes∏o prezydenta
ministrów 1).
A wielki mistrz ˝ydowski Cremieux zosta∏ ministrem sprawiedliwoÊci francuskiej republiki w roku 1848,
gdy Lo˝a, jak Lamartine i Garnier- Pages wspominajà, wywo∏a∏a rewolucj´ z roku 1848 jak i poprzednie z r.
1787 i 1830 2). Chocia˝ nowoczesny ˝yd w rodzaju Cremieux*a i innych nic wiedzieç nie chcà o baÊniach i
niedorzecznoÊciach Talmudu, to przecie˝ ∏atwo pojàç, ˝e idea panowania nad Êwiatem mocno utkwi∏a w
jego g∏owie.
W tym dà˝eniu, dla którego dopi´cia wed∏ug Talmudu wszelkie Êrodki sà dozwolone, talmudysta mo˝e
podaç r´k´ nowoczesnemu ˝ydowi. Jak˝e by inaczej da∏ si´ wyt∏umaczyç wypadek, ˝e na wielkim
kongresie ˝ydów w Lipsku dnia 29 czerwca 1869r., na którym wielcy rabini z Turcji, Rosji, Niemiec, Anglii,
Francji, Holandii, Belgii, itd. przytomnymi byli, gdzie reformiÊci i ortodoksi stanowili dwa równowa˝ne
stronnictwa, przyj´to jako wspólnà zasad´ wszystkich”): „synod uznaje rozwój i urzeczywistnienie nowoczesnych idei za najlepszà r´kojm´ tak teraêniejszoÊci, jak dla przysz∏oÊci ˝ydostwa i dzieci jego”. jest to
tak jasne, jak tylko mo˝na sobie wyobraziç. Idee chrzeÊcijaƒskie nie sà tego rodzaju, sà aktualnymi dla
teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci, jak by∏y równie˝ dla przesz∏oÊci, nale˝y pami´taç, ˝e majà one blisko 2000 lat,
co wi´cej sà tak stare jak Êwiat, poniewa˝ Chrystus nie zniszczy∏ nauki Moj˝esza, lecz jà tylko rozwinà∏ i
uzupe∏ni∏. Tak jak prawda wsz´dzie jest tylko jedna, jak dwa razy dwa dla ch∏opca w szkole i dla nauczyciela, dla kupca i dla ministra, dla ˝o∏nierza i dla rzemieÊlnika, dla papie˝a i dla cesarza, dla przesz∏oÊci, teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci tylko cztery i nie wi´cej jak cztery czyni, tak samo dla cz∏owieka jedna tylko
mo˝e istnieç zasada moralnoÊci prawdziwa.
Nie ma podwójnej sprawiedliwoÊci, mi∏oÊci bliêniego, ani podwójnej cnoty z dwojakà wagà i miarà.
Je˝eli zatem chrzeÊcijanin us∏yszy z ust ˝ydowskich pochwa∏´ idei nowo˝ytnych, wie on, ˝e to pochwa∏a
rewolucji, gro˝àcej tronowi jak i o∏tarzowi. A˝ nazbyt pouczy∏o go ˝ydostwo samo w tym wzgl´dzie, wielbiàc
w swoim g∏ównym organie „Alliance israelite” z1867 r., rewolucj´ z r.1789 z jej równoÊcià i braterstwem,
jako gwiazd´ ˝ydów, która rozÊwieci∏a ciemnoÊci nad g∏owami Izraela i wi´cej jeszcze rozÊwieci.
RównoÊç rewolucji, z jej wielkimi Êrodkami, oszustwem, rabunkiem i mordem oraz ze swoim
wydzwaniajàcym god∏em „równe prawo dla wszystkich”, zowià si´ tak˝e i mi´dzy chrzeÊcijanami – wielkà
nowo˝ytnà ideà, nie dlatego, jak gdyby ju˝ Talmud podst´pnie, obrabowanie i wyr˝ni´cie nie-˝ydów nie
wskaza∏ jako dozwolone i cnotliwe, ale ˝e ca∏e zast´py nie-˝ydów broni∏y tej idei od roku 1789 z ˝arliwym
zapa∏em naprzeciw wszystkim paƒstwom, jako te˝ wszystkim rzetelnym i prawym chrzeÊcijanom, takà g∏osi∏y i w sposób zgrozà przejmujàcy, wprowadza∏y w ˝ycie. Zwóçmy uwag´ na r.1788 i na paryskà komun´ z
r.1870. Je˝eli zatem prac´ naszà zamykamy orzeczeniem o tajemnicach Talmudu, to orzeczenie dotyczy
zarazem wszystkich wrogów prawdy, wszystkich, którzy wprawdzie nie ho∏dujà nauce wiary Talmudu,
jednak˝e s∏owem lub czynem, pod pokrywkà frazesów, a nawet otwarcie przyjmujà ca∏kowicie lub
cz´Êciowo jego moralne zasady.
1) Hist. polit. listy 1762, 430 ff.

2) Hist. polit. listy 1862.
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“) Przedmiot dyskus

E.

OSTATECZNE ORZECZENIE
Dziennik podró˝y Filippiego (Itinearium Philippi a Trinitate 6, 8) opowiada o podró˝y jednego ˝yda i kilku
chrzeÊcijan. Jeden dla drugiego by∏ wiernym towarzyszem, wszyscy pomagali i u∏atwiali sobie wszystko
wzajemnie. ˚yd wzruszony mi∏oÊcià chrzeÊcijan, rzek∏ przy po˝egnaniu do jednego z towarzyszy: „ty wiesz,
ile okazaliÊmy sobie w tej podró˝y ˝yczliwoÊci. Wiedz ale, ˝e nienawiÊç jaka przeciw tobie w moim sercu
kipia∏a, zarówno by∏a wielkà. W nagrod´ za twe us∏ugi dam ci t´ rad´: nie zawierzaj nigdy ˝ydowi,
chocia˝by wielkà by∏a przyjaêƒ jego, którà by ci okazywa∏”. Lecz s∏owo to pochodzi z czasów Êredniowiecznych, pos∏uchajmy wi´c dzisiejszych „Êwiat∏ych” m´drców. Kant powiada: „mieszkajàcy poÊród nas Palestyƒczycy (˝ydzi) z powodu swego lichwiarskiego ducha, zostali okrzyczani jako oszuÊci nie bez podstaw,
nawet co do najwi´kszej ich liczby”. Wyglàda to wprawdzie troch´ nieprawdopodobnie, a˝eby ca∏y naród
sk∏ada∏ si´ z oszustów, ale tak samo wydaje si´ byç nieprawdopodobnym, a˝eby ca∏y naród stanowi∏ stan
kupiecki, je˝eli przewa˝na wi´kszoÊç cz∏onków, zwiàzana starymi zabobonami nie szuka zaszczytów
obywatelskich, lecz utraty ich przez podst´pne wyzyskiwanie narodu, u którego znajduje schronienie, a
nawet korzyÊciami takiego post´powania zastàpiç usi∏uje.
Nie mo˝e te˝ wreszcie byç naród z samych kupców, jako nieprodukujàcych cz∏onków spo∏eczeƒstwa
z∏o˝onym, a z tego wynika, ˝e nie mo˝e byç tak˝e bez pope∏nienia niekonsekwencji zniesionà ich starymi
prawid∏ami usankcjonowana ustawa, pomimo, ˝e sentencj´: „kupujàcy, otwórz oczy”, w stosunkach
handlowych k∏adzie jako najwy˝szà zasad´ swej moralnoÊci. Zamiast daremnego trudu, jakby naród ten ze
wzgl´du na oszustwo i rzetelnoÊç zmoralizowaç, wol´ podaç przypuszczenia moje o pochodzeniu tej
szczególnej ustawy. (Antropologia pod wzgl´dem pragmat. Lipsk 1833 , 4, R. str.127). Do uwagi Kanta o
handlu umieszczam tu dodatkowo jeden ust´p z Talmudu. Ten opiewa: „nie ma gorszego zatrudnienia, jak
uprawa roli. Je˝eli kto 100 srebrników posiada w handlu, mo˝e co dzieƒ jeÊç mi´so i popijaç wino; je˝eli zaÊ
100 srebrników u˝yje w rolnictwie, mo˝e jeÊç tylko osolonà kapust´”. -(Tr.Jebam. f. 63.1). Fichte powiada:
„prawie we wszystkich krajach Europy rozszerza si´ silne, wrogie mocarstwo, które z wszystkimi innymi w
ciàg∏ej ˝yje wojnie i okropnie cià˝y na obywatelach; jest to ˝ydostwo. Nie sàdz´, aby mocarstwo to dlatego
stawa∏o si´ tak strasznym, poniewa˝ tworzy odr´bne i ÊciÊle zwiàzane paƒstwo, ale dlatego, ˝e paƒstwo to
za∏o˝one i zbudowane na nienawiÊci ca∏ego narodu ludzkiego. Po narodzie takim, który we wszystkich
innych narodach widzi potomków tych, którzy go wyp´dzili z jego ojczyzny ulubionej; który si´ sam skaza∏
na drobny handel i lichw´, zwàtlajàcy cia∏o i zabijajàcy ducha dla wszelkiego szlachetnego uczucia; który,
a˝ do duszy Wszechojca wszystkich innych oddala od siebie, o takim narodzie mówi´, mo˝na si´ czego
innego spodziewaç jak tego, ˝e dzieje si´ to, co widzimy codziennie; ˝e w takim paƒstwie, gdzie król mimo
nieograniczonej w∏adzy swej, nie Êmie zabraç mi ojcowskiej chaty mojej, gdzie przeciw wszechw∏adnemu
ministrowi utrzymam si´ przy prawie moim, a gdzie mnie ka˝dy ˝yd, któremu to na myÊl wpadnie, ca∏kiem
bezkarnie mo˝e obrabowaç” (J. G. Fichte, dodatki do sprostowania orzeczeƒ o rewolucji francuskiej str.
186). I - „aby nadaç ˝ydom prawa obywatelskie, nie widz´ innego Êrodka, jak tylko poÊcinaç jednej nocy ∏by
wszystkim, a inne im nasadziç, w których by nie by∏o i jednej ˝ydowskiej idei: a˝eby si´ od nich ochroniç,
nie widz´ znowu innego Êrodka, jak tylko zdobyç obiecanà im ziemi´ i wys∏aç ich tam wszystkich”, sami si´
wytracà, gdy˝ ˝yd na ˝yda pracowa∏ nie b´dzie. (W tym samym dziele, Fichte str. 191).
Herder w swym dziele: „Idee do dziejów ludzkoÊci”, (tak˝e tam 3, 91) pisze: „jak Egipcjanie tak i ˝ydzi
bali si´ morza i woleli od dawna mieszkaç mi´dzy innymi narodami; jest to rys charakteru narodowego,
przeciw któremu walczy∏ Moj˝esz si∏à”. Krótko mówiàc, jest to naród, który si´ zepsu∏ wychowaniem,
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poniewa˝ nigdy nie osiàgnà∏ dojrza∏oÊci politycznej kultury na w∏asnym zagonie, a zatem tak˝e i poczucia
godnoÊci, wolnoÊci. W umiej´tnoÊciach, jakimi si´ oddawali niekiedy najznakomitsze ich osobistoÊci,
objawia∏y zawsze wi´cej prawne przywiàzanie i porzàdek, ani˝eli p∏odnà wolnoÊç ducha; cnót zaÊ
patriotycznych pozbawi∏o ich dawne po∏o˝enie. „Lud Bo˝y jest roÊlinà paso˝ytnà na pniach innych narodów,
jest to ród przebieg∏ych poÊredników prawie na ca∏ej kuli ziemskiej, który nigdzie nie t´skni za jakàÊ
ojczyznà”. I znowu mówi Herder: „˝ydów uwa˝amy tu tylko jako paso˝ytniczà roÊlin´, która si´ czepia
wszystkich prawie narodów Europy i mniej lub wi´cej ich soki dla siebie wciàga. Po upadku starego Rzymu
by∏o ich w porównaniu ma∏o w Europie; przeÊladowani przez Arabów, garn´li si´ tutaj ca∏ymi gromadami.
(Tak˝e tam 4, 38). Nieprawdopodobnym jest, i˝ oni przynieÊli tràd do naszej cz´Êci Êwiata; gorszym tràdem
by∏o to, ˝e we wszystkich wiekach barbarzyƒskich (w wieku Êrednim) jako wymieniacze pieni´dzy,
poÊrednicy i s∏u˝alcy paƒstwa, nikczemnymi zostali narz´dziami lichwy i przeciw w∏asnej korzyÊci wzmocnili
przez to w handlu barbarzyƒsko - pysznà nieÊwiadomoÊç Europejczyków”.
Na koniec mówi jeszcze Herder: (Tak˝e tam 4, 157) „ministerium takie, u którego ˝yd znaczy wszystko;
gospodarstwo, w którym ˝yd ma klucze do garderoby i do kasy; departament lub komisariat, w którym ˝ydzi
prowadzà g∏ówne sprawy; wszechnica, na której nie cierpià ˝ydów jako str´czycieli i po˝yczajàcych
pieniàdze studentom, to sà bagna pontyƒskie, potrzebujàce osuszenia”.
Stare przys∏owie stosuje si´ do ˝ydów: „gdzie le˝y Êcierwo, tam gromadzà si´ or∏y, a gdzie jest
zgnilizna, tam rojà si´ owady i robactwo”. Tak pisze Herder, ów kwiat ludzi sercem wylanych dla ludzkoÊci.
Tak samo niepodejrzane pióro znanego filozofa prawa Klubera, nast´pujàce uwieczni∏o zdanie: „˝ydzi,
powiada on, sà polityczno-religijnà sekta pod surowym, teokratycznym despotyzmem rabinów. Tworzà oni
ju˝ dziedzicznie sprzysi´˝one stowarzyszenie dla spo∏ecznego ˝ycia i przemys∏u, dla w∏aÊciwego sobie
wychowania ludu i dla kastowego ducha rodziny.
Ducha ˝ydowszczyzny poznajemy w ogóle z pychy wyznania; ˝ydzi bowiem uroili sobie, i˝ sà
wybraƒcami Bo˝ymi, wyniesionymi ponad wszystkich nie-˝ydów (gojów), a fizycznie i moralnie odró˝nieni
od tych, którzy zupe∏nie muszà byç wyt´pieni”.
Rozum udowadnia, a doÊwiadczenie potwierdza, ˝e duch kastowoÊci, a najmniej polityczno-religijny,
niezgodnym jest z dobrem paƒstwa i spo∏eczeƒstwa. ˚ydostwo zaÊ, a˝ do tej chwili utwierdza ducha
kastowoÊci, w politycznym, religijnym i fizycznym wzgl´dzie, któremu równego nie ma w ca∏ej
chrzeÊcijaƒskiej Europie. Stosunek ten sprowadza nieunikniony, ustawiczny antagonizm pomi´dzy
paƒstwem, a ˝ydostwem. Udzieliç ˝ydom równouprawnienia z wszystkimi wspó∏obywatelami paƒstwa,
którzy paƒstwu nie tyle sà przeciwni, daç im zupe∏ne prawo obywatelstwa, ˝ydom takim, jakimi si´, ˝yjàc z
nami, w oczach naszych przedstawiajà, znaczy∏oby to samo, jak owo z∏o (tego ducha przeciwieƒstwa, który
paƒstwa, je˝eli nie niszczy zupe∏nie, to ustawicznie dr´czy i os∏abia) przemieniç w raka nigdy
nieuleczalnego. ˚àdamy przeto wolnego, nieodwo∏alnego i rzetelnego wyrzeczenia si´, wydalenia i pogardzenia talmudyzmu itd. (Przeglàd dyplomat. rokowaƒ wiedeƒskiego kongresu 3, 375 ff.; porównaj:
„Prawo rzeszy niemieckiej” przez K. 4 wydanie !. 516 ust. 4).
Filozof Schopenhauer mówi zaÊ w swoich ust´pach o nauce prawa i polityki: „wieczny ˝yd Ahasverus
nie jest niczym innym, jak tylko uosobieniem ca∏ego ˝ydowskiego narodu. Poniewa˝ na Odkupicielu i
Zbawcy Êwiata, ci´˝kà pope∏ni∏ zbrodni´ i Êciàgn´li krew Jego na siebie i swoje dzieci, nie powinien byç
wi´c z ˝ycia ziemskiego i jego brzemienia nigdy uwolniony, a przy tym bez ojczyzny, b∏àkaç si´ po
obczyênie”.
Oto jest w∏aÊnie przewinienie i dola tego ma∏ego, ˝ydowskiego narodu, który w istocie cudownym
sposobem od 2000 lat wygnany ze swych siedlisk, dotàd jeszcze istnieje b∏àkajàc si´ bez ojczyzny,
podczas gdy tyle wielkich i s∏awnych narodów, obok których tak drobny ludek na wzmiank´ nie zas∏uguje,
jak: Asyryjczykowie, Medowie, Persowie itp., na wieki spocz´∏y i prawie ca∏kowicie znikn´∏y z widowni
Êwiata. I Schopenhauer uznaje w tym palec Bo˝y.
Wiadomo ka˝demu, i˝ ˝ydzi od jakiegoÊ czasu lubià si´ wypieraç ukrzy˝owania Chrystusa. Zajmujàcym
jest tak˝e to, co si´ Napoleonowi III zdarzy∏o. Powiedzia∏ on bowiem w przedmowie do „˚ycia Cezara”:
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„nieszcz´Êliwe sà te narody, które wielkich myÊli Cezara, Karola W. i Napoleona I nie pojmujà! Czynià oni
tak samo, jak ˝ydzi, którzy swego Mesjasza ukrzy˝owali”. Na to odpisa∏ Cremieux 27 lutego 1865 r. list
otwarty do „Opinione nationale”, w którym mi´dzy innymi powiada: „jak to, Napoleon III napisa∏ to zdanie:
˝ydzi ukrzy˝owali swojego Mesjasza!”.
Gdzie˝ to znalaz∏ autor dowód historyczny tego twierdzenia? jak z katolickiego stanowiska przedmow´
do Cezara pisaç? Przypuszczenie religijne stawiaç jako historyczny pewnik? ˚yjemy w czasie, w którym
religia i obrzàdek w sumieniu si´ zamykajà, a w Êwiàtyni si´ poruszaç powinny! ˚e zaÊ ksià˝´ tak
niebezpieczne wypowiada s∏owo, ˝e przed Êwiatem na nowo zaÊlepienie ˝ydów zdradza, ˝e owe srogie i
straszne odnawia zaskrzenie, które potokami krwi ˝ydowskiej z powodów tych wylanymi, w sercach pochodnià Êwiat∏a filozofii u cywilizowanych narodów zosta∏y ugaszone, jest to nieszcz´sne natchnienie.
(Liczba zamordowanych ˝ydów nie jest jednak tak wielkà, jak jest liczba chrzeÊcijan, w samej Persji, przez
˝ydów pomordowanych), Tak˝e i rabin Kroner mówi, jakoby ˝ydzi nie zabili Chrystusa, Pi∏at bowiem og∏osi∏
wyrok Êmierci, a rzymscy wojacy wykonali takowy; pytamy si´ wtedy: je˝eli niewinnego, na mocy
niesprawiedliwego oskar˝enia s´dzia oddaje oprawcom, któ˝ jest w∏aÊciwym zabójcà, w∏aÊciwà przyczynà
morderstwa: oskar˝yciel z fa∏szywymi swoimi Êwiadkami, czy te˝ s´dzia? Nie modlà si´ s∏usznie chrzeÊcijanie za wiaro∏omnych ˝ydów?
Wiadomo, i˝ Pismo Êw. mówi: „˝ydzi b´dà jako naród do koƒca Êwiata i masami ca∏ymi nawrócà si´:
ustawicznym potwierdzeniem Chrystusa, jest ˝ydostwo przed oczami naszymi, ale wielu ma oczy i nie
widzi”. Z tego powodu inna nasuwa si´ jeszcze uwaga. Chrystus przepowiedzia∏, ˝e ˝ydowska Êwiàtynia w
Jerozolimie na zawsze zburzonà zostanie. Nie by∏oby bez korzyÊci dla ˝ydów, gdyby spróbowali jeszcze
raz to, co próbowa∏ Julian-apostata.
˚ydzi majà pot´g´, majà pieniàdze, rzàdzà ksià˝´tami, a wi´c do dzie∏a, zbudujcie Êwiàtyni´, a jeÊli si´
uda to dzie∏o, to przepowiednia Nazareƒczyka b´dzie uniewa˝niona, jego BoskoÊç czczym sza∏em, a my
wszyscy zostaniemy ˝ydami.
Znajdujemy wi´c jeszcze po dziÊ dzieƒ tego Jana bez ziemi, pomi´dzy narodami na ca∏ej kuli ziemskiej,
nigdzie w domu i nigdzie obcym; z bezprzyk∏adnà uporczywoÊcià zachowuje on jednak swà narodowoÊç.
Ch´tnie zapuÊci∏by gdziekolwiek bàdê swoje korzenie, aby znowu przyjÊç na powrót w posiadanie jakiego
kraju, bez którego przecie˝ naród jest jak pi∏ka w powietrzu. Dotàd ˝yje jako paso˝yt na innych narodach i
na ziemi ich, niemniej jednak przej´ty jest najwy˝szym patriotyzmem dla swego w∏asnego narodu, który
okazuje na zewnàtrz silnym skupieniem si´, wed∏ug którego wszyscy za jednego, a jeden za wszystkich.
Powierzchowne i b∏´dne jest owo zapatrywanie, je˝eli ˝ydów uwa˝a si´ jedynie jako sekt´ religijnà.
Je˝eli zaÊ co wi´cej ˝ydostwo nazwiemy wyrazem z koÊcio∏a zapo˝yczonym, tj.˝ydowskim wyznaniem,
celem poparcia tego b∏´du, jest to z gruntu fa∏szywà, umyÊlnie na wprowadzenie w b∏àd obliczonà nazwà,
która wcale nie powinna byç dozwolonà, ale raczej nazwa: „˝ydowski naród”, jest tu najw∏aÊciwszà. ˚e
znane wady, do ˝ydowskiego charakteru narodowego przywiàzane, mi´dzy którymi cudowna nieobecnoÊç
tego wszystkiego, co wyraz verecundia (wstydliwoÊç)1) oznacza, jest najznamienitszy, jakkolwiek tylko jest
brakiem, który na Êwiecie pomaga daleko lepiej, ani˝eli mo˝e jakikolwiek przymiot pozytywny, przypisaç
trzeba g∏ównie uciskowi; uniewinnia to wprawdzie, ale ich nie znosi. Rozumnego ˝yda, który porzucajàc
stare baÊnie, wykr´ty i uprzedzenia przez przyj´cie chrztu Êwi´tego, opuszcza towarzystwo, które mu ani
zaszczytu, ani korzyÊci nie przynosi, musz´ chwaliç koniecznie.
Menzel powiada: „gdyby wskrzeszenie wy∏àcznego paƒstwa ˝ydowskiego by∏o mo˝liwym, to jednak˝e
raz ju˝ skutkiem przekleƒstwa rozsypani ˝yjàc po Êwiecie, z trudnoÊcià chcieliby si´ od cia∏a
chrzeÊcijaƒskiego., tak wygodnie i bujnie mi´dzy nimi wyciàgni´tego oderwaç, u którego jak pijawki karmià
si´ na grubo i na okràg∏o, aby powróciç znowu na nagà ska∏´ swojej ojczyzny” (Listy literackie 1857,316). 1) Talmud powiada: „trzy istoty sà bezwstydne; ˝ydzi pomi´dzy narodami, pies mi´dzy czworono˝nymi,
kogut mi´dzy drobiem”

.
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Julian Schmidt (Dzieje nowej niemieckiej literatury, 3 T) powiada: „w skrz´tnej ga∏´zi literatury, w dziennikarstwie tworzà ˝ydzi obecnie ogromnà wi´kszoÊç. Stàd ta dra˝liwoÊç, kiedy si´ rozpoczyna mowa o
˝ydostwie.
Wyglàda to nawet, jak gdyby ˝ydzi zawsze byli wybranym narodem i ochronieni przywilejami przeciw wszelkim zaczepkom, który ka˝dy inny naród musi znosiç.
Przeciw Niemcom u˝ywali Borne, Heine i ich (˝ydowscy) wspó∏wyznawcy ca∏à skal´ przezwisk, od
„narodu s∏ugusów”, a˝ do „naczynia nocnego”, jak niemniej przeciw chrzeÊcijaƒstwu; odwa˝y si´ kto
zaszydziç z wiecznej boleÊci ˝ydowskiej, oÊmieli si´ kto powàtpiewaç, ˝e Schylok by∏ m´czennikiem, wtedy
za∏amuje r´ce ca∏e dziennikarstwo na brak oÊwiaty i tolerancji.
Gani ktoÊ w∏aÊciwoÊci ˝ydowskiego narodu, to jest to ju˝ napad na wolnoÊç wiary i sumienia; krytykuje
ktoÊ ich obrz´dy religijne, to jest wyÊmiewanie si´ z narodu m´czenników.

O PRZYCZYNACH SZKODLIWOÂCI ˚YDÓW
tak˝e o Êrodkach i usposobieniu ich, aby si´ spo∏eczeƒstwu u˝ytecznymi stali
opracowane przez Stanis∏awa Staszica
Do przyczyn wielkich nieszcz´Êç narodu polskiego, nale˝à bezprzecznie ˝ydzi. Niebaczni przodkowie
nasi nie zwa˝ali na post´p cywilizacji Europy, ani u˝ytkowali z doÊwiadczeƒ innych narodów.
Kiedy ludy europejskie wychodzàc z feudalizmu, ustala∏y u siebie dziedzictwo tronów, oni wtedy dziedzictwo korony od niepami´tnych czasów w Polsce ustanowione, wstrzàsn´li i os∏abili, nie przestajàc tego
istotnego punktu jednoÊci spo∏eczeƒstwa dalej os∏abiaç i burzyç.
Kiedy w Europie gotowe wojska stawa∏y si´ jedynà obronà trwa∏oÊci paƒstwa, kiedy w czasach Ludwika
XIV, Fryderyka II ju˝ nie pot´˝nia∏ wzrost sta∏ych wojsk, w Polsce wojsko z ówczesnych najwi´ksze,
najbitniejsze i laurami zwyci´stw okryte, zwini´to pod Augustem II.
Kiedy ˝ydów, jak zaraz´ niszczàcà post´p cywilizacji narodów, wyp´dzono z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec i z innych krajów Europy, a pod karà Êmierci jako wyj´tych spod wszelkiego prawa, nie wpuszczano
do Moskwy, wtedy Polacy otworzyli wszystkie im granice, dali przytu∏ek i wi´kszà swobod´ ni˝ rodowitym
mieszczanom i rolnikom.
Dwa pierwsze b∏´dy przywiod∏y nasz naród do upadku i do podzia∏u. W tym nieszcz´Êciu jeszcze byÊmy
przez oÊwiecenie, przez cywilizacj´ mogli wznieÊç si´ i ratowaç, lecz b∏àd trzeci – ˝ydzi byli zarazà
wewnàtrz, zarazà ciàgle polityczne cia∏o os∏abiajàcà i n´dzniejàcà. Chocia˝by nawet to cia∏o nie by∏o
podzielone, chocia˝by po podziale znowu zjednoczone zosta∏o, przecie˝ z tà wewn´trznà skazà nigdy nie
mo˝e nabraç w∏aÊciwych sobie si∏, ani czerstwoÊci, musi na zawsze byç tylko s∏abym i wyn´dznia∏ym. ˚ydzi
rozsypani po ca∏ej Polsce, wsz´dzie ze swym duchem wy∏àcznoÊci, z naszym ludem pomieszani, tylko
zaplugawiajà ca∏y naród, zaplugawiajà ca∏y kraj, a zmieniajàc go w kraj ˝ydowski, wystawiajà w Europie na
poÊmiewisko i wzgard´.
Mi´dzy powodami wygnania ˝ydów z paƒstw Europy i nast´pujàce dwie przyczyny poruszajà ówczeÊni
dziejopisarze:
a) ˝ydzi wyniszczajà w∏oÊcian; ˝ydzi pozbawiajà ich wszelkiego dobytku, potrzebnego do czynienia
rolniczych nak∏adów, sà wi´c szkodliwi rolnictwu.
b) ˝ydzi tamujà w narodzie wzrost przemys∏u, r´kodzielnictwa i rzemios∏a; nie dozwalajà wznieÊç si´ w
kraju stanowi, po rolnikach naju˝yteczniejszemu; stanowi sztuk i kunsztów; z nimi nie mogà si´ podnieÊç
miasta do tego porzàdku i do tej zamo˝noÊci, jakich post´p cywilizacji narodu wymaga. Ta sama szkodliwoÊç ˝ydów w ówczesnych krainach przysz∏a i do naszego kraju. Wszyscy jà poznajemy, wszyscy na szkodliwoÊç ˝ydów wo∏amy i ten g∏os jest w narodzie polskim najbardziej powszechny.
W pami´tnej epoce konstytucyjnego sejmu Królestwa polskiego w r.1814, kiedy naród jakby cudem,
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z d∏ugiego letargu budzàcy si´, ujrza∏ g∏ówne przyczyny swojej n´dzy i upadku, jednomyÊlnie uznano
potrzeb´ niezw∏ocznej reformy ˝ydów. JednomyÊlny by∏ g∏os wszystkich klas spo∏eczeƒstwa, aby od
szkodliwoÊci ˝ydów uwolniono wsie i miasta.
Musia∏a ta szkodliwoÊç ˝ydów byç mocno naród dotykajàcà, kiedy po tylu nadzwyczajnych nieszcz´Êciach, po tylu okropnych wojen uciskach, przecie˝ uczucia n´dzy kraju, a przyczyny ˝ydów, odezwa∏y si´
najzgodniej w odg∏osie powszechnym i Êwiadczà, ˝e nawet w chwilach tylu cierpieƒ, z∏e ze strony ˝ydów
jest dolegajàce nam najg∏´biej, jest ra˝àce naród najpowszechniej. Wszystkie klasy ludu, wszyscy w∏aÊciciele przeciwko w∏asnym po˝ytkom, po takim zniszczeniu, wszyscy wo∏ajà i proszà o uchylenie ˝ydów od
szynku trunków.
˚ydzi w innych narodach Europy, którzy swojà szkodliwoÊcià zmusili do gwa∏townych przeciw nim
Êrodków, nie zajmowali si´ tam szynkiem wszystkich trunków. Zajmowali si´ cz´Êcià, tylko kupczeniem wina. Jaka˝ ju˝ w tym samym ró˝nica w stosunkach szkodliwoÊci tamtych do szkodliwoÊci ˝ydów naszych!
Inne trunki: wino, piwo sà ∏agodniejsze, sà najmniej szkodliwe, nie u∏atwiajà sposobów do oszukaƒstwa, do
bezkarnego u˝ytkowania z oszukanych. Te trunki tylko w wielkiej iloÊci naruszajà i burzà porzàdek w organizacji ludzkiej; mieszajà w∏adze umys∏owe. W zwiàzku z tym, ˝ydzi u nas najmniej do takich trunków si´
biorà, owszem sà niesprzyjajàcymi piwu, od którego u˝ytkowania usilnie nasz lud odmawiajà i odwodzà;
piwa zaÊ na szynk im wstawiane, umyÊlnie psujà trzymaniem ich w nieczystÊci, aby od u˝ywania tego
napoju lud si´ odra˝a∏. Przeciwnie gorza∏ka, w ma∏ej mierze czyni niezw∏oczne skutki na ciele i duszy cz∏owieka: obezw∏adnia pierwsze, a miesza dzia∏anie drugiej. Gorza∏czany alkohol uderza szczególnie w nerwy
i w organizacj´ umys∏owà, odbiera jej w∏adz´ zastanawiania si´, pami´ci, rozwagi i ca∏ej w∏adzy nad naszym cia∏em.
W takim stanie naszego rolnika, postawiwszy samow∏adnoÊç szynkarza, otwiera w∏oÊcianina kieszeƒ
˝ydowskiemu sumieniu, które oszukaƒstw i krzywd cz∏owieka obcego, cz∏owieka przez niego ba∏wochwalcà
nazwanego, bynajmniej ˝ydowi nie wyrzuca, ani tak niegodziwego czynu nie gani. W takim stanie robi u nas
˝yd z rolnikiem swoje rachunki, czyni z nim umowy, zapisuje po drzwiach i po Êcianach tego nieszcz´Êliwego, d∏ugów cyrografy, a tak obiera go z jego wszelkich gospodarczych zapasów.
Druga, jeszcze wi´ksza, a gorza∏kom szczególnie w∏aÊciwa, jest szkodliwoÊç nadawania u˝ywajàcym
jej z przebranà miarà niezb´dnego do niej na∏ogu, który nie tylko dusi dzia∏alnoÊç w∏adz umys∏owych, czy
gwa∏townie je burzy, albo nagle usypia, a w koƒcu zawsze ca∏e cia∏o obezw∏adnia; ale ma jeszcze ten
wyskok szczególnà sobie w∏aÊciwà moc, wra˝enia z czasem w niepokonanej, ludzkiej organizacji,
najgwa∏towniejszej ˝àdzy ∏aknienia tego trunku, ˝àdzy bardziej natarczywej, ani˝eli wrodzona ˝àdza
potrzeb ˝ywnoÊci; owszem, okazuje si´ z doÊwiadczenia, i˝ raz nabytej ˝àdzy gorza∏ki ust´puje wszelka
inna potrzeba naturalna, a˝ do zniszczenia ca∏ego organizmu.
Takà to ˝àdzà nawyku do gorza∏ki przyparty nasz nieszcz´Êliwy w∏oÊcian, ostatni snopek z pola, ostatnie ciele z obory wyprowadza; a gospodyni ostatnià kur´, ostatnià garÊç màki z komory do ˝ydów wyciàga.
Jak˝e rzàd w kraju rolniczym, rzàd, którego g∏ównym celem jest polepszenie stanu w∏oÊcian, mo˝e
zostawiç i oddawaç ˝ydom tak niebezpieczny trunek, którego szynk w r´ku niesumiennych ludzi u∏atwia tyle
oszukaƒstwa sposobów i rozwija tylu zatruwania skutków? Myli∏by si´, kto powie, ˝e równie w r´ku innych
szynkarzy ten trunek niebezpieczny i szkodliwy b´dzie dla w∏oÊcian. DoÊwiadczenie w ca∏ej Polsce takiemu
twierdzeniu zaprzecza. Wsz´dzie okaza∏o si´, i˝ z karczem, skoro ˝ydom zosta∏y zabrane, znacznie
zmniejszy∏y si´ dochody; po∏ow´ mniej gorza∏ki sprzedawano.
Wszyscy ju˝ z przekonania wiemy, ˝e nadu˝ycia w szynkowaniu tym trunkiem przez ˝ydów, doprowadzone zosta∏y w Polsce do najwy˝szego stopnia; one sà jedynà naszych ˝ydów naukà i przemys∏em. Wszystkie Êrodki do dojÊcia w tym zamiarze, sà przez nich u˝ywane: namowy, podst´py, proÊby, groêby, nawet
mi∏oÊci w∏asnej kieszeni, wreszcie wszelkie do tego trunku z∏udzenia nie tylko ojców i matek, ale z najm∏odszych dzieci wieÊniaczych.
W oskar˝eniu ich o ten wyst´pek przeciw krajowi sk∏ada Êwiadectwa ca∏a publicznoÊç; Êwiadczà przeciw ˝ydom przes∏ane w r. 1814 ze wszystkich powiatów pisma, skoro do Polaków dosz∏a wiadomoÊç o
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dobroczynnych zamiarach cesarza. Swiadkami tu, w tym zarzucie przeciw ˝ydom, stajà wszyscy Królestwa
Polskiego w∏aÊciciele w podanych proÊbach przez deputowanych. Czy by∏o kiedy jakieÊ nadu˝ycie, z tak
udowodnionà, okazanà winà? Tu stajà tysiàce Êwiadków, Êwiadków niepodejrzanych, którzy wszyscy mówiàc prawd´, przeciwko w∏asnemu dobru swoje zeznania czynià; wszyscy bowiem przez odebranie ˝ydom
szynku wiedzà, ˝e mniej ni˝ po∏ow´ „propinacyjnego” dochodu mieç b´dà.
Rzàd za to z∏e, krajowi tak oczywiÊcie szkodliwe, tak uroczyÊcie wypowiedziane, zostawiajàc je d∏u˝ej,
nie podejmujàc przeciw niemu Êrodków skutecznych, stawa∏by si´ odpowiedzialnym ojczyênie i Bogu.
Drugie oskar˝enie szkodliwoÊci ˝ydów przes∏ane z województw, od miast, kupców, fabrykantów zawiera
w sobie, i˝ ˝ydzi sà sprawcami n´dzy miast w Polsce; oni sà przyczynà, dla której nie mo˝e si´ wznieÊç kupiectwo, ani fabryki, ani r´kodzielnictwo. Jest to ten sam zarzut, który by∏ g∏ówniejszym powodem do wyroku wygnania ich z innych paƒstw Europy. Lud ten, tu∏acz, opuszczony przez wszystkich, znienawidzony
przez wszystkie narody, po takim przyk∏adzie, po takim przez inne ludy ukaraniu, jedynie przez Polaków
przyj´ty z ludzkoÊcià naszemu narodowi w∏aÊciwà, znajdujàc wÊród nas goÊcinnoÊç, nawet wi´ksze
swobody od niektórych klas narodowych, przecie˝ si´ bynajmniej nie poprawi∏.
On, naszej ludzkoÊci i naszej ludu prostoty na z∏e u˝ywajàc, rozpuÊci∏ si´ jeszcze wi´cej u nas na wszystkie zdro˝noÊci, na u˝ycie wszystkich Êrodków zniszczenia w goÊcinnym narodzie przemys∏u, kupiectwa i
r´kodzie∏.
Zwróçmy krótkà uwag´, jakich u˝ywajà ˝ydzi do rozwini´cia takiej szkodliwoÊci niszczàcej przemys∏ w
rodowitych krajowcach tej ziemi, na której przytu∏ek im jest dany.
W ka˝dym narodzie, w którym jeszcze nia ma zamo˝nych miast, r´kodzie∏, fabryk i kupców, tam handel
drobny, szynki trunków, tandeciarstwo, kramarstwo, przekupstwo, faktorstwa, handlowanie ˝ywnoÊcià i
pierwszych potrzeb ludzkich sà pierwotne kana∏y, z których wszczyna si´ i rozwija przemys∏, powstaje w
narodzie kupiectwo, zaszczepia si´ i wyrasta Êrednia klasa przemys∏owa, wszczynajà si´ fabryki i
r´kodzie∏a, tworzà si´ kupieckie stosunki, zwiàzki i towarzystwa; robià si´ ró˝ne przedsi´wzi´cia czyli kompanie i tym podobne, rozmaite przemys∏u zak∏ady.
Te pierwsze kana∏y, te pierwsze najistotniejsze przemys∏u poniki, sà wsz´dzie przez tych przybyszów z
nieporównanà zr´cznoÊcià i usi∏owaniem ogarniane, a w koƒcu zupe∏nie przez nich, goszczàcym ich narodowi odebrane. ˚aden zaÊ lud, krajowiec z tym przychodnim ludem wspó∏zawodu wytrzymaç nie potrafi;
pierwszy bowiem na swojej ojczystej ziemi jest nieodzownie rozmaitymi pracami podzielony i rozerwany:
jedni w ziemi, drudzy znoszà w towarzystwie ci´˝sze s∏u˝by, pracowitsze roboty: inni oddani ca∏kowicie trudom wojennym, ko∏o obrony swej ojczyzny, ko∏o bezpieczeƒstwa swej rodziny: ci oddajà si´ naukom, by
naród ich w równym Êwietle z innymi narodami post´powa∏; ci poÊwi´cajà si´ rozmaitym us∏ugom krajowym, bàdê cywilnym, bàdê duchownym. Przeciwnie lud ˝ydowski nie majàc ojczyzny, b´dàc przez uÊwi´cone wÊród siebie zasady, wiecznie od wszystkich narodów wy∏àczonym, ca∏y wÊród narodu, który go do
siebie wpuÊci∏, ma na to zwróconà swojà dà˝noÊç, swoje rachuby i swoje wszystkie usi∏owania, jakby objà∏
i ogarnà∏ te pierwiastkowe ˝ywio∏y przemys∏u.
Mi´dzy tymi jeszcze wybiera on sobie najusilniej takie, które dotyczà bli˝ej pierwszych potrzeb ludzkich
i zwierz´cych; potrzeb ˝ywnoÊci, które tym samym b´dàc powszechniejszymi, pr´dzej, cz´Êciej, choç drobny zysk przynoszà. Do tych rzeczy rwie si´ on skwapliwie i je wszystkimi Êrodkami ogarnia. Takimi sà: handel, szynk trunków, sprzeda˝ chleba, mi´sa, Êwiec, myd∏a, tytoniu, drzewa, soli, byd∏a, koni; takimi sà domy
zajezdne, domy ska˝eƒ (wszeteczeƒstwa), pijaƒstwa itp. Z pospolitych rzemios∏ chwyta si´ jedynie, gdzie
pracy ma∏o, a o oszukaƒstwo ∏atwo; wszystkie zaÊ trudne, mniej zarobkowe zaj´cia zostawia krajowcom.
Bierze si´ ∏atwo do z∏otnictwa, blacharstwa, krawiectwa, kuÊnierstwa, a nie weêmie si´ do m∏ota, siekiery, kosy, ani nawet do szewstwa.
Tak ˝ydzi niweczà w polskich ludziach ka˝dy najmniejszy, rozpoczynajàcy si´ zalà˝ek przemys∏u. Stàd
pochodzi, ˝e sami cz´sto dziwimy si´ nad odr´twia∏à nieczu∏oÊcià polskiego ludu, który nie zabiera si´ do
przemys∏u i do handlu. Tak wszystkie obfitsze, pierwotne w towarzystwie ˝ydzi opanowawszy ˝ywio∏y przemys∏u, nigdy z zebranych z nich po˝ytków nie wypuszczajà dla tego towarzystwa w dalszym post´pie u˝y-

51

tecznego owocu.Tak ˝ydzi ca∏ego wewn´trznego ruchu stawszy si´ panami, tam go w samym Êrodku niszczà, gdzie z niego w∏aÊnie mia∏a si´ rozwijaç najzamo˝niejsza i najpi´kniejsza cz´Êç cywilizacji.
Zagarnàwszy w swoje r´ce ca∏y bieg pieni´dzy i innych te˝ pieniàdze, wystawiajàcych papierów i
znaków, sami ich nie obracajà, ani innym nie pozwalajà u˝yç na wzbogacenie, na budowanie miast i wsi, na
zaprowadzenie wielkich w kraju fabryk i r´kodzie∏; na wystawienie w zamiarze wzbogacenia i upi´kszenia
kraju kosztownych gmachów, na zak∏adanie rozmaitych, po˝ytecznych instytucji, na tworzenie pracowitych
i rozwijajàcych si´ towarzystw, na szukanie nowych ku u˝ytkowi ogólnemu wynalazków, na podejmowanie
wielkich przedsi´wzi´ç w robotach publicznych, dla wsparcia rzàdowych planów, dla u∏atwiania rzàdowych
usi∏owaƒ w zak∏adaniu dróg i kana∏ów, w ulepszaniu rzek, w budowaniu statków do ˝eglugi, w udoskonaleniu rolnictwa przez przemian´ ziem nieu˝ytych, w ˝yzne role. Tych wszystkich owoców, które gdzie ˝ydów
nie ma, wydaje wÊród siebie ta klasa, która obejmuje szczàtkowe êród∏a handlu i przemys∏u, êród∏a zaczynajàcego si´ krajowego bogactwa i zamo˝noÊci, tych wszystkich owoców naród, gdzie wymienione êród∏a
zostajà w r´ku ˝ydów, naród nie oka˝e nigdy; on zamo˝noÊci, bogactwa, swobody swoich wsi i miast nie
ujrzy nigdy! Z ˝ydów nie wychodzi ju˝ nic dalej, tylko jeszcze szynkarze, przekupnicy, przemytnicy, wekslarze, bankierzy, maklerzy, lichwiarze, faktorzy, którzy wielki ∏aƒcuch kontrabandystów utrzymujàc, zakazane,
albo na komorach nieop∏acone obce towary wprowadzajàc, krajowe fabryki i r´kodzielnie niszczà.
Ten nieszcz´sny szereg ˝ydowskiego paso˝ytnictwa koƒczy si´ wreszcie, albo na przeksztach, co ju˝
ma byç z ˝ydów zarodem dla kraju najlepszym, albo na bankrutach, którzy zabrane z oszukaƒstwa majàtki
powierzajà na hazard, po rozproszonych po Êwiecie synach pod zmienionymi nazwiskami.
Ju˝ od kilku wieków ci przybysze wÊród naszego narodu gnie˝d˝à si´, dzier˝àc ciàgle te szczàtkowe
przemys∏u i zysków êród∏a. Gdzie sà po nich w ca∏ym kraju najmniejsze Êlady jakiegoÊ zabytku, gmachów,
zak∏adów, instytucji, wynalazków? Wsz´dzie na naszej ziemi rozciàga si´ za nimi tylko nieczystoÊç, ubostwo, n´dza, zgnilizna i zaraza, coraz g∏´biej nasz nieszcz´Êliwy naród niszczàca za to, ˝e on jeden dla
tych Êwiata wygnaƒców by∏ ludzkim, by∏ dobroczynnym.
Z ostatniego spisu ˝ydów okazuje si´, ˝e ledwie 1(5 cz´Êç trudni si´ u˝ytecznym kupiectwem czy rzemios∏em, a 4(5 sk∏ada si´ z samych karczmarzów, szynkarzów, faktorów i w∏ócz´gów po ca∏ym kraju rozsypanych. Od dwudziestu lat zaraza ta rozpoÊciera si´ wÊród naszego ludu, wÊród naszych wsi i miast w
szybkim, zastraszajàcym sposobem. Przy pierwszym podziale kraju w r. 1772 by∏o narodu polskiego oko∏o
pi´tnaÊcie milionów. W tym liczono 500.000 ˝ydów. Wi´c lud ten zajmowa∏ trzydziestà cz´Êç ludnoÊci. W
roku 1790 podczas sejmu konstytucyjnego wed∏ug spisowych tabel Moszyƒskiego, ludnoÊç Polski wynios∏a
ponad osiem milionów, w tych mieÊci∏o si´ oko∏o 300.tys ˝ydów: by∏a to dwudziesta czwarta cz´Êç ludnoÊci.
Spis ludnoÊci w Ksi´stwie Warszawskim w roku 1810 sporzàdzony, wykazuje 4.300.000 mieszkaƒców,
a ˝ydów przesz∏o 300 tys. W porównaniu do ogólnej liczby mieszkaƒców, ju˝ ten sam lud ˝ydowski wynosi
tu cz´Êç dwunastà. Od roku 1810 do roku 1816, chocia˝ obszar kraju zmniejszony, to w stosunku do
ludnoÊci jeszcze bardziej zwi´kszona jest liczba ˝ydów; dochodzi ju˝ do ósmej cz´Êci krajowej ludnoÊci.
Ile mo˝na by∏o przyjàç wiadomoÊci o miastach dawniej uprzywilejowanych pod wzgl´dem niegoszczenia wÊród siebie ˝ydów, takich w roku 1768 w Polsce by∏a cz´Êç piàta od ˝ydów ca∏kowicie wolna. DziÊ ju˝
nie ma we wszystkich, dawnej Polski krajach, ˝adnego od ˝ydów zupe∏nie wolnego miasta. Je˝eli uda∏o si´
uwolniç miasteczku od ˝ydów, to siedzà po przedmieÊciach, po zajezdnych domach, po karczmach, bo to
sà ich ulubione i wybrane kr´te Êcie˝ki, którymi si´ oni nieznacznie, ale z czasem pewnie, w Êrodek miast
wkradajà.
My, przez szczególnie, powszechnà w naszym narodzie tolerancj´ szanujemy ich, ich wzgl´dem nas
nietolerancj´, ich obra˝ajàce nas zwyczaje nie dotykania si´ ich jad∏a, ich naczyƒ; a oni bez wszelkiego
wzajemnego wzgl´du wszystkich u˝ywajà sposobów wciskania si´ do naszych miejsc religijnych, szczególnie przez nas Êwi´conych. Ju˝ nawet Cz´stochowa, miejsce w religii naszej, tak od ca∏ego ludu szanowane, miejsce od tylu wieków jedynie w Królestwie Polskim uÊwi´cone, przez wszystkich królów polskich, od
wolnoÊci zamieszkania ˝ydów wyj´te, od pi´tnastu lat ju˝ w Cz´stochowie 60 rodzin ˝ydowskich osiad∏o.
Warszawa, stolica królów polskich, od swego za∏o˝enia nigdy u siebie ˝ydów nie mia∏a. Jeszcze za
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czasów sejmu konstytucyjnego tu sta∏e mieszkanie wolne im nie by∏o: lat dwadzieÊcia ledwo mija, a ju˝ i ta
stolica narodu polskiego, wi´cej jak czwartà cz´Êç w swojej ludnoÊci mieÊci ˝ydów. Przeciw tak nadzwyczajnie rosnàcej ludnoÊci ˝ydów w stosunku do Polaków, trzeba Êrodków szybkich, t´gich i sta∏ych.
Oboj´tnoÊç, uleg∏oÊç, sta∏ego postanowienia niemàcàca powolnoÊç z∏ego nie wstrzyma, nie poprawi,
ani nawet nie zmierzy. Post´p z∏ego jest wielki, niebezpieczeƒstwo wielkie; przeciw niemu trzeba Êrodków
wielkich.
Niech nam tu b´dà doÊwiadczenia innych narodów przestrogà i naukà: gdzie sposoby wzi´to silne,
niezmienne i w jednym czasie dokonane, tam od z∏ego kraj uratowany. Tego ca∏a Europa i Rosja jest dowodem. Gdzie brano s∏abe, powolne, czàstkowe i tylko czasowe sposoby, tam zawsze w koƒcu te˝ okaza∏y si´ bezskuteczne, a w przeciwnikach tylko wi´ksze nat´˝enia zadzia∏a∏y: tak osatecznie, rzeczywiste z∏o
do prze∏amania si´ jeszcze trudniejszym stawa∏o.
W zaborach Polski przez Austri´ cesarz Józef II, uznawszy szkodliwoÊç ˝ydów, nakaza∏ oddaliç ich
najpierw w ca∏ym kraju od szynku trunków. Wykonanie tego podzieli∏ na czasy: z karczem po wsiach, mieli
ustàpiç po zakoƒczeniu im ich kontraktu; w miastach tracili wolnoÊç szynku po jednym roku. ˚ydzi pod takim zarzàdzeniem, nieobejmujàcym ich w ca∏oÊci i razem, nieuderzajàcym we wszystkie ich szkodliwe przyczyny, wkrótce w samym przeciàgu dozwolonego im czasu, znaleêli sposoby, aby ci, którzy w miastach
majà w∏asne zajezdnie, szykowne domy, mogli do swego ˝ycia utrzymywaç si´ przy szynkach; dopiero ich
dzieci do innego sposobu ˝ycia, do rzemios∏ przygotowywane, oraz pod karà nigdzie szynku trunkami, po
Êmierci rodziców bawiç si´ nie mia∏y. Dalej, pod pozorem dobrego porzàdku uzyskano jeszcze, aby
urz´dnicy komisariatu spisywali po miastach wszystkie szynkowne domy ˝ydowskie i ojcom tych domów,
w∏aÊcicielom, nadali koncesj´ czyli na piÊmie pozwolenia, jedynie dla nich samych i tylko do ich Êmierci
s∏u˝yç im mog∏y.Tym jednym zwolnieniem zniszczono ca∏e dobroczynne prawo. Odtàd na poczàtku ojcowie
d∏ugo przestawali wymieraç, a ze Êmiercià cesarza Józefa nagle z∏o do wy˝szego jeszcze w ca∏ym kraju
wznios∏o si´ stopnia. Rzàd pruski przeciwko szkodliwoÊci ˝ydów podjà∏ rozmaite Êrodki, znajdujàce si´ w
zbiorze praw administracyjnych tego paƒstwa i w edykcie wydanym w roku 1797: wed∏ug tych, szynki trunkami sà utrudnione, nad liczb´ szynkarzy ju˝ w kraju b´dàcych, ˝adnemu ˝ydowi nowe pozwolenie wydane
byç nie mog∏o; a dla zach´cenia ich do rzemios∏a, do fabryk, wskazano do wszystkich miast wolnoÊç przyst´pu jedynie ˝ydom, którzy oddadzà si´ rzemios∏om i fabrykom. Tak przystosowane mia∏y byç wydawane
zaÊwiadczenia, czyli konsensa przez kamery.
Ten wyrok królewski tak u˝yteczny, zawierajàcy dla kraju zamiary tak zbawienne, ˝ydzi potrafili wkrótce
przerobiç w najgorsze. Pozwolenia uznawania kwalifikacji i dawania konsensów zostawione kamerom,
zniweczy∏o ca∏à dobroczynnà wol´ króla.
Niezw∏ocznie ˝ydzi pod imieniem fabrykantów zalali reszt´ miast polskich, u˝ywajàcych dotàd prawa nie
mieszczenia wÊród siebie ˝ydów. Za rzàdu Ksi´stwa Warszawskiego uzyskaliÊmy wyrok królewski, oddalajàcy ˝ydów od szynku trunków w przeciàgu dwóch lat. Czas wychodzi∏ w roku 1814. ˚ydzi zamiast podejmowania wczesnych staraƒ i innych sposobów do ˝ycia, obrócili ten czas im pozwolony na wszystkie zabiegi i obroty, aby pró˝nym zrobiç wyrok króla, jako, ˝e zamiast ustania szynku, przeciwnie, w roku 1814 liczba
szynkarzy konsensowych wzros∏a, a wolnoÊç szynkowania w roku 1816 by∏a ca∏a nietykalna w ich r´ku.
Najwi´ksza dla ˝ydów powolnoÊç i pewne do nabycia obywatelstwa drogi, by∏y im wskazane i u∏atwione w systemie zesz∏ych rzàdów Ksi´stwa Warszawskiego. Có˝ z tego ksi´stwo zyska∏o? Oto sta∏o si´ ca∏ego ˝ydostwa stekiem. Có˝ stàd polskim miastom, có˝ przyby∏o naszej przemys∏owej klasie? Wi´ksze
przeszkody, wi´ksze zniszczenie, a w kraju zla∏a si´ zewszàd t∏uszcza samych pró˝niaków, w∏ócz´gów,
nowych szynkarzy, lichwiarzy, szpiegów, wekslarzy, machlerów, faktorów, tych ostatnich, ludzi najnikczemniejszych, których poÊrednictwem wszystkie cudzoziemców, zepsucia i wszystkich nieprawych czynów,
nieuczciwych sprzeda˝y przechodzi∏y do naszego dotàd najmniej ska˝onego ludu; przechodzi∏y do naszych, co dotàd w kraju polskim jeszcze znanym nie by∏o, do naszych oficjalistów. Jakie mogà byç Êrodki
do wyratowania kraju od z∏ego, które tak nagle wÊród nas wzrasta? jakie sposoby do zapobiegania niebezpieczeƒstwu, które z czasem ca∏emu narodowi zagra˝a? Nale˝y pog∏´biç i rozpoznaç gruntownie w samym
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rodzie ˝ydowskim przyczyny tej jego szkodliwoÊci.
Trzeba prosto w te przyczyny uderzyç, trzeba je zniweczyç, albo tak obezw∏adniç, a˝eby gin´∏y lub bezw∏adnymi stawa∏y si´ ich skutki. Wszystkie z∏ego przyczyny znajdujà si´ w systematycznej tego ludu od
innych narodów wy∏àcznoÊci, w jego stosunkach religijnych, moralnych, cywilnych, politycznych, a wszystkich pozorem religii okrytych. Rozbierzmy je z uwagà. Najpierw, odró˝nia ˝ydów od nas jedna g∏ówna
zasada w zak∏adaniu ich rodzin. My przewy˝szamy ich nieskoƒczenie w cywilizowanych, naszych
towarzystwach, w prawodawstwie, w rzàdach, w sàdownictwie, w wewn´trznej administracji, w publicznym
oÊwieceniu, w naukach, kunsztach i w sztuce wojennej. Oni zaÊ majà doskonalsze urzàdzenie rodzin;
przewy˝szajà nas w ustanowieniach w∏adzy ojców, m´˝ów i w urzàdzaniu ma∏˝eƒstw. Stàd pierwiastki, z
których si´ ka˝dy naród sk∏ada sà u nich mniej ska˝onymi; stosunkowa uleg∏oÊç wszystkich osób rodzin´
sk∏adajàcych, utrzymanie si´ u nich i rozwija zgodniej i jednostajniej; wzmacnia rodziny porzàdek;
zaszczepia równà obyczajów prostot´, skromnoÊç i trzeêwoÊç. Z takich pierwiastków ogó∏ narodu pr´dko
rozmna˝a swojà ludnoÊç, a jest bardziej obyczajowy, skromniejszy, trzeêwiejszy, nie ma w nim tej rozpusty,
rozwiàz∏oÊci, nie ma pijaƒstwa. Je˝eli w teraêniejszym stopniu naszych towarzystw ju˝ tych pierwiastków w
naszym narodzie, podobnie zmieniç, poprawiç i udoskonaliç nie mo˝emy, wi´c trzeba staraç si´ wzruszyç
je i w ˝ydowskim rodzie, trzeba ich dzieci zbli˝yç do naszych, trzeba ich w∏adze ojców i m´˝ów poddaç
równie˝ naszym prawom, dzia∏y ich majàtków naszym sàdom: trzeba uczyniç ich ma∏˝eƒstwa wi´cej
zawis∏ymi od naszych praw, postanowieƒ i urzàdzeƒ. Wy∏àcznoÊç ich religii pot´pia nas jako naród
ba∏wochwalczy: nauka religii pod klàtwà zakazuje wszelkich z ba∏wochwalcami rodzinnych i cywilnych
zwiàzków, zabrania z narodem ba∏wochwalskim ma∏˝eƒstw; wyst´pnym czyni wspólnie z nami u˝ywanie
˝ywnoÊci. Dotkni´cie nawet przez nas naczyƒ u˝ywanych do potrzeb ˝ydowskich, jest oznaczone religijnà
klàtwà. Takich naczyƒ u˝ywanie jest religijnym wyst´pkiem. Ta ich nauka religijna i moralna zakazuje pod
klàtwà, ˝ydom ciàg∏à, u˝ytecznà, pracowità s∏u˝b´ u osób ba∏wochwalczego narodu; pozwala im z niego
wszystkie zyski ciàgnàç, ale dla niego pracowaç, dla niego byç u˝ytecznym - zabrania; pozwala po takich
ludów ziemi si´ rozchodziç, rozpoÊcieraç si´ i dla siebie zabieraç, ale klàtwà miota na ˝yda, który by
takiemu ludowi s∏u˝y∏, albo si´ pracowitych, rolniczych robót dla niego podejmowa∏. Stàd pochodzi, ˝e lud
˝ydowski ju˝ przez tyle wieków pomiesza∏ si´ z naszym ludem, rozpostar∏ si´ po ca∏ym naszym narodzie i
nie by∏o jeszcze ˝yda, który by ciàg∏à, pracowità s∏u˝b´ w domu jakiego gospodarza Polaka - bàdê u
rolnika, bàdê u rzemieÊlnika, albo ziemianina przyjà∏. Przeciwnie, ju˝ krocie Polaków ˝ydom s∏u˝y, dla
po˝ytku ˝ydów ci´˝kie prace w s∏u˝bie ich ponoszà, dla ˝ydów dziennà paƒszczyzn´, nocnà stró˝e odrabiajà.
Z takiej ich religii wy∏àcznoÊci, pochodzi ich moralnoÊci wy∏àcznoÊç. Wed∏ug tej krzywdzenie ludzi innego wyznania nie obcià˝a ˝ydów sumienia; wed∏ug niej dotrzymywaç s∏owa rzetelnego i wiary ludziom
ba∏wochwalczego narodu, nie ma ˝yd obowiàzku; wed∏ug niej, od wiernoÊci, od pos∏uszeƒstwa rzàdowi
obcego narodu uchyliç si´ jest wolno ˝ydom, kiedy w tym czujnoÊç przemocy podejÊç i oszukaç si´ im uda.
Z takà wy∏àcznoÊci zasadà, stanowià ˝ydzi naród w narodzie, rzàd w rzàdzie; majà swoje prawa, swoje
wy∏àczne, wewn´trzne zarzàdzenia, majà wy∏àczne swojej policji przepisy, wy∏àczne swoje przysi´gi;
oddzielnie stanowià dla siebie i na siebie podatki; zaciàgajà na swój naród i na swoje gminy samowolnie
d∏ugi. Tych u˝ywajà przeciw rzàdowi krajowemu, przeciw narodowi, który ich na swojà ziemi´ przyjà∏; tymi
Êrodkami ka˝à, niweczà rzàdowe postanowienia, chocia˝ dla kraju najzbawienniejsze, je˝eli ˝ydom nie sà
dogodne; w tym duchu dajà zupe∏nie swoim dzieciom wy∏àczne wychowanie i oÊwiecenie w j´zyku obcym,
nie narodowym. Oni tylko jedni majà wy∏àcznà, nieograniczonà wolnoÊç pisania i druku, w j´zyku nikomu
niezrozumia∏ym, majà wy∏àczne swoje sàdy, kary, przysi´gi i oni sami wÊród naszego narodu w oczach
rzàdu jeszcze samowolnie i bezkarnie rzucajà klàtwy. Majà wy∏àczne swoje urz´dy i przez siebie
wybieranych urz´dników, a przez swoje skryte zmowy, przez tajemne i ciàg∏e swoich starszych, swoich
naczelników usi∏owania, tak sà przed krajowym rzàdem zaparte wszystkie do nich przyst´py, wszystkie do
ich poznania, obliczenia i urzàdzenia trudnoÊci, ˝e ulegajàc ˝ydowskiemu oporowi, dajà si´ zmuszaç
niebacznie i nie doÊç t´gie rzàdy do u˝ywania ich w∏asnych, nielegalnych sàdów, urz´dów i urz´dników.
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Stàd pochodzi, ˝e oni bez uspo∏ecznienia, bez ∏àczenia si´ z nami, pomieszani z naszym ludem
niszczà, psujà go tylko, ale z cywilizacji, niczego od nas nie przyjmujà. WÊród cywilizujàcego si´ narodu oni
bynajmniej nie post´pujà i cywilizacji w niczym do siebie nie dopuszczajà, niczym lepszym si´ nie uwa˝ajà,
tylko w szkodzeniu bardziej przemyÊlnymi si´ stajà. LudzkoÊç, tolerancja, grzecznoÊç, które w innych
ludach oÊwiecenie i cywilizacja rozwija, przez które zbli˝a z sobà ludzi z ludêmi i narody z narodami, nigdy
nie uskutecznia ˝ydowskiego ludu zbli˝ania si´ do innych ludów.
My przez oÊwiecenie, przez tolerancj´, przez cywilizacj´ ju˝ zmieniliÊmy si´ wzgl´dem ˝ydów do tego
stopnia, ˝e obcujàc z nimi przez dotkliwoÊç nie ukazania im jakichÊ uprzedzeƒ wzgl´dem religii, wzgl´dem
ich zabobonnoÊci, nazywamy ich starozakonnymi synami Izraela, ludem wyznania moj˝eszowego; oni zaÊ
zaci´ci w fanatyêmie, w zasadach swojej nietolerancji i nienawiÊci zaprzysi´˝onej przez Cherim, skrycie
przeciw ludom obcym wÊród siebie ich goszczàcym, ciàgle, jednostajnie nazywajà nas ba∏wochwalcami w
swoich ksi´gach, w swoich modlitwach. Uczà swoje dzieci w swoich szko∏ach, ˝e my nie wierzymy w Boga,
˝e jesteÊmy narodem barbarzyƒskim. Nasi ojcowie zwali ich prostym s∏owem, „˝yd niewierny”, my przez
skutek naszego wieku cywilizacji wystrzegamy si´ dla nie wyrzàdzania im przykroÊci, nazwaç ich prosto
˝ydami; a nasze pospólstwo ju˝ ich nawet waçpanuje. Oni zaÊ, tak jak ich najdawniejsi przodkowie zwali
Chananejczyków, tym samym s∏owem w swoich pismach, w swoich religijnych naukach i ksi´gach nazywajà nas: „goj”, tj. poganin, ba∏wochwalca.
Jest to wi´c sekretna korporacja, tajemniczy szataƒski zakon, jest zwiàzek z wszystkimi dotàd znanymi,
organizowany najdoskonalej, przez to niebezpieczny; on w najistotniejszych cz´Êciach podkopuje narody i
rzàdy, a razem z w∏asnego uk∏adu pokrywa si´ najwy˝szà wzgardà. Tak zas∏oniony, broni z∏ego, spokojnie
i skutecznie. Ta przemyÊlnie u∏o˝ona wzgl´dem siebie powszechna pogarda, usuwa z niego ca∏à uwag´
narodów i rzàdów, chocia˝ te, tak podejrzliwymi sà wzgl´dem wszelkich innych korporacji, klubów, zakonów, ló˝ masoƒskich. Przecie˝ te sekretne zwiàzki majà przynajmniej jakikolwiek w cz´Êci na widoku u˝ytek narodowy. Przeciwnie, zwiàzek ˝ydowski dà˝y we wszystkim do uszkodzenia i do niszczenia goÊcinnego narodu, ma wszystkie niepodleg∏ej udzielnoÊci charaktery, ma skryte rzàdy, udzielne obrady, publiczne zjazdy, stanowi i rozk∏ada podatki, utrzymuje swojà szczegó∏owà i najwy˝szà rachunkowoÊç; wszystkie
swoje akta spisuje w niezrozumia∏ym j´zyku; ma nadto najt´˝szà, teokratyzmem uÊwi´conà w∏adz´ wykonawczà i wy∏àczne sàdownictwo. Wsz´dzie post´powania jego sà na wszystko czujne, spr´˝yste; wsz´dzie
jego urzàdzenia tajemne i nieprzerwanie udaremniajà zamiary rzàdu krajowego i odejmowaç wszelkie zyski
narodom ba∏wochwalcami nawanymi.
Z takim swego zwiàzku uk∏adem, lud ten od kilkuset lat os∏abiajàc i niedo∏´˝niajàc naród polski, wszystko do jego zubo˝enia i do jego zn´dzniania samowolnie dzia∏a, a im wi´cej nabiera wzrostu, a im wi´cej w
Polsce bogaci si´ i rozmna˝a, tym wi´cej w swoich zamiarach od zbli˝enia si´, od ∏àczenia si´ z nami
w´z∏em jednoÊci i braterstwa w sprawie kraju, w mi∏oÊci ojczyzny, on odró˝nia si´, tym mniej z narodem
goszczàcym go jednoczy si´ i cywilizuje; owszem jedynie wed∏ug swoich widoków z ka˝dym jego nieprzyjacielem i przyjacielem równo si´ wià˝e. Inne zakony, kluby muszà ostro˝nie w tysiàcach osób szukaç i
upatrywaç, kogo by im si´ do zwiàzku zaciàgnàç uda∏o; ˝ydzi im wi´cej dzieci mno˝à, tym liczniejszych
majà zwolenników. Tamci z bojaênià, zaciàgajàcemu si´ powierzajà sekret, dr˝àc by nie by∏ zdrajcà; ci z
pierwszym dzieci niemowlàt uczuciem zwiàzku sekret wpajajà w ich serca, a z pierwszym rozwijaniem si´
zmys∏ów, wdra˝ajà go w ich rozumu w∏adz´. Tamci od zwiàzkowych majà tylko na sekret dane s∏owo, albo
uczynione Êluby, ci wzros∏ych w fanatyêmie jeszcze ten sekret zaklinajà przez najstraszniejszy Cherim.
Taka korporacja, taki lud przez zwiàzek tajemny wy∏àcznie stowarzyszony z tak zastraszajàcà pr´dkoÊcià, od lat dwudziestu Êciàgajàcy do królestwa polskiego, mo˝e ∏atwo w drugie lat dwadzieÊcia dojÊç do
szóstej i do czwartej cz´Êci ludnoÊci krajowej. W ten czas, on, nie oÊwiecony, cywilizowaç si´ nie chcàcy:
zawsze równy, gruby, surowy i zaci´ty, wÊród ludu cywilizacjà z∏agodzony, wÊród narodu w dziejach
Europy tolerancjà szczególniej nacechowanego, on od dzieciƒstwa nietolerancjà, fanatyzmem przeciw ba∏wochwalcom ustawicznie elektryzowany, dla swoich naczelnych pod imieniem starszyzny chowajàc Êlepe
pos∏uszeƒstwo; ze swoimi zwiàzkami w ca∏ym Êwiecie prowadzàc piÊmiennie porozumienia, a w swoim
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r´ku ca∏à krajowà gotowizn´ majàc, gdy za u˝yciem pod pozorem filantropii sobie wÊród mas coraz wi´cej
zwolenników namno˝y, gdy praw politycznych uzyska, gdy z tej uleg∏oÊci, gdy z dzisiejszej wzgardy otrzàÊnie si´, a wi´c ju˝ ukazujàcego si´ zuchwalstwa poczuje, czy nie nale˝a∏oby si´ w koƒcu l´kaç odnowienia
scen wyprawionych pod przewodnictwem Adrejassa w Egipcie, albo pod sprawà Barkogueba w Syrii? Oto
g∏ówniejsze przyczyny w ˝ydach, szkodzenia innym narodom. To niebezpieczeƒstwo dla Polaków jest
najgoêniejsze, bo dla Polaków z samym czasem naocznie i niezmiernie roÊnie. Na tak uporczywà przez
tajemny zwiàzek, przez Cherim, w religii, w moralnoÊci, we wszystkich stosunkach cywilnych i politycznych
zaprzysi´g∏à ˝ydów wy∏àcznoÊç, nie ma innego sposobu, tylko u˝ycie wzajemnej przeciw nim wy∏àcznoÊci
fizycznej. Albo wydaliç z kraju, czego u˝y∏y inne narody, a czego u˝yç ju˝ teraz dla nas jest za póêno, albo
wyznaczyç im w kraju po miastach dla ich mieszkania miejsca ca∏kiem wy∏àczne, od domów innych mieszkaƒców kraju, oddzielne.Tego przyk∏ady zostawili nam nasi najdawniejsi przodkowie, które póêniej nierozwa˝nie zaniedbali. Tak w jednym obwodzie po∏àczonych, ∏atwiej b´dzie doglàdaç. Tak tylko ich nap∏yw do
nas, a to samego ubóstwa, pró˝niaków, w∏ócz´gów mo˝e byç wstrzymany. Tam oni ˝yç b´dà wy∏àcznie co
do miejsca, ale nie b´dà robiç wy∏àcznego miasta. Tam podzieleni na osobne gromady, nie mogliby
stanowiç osobnego w narodzie narodu, ale razem obj´ci pod ÊciÊlejszym dozorem mieliby jedynie krajowe,
narodowe prawa, mieliby tylko jeden krajowy rzàd.
Poniewa˝ ˝ydzi teraz rozbiegli si´ po ca∏ym kraju, to mogà wciskaç si´ do niego wsz´dzie i szkodziç
nam wsz´dzie razem. Bez ∏àczenia si´, pomieszani z naszym ludem psujà, niszczà go wsz´dzie, przez to
nie mogàc razem po ca∏ym kraju, po wszystkich miejscach, po wszystkich domach zapobiegaç ich szkodliwoÊci, trzeba ich podzieliç, trzeba tylko w pewne punkty zebraç. Trudniej im b´dzie si´ do tych przedzieraç, a ∏atwiej rzàdowi mieç nad nimi czujniejszà bacznoÊç w pewnych punktach; ∏atwiej mu zebraç i
urzàdziç skuteczniejsze Êrodki obrony naszego ludu przeciw tej ich szkodliwoÊci w pewnych miejscach,
ani˝eli po ca∏ym kraju. To sà prawid∏a zdrowego rozsàdku i porzàdku.
Rzàd majàc ˝ydów podzielonych na pewne punkty w kraju, a po∏àczonych w oddzielnym obwodzie po
miastach, dopiero potrafi stawaç si´ dla nich prawdziwie i skutecznie opiekuƒczym, a razem nie przestawaç
dla w∏asnego narodu byç zachowawczym. Tam b´dzie móg∏ przez bli˝szy dozór skuteczniej szkodliwych
przerabiaç na u˝ytecznych; tam potrafi stopniowo ich cywilizowaç, zamierzonymi drogami prowadziç do
tego w spo∏ecznoÊci usposobienia, a którym wed∏ug prawa b´dzie móg∏ do towarzystwa z po˝ytkiem ich
dopuszczaç.
W takim zamiarze potrzebnymi sà nast´pne postanowienia:
1) Wszystkich ˝ydów ze wsi Êciàgnàç do miast.
2) W miastach wyznaczyç im do mieszkania miejsca oddzielne, opasane obwodem, który by nie dozwala∏ stykania si´ ich mieszkaƒ z domami mieszkaƒców krajowych.
3) W ka˝dym ˝ydowskim rynku czyli obwodzie nale˝y podzieliç ich na ma∏e pewnej liczby mieszkaƒców
komisariatu, a zadaniem ka˝dego komisariatu jest, aby daç tam urz´dników Polaków.
4) Tam natychmiast ma byç zrobiony Êcis∏y spis wszystkich ˝ydów i nadanie ka˝demu sta∏ego, rodzinnego nazwiska, którego ju˝ zmieniaç pod karà wywiezienia z kraju nie mo˝e; i tylko tego nazwiska we
wszystkich sprawach i czynach u˝ywaç. Ka˝dy cz∏onek jego rodziny powinien go stale u˝ywaç, nigdy inaczej si´ nie podpisywaç tylko literami polskimi.
5) Z dniem ustàpienia ich ze wsi, a Êciàgni´cia si´ do miast ustaje ich wolnoÊç szynkowania trunków w
kraju, w miastach zaÊ, tylko w samych ˝ydowskich obwodach pozwolenie tego szynku trunków trwaç mo˝e
do dwóch lat. Po up∏ywie tego czasu, szynk wszelkich trunków w ca∏ym kraju ma im byç zabroniony.
6) Ka˝dy ˝yd od dziecka, lat 7 majàcy, ju˝ rodzinnego nazwiska u˝ywajàcy, powinien mieç swojà kart´
czyli bilet, zaÊwiadczenie. Tylko takà kart´ majàcy, mo˝e w dzieƒ wychodziç i wchodziç do miasta mieszkaƒców krajowych.
7) W obwodzie zamieszkania ˝ydów sami rodacy urz´dnikami byç powinni, tylko same w∏adze administracyjne i sàdowe krajowe tam znajdowaç si´ b´dà. Przeto wszelkie urz´dy ˝ydowskie, pod jakimkolwiek
imieniem bàdê starszych, bàdê kahalnych pod karà wyst´pku krajowego b´dà zakazanymi. Ka˝dy ˝yd
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sprawujàcy jakàÊ w ˝ydostwie administracj´ lub sàdowà w∏adz´, wdajàcy si´ w czynnoÊç nale˝àcà do
w∏adz krajowych, administracyjnych, policyjnych lub sàdowniczych o jako wyst´pny przeciw krajowi karany
byç powinien.
8) Szkolnicy i rabin, nale˝à jedynie do odprawiania nabo˝eƒstwa w bo˝nicach. Przy urodzeniu, przy
ma∏˝eƒstwach, rozwodach i pogrzebach sprawujà rabini tylko obrzàdki religijne. Wszystkie zaÊ spory, sprawy, rozporzàdzenia, umowy nale˝à jedynie do krajowych urz´dników cywilnych i sàdowych. Równie˝ skrypta, zapisy, transakcje, sukcesje, dzia∏y mi´dzy dzieçmi lub krewnymi pod niewa˝noÊcià, pod karà
g∏ównego przest´pstwa, tylko w urz´dach robione byç majà.
9) Wszelkie przysi´gi ˝ydowskie na wezwanie jakiej w∏adzy ˝ydowskiej, czyli starszych ˝ydowskich, sà
zabronione, a Cherim pod deportacjà z kraju powinien byç zakazany.
10) Bez pozwolenia krajowego rzàdu, zaciàganie na kaha∏y d∏ugów, sekretne stanowienie podatków na
gminy ˝ydowskie, tajemnie narzucane i pod klàtwà wymuszane po˝yczki, sk∏adki z gminy lub z ca∏ego
narodu ˝ydowskiego, winny byç jako sposoby tajemnych zmów i spisków przeciw krajowi, przeciw rzàdowi i
przeciw prawom ich si´ tyczàcym, pod karà g∏ównà zbrodni krajowej, zakazanymi. Zakaz ten ze strony rzàdu wymaga wielkiej w wykonywaniu surowoÊci, gdy˝ tymi to Êrodkami ˝ydzi albo zaraz przy wszcz´ciu si´,
niszczà rzàdów ku ich cywilizacji przedsi´wzi´cia, albo uzyskujà czas, a za tym parali˝ujà dzia∏anie
egzekucji, w koƒcu sprowadzajà postanowienie ca∏kowitego upadku. To im podaje wsz´dzie tak szkodliwy,
tak niebezpieczny wp∏yw i tà mo˝noÊç ska˝enia w naszych ludach, obyczajów i moralnoÊci. To im u∏atwia
ten sposób w podw∏adnych i w samych urz´dnikach krajowych, zagubienia, wstydu czynów nieuczciwych,
pope∏niania niewiernoÊci swoim obowiàzkom, nadawania im sprzedajnoÊci dusz nikczemnych. To ˝ydom
nadaje te tysiàce, te krocie, te miliony, którymi otwierajà sobie drzwi nawet do pierwszych powierników i
doradców przy tronach. Nie doÊwiadczy∏a ca∏a Polska, jak lud ten zaciàgnàwszy z narodu Polaków
ogromne na swoje kaha∏y sumy, jak przewrotny potrafi∏ los dwóch pierwszych w Rzeczpospolitej stany, duchowieƒstwa i szlachty z losem swych zad∏u˝onych kaha∏ów tak powiàzaç, i˝ wierzyciele ich musieli na
wszystkich sejmach tych kaha∏ów, jakby najistotniejszej Rzeczypospolitej cz´Êci stawaç si´ obroƒcami;
nale˝y wi´c jako g∏ównà zbrodni´ przeciw krajowi, gminom ˝ydowskim zakazaç bez pozwolenia rzàdu
zaciàgaç d∏ugi, ustanawiaç podatki, po˝yczki i wszelkie sk∏adki.
11) Wszelkie w gminach ˝ydowskich sekretne schadzki, naradzania si´ i dzia∏ania powinny surowo byç
zakazanymi.
12) Archiwa ich uporzàdkowaç i urz´dnikom krajowym pod dozór oddaç nale˝y.
13) RachunkowoÊç ich, przez rzàd ÊciÊle kontrolowanà byç powinna, a wszystko w j´zyku polskim ma
byç pisane.
14) ˚ydów wychowanie i szko∏y dla nich b´dà tylko krajowe, publiczne. Szkó∏, szkó∏ek ˝ydowskich mieç
osobnych, pokàtnych, wychowaƒ domowych wy∏àcznych nie ma im byç wolno. Wszystkie dzieci braç b´dà
publicznà, krajowà edukacj´ w krajowym j´zyku, a ksiàg przepisanych przez w∏adz´ nad edukacjà prze∏o˝onà. Jeden tylko nauczyciel b´dzie z ich wyznania do dawania im nauki religijnej, jaka jest przepisana
dla wszystkich innych wyznaƒ.
15) Gdy ju˝ teraz ˝ydzi nie majà swego j´zyka narodowego, ale zepsuty, nikomu niezrozumia∏y j´zyk
niemiecki; gdy nie w Niemczech, ale w Polsce schronienie i sposób ˝ycia znajdujà i ten kraj za ojczysty
obierajà, przez to w miejsce j´zyka niemieckiego majà przyjàç j´zyk polski. Ich pisma, ich druki, ich t∏umaczenia bàdê moralne, bàdê religijne, aby równie cenzurze podlegaç mog∏y, jak wszystkie inne w Polsce
drukowane dzie∏a, majà odtàd byç pisane i drukowane w j´zyku polskim. Po odbytych szko∏ach narodowych, m∏odzieniec ˝ydowski chcàcy udaç si´ na nauk´ rzemios∏a, r´kodzielnictwa, kupiectwa,
mechaniki, rachunkowoÊci, miernictwa, komunikacji wodnej i làdowej, uzyska od komisji spraw
wewn´trznych i policji, kart´ zaÊwiadczenia do wyjÊcia z obwodu ˝ydowskiego i udania si´ na nauk´
oznaczonego przedmiotu.
17) Tylko ˝yd majàcy zaÊwiadczenie prawem przepisane, po odbytej ju˝ nauce w fabryce, w r´kodzielni,
w rzemioÊle lub w posiadaniu innych sztuk pod liczbà poprzedzajàcà wymienione, uzyska kart´ pozwolenia
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wchodzenia w zwiàzki ma∏˝eƒskie.
18) ˚adnemu z chrzeÊcijan, nie ma byç wolno w obwodzie ˝ydowskim podejmowaç w domach ˝ydów
robót ci´˝kich s∏u˝ebniczych, lecz sami tylko ˝ydzi w obwodzie ˝ydowskim ˝ydom s∏u˝yç, prace czy roboty
ci´˝kie, s∏u˝ebnicze w domach ˝ydowskich i w obwodzie ˝ydowskim b´dà ponosiç. Przeto majà si´ przyzwyczajaç, wprawiaç do prac wyrobczych, ci´˝kich, a w towarzystwach ludzkich koniecznie potrzebnych;
majà od szynku oddaleni, znaleêç zaraz sposób ˝ycia w us∏udze, w pracy podejmowanej dla zgromadzenia
˝ydowskiego, a lud nasz dotàd im s∏u˝àcy, zamiast pracowania dla pró˝niaków ma powróciç do prac rolniczych, do rzemios∏, do zastàpienia tych, którzy na szynkarzy pójdà.
19) Ka˝da osobistoÊç ˝ydowska noszàca ju˝ sta∏e, rodzinne nazwisko i swoje w∏asne imi´, przyzwyczajona do ci´˝kiej pracy, s∏u˝ebniczej, gospodarskiej, rolniczej, rzemieÊlniczej, której dowody ju˝ w s∏u˝bie
˝ydowskiej ciàgle przez lat dziesi´ç, okaza∏a, mo˝e dostaç kart´ zaÊwiadczenia do wyjÊcia z obwodu i
wejÊcia w podobnà s∏u˝b´ u krajowego gospodarza.
20) Wszyscy ˝ydzi, kupiectwem si´ bawiàcy winni utrzymywaç porzàdne wed∏ug przepisów w j´zyku
polskim ksià˝ki kupieckie. ˚yd - kupiec, noszàcy sta∏e imi´ i nazwisko rodzinne, który ma w towarach rzeczywiÊcie sto tysi´cy funduszu i ju˝ przez lat dziesi´ç w obwodzie ˝ydowskim takie kupiectwo uczciwie prowadzi∏, ksi´gi porzàdne utrzymywa∏, dzieci do szkó∏ publicznych, krajowych posy∏a∏, dla nich ˝ycia sposób
wskaza∏ i inne przepisy kwalifikacji dope∏ni∏, mo˝e od komisji rzàdowej spraw wewn´trznych, odebraç kart´
zaÊwiadczenia do wyprowadzenia si´ z obwodu, do za∏o˝enia swego kupiectwa wÊród mieszkaƒców krajowych, a po pi´ciu latach tam doÊwiadczenia, mo˝e byç przez komisj´ podany rzàdowi i do obywatelstwa,
do nabycia domu lub placu w mieÊcie, celem za∏o˝enia swojego handlu.
21) Ka˝da osoba ˝ydowska ze sta∏ym nazwiskiem rodzinnym, które dla pracy, uczenia si´ w rzemioÊle,
w fabryce, w r´kodzielni zechce wyjÊç z obwodu i udaç si´ na takowà nauk´, powinna przez komisarza
województwa wskazaç komisji rzàdowej spraw wewn´trznych tego rzemieÊlnika, fabrykanta, r´kodzielnika,
u którego chce si´ uczyç, a wtedy karta zaÊwiadczenia wydana mu b´dzie.
22) ˚yd ze sta∏ym nazwiskiem rodzinnym, który ju˝ w obwodzie jakà u˝ytecznà fabryk´, r´kodzielni´,
rzemios∏o warsztatowe za∏o˝y∏ i sam osobiÊcie pracuje i z czeladzià ˝ydowskà swojà fabryk´ obrabia, po
pi´ciu latach próby w obwodzie, mo˝e ˝àdaç od komisji rzàdowej karty zaÊwiadczenia do za∏o˝enia takiej
fabryki, r´kodzielni wÊród mieszkaƒców krajowych, tam obrabiaç je przez ˝ydów. Po pi´ciu latach wÊród
mieszkaƒców krajowych doÊwiadczenia, gdy wszystkich innych przepisów dope∏ni∏, mo˝e ˝àdaç przez
komisj´, od najwy˝szego rzàdu, nabycia prawa obywatelskiego z wolnoÊcià nabywania w∏asnoÊci domów i
placów w miastach, lub placów, domów, pewnà iloÊç mórg gruntu na czynsz lub na wiecznà dzier˝aw´ po
wsiach.
23) Ka˝da osoba ˝ydowska, która po wypuszczeniu jej z obwodu ˝ydowskiego przez 10 lat sprawowa∏a
si´ dobrze, wiernie, pracowicie w obowiàzkach s∏u˝ebniczych, w domu gospodarzy narodowych, która lat
10 ciàgle obrabiaa grunt paƒszczyêniany, mo˝e uzyskaç kart´ zaÊwiadczenia, nabycie placu i ogrodu w
mieÊcie, albo na obj´cie gruntu czynszowego po wsiach.
24) Do nabycia w∏asnoÊci dóbr ziemskich tylko jedynie taka osoba ˝ydowska dopuszczona zostanie,
która ju˝ naby∏a prawa obywatelskie.
Od sejmu konstytucyjnego, od czasu, w którym naród polski wi´cej uwagi zwracaç zaczà∏ na swoje
niebezpieczeƒstwo ze strony ˝ydów, te mylne, a przecie˝ dosyç upowszechnione, spostrzegaç dajà si´
myÊli, i˝ najlepszy do reformy ˝ydów jest sposób; obróciç ich przemys∏ do rolnictwa, do ziemi. MyÊli te
nieuwa˝nie, bezwarunkowo u˝yte nie zreformujà ˝ydów lecz jeszcze dotàd jeden od ich szkodliwoÊci ocalony stan szlachty, stan ziemian poddadzà pod wyw∏aszczenie i zniszczenie, przez ˝ydów. Nigdy bezwarunkowo ˝ydów do wykupowania dóbr ziemiaƒskich przypuszczaç nie mo˝na ! To nara˝a∏oby naród na
ostatnie niebezpieczeƒstwo. W ˝ydowskich r´kach dotàd znajduje si´ w Polsce ca∏y przemys∏, ca∏y handel i
obieg pieni´dzy. Nierozsàdnie by∏oby ziemi´ zrobiç przedmiotem ich przebiegu i ˝àdzy: tego im w ˝adnym
nie dozwolono narodzie. Przy tylu b∏´dach, przez naszych przodków wzgl´dem ˝ydostwa pope∏nionych,
tylko niedopuszczanie ich do nabywania dóbr ziemskich ocali∏o stan szlachecki i utrzyma∏o go w ca∏oÊci
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przy ziemi. Dopuszczano ˝ydów po wsiach do obj´cia karczem i gruntów dla karczmarzy wyznaczonych.
˚ydzi wkrótce stali si´ w∏oÊcian panami, a w∏oÊcianie ich niewolnikami, paƒszczyzn´ dla nich obrabiajàcymi. Któ˝ nie wie z niedawnej przesz∏oÊci, do jakiego stopnia zuchwa∏oÊci gwa∏townoÊç ˝ydów
wznios∏a si´ na Podolu i na Ukrainie, gdy z w∏oÊcian ˝aden ojciec nie móg∏ rozporzàdziç postanowieniem
swoich dzieci, ˝adna dziewka nie mog∏a pójÊç za mà˝, je˝eli ˝yd nie da∏ pozwolenia, je˝eli ˝ydowi nie
op∏aci∏a kunicy. Nasi przodkowie dopuÊcili ˝ydów bezwarunkowo, w niektórych miastach do nabywania
placów. Wkrótce wsz´dzie oni naszych zamo˝nych mieszczan rujnowali, wsz´dzie wykupili ich place, ich
w∏asnoÊci miejskie w rynkach, na g∏ównych ulicach, a lud nasz wypchn´li w zakàty i niedost´pne
przedmieÊcia. To stanie si´ z w∏aÊcicielami ziemskimi, jak pr´dko do ich wykupienia bezwarunkowo
dopuÊcimy ˝ydów. Gdyby za rzàdu pruskiego w∏aÊciciele po tak pon´tnym u∏atwieniu im zad∏u˝ania dóbr
ziemskich, byli gwa∏townymi do uiszczania si´ swoim wierzycielom nag∏ym sposobem, czy byÊmy w kilka
lat nie ujrzeli wi´cej ziemskich w∏aÊcicieli z ˝ydów ni˝ z Polaków? ˚ydów z tà zaci´tà wy∏àcznoÊcià po
ca∏ym kraju rozrzuconych, wsz´dzie z naszym ludem bez ∏àczenia pomieszanych, powo∏ywaç do ziemi,
dopuszczaç do praw obywatelstwa, wzywaç do nabywania w∏asnoÊci ziemskich jest najprostszym Êrodkiem
do przemiany ziemi polskiej w ziemi´ judzkà. Je˝eli ju˝ nie mogà byç u˝yte sposoby gwa∏towne, jednym
postanowieniem t´ zaraz´ niszczàce, podane sà tu drugie sposoby powolniejsze, Êrodki opiekuƒcze
si´gajàce przyczyn z gruntu. Przy sta∏ej t´goÊci rzàdu mogà byç one skuteczne.
Konstytucja jest dla nas, przeciw wszystkim szkodziç nam chcàcym tarczà, a w dzia∏aniach naszych,
ona powinna byç kierujàcym nas prawid∏em. Duch naszego wskrzesiciela i prawodawcy powo∏uje nas
wsz´dzie do podejmowania wszystkich nat´˝eƒ, wszystkich usi∏owaƒ, aby ten odradzajàcy si´ naród, z tej
smutnej, z tej obra˝ajàcej postawy ubóstwa i n´dzy wyprowadziç, aby wznieÊç w nim przemys∏, rolnictwo,
rzemios∏o, r´kodzie∏a, handel; aby równajàca udolnoÊç jego m´stwa, jego ziemi obfitoÊci, powróciç mu
ÊwietnoÊç i bogactwo.
Nie zapominajmy nigdy tych dobroczynnoÊcià serca tchnàcych wyrazów, które Naj. Pan (Aleksander I)
do deputatów od narodu wyrzek∏: „Zrobicie rzecz memu sercu szczególnie przyjemnà, trudniàc si´
szcz´Êciem tak mnie interesujàcej klasy rolniczej; wszystko co w tej mierze podejmiecie, wzbudzi mojà
najwy˝szà troskliwoÊç. Moje ch´ci nie b´dà mia∏y nigdy innego dà˝enia, jak pomyÊlnoÊç waszego kraju i
szcz´Êcie jego mieszkaƒców.
Kto chce rzeczy, ten chce do jej osiàgni´cia, Êrodków. Naszà wi´c powinnoÊcià, tych szukaç, te odkryç
i u˝yç. Tych przy odradzaniu si´, zaniedbanie, albo z∏ych, nieskutecznych, podanie b´dà wyrzucaç nam ze
z∏orzeczeniem potomni. Bo my staniemy si´ przyczynà ich poni˝enia, ich n´dzy i wzgardy. Obrane Êrodki
pewne do wyratowania narodu z tego, ze strony ˝ydów niebezpieczeƒstwa niezawodne, z∏ó˝my u tronu
naj∏askawszego z królów z proÊbà, aby te prawa, t´ opiek´, t´ obron´, którà wzgl´dnie na szkodliwoÊç
˝ydów doznajà pod jego ber∏em inni poddani, doznajà wszyscy Rosjanie, aby tej opieki, tej obrony i my poddani jego uczestnikami zostali.
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